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Abstrakt 

Diplomová práce se soustředí na výzkumnou událost, mistrovství světa v parahokeji, které 

se konalo v roce 2019 v Ostravě, a její mediální reprezentaci v online zpravodajských 

médiích (Aktuálně.cz, iDnes.cz, Deník.cz a iSport.cz), v živých přenosech vysílání ČT sport 

a v televizní reportáži Machři z pořadu 168 hodin. Základním teoretickým konceptem práce 

je mediální reprezentace reality a sémiotické vnímání konstrukce reality v obecné rovině 

i v rovině sportovního diskurzu a diskurzu sportu handicapovaných. Práce se také krátce 

věnuje kontextu sportu handicapovaných a parahokeje v České republice.  

Výzkumnou kvalitativní metodou je sémiotická analýza postavená především na sémiotice 

Rolanda Barthese. Hlavní výzkumná otázka se ptá na to, jaký byl mediální obraz české 

parahokejové reprezentace během zmíněné události, a je zodpovězena díky vedlejším 

výzkumným otázkám, které se soustředí na mediální obraz divácké návštěvnosti, 

narativizaci a příběhy, které média v souvislosti se šampionátem vypráví, na moderní mýty, 

na sémiotickou konstrukci stereotypů, jejich utužování, boření nebo vytváření a na to, jaký 

byl v těchto mediálních konstrukcích rozdíl mezi psanými a audiovizuálními médii. 

Způsoby vytváření mediální reality ve zmíněných oblastech popisuje analytická část práce. 

Shrnutí analýzy vztahující se ke každé dílčí výzkumné otázce a závěr práce prezentují hlavní 

zjištění.  

 

Abstract 

The thesis focuses on the research event, the World Para Ice Hockey Championships, which 

took place in 2019 in Ostrava, and on its media representation in online news media 

(Aktuálně.cz, iDnes.cz, Deník.cz and iSport.cz), in live broadcasts of ČT sport and in the TV 

reportage Machři from the 168 hodin TV programme. The basic theoretical concept of the 

thesis is the media representation of reality and the semiotic perception of the construction 

of reality on the general level and on the level of sport discourse and the discourse of sport 

of athlethes with disabilities. The thesis also briefly discusses the context of sport of athlethes 

with disabilities and para ice hockey in the Czech Republic.  

The qualitative research method is a semiotic analysis based primarily on the semiotics 

of Roland Barthes. The main research question asks what was the media image of the Czech 

para ice hockey team during the aforementioned event, and is answered through subsidiary 



 

 

research questions that focus on the media image of spectator attendance, on narrativisation 

and narratives, that the media told in relation to the championship, on modern myths, 

on the semiotic construction of stereotypes, their reinforcement, breaking down or creation, 

and on the difference in these media constructions between written and audiovisual media. 

The analytical part of the thesis describes the ways of creating media reality in the mentioned 

areas. The summary of the analysis presents the main findings of the research.  
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Keywords 

Czech para ice hockey team, qualitative research, media image, modern myths, sports 

narrative, para ice hockey, semiotic analysis, stereotypes 

 

Title/název práce 

The media image of the Czech team at the World Para Ice Hockey Championships in Ostrava 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

V první řadě bych ráda poděkovala vedoucí této práce Mgr. Veronice Mackové, Ph. D., která 

pečlivě četla několik verzí této práce, trpělivě přidávala cenné připomínky a byla mi 

laskavým průvodcem od tezí až po poslední řádky.   

Moje další velké díky patří rodině, která mě neúnavně podporovala od prvního školního dne 

dlouhých osmnáct let a věřila mi, i když jsem se chtěla vzdát. V neposlední řadě chci 

poděkovat partnerovi, protože bez jeho ochoty, trpělivosti a podpory bych toto poděkování 

nikdy nepsala.  

Děkuji. Vám všem.  



 

 

Obsah 

Úvod ...................................................................................................................................... 9 

Odklon od tezí ................................................................................................................. 11 

1 Mediální konstrukce reality ......................................................................................... 13 

1.1  Sémiotika, věda o sociální produkci významů ......................................................... 14 

1.1.1  Znaky a kódy ..................................................................................................... 16 

1.1.2  Mechanismus označování .................................................................................. 18 

1.1.3  Ideologie ............................................................................................................ 21 

1.1.4  Stereotypy .......................................................................................................... 22 

2 Mediální konstrukce reality sportu handicapovaných a sportu obecně ....................... 24 

2.1  Sémiotické roviny sportovní události ....................................................................... 26 

2.2  Mediální konstrukce reality sportu handicapovaných .............................................. 27 

2.2.1  Mýty ve sportu a parasportu .............................................................................. 29 

2.2.2  Stereotypy ve sportu a parasportu ..................................................................... 31 

3 Sport handicapovaných................................................................................................ 33 

3.1  Parahokej .................................................................................................................. 35 

3.1.1  Mistrovství světa v parahokeji 2019 .................................................................. 36 

3.2  Parahokej v českých médiích ................................................................................... 37 

3.3  Pohled publika na parahokej .................................................................................... 39 

4 Design výzkumu .......................................................................................................... 42 

4.1  Metodologie sémiotické analýzy .............................................................................. 43 

4.2  Téma a cíl výzkumu ................................................................................................. 47 

4.3  Výzkumný vzorek .................................................................................................... 48 

4.4  Limity výzkumu ....................................................................................................... 50 

5 Parašampionát pod lupou sémiotiky ............................................................................ 52 

5.1  Narativ a vyprávění příběhů šampionátu .................................................................. 53 



 

 

5.1.1  Online portály .................................................................................................... 54 

5.1.2  168 hodin ........................................................................................................... 56 

5.1.3  Živé přenosy ...................................................................................................... 63 

5.1.4  Shrnutí a porovnání ........................................................................................... 80 

5.2  Fanoušci, diváci a dvakrát překonaný rekord ........................................................... 83 

5.2.1  Online portály .................................................................................................... 83 

5.2.2  168 hodin ........................................................................................................... 87 

5.2.3  Živé přenosy ...................................................................................................... 93 

5.2.4  Shrnutí a porovnání ......................................................................................... 110 

5.3  Mýty, hrdinové a supermrzáci ................................................................................ 113 

5.3.1  Mýtus hrdinů ................................................................................................... 113 

5.3.2  Mýtus (para)hokejového bojovníka ................................................................. 116 

5.3.3  Mýtus supermrzáka.......................................................................................... 120 

5.3.4  Mýtus historického úspěchu ............................................................................ 122 

5.3.5  Mýtus hokejové výstroje a sportovního štěstí ................................................. 123 

5.3.6  Mýtus hokejového komentátora ...................................................................... 126 

5.3.7  Shrnutí a porovnání ......................................................................................... 127 

5.4  Stereotypy ............................................................................................................... 128 

5.4.1  Stereotyp parahokejisty ................................................................................... 129 

5.4.2  Stereotyp hokejového úspěchu ........................................................................ 129 

5.4.3  Stereotyp těch druhých a jiných ...................................................................... 130 

5.4.4  Shrnutí a porovnání ......................................................................................... 131 

Závěr .................................................................................................................................. 133 

Summary ............................................................................................................................ 137 

Použité zdroje .................................................................................................................... 140 

Výzkumný vzorek ......................................................................................................... 148 

Teze ................................................................................................................................... 155



9 

 

Úvod 

„Pojďme, chlapi, jdeme na ně,  

nabrousíme ty své sáně.  

Vymeteme bráně rohy,  

když to nejde mezi nohy.“ 

Jiří Krhut, hymna české parahokejové reprezentace pro MS 2019 v Ostravě1  

 

Sport je jedním z nejsilnějších propagátorů kulturních norem idealizovaného atletického 

těla, na druhou stranu postižení lidského těla vyvolává konotace slabosti a závislosti. Mají-

li se média vypořádat s tímto paradoxem, jenž v sobě sport handicapovaných nese, často 

sportovní události nepokrývají vůbec, nebo je prezentují způsobem, který má vyvolat lidský 

zájem, namísto prezentace jako sportovního přenosu (Mason, 2013).  

Parahokej2 však v posledních letech, zdá se, začíná v zemích jako Česká republika nebo 

Kanada (Mason, 2013) představovat určitou výjimku, neboť jde o sport velmi podobný 

lednímu hokeji, a diváci jej tedy neberou, na rozdíl od ostatních sportů handicapovaných, 

jako terapeutický prvek, ale jako plnohodnotný sport (Macková, 2020). Svůj podíl na tom 

má i Česká televize, která od roku 2009 vysílá živé přenosy zápasů z vrcholných 

parahokejových akcí – z paralympijských her a z mistrovství světa.  

Parahokej si ale postupně nachází místo i v dalších českých médiích. Kromě veřejnoprávní 

televize je to veřejnoprávní rozhlas i soukromá média, především online zpravodajské 

portály.  

Velkou „revoluci“ v pozornosti věnované parahokeji v České republice přineslo Mistrovství 

světa v parahokeji v Ostravě 2019, které vidělo na obrazovkách České televize v součtu 

všech zápasů české reprezentace 745 tisíc diváků (dle dat ATO – Nielsen Admosphere 

In Macková, 2020), navíc na zápasy české reprezentace zavítalo na šampionátu 44 268 

diváků (Mistrovství světa para hokej, 2019). Kromě televize se parahokejovému šampionátu 

 

1 Krhut (2019).  

2 V České republice není ustálené psaní názvu parahokej a para hokej. Práce používání primárně 

označení parahokej, v případě, kdy jde o přímou citaci nebo odkázání na zdroj, je ponecháno para 

hokej, používá-li to tak primární zdroj.  
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věnovala také zpravodajská média, především jejich online portály, a přinášely čtenářům 

stručné ale výsledkově komplexní zpravodajství o výkonech české reprezentace.  

Hlavní výzkumná otázka práce se ptá, jaký byl mediální obraz této události, jež přepsala 

návštěvnické tabulky parahokejových zápasů na celém světě, na tři zápasy českého týmu 

vyprodala Ostravar Arénu a dovedla český tým až do bojů o medaile. Vyprávěla média 

příběhy sportovních vítězství a porážek, nebo se spíše soustředila na osudy jednotlivců? Byl 

technologický kód televizních záběrů používán stejně, jako při zápasech v ledním hokeji? 

Jakou roli hrála v mediální reprezentaci události rekordní divácká návštěvnost? Podporovala 

média určité zažité stereotypy o handicapovaných sportovcích, nebo je naopak bořila? Jaké 

novodobé mýty média v souvislosti s ostravským šampionátem vytvářela?  

Souhrnně řečeno, práce měla za cíl s pomocí kvalitativní výzkumné metody – sémiotické 

analýzy, zjistit, jaký byl mediální obraz mistrovství světa v parahokeji 2019 v Ostravě. 

Mediální obraz je v této práci chápán jako výsledek reprezentace reality, přičemž „něco re-

prezentovat znamená vzít originál, mediovat ho a znovu přehrát“ (Grossberg, 2006 

In Němcová Tejkalová, 2012).  

Práce je rozdělena na kapitoly teoretické a kontextuální, na design výzkumu a na kapitoly 

analytické, které odpovídají na dílčí výzkumné otázky, aby mohl být následně formulován 

závěr výzkumu včetně odpovědí na výzkumné otázky.  

Teoretická část práce popisuje mediální konstrukci reality jako produkci významů skrze 

sémiotický systém, tedy skrze znaky a jejich řetězení do kódů, a další tvorbu významů 

v jednotlivých sémiotických rovinách.  

Druhá teoretická kapitola popisuje mediální konstrukci sportu a sportu handicapovaných. 

Nejprve se soustředí na jednotlivé sémiotické roviny sportu a následně reflektuje teoretické 

základy a již provedené výzkumy týkající se mediální reprezentace sportu a porovnává 

rozdíly mezi sportem a sportem handicapovaných v jejich reprezentované podobě v médiích. 

Identifikuje čtyři hlavní narativní struktury vyskytující se v mediální reprezentaci sportu: 

příběh soucitu, mýtus supermrzáctví, příběh příležitostí, příběh opomíjení a rámce 

druhořadosti a jinakosti. Dále popisuje mýty a stereotypy ve sportu a ve sportu 

handicapovaných.  
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Třetí teoretická kapitola je kontextuálním zasazením parahokeje mezi paralympijské sporty, 

zasazením ostravského parašampionátu do historie mistrovství světa v parahokeji a krátkým 

vhledem do zařazení parahokeje do českých médií včetně pohledu publika na parahokej.  

Design výzkumu je navržen pro sémiotickou analýzu, především její Barthesovské pojetí, 

tedy zaměření na konotaci, mýty a symboly, a na narativní struktury. V metodologii 

definovaný základní výzkumný postup byl aplikován na 44 článků z online médií, na 

reportáž Machři z pořadu 168 hodin a na čtyři živé přenosy vysílané kanálem ČT Sport. Tyto 

mediální texty a audiovizuální materiály dohromady tvoří výzkumný vzorek práce.  

Cílem analytické části práce je aktivním sémiotickým čtením pochopit mediální výzkumné 

vzorky a popsat mechanismus označování, kterým jsou reprezentováni diváci v hale 

a návštěvnický rekord, kterým jsou vytvářeny mýty, jakým způsobem znaky podporují nebo 

naopak boří zažité stereotypy o handicapovaných sportovcích, jakým způsobem média 

využívají narativizaci a jaké díky ní vypráví příběhy. Všechny poznatky budou porovnány 

mezi jednotlivými skupinami výzkumného vzorku.  

Odklon od tezí  

Autorka se po celou dobu psaní práce snažila držet zadaných a schválených tezí. Při hlubším 

bádání v daném výzkumném problému jí však vyplynulo několik drobných změn, které se 

rozhodla pro výslednou diplomovou práci provést. Jde především o tyto oblasti:  

První kosmetickou úpravou byl název práce, nový název je přesnější z hlediska pojmenování 

události a neobsahuje nevhodnou zkratku MS.  

Dále autorka na rozdíl od tezí rozšířila zkoumané období o týden před a týden po šampionátu 

s předpokladem, že i toto období reprezentuje určitý náběh nebo dohru událostí. Díky tomu 

do výzkumného vzorku přibyla reportáž Machři z pořadu 168 hodin.  

Do teoretického výkladu přidala výzkumnice několik dalších teorií nebo výsledků zkoumání 

významných autorů. V tezích byli zmínění autoři, kteří se věnují sportu handicapovaných, 

při psaní práce se však autorka snažila jít hlouběji a dostat se k autorům, kteří se věnovali 

přímo parahokeji nebo zimním paralympijským hrám. V tomto důsledku nevyužila tolik 

práce DePauw a Jacksona, ale více citovala např. Masona a Miesener. Díla všech autorů 

zmíněných v tezích si ale autorka prostudovala a ve větší či menší míře jsou využita napříč 

většinou kapitol této práce.  
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Oproti tezím došlo také k mírné úpravě struktury práce, všechny avizované kapitoly zůstaly 

zachované, pouze je autorka práce kvůli lepší struktuře a návaznosti uspořádala do jiného 

pořadí, případně pozměnila názvy dílčích kapitol, ale obsahově se neliší od avizovaných 

kapitol plánovaných v tezích.  

První dílčí výzkumná otázka avizovaná v tezích (Jak se liší mediální obraz události v online 

médiích a v přímých přenosech ČT Sport?), nebyla zpracovávána samostatně, ale odpověď 

na ni byla zařazena do odpovědí na zbylé čtyři dílčí výzkumné otázky. Pořadí odpovědí na 

dílčí výzkumné otázky bylo pro lepší návaznost práce zaměněno.  

Cílem všech změn a zásahů do práce nebylo změnit obsah avizovaný v tezích, ale snaha 

vylepšit práci, její logiku, provázanost a obsah tak, jak to autorce přišlo smysluplnější 

vzhledem k vývoji práce, procházení materiálů a sbírání dat pro výzkum. 
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1 Mediální konstrukce reality 

Svět sám o sobě je za prvé takový, jaký je (ať už v nepřítomnosti nebo přítomnosti lidského 

pozorovatele), za druhé je takový, jaký ho vnímají lidé, a za třetí je zprostředkovaný médii 

(McNair, 2004 In Borková, 2019).  

Důležitým prvkem konstrukce reality je jazyk. Má ve vtahu k ní dvě funkce: je nástrojem 

jejího popisu a sám o sobě umožňuje realitu vytvářet (Foucault, 2007). Na těchto dvou 

principech stojí teorie sociální konstrukce reality, která popisuje principy, v jejichž cyklu se 

lidské činnosti stávají přes proces objektivizace, habitualizace a typizace 

institucionalizované. Svět institucí se potom stává díky procesu legitimizace subjektivně 

věrohodným a internalizovaným, díky čemuž se takto sociálně konstruovaná realita stává ve 

vnímání lidí realitou skutečnou. Jazyk je prostředkem, pomocí něhož může jedinec ve své 

společnosti sdílet zkušenosti, hodnoty a myšlenky, protože všechny tyto jedincovy 

zkušenosti typizuje. Díky sdílení významů skrze jazyk je možné realitu objektivizovat 

(Berger a Luckmann, 1999).  

Reprodukce sociální reality je neustálý proces vzájemných interakcí a interpretací: 

„Zkoumaná realita je výsledkem vzájemného působení objektivních faktorů i subjektivních 

motivů jednání aktérů, a to ji odlišuje od reality přírodní“ (Sedláková, 2014, s. 39).  

Dojde-li ke třetí McNairově možnosti a tedy zapojí-li se do procesu konstrukce reality média, 

nejedná se pouze o zrcadlení reality. Média totiž „vytvářejí svoje vlastní verze reality 

v závislosti na sociálních pozicích, zájmech a cílech jejich tvůrců“ (Němcová Tejkalová, 

2012, s. 16). Produkují významy, protože používají jazyk určitým způsobem (Hall, 1997), 

čímž tedy dochází k určitému způsobu reprezentace reality, v níž se odráží vztah mezi 

předmětem, konceptem a znakem (Reifová, 2004).   

Každá mediální reprezentace je limitována na několika úrovních: na úrovni textu 

komunikačním systémem, na úrovni diskurzivní praxe komunikační situací a jejími pravidly, 

zkušenostmi a preferencemi účastníků a na úrovni sociální praxe pravidly sociální instituce, 

v tomto případě profesními standardy mediálních institucí a žurnalistické profese vůbec. 

Média totiž fungují pod taktovou několika významných principů, které regulují a selektují 

to, čemu dají prostor a jaký prostor to bude. Prvním principem je gatekeeping – proces 
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výběru témat do médií z obrovského množství událostí a agenturních zpráv (McQuail, 

2007).  

Druhým principem jsou zpravodajské hodnoty, jež pomáhají novinářům odhadnout, které 

zprávy budou čtenáře a příjemce mediálních obsahů zajímat (McQuail, 2007).  

Třetím principem je nastolování mediální agendy a její rámování. Média filtrují a tvarují 

realitu tím, že vybírají, o čem budou svým příjemcům referovat. Mají totiž kapacitu pokrýt 

pouze část společenských událostí z jejich celkové sumy. Událostem, jež jsou v médiích 

zmíněny, tak společnost přikládá mnohem větší důraz než těm ostatním (McCombs, 2009). 

Rámování potom znamená, že vybraná témata média ještě rámují v kontextu aktuálního 

dění, například zdůrazňují některé jejich aspekty, přidávají k nim, vědomě či nevědomě, 

určitá hodnocení nebo vytvářejí kauzální interpretace (Trampota, 2006).  

Předpoklad, že jazyk konstruuje realitu, vychází i ze Saussureho (1989) pojetí znaku a jeho 

arbitrárnosti. Arbitrárnost znamená jazykem uměle vytvořené hranice mezi znaky díky 

konvencím a pravidlům specifickým pro danou jazykovou či kulturní skupinu. Důsledkem 

toho, že existuje arbitrárnost vztahu mezi označujícím a označovaným, je to, že jazyk 

reguluje sám sebe. Jazyk je v takovém případě soběstačná vztahová struktura, protože je 

složen z prvků, které mají smysl pouze v této struktuře samotné. Jazyk si tedy vytváří vlastní 

realitu. Protože jazyky nepracují pouze s diferenciálními mentálními koncepty, ale také 

s odlišnými znaky, nejsou referenční, ale konstituují objekty. Arbitrární je navzájem 

označující k označovanému i naopak (více v následující kapitole).   

1.1  Sémiotika, věda o sociální produkci významů  

Sémiotika je vědou o znacích nebo také o systémech a jejich znacích, přičemž znak (sign) je 

něco přítomného, co zastupuje určitou absenci (Leeds-Hurwitz, 1993).  

Se zájmem o zkoumání významů, které jsou přenášeny skrze znaky a symboly, přišli 

(nezávisle na sobě) švýcarský lingvista Ferdinand de Saussure a americký filozof Charles 

Sanders Pierce (Leeds-Hurwitz, 1993). Tuto vědu pojmenovali jako sémiotiku nebo 

sémiologii3. Důležitý rozvoj vědy o znacích udělal ještě před nimi svatý Augustin, když jako 

 

3 Anglicky semiotics nebo semiology, původ slova je v řeckém sémeiotiké, což znamenalo v pojetí 

římského lékaře a filozofa Claudia Galena, jež tento termín použil, vědu o příznacích (Černý, Holeš, 

2004).  
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první vytvořil (z hlediska dnešního zkoumání) přijatelnou definici znaku. Znak je pro něj 

„něco, co nás přivádí na myšlenku o něčem jiném“ (Černý, Holeš, 2004, s. 23).  

Sémiotika se zrodila po lingvistickém obratu v sociálních vědách, kdy na mediální 

komunikaci začalo být nahlíženo tak, že jde o proces produkce významů v rámci znakového 

systému zakotveného v dané kultuře. Do té doby byla mediální komunikace vnímána jako 

lineární akt vedoucí od vysílatele k příjemci a zahrnující proces zakódování významu 

odesílatelem a dekódování příjemcem4 (Burton, Jirák, 2001).   

Příjemce mediálního sdělení má v sémiotickém přístupu k procesu komunikace aktivní roli, 

protože, jak předpokládá Saussure, percepce a vnímání reality jsou prováděné skrze slova 

a další znaky, které užíváme v určitém sociálním kontextu (Bignell, 1997). Význam těchto 

užitých znaků je produktem procesu reprezentace a mimo něj nedává smysl (Sedláková, 

2014).  

Podle Saussura jde o psychologickou vědu, která zkoumá působení znaků v životě 

společnosti a jejím cílem je zjistit, z čeho jsou znaky složené a jakými pravidly se řídí 

(Saussure, 1989). Pierce (Palek a kol., 1997) zase sémiotiku přirovnává k logice 

a formálnímu učení se o znacích a jejich systémech.  

Nejrozvinutějším sémiotickým systémem je univerzálně využitelný jazyk existující ve dvou 

sémiotických formách: znakový systém zvukových (auditivních) znaků a zrakových 

(vizuálních) znaků (Jirák, Šoltys, Nekvapil, 1996).  

O příjemcích těchto znaků a znakových systémů se v rámci sémiotické demokracie hovoří 

jako o aktivním publiku, jež si interpretuje text podle vlastních potřeb a zkušeností bez 

ohledu na záměr autora (Fiske, 1997). Dochází tak ke směně významů za společensky platné 

hodnoty, proto je každé sdělení kulturně a sociálně podmíněné (Burton, Jirák, 2001).  

Teoretických poznatků z oblastí sémiologie využívá sémiotická analýza mediálních textů 

(blíže popsaná v kapitole 4.1 Metodologie sémiotické analýzy), která odpovídá na otázku, 

jaký význam mohou jednotlivé prvky i celá mediální sdělení mít, a to nejen v explicitní 

rovině, ale také ve skryté rovině symbolů (Trampota, Vojtěchovská, 2010).  

 

4 Lineární a procesní komunikační modely předpokládají, že komunikace je výměna hotových 

významů. 
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1.1.1  Znaky a kódy 

Znak je základní stavební jednotka sémiologie. Je něčím, „za čím se skrývá něco jiného 

(signatur, referent, věc), a existuje někdo, kdo si takový vztah uvědomuje“ (Černý, Holeš 

2004, s. 16) Zakladatelé sémiologie popisují znak dvěma způsoby.  

Podle Saussura se každý znak skládá z označujícího a označovaného (nebo také z pojmu 

a akustického obrazu, které ale Saussure navrhuje pojmenovávat termíny označované 

a označující), přičemž označující je smyslově vnímatelná fyzická forma daného znaku 

a označované je mentální koncept (Saussure, 1989).  

Vztah mezi označujícím a označovaným je možné charakterizovat jako dynamický, protože 

jen málokdy se vztahuje jedno označující k jednomu označovanému a jen málokdy je jedno 

označované vyjádřeno jedním označujícím (Jirák, Šoltys, Nekvapil, 1996). Například 

označující strom může být spojeno s představou vysoké jehličnaté jedle, nebo košaté jabloně 

se zralými červenými plody, nebo s vyhnilým rozpadeným kmenem. Právě tady vzniká 

prostor mezi autory sdělení a jejich příjemci pro vytváření významů. Například v médiích. 

„Autor novinové zprávy volí z několika možností určité označující, tj. označující výrazy, 

a stejně jako čtenář této zprávy si k těmto označujícím výrazům přisuzuje označované. Jejich 

význam však nemusí být pro podavatele a příjemce zcela shodný“ (Trampota, Vojtěchovská 

2010, s. 119).  

Jestliže za znak považujeme celek, který vyplynul z asociace označujícího a označovaného 

(pojmu a akustického obrazu), pak je jazykový znak arbitrární. Arbitrárnost vychází 

z předpokladu, že jazyk reguluje sám sebe a vytváří vlastní realitu (Saussure, 1989). 

Arbitrárnost tedy znamená, že vztah mezi oběma složkami znaku je podmíněna pravidlem, 

konvencí či dohodou. Významné sociální konvence definují vztah označujícího 

a označovaného nejčastěji v přirozeném jazyce (Jirák, Šoltys, Nekvapil, 1996).  

Druhým zakladatel sémiologie, který se významně zabýval strukturou znaku, je Charles 

Sanders Pierce, který na rozdíl od Saussureho dvousložkového pojetí definuje znak 

triadicky: znak (reprezentant) odkazuje na objekt (referent) a ten v mysli příjemci aktivuje 

mentální koncept (interpretant) (Sedláková, 2014). Reprezentant je shodný s označujícím 

a označované je v Piercově pojetí rozděleno na objekt a mentální koncept vytvořený ze 

znaku a zkušenosti příjemce s objektem (Leeds-Hurwitz, 1993). Znaky potom Pierce dělí do 

tří základních kategorií na symbolické, ikonické a indexické. Symbolický znak je arbitrární 

nebo konvenční (Bignell, 1997), protože mezi označujícím a označovaným neexistuje žádné 
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spojení. Jedná se pouze o konvenci, která vstoupila v dané kulturní skupině v platnost 

(Leeds-Hurwitz, 1993). Příkladem symbolu je dopravní značka zákaz vjezdu.5 U ikonického 

znaku se označující podobá referentovi (Bignell, 1997). Příkladem může být třeba označení 

dámských a pánských toalet slečnou v sukénce s dlouhými vlasy a pánem v kalhotách 

a klobouku. Poslední typ Piercových znaků, indexický, vyjadřuje příčinnou nebo následnou 

souvislost s referentem (Leeds-Hurwitz, 1993). Indexem jsou například kapky signalizující 

déšť.  

Ch. Moriss, zakladatel americké sémiotiky, definuje podobné rozlišení: symbol, který je 

časově a prostorově nezávislý na tom, co označuje; signál, který je společensky méně 

ustálený a konvenční, nezastupuje žádný fenomén ani symbol, ale pouze na něco upozorňuje, 

něco symbolizuje; a symptom, který ukazuje vztah pravděpodobnosti mezi symptomem 

a označovaným fenoménem (Jirák, Šoltys, Nekvapil, 1996).  

Znak nemá pevně přisouzený význam, jeho význam je relační a leží ve vztahu mezi znakem 

a konceptem. To, jak se znak odlišuje od ostatních znaků a co stejným jazykem vyjadřují 

stejné znaky, je hodnota znaku (Sedláková, 2014).  

Znaky jsou organizované podle určitých pravidel a systémů. Vyházejí ze sociálních 

konstruktů, které jsou kulturně podmíněné, a jejich používání je sdílené v dané sociální 

komunitě. „Kódy se ustavují postupným používáním znakového systému a jsou výsledkem 

zažité konvence jeho užití v rámci určité kultury; učíme se jim v socializaci nebo formálním 

vzdělávacím procesu“ (Sedláková, 2014 s. 336). Typickým příkladem kódu je abeceda 

složená z jednotlivých znaků – písmen.  

Všechny více či méně zažité konvence vznikají, když se potká kódem založená korelační 

rovina výrazu s rovinou obsahu (v obou případech v čistě formálním a systematickém 

aspektu); znaková funkce založí korelaci abstraktního prvku výrazového systému 

s abstraktním elementem obsahového systému a v tomto procesu kódy zavede obecná 

pravidla a obecné typy, které potom generují určité projevy objevující se v procesech 

komunikace (Eco, 2009).  

 

5 Pokud by značka zákaz vjezdu vypadala tak, že by v bílém kruhu bylo autu, které by bylo přeškrtnuté, 

či auto s nápisem stop, jednalo by se o značku ikonickou. Protože jde ale pouze o bílý červeně 

ohraničení kruh, je význam značky konvenčně dohodnutý a tedy symbolický.  
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Kódem může být také například měřítko na mapě nebo klíčové slovo při vyhledávání na 

počítači. Mezi kódy patří ale i třeba dětská psaníčka a dopisy, která se snaží zašifrovat tak, 

aby si je nemohli přečíst dospělí. Jde-li o cíleně vytvořený kódovací systém, nazýváme ho 

umělým. Vedle dětských šifer to může být třeba Morseova abeceda, statutní vlajky či 

Braillovo písmo. Mezi přirozené znaky patří zvířecí dorozumívání se a pachová nebo 

hlasová signalizace (Doubravová, 2002).  

Znaky, jimiž se sémiologie zabývá, fungují v syntagmatických a paradigmatických 

systémech (Jirák, Šoltys, Nekvapil, 1996). Existují dva způsoby, kterými se znaky do kódů 

organizují. Při komunikování vybíráme mezi všemi znaky takové, které bychom mohli 

v daném kontextu použít. „Zásobník“ znaků označujeme jako paradigma, promluvové 

jednotky vznikající výběrem z paradigmatu, a jejich řetězení nazýváme syntagmaty 

(Saussure, 1989). Význam jednotlivých znaků v syntagmatu je ovlivněný vzájemnými 

vztahy mezi nimi. Pravidla jejich řazení definuje langue (Sedláková, 2014). Podle Saussura 

(1998) je langue systém gramatických pravidel daného jazyka, jež jsou uznávané a platné, 

konkrétní sdělení je potom parole. Parole nese určitý význam pouze tehdy, je-li vytvořen 

v rámci konvenčních pravidel langue.  

1.1.2  Mechanismus označování 

Dosavadní popis znaků a jejich organizování do kódů reflektuje fungování znaků a kódů, ale 

nereflektuje proces tvorby významu mezi autorem a čtenářem na jedné straně a textem na 

straně druhé. Není zde zohledněna osobní zkušenost uživatele ani například to, jak spolu 

interagují konvence, s nimiž pracuje text, s konvencemi, které vyznává jeho uživatel. To 

odráží až několikastupňový mechanismus označování.  

Prvním stupněm označování je denotace. Do druhého stupně se významy multiplikují 

dvojím způsobem, buď mechanismem konotace, nebo mýtu. Stane se tak v případě, kdy se 

v konotovaných významech odrážejí převládající společenské hodnoty a postoje a panuje 

o těchto významech v dané společnosti všeobecná shoda zaštítěná příslušnou ideologií 

(Jirák, Köpplová, 2009). Čím se posouváme v rámci jednotlivých stupňů označování od 

denotace k ideologii, tím víc se přesouváme také od přírody ke kultuře.  
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Třetí stupeň odráží celou ideologii jakožto širší princip, pomocí kterého kultura interpretuje 

a organizuje realitu, a dává smysl mýtům a konotovaným hodnotám (Sedláková, 2014). 

Barthes označuje třetí stupeň jako symbolický, ale příliš jej nerozvíjí.  

Denotace 

Pro Rolanda Bartha je vztah mezi označujícím a označovaným v rámci jednoho znaku, který 

má svůj referent ve vnější realitě, tzv. denotací. Denotací znaků myslí hodnotově neutrální 

vztah znaku k označovanému (Barthes, 1993). Jinak řečeno denotace říká, k čemu znak patří, 

co pojmenovává (Doubravová, 2002). Například pero denotuje psací potřebu. 

Protože „znaky však mají schopnost být multiplikovány a nést více významů“ (Sedláková 

2014, s. 338), druhotné významy označujeme jako konotativní a jsou spojeny s kulturně 

přisouzenými odstíny a s asociacemi.  

Konotace  

Ve druhé, konotační, rovině (na druhém stupni) označování jsou k označujícím přiřazeny 

další významy, jež jsou podmíněny politicky, historicky nebo společensky (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010). Konotace slouží k popisu emocí či subjektivních hodnoty (Barthes, 

1993), tedy zahrnují významy formované asociacemi, emocemi či předsudky (Doubravová, 

2002). Proto je konotace popisem kulturních diskurzů či subjektivních hodnot. Právě přes 

konotaci se vytváří a selektují významy, sdílí a prezentují normy (Reifová, 2004).  

„Ze sémiologického hlediska je veškerá konotace východiskem určitého kódu, artikulací 

určitého hlasu, který je do textu vetkán“ (Barthes, 2007, s. 19) a je výrazem dalšího obsahu, 

jehož výrazovou rovinou je další sémiotika. Například denotuje-li určitý výraz úroveň 

povodňového nebezpečí, konotací může být vypouštění (Eco, 2009). Když při hokejovém 

zápase puk napne síť, konotativním vyobrazením vycházejícím z ustanovených 

společenských konvencí může být radost, úspěch nebo oslava.  

Rozdíl mezi denotací a konotací není rozdíl mezi mnohoznačnou a jednoznačnou 

signifikancí, ale existuje kvůli ustálené kódové konvenci, která je většinou silnější 

a stabilnější u denotace (Eco, 2009). Pro druhý (a třetí) stupeň označování jsou typické 

rétorické tropy a figury. Správná interpretace tropů může být základním stavebním prvkem 

porozumění, metafory fungují jako základ preferovaného čtení (Chandler, 2001).  
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Mýtus  

Mýtus je vedle konotace druhým způsobem, jímž může docházet k multiplikaci znaku do 

druhého stupně (Barthes, 1993). Ačkoli je označení mýty zaužívané pro starobylé příběhy, 

podle teorie sociální konstrukce reality vznikají mýty vlastně všude, kde si kultura 

a společenství lidí realitu určitým způsobem vykládají. 

Mýty totiž vznikají, dojde-li k systematickému opakování skupiny znaků, jimiž je 

vyjadřováno určité sdělení, a ke zřetězení konotací (Sedláková, 2014). Podle Barthese je 

mýtus typ promluvy, systém komunikace. Znamená užívání znaků ke komunikaci jako 

k sociální a politické zprávě (message) o světě. Tato zpráva obvykle zahrnuje zkreslení nebo 

pozapomenutí alternativní zprávy, takže se mýty jeví být jako naprosté pravdy spíše než jako 

několik podobných zpráv (Barthes in Bignel, 1997).  

Mýtem není předmět, koncept ani myšlenka, ale jde o způsob označování (a form). Jde 

o způsob, kterým je myšlenka vyslovena. Tento způsob má své formální limity (Barthes, 

1993).  

Každý mýtus v sobě ukrývá trojdimenzionální schéma označujícího, označovaného a znaku. 

O mýtu tedy lze říci, že jde o formu, která je konstruovaná z již existujícího sémiotického 

řetězce. Každý znak v primárním systému se stává prostým označujícím v sekundární rovině 

(Barthes, 1993). Mytolog by měl být schopný mýtus inverzně popsat, tedy za nepropustností 

znaku odhalit dvojstupňové schéma (Češka, 2010).  

Barthes rozlišuje role čtenáře, autora a mytologa a názorný příklad popisuje na fotografii 

salutujícího černošského vojáka. Úkolem mytologa je podle něj identifikovat implikace, 

které s sebou obrázek vojáka nese a které nejsou na první pohled, především z pozice 

čtenáře, zřejmé. Pro novináře, na rozdíl od mytologa, je obrázek pouhým konvenčním 

znakem, symbolem francouzského imperialismu (Češka, 2010). Čtení zpráv v mýtech 

zahrnuje identifikaci znaků, které jsou použity, a ukázku toho, jak jsou významy v kódech 

poskládané do struktur, které sdělují dílčí zprávy (Bignell, 1997).  

Mýtus je tedy strukturovaný příběh, „jímž se kultura vztahuje k realitě a vykládá ji. Tak 

zároveň potvrzuje sama sebe, udržuje vlastní významové kategorie a stvrzuje smysl vlastního 

bytí. Mýtus je často výtvorem dominantní sociální třídy, která jej využívá k šíření ideologie. 

Cílem sémiotické analýzy by mělo být nejen odhalit skryté významy, s nimiž sdělení pracuje, 

ale proniknout až na rovinu ideologie v pozadí“ (Sedláková 2014, s. 340).  
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Číst zprávu v mýtech zahrnuje identifikaci znaků, které jsou užívané a které ukazují, jak jsou 

postavené významy kódů do struktur, které sdílí dílčí zprávy (Bignell, 1997).  

Jako příklad novodobých mýtů uvádí například Černý a Holeš (2004) víru v to, že jedna 

strana politického spektra, pravice či levice, je schopná sama bez protistrany vybudovat 

ideální společnost, nebo to, že lidé věří, že politici splní vše z toho, co slibovali 

v předvolebních programech. Podle autorů jsou mýty také součástí reklam a reklamních 

pořadů, kdy jediným cílem je, aby se produkt dobře prodával.  

Roland Barthes se ve svém díle Mytologie soustředí třeba na to, že už malé děti dostávají 

hračky, které napodobují svět dospělých a automaticky tak dítěti vštěpují soubor 

naturalizovaných předmětů a jevů, jejich roli ve společnosti a nedovolují dítěti ptát se, proč 

existuje válka, proč si mají hrát s vojáčky nebo proč existují učitelé (Barthes 1993). 

Nejznámějšími příklady popisů mýtů je Barthesův salutující černošský voják a Hartleyho 

mýtus showbusinessu a mýtus ženy definovaný prostřednictvím jejího těla vysvětlené na 

ukázce titulní strany novin s Annou Ford, sexuálním symbolem doby (Barthes, 1993; 

Hartley, 1994).  

Mýty o určitých lidech souvisí také s teorií symbolického chování zastávanou Ernestem 

Boeschem a Erwinem Straussem. Objekty zájmu se podle nich stávají reálné a definované 

jako symbolická danost, čímž jsou viděné a chápané tak, jako že hrají centrální roli v sociální 

směně (Doubravová, 2002). Identifikace mýtů je možná přes komutační test nebo pomocí 

aberantního dekódování. 

Podobný konceptu mýtu je stereotyp. Stereotypy naturalizují vztahy a rozdělení moci ve 

společnosti. Stejně jako mýty mají ideologický charakter. Mýty ale nejsou, na rozdíl od 

stereotypů, tolik sociálně a dobově ukotvené (Burton, Jirák, 2001). Blíže se stereotypů 

věnuje kapitola 1.1.4.  

 1.1.3  Ideologie  

Napříč interakcí mezi uživatelem a označováním na úrovni znaku, mýtu i konotace funguje 

v rámci třetího stupně označování ideologie. Thompson (1990) uvedl její nejznámější 

definici, když ji označil za význam ve službě moci.  

Podrobněji, ideologie je organizovaný světový názor, objekt presupozice. Jde o určité 

sdělení, které něco fakticky popisuje a poté teoreticky ospravedlňuje, aby díky procesu 



22 

 

nakódování společnost toto vidění světa akceptovala (Eco, 2009). Pro společnost se tyto 

abstraktní soubory představ stanou nejen akceptovatelné, ale díky dominantnímu uspořádání 

společnosti se stanou i dané a naturalizované, tedy legitimizované (Jirák, Köpplová, 2003).  

Ideologie obvykle odráží binární opozici. Tento koncept označuje protikladné pojmy, které 

lze z textu vyčíst především díky výskytu kontrastujících prvků (Burton, Jirák, 2001).  

Thompson rozlišuje dva obecné typy konceptu ideologie. Neutrální a kritický. Neutrální 

koncept ideologie charakterizuje jevy jako ideologii nebo ideologické, aniž by tyto jevy 

musely být nutně zavádějící, iluzorní nebo spojené se zájmy jiné skupiny. Naopak kritické 

pojetí ideologie vyjadřuje negativní, kritické a pejorativní významy (Thompson, 2009 

In Borková, 2019).  

Sémiotika zkoumá, v jakém ohledu lze určité kódování nazvat ideologickým (Eco, 2009) 

a na ideologii nahlíží jako na proces produkce významů.  

Je-li sled textu nebo jiných sémiotických událostí založen na explicitní či jiné zaujatosti, jde 

o ideologickou manipulaci. Ideologická manipulace využívá nevhodné premisy, například 

takové, které nemají vzájemně kontradiktorické ukazatele (Eco, 2009).  

Prosazuje-li vládnoucí skupina díky pevnému souhlasu a přijetím ideologie určité mocenské 

uspořádání, pak se jedná o hegemonii (Reifová, 2004). Sémiotická analýza má v rámci 

hegemonního modelu za cíl odhalit sdílené hodnoty a struktury obsažené v mediálních 

produktech (Hodge, Khress, 1989).  

 1.1.4  Stereotypy  

Stereotypy 6  jsou pravdy kterými se jedinci snaží lépe porozumět světu a pochopit jej.  

Vlastnosti a typické rysy dané společnosti i mimo ni redukují podle několika jednoduchých 

a zkreslených charakteristik, které jsou reprezentovány jako přirozené. Vzniká v nich 

stereotypní klasifikace (Dryer, 1977).   

V sémiotickém pojetí má stereotyp konstruktivistickou povahu. Stereotypy jsou sociální 

konstrukty, které nám pomáhají vytvářet jazyk v daném diskurzu (Němcová Tejkalová, 

 

6 Pojem stereotyp poprvé použil v roce 1922 Walter Lipmann a měl jím na mysli obrazy v našich 

hlavách, které se vztahují k jiným lidem. Odůvodňoval to tak, že člověk není schopný pojmout 

komplexní realitu, a stereotypy si tak vytváří zjednodušené představy o světě (Jirák, 2005).  
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2012, s. 29). Produkce významů vzniká právě tím, že si lidé zařazují určité předměty nebo 

lidi podle kategorií, aniž by je blíže poznali (Hall, Evans, Nixon, 2013). V případě 

handicapovaných sportovců lidé nemusí znát jméno sportovce, nemusí vědět, co se mu stalo, 

ani to, jaké má IQ, ale pouze pohled na člověka na vozíčku ho zařazuje do kategorie 

handicapovaných, která je často charakterizovaná stereotypy jako jiný, druhý, méněcenný, 

asexuální či slabý (například Němcová Tejkalová, 2012).  

Někteří autoři připodobňují stereotypy k Barthesovu mýtu: Stereotypy nejsou pravdivé, 

nebo nepravdivé, ale reflektují určitou sadu ideologických hodnot. Ve skutečnosti to jsou 

mytické (v Barthesovském smyslu) figury, které výstižným způsobem reprezentují 

společenské hodnoty (Lacey, 1998 In Němcová Tejkalová, 2012).  

To, co nepasuje do stanovené stereotypní představy je nenormální, neakceptovatelné a je to 

vyloučeno. V médiích může stereotypy podporovat i intertextualita, neboť může propojovat 

texty podle jiného významu, než jaký texty samy o sobě mají (Hall, Evans, Nixon, 2013).  

Autoři podle Němcové Tejkalové přistupují ke stereotypům v médiích dvěma způsoby. Jedni 

z nich, mezi něž patří i výše citovaný Lacey, zastávají názor, že média stereotypy 

nevytvářejí, ale tím, že je reprezentují, mohou přispívat k jejich legitimaci či posilování. 

Zástupci druhého proudu tvrdí, že média stereotypy přímo vytváří (Němcová Tejkalová, 

2012).  

Tak či tak, všechna média od filmu po zpravodajství nabízejí nepřeberné množství příběhů 

o lidských osudech, a i když je divák, čtenář nebo posluchač vtahován do děje a příběh se 

mu zdá konkrétní, vždy jde o určitou formu zjednodušení, tedy stereotypu. Jedinci 

vystupující v příbězích totiž vždy patří do určité sociální skupiny, jíž se přisuzují typické 

vlastnosti a charakteristiky dohromady tvořící skupinovou identitu. Mediální logika je 

ovlivněna tím, že média musí, chtějí-li zaujmout své příjemce, nabízet sdělení, která 

reflektují hodnoty, představy a ideje svých konzumentů. Jsou-li média spojená s hlavním 

ideologickým společenským proudem, převažují v jejich produkci většinové stereotypy 

(Jirák, 2005).  

Stereotypy souvisí také s teorií binárních opozic, podle níž jsou dvě vyhraněné entity 

v protikladu. Zástupci skupiny my se cítí být sjednocení, přisuzují si dobré vlastnosti 

a marginalizují svoje špatné vlastnosti či jednání, naopak skupinu oni vidí jako roztříštěnou, 

nejednotnou a přisuzují jí negativní vlastnosti nebo jednání, zatímco marginalizují jejich 

dobré vlastnosti (van Dijk, 1998).  
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2 Mediální konstrukce reality sportu handicapovaných 

a sportu obecně 

Sport je ve své podstatě hra (Děkanovský, 2008) a hra není v lidských životech žádným 

okrajovým či náhodným jevem. Marshall McLuhan dokonce sport a hru řadí mezi prostředky 

lidské komunikace. Podle něj jde o situace, které umožňují simultánní participaci více lidí 

na určitém modelu, který má význam v jejich kolektivním životě a pro jejich existence 

jakožto formy mezilidské komunikace je nutná extenze vnitřního života (McLuhan 

In Děkanovský, 2008).  

Význam sportu ve společnosti ještě vzrostl s rozvojem komunikačních technologií. Díky 

technickému rozmachu mohou diváci sledovat sport vzdáleně naživo bez znalosti výsledku. 

Sport se tak stal popularizovanou součástí globální masové kultury (Děkanovský, 2008). 

Stejně jako všechny oblasti kultury je i sport v médiích vytvářený, organizovaný a ovládaný 

lidmi, kteří mají ideje odvozené ze sociální zkušenosti. Proto jsou i sportovní média sociálně 

konstruovaný fenomén (Sekot, 2006). 

Na jedné straně jsou diváci a sportovní fanoušci mobilizovaní masovými médii, která berou 

své šampiony jako emblémy. Názvy a role šampionů se proměnily v symboly, které jsou 

důležitější než jedinec, který je dočasně nese. Celá sportovní klání se tak odehrávají mezi 

národy, ačkoli podstatou samotného sportu v základní úrovni je soupeření jednotlivců 

(Bouet, 1977).  

Na druhé straně stojí mediální producenti v rolích autorů a vypravěčů textů, kteří mají 

tendenci náhodný běh událostí interpretovat a zarámovat udělením narativní struktury (Eco, 

1997). Narativ je způsob, jakým je text uspořádán tak, aby se divákům dobře četl 

a byl srozumitelný. V jádru narace je význam směnitelný za hodnotu (Burton, Jirák, 2001). 

Na příjemci potom je, jakým způsobem si text dekóduje díky vlastním specifickým 

kulturním šifrám, které jsou ovlivněné jeho dominantním diskursem a strategií 

preferovaného čtení. Ve vztahu diváka k obsahu mediálního textu podle Johna Fiskeho 

vznikají narativní struktury (Sobotka, 2001 In Děkanovský, 2008).  

Nejen televize ale i ostatní média jsou kanálem, skrze který se většina lidí setkává se 

sportovními příběhy. Sport přitom vypráví příběhy sám o sobě, možnost televizních přímých 

přenosů dokáže divákům zprostředkovat napínavou hru s nejistým výsledkem, jejíž vývoj 
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znamená napětí a úzkost diváků, kteří zápolení sledují se specifickými atributy divácké 

percepce (Děkanovský, 2008). Zdebska (2006) přirovnává sport k divadlu. V obou 

případech jde podle ní o uzavřenou událost konající se na určitém místě, u sportu však není 

znám konec. Jde tedy o divadelní hru s otevřeným scénářem. Dalším typickým rysem 

sportovního narativu, a také nemá daleko k divadelním příběhům, je využití opozičního 

námětu dobro – zlo (Boyle, Haynes, 2004).  

Nejběžnějším mediálním zprostředkováním sportu jsou živé přenosy. Ačkoli jde na první 

pohled o zprostředkování objektivní a přímý přenos má podporovat znaky, zvyky, konvence 

a narativní postupy, jež vzbuzují dojem realističnosti (Burton, Jirák, 2001), i přímý přenos 

je ve skutečnosti otázkou volby a manipulace. Za to, jak divák vidí celou událost, totiž 

mohou režiséři, kteří do přenosů vnáší prvky subjektivity. Určují, které záběry ze které 

kamery budou odvysílané, který detail bude zopakován a který opomenut, nebo mění 

celkovou perspektivu. Ani živý přenos tedy neposkytuje subjektivně nezabarvený přenos 

reality, ale její interpretaci (Děkanovský, 2008). Burton a Jirák (2001) považují postavení 

kamer, střih a typ záběru za silné prvky narativní manipulace.  

Řečeno na příkladu sportovního přenosu, divák vidí hru z více úhlů pohledu, které na sebe 

navazují. Ze svého pohledu tedy mění místo, z něhož se na hru dívá: když hokejista vyjíždí 

zpoza brány, kamera ho zabírá, jak nabírá rychlost, když se napřáhne k nahrávce, režisér 

pustí do vysílání záběr, na němž je vidět celek hřiště, aby mohl divák posoudit, jak nahrávka 

dopadla. Klíčové záběry jsou potom, i v přímém přenosu, opakovány, díky čemuž divák 

ztrácí povědomí o kontinuitě a diskontinuitě děje a přenos se všemi opakovanými záběry 

vnímá jako jedno souvislé vyprávění o tom, co se děje na hřišti (Burton, Jirák, 2001). 

Jak uvádějí autoři Burton a Jirák (2001) dále, média rovněž nezprostředkovávají jen sociální 

realitu, ale určitým způsobem reprezentují i sama sebe a včleňují se tím do sociálního 

kontextu. Děje se tak především díky osobám, které jednotlivá média personifikují. Známé 

osobnosti mohou sloužit k tomu, aby dané médium navázalo kontakt s příjemcem. 

Významní komentátoři, moderátoři a další televizní hvězdy pak jsou publiku důvěrně známé, 

až jsou dle něj nadány nadlidskými vlastnostmi a vnímají jejich symbolické verze. Televizní 

hvězda je tak kulturním mýtem, který reflektuje to, jakou mírou daná postava splňuje 

představy a touhy dané kultury v určité době.  
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2.1  Sémiotické roviny sportovní události  

Na sportovní aktivitě můžeme odlišit dva sémiotické stupně. Prvním je samotná aktivita jako 

taková. Zahrnuje sémiotické znaky nepostradatelné pro danou aktivitu. Jde o symboly, které 

aktivitu pomáhají regulovat, pomáhají splnit její účel, patří sem barva dresů, pravidla 

a indikátory vyjadřující principy soutěže. Začleněním sportu do obecného systému 

sociálních vztahů, které definují reálný hodnotový status dané aktivity, vzniká druhá 

sémiologická rovina. Do ní patří symboly reprezentace, sportovní ocenění či suvenýry 

(Saraf, 1997).  

Nad těmito dvěma rovinami stojí obecná sociologická rovina, v níž je sport součástí kulturní 

ideologie, protože je „výrazem specifických představ, idejí, hodnot a perspektiv, 

prostřednictvím kterých lidé zaujímají svoje postavení ve světě, hledají svoje místo v něm, 

vysvětlují jeho fungování, poměřují míru důležitostí věcí kolem sebe“ (Sekot, 2006, s. 15).  

Sémiotické znaky, které můžeme identifikovat ve sportu, odkrývají strukturu vztahů. 

V první rovině jde o vztahy, které jsou výsledkem hry. Sem patří vztahy mezi rivaly, pravidla 

hry, vztahy mezi účastníky soutěží a rozhodčími a mezi soutěžícími. Ve druhé rovině jde 

o vztahy existující mimo hru, tedy o vztahy odehrávající se v různých typech sportovních 

komunit během sportovní aktivity, vztahy mezi spektátory a sportovci mimo herní situace či 

vztahy mezi různými skupinami sportovních fanoušků. Ve třetí rovině jde o vztahy mezi 

sportovní sférou a ostatními společenskými aktivitami či sférami. Tyto vztahy 

jsou reprezentativní a jsou výsledkem formálních vztahů (Saraf, 1977).  

Sportovní aktivity se účastní kategorie osob, které hrají různé role, především jde 

o sportovce a závodníky, trenéry, lékaře, maséry, techniky, členy poroty a rozhodčí, 

úředníky, novináře, fotografy a kameramany, tlumočníky a hostitele a o diváky. Každá role 

je propojena s ostatními a dohromady vytváří systém rolí. Role zasažené interakcí se řídí 

kódy, které je definují a současně jim přiřazují určitý způsob vztahu. Interagují pomocí 

komunikačních systémů a právě role, kterou někdo hraje, mu dává pocit sounáležitosti 

a účasti ostatních. Symboly rolí (dres, výstroj) a jejich kódy signálů užívají jedinci k hraní 

těchto rolí (Bouet, 1977).  

Během projevů lidského sportovního úsilí se prostřednictvím výrazových prostředků sport 

vyvíjí v širším kontextu dílčích idejí, které se vztahují k lidské přirozenosti a tělesnosti. 

Myšlenkové náboje a ideje jsou potom vytvářené na hlavních ideálech, hodnotách 



27 

 

a perspektivách dominantních mocenských skupin, jimž primárně slouží (Sekot, 2006). 

Například prvotřídní výsledky nebo prolamování rekordů není jen technickou záležitostí, ale 

staly se z toho důležité hodnoty pro společenský hodnotový systém. V masové kultuře je 

prolamování rekordů jako jev přehnaného uctívání, jako reklama, protože díky oslnivým 

symbolům úspěchu může každý snadno pochopit sportovní chování v abstraktním smyslu 

a díky tomu pochopit, co je podstatou sociálních vztahů znakového systému (Saraf, 1977).  

Reprezentativní funkce sportu může vést až k nacionálnímu fanatismu, protože nenasytný 

konzument se zájmem o sport získává popularitu skrze sportovní aktivitu k příhodným 

významům pro implementaci politických cílů a sémiotický obsah je mystifikovaný – protože 

logika sportu je přeložena do externích sémiotických symbolů (Saraf, 1977). Překlad logiky 

sportu do sémiotických symbolů začíná drhnout v okamžiku, kdy do stejné sportovní aktivity 

dosadíme například sportovce opačného pohlaví, než je pro daný sport typické, nebo když 

se sportovních klání účastní lidé s handicapem.  

2.2  Mediální konstrukce reality sportu handicapovaných  

Paralympijský sport je ve svém diskurzu na rozdíl od sportu tělesně zdatných čistší 

a respektuje citlivou povahu tématu. V mediálním pokrytí převládají spíše malé biografie 

sportovců a výsledky událostí, není cílem publikovat články se senzačními titulky (Hind 

2000 In Howe 2008). Podle Howa to reflektuje neúplnost kultury paralympijského sportu. 

Ta je podle něj dána i tím, že v tištěných médiích nejsou rozebírány otázky spojené 

s klasifikací parasportovců, které jsou pro paralympijský sport zásadní (Howe, 2008). 

U sportu nehandicapovaných se publikum ztotožňuje se sportovními hrdiny, jejich příběhy 

a spoluprožívání sportovních narací naladěním se na archetypální příběhy a prožitky, díky 

nimž lidé hromadně propadají nadšení a euforické atmosféře, v nich zanechává hluboko 

zakořeněné zážitky (Děkanovský, 2008). Sport handicapovaných, zdá se, zatím ve 

společnosti takovou roli nemá. Některé jeho disciplíny či sportovní akce však v poslední 

dekádě pomalu smazávají rozdíly oproti vnímání mainstreamového ekvivalentu. 

Celosvětově to jsou paralympijské hry. V České republice či například v Kanadě (Mason, 

2013) je to parahokej. Můžeme se domnívat, že je to pro jeho formu, která je tolik blízká 

lednímu hokeji (Macková, 2020), jež je v obou zemích národním sportem, který odráží 

národ, jeho obyvatele, prostředí a historii (Mason, 2013; Děkanovský, 2008).  
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Toto pomalé vydobývání si pevného místa ve společnosti má na svědomí odlišnost 

a v některých případech až protikladnost sportu a sportovců vůči paralympijskému sportu 

a sportovcům s handicapem. Jestliže sport na jedné straně přináší propagaci kulturních 

norem idealizovaného atletického těla, na druhé straně sport handicapovaných konotuje 

spíše slabost a závislost. Označení postižený sportovec v sobě skrývá paradox, který média 

řeší tak, že se vyhýbají mediálnímu pokrytí událostí sportu handicapovaných, nebo toto 

pokrytí berou spíše z pohledu lidského zájmu než sportovního zápolení (Mason, 2013).  

Dosavadní výzkumy mediálního zobrazení sportu lidí s handicapem identifikují rozpolcený 

(ambivalentní) diskurz. Patří do něj tyto narativní struktury: příběh soucitu, mýtus 

supermrzáctví, rámec příležitosti, rámec opomíjení (Mason, 2013; Misener, 2012; Howe, 

2011 a další), rámec jinakosti a rámec druhořadosti (Němcová Tejkalová, 2012).  

Příběhy soucitu jsou konstruktem diskurzu, kdy je v publiku vzbuzován soucit 

s handicapovanými sportovci. Zdůrazňuje to, jak je nešťastné, když se člověk musí poprat 

s handicapem, spíš než jeho sportovní výkon (Mason, 2013).  

Rámec příležitosti identifikovala Misener (2012) a poukazuje v něm na způsoby, jimiž se 

média snaží prezentovat sport handicapovaných jako potenciální příležitost pro rozvoj sportu 

i inkluzivní vnímání paradisciplín veřejností. Média v jejím výzkumu (média referující 

o paralympijských hrách konaných ve Vancouveru v roce 2010) zaměřila pozornost na 

úspěšné šampiony a použila je jako symboly příležitosti pro zvýšení zájmu o účast i zvýšení 

zájmu o sledovanost tím, že více lidí má možnost pochopit kontext zdravotního postižení.  

Opomíjení paralympijských sportovců je možný důsledek paradoxu sportu 

handicapovaných, kdy média neví, jak mají sportovce se zdravotním postižením 

vyobrazovat. Jediným časem, kdy se tak soustavně dostává sportu handicapovaných větší 

pozornosti, jsou paralympijské hry, ale i to bývá obvykle velmi prchavé (Brittain In Mason, 

2013). Mýtus supermrzáctví je příběh postiženého sportovce, jež svými příběhy odhodlání, 

tvrdé práce a odvahy vzdoruje svému postižení (Berger, 2008 In Macková, 2020), překonává 

je a získává tím status elitního sportovce (Smith a Thomas In Mason, 2013). Tento koncept 

je dále vysvětlen v kapitole 2.2.1 Mýty ve sportu a sportu handicapovaných.  

Rámce druhořadosti a jinakosti rozpracovává v publikaci Mediální stereotypizace 

a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948–2008 Alice Němcová Tejkalová. 

Sportovci s handicapem jsou druzí ve smyslu odlišnosti od běžného sportu, také je sport 

v pořadí pozornosti na druhotném místě. Rámec druhosti podle ní souvisí s principem 
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softnews a s principem ochranářství. V prvním případě jde o pozornost směřující ke 

kuriozitám ve sportovních výkonech, k celebritizaci parasportovců a k personifikaci příběhů 

o handicapu. Často také chybí přesné výsledky nebo jsou zpožděné. Ochranářství souvisí 

s kritikou společenské situace, s obdivem a zároveň soucitem vůči handicapovaným 

a s jejich obhajobou, ať už sportovci samotnými, novináři nebo funkcionáři (Němcová 

Tejkalová, 2012). Podle Howa (2008) může za převahu pozitivního referování 

o paralympijských sportech Mezinárodní paralympijský výbor a Britská paralympijská 

asociace. Tyto dvě instituce fungují jako hlídací psi novinářských licencí na paralympijské 

hry a potažmo tedy hlídací psi celé mediální produkce věnující se parasportu.   

Zřídka se podle výzkumu Němcové Tejkalové (2012) objevují rovnoprávnost, zakotvenost 

a také typické sportovní reportáže zahrnující citace, popisy závodů či zápasů a vůbec zájem 

o osobnosti a zázemí. V letech, kdy autorka prováděla výzkum, dle ní není zřetelný 

významný posun v mediální reprezentaci handicapovaných sportovců. Dochází „pouze“ 

k závěru, že paralympionici už nejsou popisováni jako lidé s vadou, ani se jim často neříká 

lidé s postižením nebo postižení lidé, ale používá se cizojazyčná alternativa handicap. 

Má-li se změnit způsob vnímání handicapovaných sportovců, sport jako aktivita samotná 

nemá schopnost provést skokovou změnu postojů. O to se musí zasloužit forma, jakou je 

sport lidí s postižením prezentován ve veřejném diskurzu (Shopway, 2007 In Misener, 

2012).  

2.2.1  Mýty ve sportu a parasportu  

Z úspěšných sportovců se stávají veřejně známé osobnosti, až se často jejich sláva 

a oblíbenost mění ve specifický kult. Osoba sportovce se mění na ikonu zahrnující smyšlené 

sportovcovo alter-ego, až může plně nahradit samotnou fyzickou osobu. Oni sportovci 

a jejich ikony jsou často reprezentované stručnými přívlastky a slogany. Například každý 

sportovní fanoušek ví, kdo je to naganský bůh, koho si má spojit s označením vršovický 

dloubáček (Děkanovský, 2008) a komu se říká legendární šedesátosmička či fotbalový 

virtuóz. Moderní sportovní hrdina tak balancuje mezi autentičností a fikcí (Wenner, 2013).  

Protože se sport formoval v souladu s logikou vztahů mezi pohlavími a do dominance se 

dostal mužský sport, zatímco ženy byly spíše v podřazeném postavení (Sekot, 2006), začala 

být mužská sportovní klání popisována v mediálním pokrytí bojovnickými příběhy a obraz 

mužského sportu tak dostal rysy mužského mytologické hrdinství. Mediálně 
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zprostředkované sportovní události posilují ideologii mužské nadřazenosti a upevňují 

mužskou sportovní hegemonii prostřednictvím narativních konvencí, rétoriky komentátorů 

nebo sexualizované reprezentace ženských sportovkyň (Goodman, Duke, Sutherland, 2002). 

Mytologické příběhy mohou ve sportu vznikat i proto, že příběhová schémata se neustále 

opakují. Každý příběh je na jednu stranu příběhem starým, protože obsahuje schémata již 

existujících příběhů. Na druhou stranu je nový, protože má jiného vypravěče či jiný kontext. 

A právě existující schémata příběhů mohou dodávat mytologičnost (Hodrová, 2001 

In Děkanovský, 2008).  

Inspiraci bojovou mytologií identifikovali i Bush, Silk, Porter a Howe (Bush a kol., 2013) 

věnující se výzkumu paralympijských her v Londýně 2012, kdy se podle nich ti nejhrdinnější 

vraceli jako zranění vojáci, nejuznávanější byli jako my, jen s drobným nedostatkem. 

Odkazují tím k Howemu a jeho konceptu mýtu supermrzáka, jímž označuje paralympijské 

sportovce, kteří dosáhli společenského uznáni a byli oslavováni.  

Nejčastějším mýtem (či možná stereotypem), který se v mediální reprezentaci 

handicapovaných objevuje, je již zmíněný myth of superscrip neboli mýtus supermrzáka. 

Jde o postavu, která má odlišné zájmy než ostatní lidé s handicapem. Supermrzáci svými 

„inspirativními příběhy odvahy, odhodlání a tvrdé práce dokazují, že to mohou zvládnout, 

že člověk může vzdorovat své zvláštnosti a dosáhnout nemožné“ (Berger, 2008, s. 648) a že 

hrdinským překonáním svého postižení mohou získat status elitního sportovce (Smith and 

Thomas In Mason, 2013).  

Howe (2011) definuje pro svůj výzkum jako supermrzáka sportovce, který vyhrává 

a zároveň je jeho vítězství zmiňováno v médiích. Nedostane-li sportovec uznání 

v mediálním světě, není podle něj v kontextu paralympiády supermrzákem, protože je 

marginalizovaný povahou nebo stupněm postižení. Částečným důvodem marginalizace je 

klasifikační proces, jímž sportovci získávají pro soutěže příslušnou způsobilost účastnit se.  

Negativním výsledkem supermrzáctví může být podle Bergerova výzkumu, který se ve své 

práci v teorii superscrip odvolává na Hardin a Hardin (2001 In Berger, 2008), to, že 

supermrzáci nastavují laťku pro handicapované lidi příliš vysoko a ve většinové společnosti 

nehandicapovaných vyvolávají pocit, že reformy jsou zbytečné. Implikace supermrzáctví 

v očích publika vyvolává pocit, že každý člověk s handicapem by měl hrdinsky bojovat, 

a není-li tomu tak, je chyba na jeho straně, nikoli na straně společnosti (Mason, 2013).  
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Znaky supermrzáka mohou být v některých ohledech podobné znakům hrdiny a jeho mýtu. 

Mýtus hrdiny už byl zmíněn v kontextu typických starověkých soubojů. Jak ale uvádí 

Barthes (1993), starobylé mýty nejsou věčné, protože se mění lidská historie, která má na 

svědomí to, jak lidé konvertují realitu do mýtů. Novodobou podobu mýtu hrdinů popisuje 

např. Hallina Zdebska. Polská autorka stanovila hypotetický soubor faktorů, které definují 

moderního sportovního hrdinu (Zdebska, 2006):  

1. Základní podmínkou je dosažení vysoké sportovní úrovně. Měřítkem může být účast na 

vrcholné akci (mistrovství Evropy, mistrovství světa a podobně). 2. Disciplína hrdiny má 

společenský dosah a popularitu (jako hrdinové jsou často vnímáni reprezentanti národních 

sportů). 3. Hodnotí se také přístup závodníka k celkovým pravidlům, morálně platným 

normám v průběhu sportovních soutěží a jejich dodržování, fair play, respekt k soupeři, 

gratulování k výhře, chování v dramatických okolnostech, schopnost porazit vlastní slabost 

a zdolat neočekávané vnější překážky. 4. Hrdina podporuje účinky své dokonalosti 

i v jiných oblastech, sportovní úspěch má být referenčním úspěchem i pro oblast mimo sport. 

Autorka si je ale vědoma tohoto, že model může být labilní v oblasti hierarchie hodnot i míry 

participace faktorů, protože ne každý sportovní hrdina všechny požadavky splní. Proto 

doporučuje nahlížet na problematiku optikou širšího pohledu na základě dalších pojetí 

hrdinů.  

V širším a starším pojetí dle ní diskurz hrdiny (s odkazem na Szymczaka, 1978) zahrnuje 

jedince, kteří a) si získali svou proslulost statečností, mimořádnými činy a obětavostí vůči 

okolí, b) jsou hlavními postavami literárního díla, filmu nebo postavami typickými pro dané 

období, c) přitahují momentální zájem okolí, d) dle řecké mytologie jsou postavou 

nadčlověka, mají nadpřirozené schopnosti. Zdá se tedy, že zisk statusu sportovního hrdiny 

je možný pro někoho, kdo vzbudí uznání pro své mistrovství, stejně jako za to, že to dělá 

určitým způsobem nebo za mimořádných podmínek (např. s pohmožděninami). 

2.2.2  Stereotypy ve sportu a parasportu 

Mediální reprezentace sportu handicapovaných se nevyhýbá ani stereotypizaci. Protože jde 

o realitu minoritní a stigmatizované sociální skupiny, lze předpokládat, že se v realitě 

sociální, a tedy i v realitě mediální, vytváří sdílené pravdy. Němcová Tejkalová 

identifikovala tři hlavní stereotypy – paralympionici jako ti druzí bojovníci hrdinové, ti druzí 

chudáci a ti druzí sportovci (Němcová Tejkalová, 2012).  
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K vytváření mediálních stereotypů o parasportovcích přispívá podle Hindse (2000 In Purdue 

a Howe, 2012), že novináři neinformují o parasportu stejně jako o souběžném tělesně 

zdatném sportu, ale bloudí mezi emotivními příběhy o překonávání zdravotního postižení. 

Touha paralympijských sportovců po respektu a uznání jejich výkonů tak je v médiích 

podřízena těmto příběhům na úkor sportovních reportáží. Reflektory se soustředí na jejich 

důvod účastnit se parasoutěže. „Pro mnoho lidí je sportovec se zdravotním postižením stále 

´pacientem, který bojuje se svými omezeními´, místo elitního sportovce se specifickým 

talentem nebo virtuozitou“ (Hilvoorde, Landeweerd, 2008 In Purdue a Howe, 2012).  

Koncept těch druhých podle Němcové Tejkalové vychází z předpokladu, že „[v]ětšinová 

společnost považuje za normální nehandicapované sportovce a jejich postižení kolegové 

jsou v rolích těch druhých. […] Jako druzí (v obou smyslech slova) se často vnímají i sami 

handicapovaní sportovci. Často mají tendenci nějakým způsobem sebe a své výkony 

obhajovat srovnáním se světem nepostiženích“ (Němcová Tejkalová, 2012, s. 37).  

Na druhou stranu u paralympioniků ale stoprocentně neplatí to, co říká van Dijk (zmíněno 

v kapitole 1.1.4 o stereotypech obecně) o marginalizaci a zvýznamňování špatných 

a dobrých vlastností. Paralympionici jsou viděni nehandicapovanými diváky v negativním 

smyslu (jako skupina oni) jen částečně, například proto, že divákům může handicap připadat 

nepřekonatelný, vyvolávat v nich pocit jistého životního omezení (Gwyn, 2002 In Němcová 

Tejkalová, 2012), na druhou stranu ale nepostižení sportovci a diváci na handicapované 

sportovce často nahlíží jako na hrdiny, kteří zvládají heroické výkony, takové, jako 

nepostižení ne (Němcová Tejkalová, 2012).  
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3 Sport handicapovaných  

„Ty nohy nejsou úplně všechno. Já dělám víc věcí než zdravý člověk.  

Takže ono mi to něco vzalo, ale spoustu věcí mi to dalo.“  

Miroslav Novotný, útočník české parahokejové reprezentace7 

 

Sport lidí s handicapem se ve větší míře objevil po druhé světové válce jako forma léčby 

a terapie válečných veteránů. Ve Velké Británii otevřel dr. Ludwig Guttmann v nemocnici 

Stoke Mandeville centrum pro léčbu poranění páteře. Právě tady začala dlouhá cesta, během 

níž se z rehabilitačního sportu stal sport rekreační, a nakonec i soutěživý. Podobným 

vývojem prošla také nejvýznamnější světová akce pro sportovce s handicapem, 

paralympijské hry. První se konaly v roce 1948 (International Paralympic Committee, 2021). 

Za poslední tři desetiletí se změnily ze sportovní zábavy na přední sportovní událost pro 

elitní sportovce se zdravotním postižením, která přitahuje značnou pozornost médií (Howe, 

2008).  

Celosvětově sdružuje paralympijská hnutí Mezinárodní paralympijský výbor (IPC), jehož 

hlavní filosofií je dohlížet na organizaci paralympijských her a podporovat své členy, aby 

dosáhli sportovní dokonalosti. Výbor vyznává základní hodnoty spojené se všemi 

paralympijskými hnutími: odvahu předvést světu, co všechno může člověk zvládnout, když 

bude testovat svoje tělo na absolutní limity; odhodlání, které kombinuje jedinečnou sílu 

charakteru zahrnující duševní houževnatost, fyzickou zdatnost a mimořádnou hbitost, 

vedoucí k výkonům na hraních možností; inspiraci pro všechny ostatní para 

i nehandicapované sportovce a rovnocennost, kterou jako sportovci mají, ačkoli jsou 

rozdílní. Jako průkopníci inkluze boří handicapovaní sportovci stereotypy, vytvářejí postoje 

a ničí sociální až diskriminační bariéry, které společnost vůči osobám se zdravotním 

postižením má (International Paralympic Committee, 2021b).  

Howe (2008) upozorňuje, že Mezinárodní paralympijský výbor dbá na to, aby tyto hodnoty 

byly obsažené i v mediální produkci týkající se parasportů. Navzdory komercializaci 

paralympijského sportu a jeho čím dál většímu prostoru v médích zde stále není prostor pro 

 

7 Český para hokej (2021b). 

https://www.paralympic.org/ipc/history
https://www.paralympic.org/ipc/history
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pravidlo, že jakákoli reklama je dobrá reklama, ale sport handicapovaných stále potřebuje 

pouze pozitivní reference.  

Sport lidí s handicapem si totiž dlouho nemohl vybojovat své místo ve společnosti. Postižené 

tělo stálo a stále stojí v protikladu „hegemonického ideálu atletického těla“ (Promis, 

Erevalles a Matthews, 2001 In Berger, 2008, s. 649) a sport nepostižených byl a je arénou 

pro budování mužnosti, zatímco handicapovaní muži (a lidé obecně) jsou považováni za 

zranitelné, slabé a neúplné (Berger, 2008). IPC ale dlouhodobě podporuje filozofii, že do 

centra pozornosti, nejen v médiích, by se nemělo dostávat sportovcovo individuální 

postižení, které je dle filosofie IPC pouze náhodné, ale pozornost by měly přitahovat 

sportovcovy výkony (Purdue a Howe, 2012).  

Kulturu sportu handicapovaných limituje nutnost klasifikace různých druhů postižení 

a vůbec složitost jeho artikulace. Huhes (1999 In Purdue a Howe, 2012) také připomíná, že 

při sledování sportovců s viditelným postižením možná způsobuje pohled na sportovce 

určité nepříjemnosti a nepohodí. Mají-li však být sportovcům s handicapem uznány jejich 

vysoce kvalitní sportovní výkony, je nutné pokusit se nějak klasifikovat stupně postižení. 

DePauw (1997 In Purdue a Howe, 2012) dělí jednotlivce se zdravotním postižením na ty, 

kteří a) jsou přehlížení (invisible) ve sportu, nebo z něho vyloučení (protože jejich postižení 

je neviditelné nebo přehlížené), b) se stali viditelnými ve sportu jako sportovci s postižením 

(a jejich postižení je při sportu viditelné), c) se stávají viditelnými ve sportu jako sportovci 

(a jejich postižení může být viditelné i neviditelné). Paralympijské hry jsou zřejmým 

příkladem druhé možnosti, dočasně zajišťují viditelnost zdravotního postižení ve sportu, 

jedná se o relativně významnou globální sportovní událost pro jednotlivce s postižením 

(Purdue a Howe, 2012). 

Problém však je to, že se napříč paralympijskou komunitou prohlubuje rozkol mezi různými 

stupni postižení. Aby mohlo být dosaženo DePauowské ne/viditelnosti, navrhují někteří 

teoretikové vyloučit z olympijských her jedince s těžkým postižením (Purdue a Howe, 

2012). Darcy a Cashman (2008 In Purdue a Howe, 2012) uvádějí, že probíhá debata o tom, 

zda by na paralympijských hrách měl být zobrazen sport s různými zdravotními postiženími, 

nebo zda by se mělo jednat o událost propagovanou tak, že jde o elitní sportovní podívanou. 

Proto se diskutuje o tom, jestli některá sportovní postižení a/nebo sporty se zdravotním 

postižením přispívají k pojmu elitní sport více než jiné. Někteří teoretikové, dokonce 

v souladu s olympijskou myšlenkou, mluví o tom, že budoucnost směřuje k tomu, aby 
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sportovci s handicapem nastupovali společně s nehandicapovanými sportovci na 

olympijských hrách. I zde by ovšem byl nutný určitý stupeň klasifikace (Purdue a Howe, 

2012). Bush a kol. (2013) oponují tím, že podívaná paralympijských her je prostorově 

i časově pomíjivá a existuje disjunktura mezi hmotnými a diskurzivními prvky spektáklu 

a drsnou realitou každodenního života.  

3.1  Parahokej  

Tato práce není zaměřena na paralympijské hry, na nichž se potkávají sportovci z různých 

disciplín, ale soustředí se na parahokejové mistrovství světa konané v Ostravě v roce 2019. 

Para ice hockey je jednou z disciplín zimních paralympijských her, kromě toho se koná 

mistrovství světa a Evropy v parahokeji separátně od hokejových turnajů a zaštiťuje je, 

stejně jako paralympijské hry, Mezinárodní paralympijský výbor (International Paralympic 

Committee, 2011c). „Parahokej je paralympijský ekvivalent ledního hokeje. Hrají ho lidé se 

sníženou pohyblivostí v dolní části těla kvůli amputaci, poranění míchy nebo z jiných 

důvodů, kterými může být třeba dětská obrna“ (Mason 2013, s. 311).   

Do roku 2018 se používal také název sledge hokej8, ale v tomto roce došlo ke sjednocení 

názvů všech olympijských sportů a ze sledge hokeje se stal parahokej (Parahockey.cz, 2021) 

Předložka para znamená v řečtině vedle a byla použita ve významu vedle olympiády, tedy 

paralympiáda jako paralelní událost k olympijským hrám. Společný název má deklarovat, že 

obě události stojí bok po boku (International Paralympic Committee, 2011).  

Parahokej vznikl v 60. letech minulého století ve stockholmském rehabilitačním centru jako 

způsob terapie pacientů. V roce 1994 se stal součástí paralympijských her v Lillehammeru 

a diváci si jej velmi rychle oblíbili (Parahockey.cz, 2021).  

První mistrovství světa v parahokeji se konalo v roce 1996 ve Švédsku a od té doby se 

uskutečnilo dalších deset šampionátů. Z toho tři, v roce 2009, 2019 a 2021, v Ostravě. Nyní 

se parašampionát koná každé dva roky s výjimkou roku olympijského (Parahockey.cz, 

 

8 Název sledge byl odvozen od speciálních saní se dvěma noži místo skluznic. K odrážení používají para 

hokejisté konec hokejky s ocelovým hrotem. Na druhé straně je klasická čepel jako u hokejek pro 

lední hokej na bruslích. Dalším ze specifik para hokeje je to, že v jednom týmu mohou hrát 

dohromady muži i ženy (Český para hokej, 2021).  

https://www.paralympic.org/ice-hockey
https://www.paralympic.org/ice-hockey
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2021b). V České republice se hraje parahokejová liga zaštiťovaná Českou parahokejovou 

asociací, která od roku 2006 spadá pod Český svaz ledního hokeje (Parahockey.cz, 2021).  

3.1.1  Mistrovství světa v parahokeji 2019  

Mistrovství světa v parahokeji 2019 se konalo ve dnech 27. dubna až 4. května. Během šesti 

hracích dnů se odehrálo ve vítkovické Ostravar Aréně dvacet zápasů, na které (a převážně 

na ty, v nichž hrála česká parahokejová reprezentace) přišlo více než 45 tisíc fanoušků, což 

znamenalo dvojnásobné překonání divácké návštěvy na jedno parahokejové utkání. 

Ambasadorem šampionátu byl bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Historicky poprvé 

byly přenosy z toho sportu přenášeny satelitním vysíláním a online streamy mohli sledovat 

diváci po celém světě. Dle organizátorů se tak uskutečnil jedinečný parahokejový turnaj, 

který zatím je díky výborné práci organizátorů, nečekaně vysoké návštěvnosti a přenosu 

televizního signálu naprostou výjimkou mezi všemi uskutečněnými parahokejovými 

šampionáty. Vítězi šampionátu se stali hráči USA, kteří ve finálovém zápase porazili 

Kanadu, Jižní Korea přehrála v utkání o bronz reprezentaci České republiky (Parahockey.cz, 

2021).  

Kromě českých médií (dále zmíněno v kapitole 5) vysílaly zápasy z Ostravy kanadská 

televize CBC Sport a americké stanice NBC a ESPN Sport. Oficiální web šampionátu 

www.paraostrava2019.cz navštívilo během konání mistrovství téměř 84 000 unikátních 

uživatelů, kromě toho se pod hastagem #paraostrava2019 objevovaly pořadatelské 

i fanouškovské příspěvky na sociálních sítích Facebook, Twitter, Instagram a Youtube 

(Parahockey.cz, 2021).  

Před šampionátem probíhala akce Paralympijské školní dny, projekt navržený Martinem 

Kudláčkem, prorektorem Univerzity Palackého v Olomouci, a Ondřejem Ješinou, předsedou 

České asociace aplikovaných pohybových aktivit. Do programu se zapojily desítky škol 

v Moravskoslezském kraji, program realizovali studenti Ostravské univerzity 

(Parahockey.cz, 2021).  

Díky úspěchu z roku 2019 se parašampionát v Ostravě uskutečnil i v roce 2021. V tomto 

případě byl ale omezen koronavirovou pandemií. Do hlediště mohl jen omezený počet 

fanoušků, některé týmy musely žádat vládní představitele, aby mohly na turnaj vycestovat. 

Kompenzací za omezenou kapacitu haly byly alespoň živé přenosy ČT sport s komentářem 

Roberta Záruby a Miroslava Hrbka, v zahraničí potom přenosy ve Spojených státech, Itálii, 
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Kanadě a nově i na Slovensku. Česká reprezentace skončila pátá, díky čemuž si zajistila 

postup na paralympijské hry, které se uskuteční v Pekingu v roce 2022 (Glacová, 2021).  

3.2  Parahokej v českých médiích  

Mediální pokrytí sportu handicapovaných závisí vždy na názorové a ideologické úrovni 

stejně jako na úrovni praktické (Mason, 2013). Až na některé výjimky jedinou událostí pro 

sportovce s handicapem, která se dostává do zpravodajství po celém světě, jsou 

paralympijské hry (Brittain, 2016 In Macková, 2020). V České republice patří mezi výjimky 

kromě paralympijských her také mistrovství světa v parahokeji.  

Veřejnoprávní televize v České republice vysílala na svém sportovním kanálu ČT sport, 

resp. ČT 4 či ČT 4 sport, od svého vzniku v roce 2006 obvykle hodinové sestřihy 

paralympijských her, některé disciplíny byly vysílány živě, například dráhová a silniční 

cyklistika z londýnských paralympijských her 2012, ale až v roce 2018 byly paralympijské 

hry z jihokorejského Pchjongčchangu pokryty živými přenosy a večerním televizním 

studiem z pražských Kavčích hor, které shrnovalo dění z uplynulého paralympijského dne. 

Moderovala je Veronika Macková a rozhovory se sportovci zprostředkovával z místa dění 

Jakub Bažant. Sportovní redakce ČT se pro vysílání inspirovala britským kanálem 

Channel 4, který ve Velké Británii naučil diváky sledovat paralympijský sport 

a systematicky je edukuje v oblasti sportu handicapovaných (Macková, 2020; Kubíčková, 

2018). Česká televize v roce 2018 přímým přenosem odvysílala všech šest zápasů české 

reprezentace, tehdy ještě byl parahokej v Česku nazýván sledge hokejem (Česká televize, 

2018).  

Nebyl to ale první přímý přenos z parahokeje v České republice. Ten se uskutečnil už o devět 

let dříve. Slezská metropole se ukázala jako významný milník pro český parahokej. První 

přímý přenos v České republice z parahokejového zápasu se totiž uskutečnil v roce 2009 

z mistrovství světa v Ostravě. Zasloužil se o to především Otakar Černý, tehdejší šéfredaktor 

sportovního kanálu veřejnoprávní ČT sport, která zápas vysílala, a Roman Herink s Jiřím 

Šindlerem, šéfem českého parahokeje. Živě vysílaným zápasem bylo finále, kromě toho ČT 

sport odvysílala ze záznamu ještě pět komentovaných zápasů. Tento milník významně 

přispěl k popularizaci parahokeje v České republice (Parahockey.cz, 2021c).  

Od té doby byly přímé přenosy ze sledge hokeje vysílané i z paralympiády v roce 2014 

v ruském Soči. „[P]ara hokej je v České televizi jako jediný paralympijský sport dlouhodobě 

https://parahockey.cz/aktuality/zemrel-otakar-cerny-legenda-ceske-sportovni-zurnalistiky-pomahala-i-v-rozvoji-para-hokeje/
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prezentován jako špičkový sport a má velmi podobné vysílací atributy jako sport 

nepostižených. Z paralympijských her v Soči 2014 i v Pchjongčchangu 2018 byly vysílány 

přímé přenosy, na to navázal domácí světový šampionát v roce 2019, který měl stejně 

podrobný bodový scénář jako lední hokej. [...] Přestávky mezi třetinami vyplnily reportáže 

a přímé vstupy reportérky, v několika případech byly zápasy českého týmu součástí pořadu 

Buly, hokej živě a navazovaly na hokejová utkání finalistů české nejvyšší soutěže i na zápasy 

české hokejové reprezentace. Důležitost jak světového šampionátu v Ostravě 2019, tak 

paralympijských her 2014 a 2018 umocnil i komentář Roberta Záruby, 

šéfkomentátora České televize a velmi populárního hokejového komentátora“ (Macková 

2020, s. 114–115)  

Jubilejní desáté mistrovství světa v parahokeji vidělo na obrazovkách ČT sport 745 tisíc 

diváků (ATO – Nielsen Admosphere In Macková, 2020). Česká televize odvysílala přímým 

přenosem všech šest zápasů české parahokejové reprezentace. Dále se živým přenosům 

věnuje kapitola 4.3 o výzkumném vzorku a analytická část práce (kapitola 5).  

Kromě přízně fanoušků ocenili přenos parahokejových zápasů široké veřejnosti také samotní 

hráči. „To bylo výborně zmapovaný televizí. Když jsme si šli lehnout a tam nám do dvou do 

rána takwhle pumpovalo srdce… A ještě chodily esemesky, jak je to super, že něco děláme, 

a rodina a všichni byli strašně hrdí, takže to byl jeden z těch top zážitků,“ vzpomíná na 

šampionát 2019 útočník české parahokejové reprezentace Miroslav Novotný v seriálu Para 

stories (Český para hokej, 2021b).    

Co se týká psaného sportovního tištěného zpravodajství, tam se parahokej a vůbec 

paralympijský sport dere do popředí jen velmi ztěžka a nenápadně. Němcová Tejkalová 

(2012) v závěru svého výzkumu z let 1948 až 2008 uvádí, že v tomto období nelze 

identifikovat významnou dynamiku zobrazování sportu handicapovaných vycházející ze 

systematického přístupu novinářů k nastolování této agendy. Spíše lze identifikovat 

dynamiku související s momentálními úspěchy českých či československých 

handicapovaných sportovců. Respondenty reportérů jsou obvykle pouze paralympijští 

medailisté, nebo spíše medailisté s více cennými kovy, nemedailisté se ke slovu zpravidla 

nedostávají vůbec a směrem k současnosti vyniká trend celebritizace parasportovců 

s obzvlášť dojemným příběhem (Němcová Tejkalová, 2012).  

Výzkum mediálního pokrytí parahokeje v Kanadě v podstatě kopíruje výše zmíněné závěry 

o celebritizaci a nepříliš četném zastoupení. Většina článků o kanadských sportovcích na 
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paralympijských hrách 2010 byla vydána v místních či regionálních novinách. Celostátní 

tisk psal o příbězích kanadských šampionů, tedy medailových vítězů nebo o sportovcích 

s handicapem, kteří překročili určité hranice, například o Brianou McKeeverovi, který se 

zúčastnil olympijských i paralympijských her (Misener, 2012). 

Zvýšit zájem čtenářů o parasport a přinášet pravidelně zpravodajství z této oblasti mohou 

online média. První český zpravodajský server o sportu handicapovaných 

www.handisport.cz založila v roce 2005 Alice Němcová Tejkalová a server fungoval do 

roku 2012. Pro olympiádu v Riu 2016 zřídil server www.aktualne.cz záložku Parasport, ve 

které se objevovaly články z paralympiády o českých a zahraničních sportovcích i jejich 

inspirativní příběhy, ale v roce 2020 byla tato záložka zrušena (Macková, 2020). Nyní 

záložka na webu Aktuálně.cz nefunguje, ale články do ní zařazené jsou stále dohledatelné 

(viz kapitola 4.3 Výzkumný vzorek).   

3.3  Pohled publika na parahokej  

Desáté mistrovství světa v Ostravě v roce 2019 zaznamenalo historicky nejvyšší návštěvnost 

na jedno parahokejové utkání (Parahockey.cz, 2021). Celkově navštívilo zápasy českého 

týmu v Ostravar aréně přes 44 tisíc diváků (Mistrovství světa para hokej, 2019) a, jak bylo 

zmíněno v předchozí kapitole, na ČT sport sledovalo zápasy českého týmu 745 tisíc diváků 

(ATO – Nielsen Admosphere In Macková, 2020).  

Protože sémiotický výzkumník je ve své podstatě velmi pozorný a přemýšlející divák či 

čtenář, je žádoucí pochopit myšlení publika sportu handicapovaných v rámci stejného 

sociokulturního diskurzu. Výzkumem publika sportu handicapovaných v České republice se 

v disertační práci zabývala Veronika Macková (2020). U handicapovaných sportů obecně 

došla Macková k závěru, že se diváci neubrání lítostivým emocím a více je dojímají příběhy 

sportovců. Tato lítost ale často přechází v obdiv.  

Respondenti z výzkumu však vyjádřili oblíbenost sledování parahokeje nejen proto, že jde 

o hru dost podobnou hokeji, která má v České republice tak hluboké a silné kořeny, ale také 

proto, že hra sama o sobě je líbivá, znají její princip a vyvolává to v nich podobné emoce 

jako lední hokej. Divákům také imponuje to, že parahokej je týmový sport. Hra vypadá jako 

skutečný sport, ne jako forma terapie. Vadí jim, že parahokejisté v České republice nemají 

stejné zázemí a finančně bilancují na hranici udržitelnosti, na rozdíl od hokeje. Z výzkumu 

https://parahockey.cz/para-hokej/historie/
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vyplývá, že parahokej je jeden ze sportů handicapovaných, který se nejvíc podobá sportu 

lidí bez postižení (Macková, 2020).  

K podobným závěrům dochází i Fred Mason (2013), který v Kanadě analyzoval mediální 

pokrytí parahokeje před paralympiádou 2010 ve Vancouveru. Tuto událost považuje za zlom 

v mediálním pokrytí sportu jedinců s handicapem. Přímo na stadionu nebo na televizních 

kanálech CTV, TSN a Rogers Sportsnet vidělo zápasy v rámci vancouverské paralympiády 

1,1 milionu lidí. Zvýšený zájem vidí rovněž v podobnosti parahokeje a hokeje, kterým je 

v zemi posedlých mnoho Kanaďanů. Média v Kanadě dlouhodobě rozšiřují pocit, že hokej 

odráží národ, jeho obyvatele, prostředí a historii. Jak zmiňují Gruneau a Whitson v Hockey 

Night in Canada (In Mason, 2013), spojení hokeje a národa je příběhem, kterým Kanaďané 

vyjadřují to, co znamená být Kanaďanem.  

Stejně je tomu i v České republice. Už několikrát bylo v této práci naznačeno, že Češi 

konstruují svou národní identitu mimo jiné díky hokeji, díky hokejovým zápasům, jež jim 

nejednou vtiskly punc národní hrdosti. Například „[p]rimární význam naganských 

hokejových zápasů – tedy série sportovních střetnutí s vítězným koncem a ziskem zlatých 

olympijských medailí se v sekundárním významu stal triumfem malého národa (tedy nejen 

hokejistů) nad ´arogantními´ Američany, ´sebevědomými´ Kanaďany a neoblíbenými 

(nedávno ještě nenáviděnými) Rusy. I výše jmenované atributy jako disciplína, 

přizpůsobivost, chytrost a schopnost improvizovat, které byly pro úspěch v této soutěži 

nezbytné, se tímto mytizujícím posunem ocitly náhle v pozici atributů charakterizujících celý 

národ“ (Děkanovský, 2008, s. 118).  

A parahokejisté z této oblíbenosti hokeje v poslední dekádě těží zvyšující se přízní, 

sledovaností a zvýšeným zájmem a tento sport na saních. I paralympijský sport, ačkoli na 

jednu stranu vyvolává v publiku soucit, totiž působí nacionalisticky, protože lidé chtějí vidět 

vítězit a získávat medaile příslušníky jejich národa (Macková, 2017).  

Přesně na této strategii postavil například britský Channel 4 vysílání z Letních 

paralympijských her v Londýně 2012 (kterým se později ČT inspirovala pro své vysílání). 

Zaměřovali se na sporty, kde bylo jasné, že má Británie silné zastoupení a velký potenciál 

zisku medaile. Proto byl tento program tolik úspěšný. Lidé rádi viděli britské sportovce 

vyhrávat. I na paralympiádě (Macková, 2017).  

Má-li se změnit vnímání lidí s handicapem většinovou společností, je podle Jacksona 

(Macková, 2017) důležité dát lidem slovní zásobu a návod k otevřené diskuzi o otázkách 
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týkajících se zdravotního postižení, aby jim pomohli přemostit se mezi světem 

handicapovaných a světem nehandicapovaných a aby nebylo trapné se o zdravotních 

handicapech bavit. V současné době k tomu podle něj mohou napomoci třeba sociální sítě.  

Například na sociálních sítích českého parahokeje běží od 4. února 2021, symbolicky od 

tohoto data, protože jde o Světový den boje proti rakovině, seriál Para stories. Autorkou 

miniseriálu je Zuzana Glacová a jde o celosvětově unikátní sérii životních příběhů českých 

i zahraničních parahokejistů (Parahockey.cz, 2021d). K datu psaní této práce (konec června 

2021) jich bylo vydáno sedmnáct.   

Fungování sociálních sítí se osvědčilo také při mistrovství světa 2019. Během šampionátu 

přidávali pořadatelé oficiální příspěvky o šampionátu na čtyři sociální sítě – Facebook, 

Twitter, Instagram a na YouTube. Videa na YouTube přesáhla hranici sto tisíc zhlédnutí, 

počet fanoušků na Facebooku narostl o 754 %, přičemž fanoušci reagovali více než sto tisíc 

krát na příspěvky o parašampionátu a dosah příspěvků na oficiální facebookové stránce byl 

přes dvě stě čtyřicet tisíc (Parahockey.cz, 2021) 
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4 Design výzkumu  

Protože parahokej nemá v českých celostátních zpravodajsky zaměřených médiích 

v porovnání se sportem nehandicapovaných příliš prostoru a dostává zde své místo pouze 

v případě důležitých a významných událostí, v tomto případě navíc i proto, že se mistrovství 

světa konalo v České republice a aktivovalo tedy zpravodajskou hodnotu blízkosti, bylo ve 

zkoumaném období publikováno pouze několik desítek článků a Česká televize odvysílala 

celkem šest zápasů českého týmu, může být každý z vybraných mediálních textů analyzován 

podrobně metodami kvalitativního výzkumu. Autorka práce v tomto případě zvolila 

sémiotickou analýzu.  

Práce je empirickým šetřením, které vychází z teoretického systému poznatků a v teorií 

definovaných hranicích prozkoumává skutečnost. Výsledkem jsou empirické údaje, na 

jejichž základě může dojít k rozšíření teorie. Jde o obousměrný vztah mezi teoretickou 

a empirickou dimenzí sémiologické analýzy (Reichel, 2009).  

Sémiotická analýza patří mezi kvalitativní přístupy ke zkoumání sociální reality. Tento 

přístup je charakteristický interpretativním (konstruktivistickým) náhledem na objekt 

zkoumání (Sedláková, 2014). Společně s marxistickou analýzou, psychoanalytickým 

kriticismem a sociologickou analýzou patří sémiotická analýza k metodám výzkumu médií. 

Ty jsou charakteristické tím, že výsledkem jsou objektivizovaná data například 

z deníkového výzkumu, obsahové analýzy, rozboru sociálních sítí, hloubkových rozhovorů, 

experimentů nebo zúčastněného pozorování (Berger, 1998). Podstatou je induktivní logika. 

Výzkum začíná sběrem dat, výzkumník je potom analyzuje, formuluje předběžné závěry 

a výstupem jsou nová teorie nebo nově formulované hypotézy (Disman, 2011).  

Kvalitativní výzkumné paradigma se, na rozdíl od výzkumu kvantitativního, více soustředí 

na specifičnost sociálněvědního zkoumání, které spočívá v základní dichotomii příroda 

versus kultura, zabývá se mikropohledem na specifické jevy a snaží se o nich přinést co 

nejpodrobnější výpověď (Sedláková, 2014). Podstata kvalitativního výzkumu vychází 

z induktivní logiky, jíž se pomocí měkkých metod zkoumání hledá určitý smysl výzkumného 

vzorku a výsledkem by měl být holistický obraz. Obvykle se provádí v terénu pomocí 

měkkých metod a celý proces je významně subjektivní (např. Hendl, 2008; Blaikie, 2009).  
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Cílem je vytvoření nových hypotéz, pochopení problému a vytváření nebo rozšiřování 

teorie, protože získává mnoho informací o malém a redukovaném vzorku. Výsledky mají 

vysokou platnost (validitu) a nízkou reliabilitu (Disman, 2011 In Borková, 2021).  

Sémiotická analýza začíná definicí pojmů, výzkumných otázek a popisem plánu výzkumu 

včetně výzkumného vzorku (Trampota, Vojtěchovská, 2010). Definicí pojmů a jejich 

kulturně sociologického kontextu se zabývají úvodní dvě teoretické kapitoly této práce. 

Kapitola týkající se designu výzkumu (v níž je tento text) popisuje metodologii, tedy plán 

výzkumu, výběr výzkumného vzorku a výzkumné otázky, na něž odpovídá empirická část 

práce.  

4.1  Metodologie sémiotické analýzy  

Sémiotické analýze bude podrobeno celkem 44 mediálních textů z online médií, 4 přímé 

přenosy parahokejových zápasů a jedna reportáž se stopáží 7 minut a 13 sekund.  

Sémiotická analýza se soustředí na strukturu textu a audiovizuálního materiálu. Rozebírá jej 

na dílčí stavební kameny a snaží se odhadnout, jaké významy tyto kameny nesou s ohledem 

na danou kulturu či kontext, s ohledem na vlastní diskurz a ve vztahu k odlišným diskurzům 

existujícím ve stejném čase (Sedláková, 2014). Tento druh kvalitativního bádání nesvazuje 

výzkumníkovi ruce přesným postupem a pravidly, ale cílem „je vyložit text s ohledem na 

kulturní, politické, historické či společenské tradice a okolnosti. Zkušenosti a znalosti 

výzkumníka jsou při užití sémiotické analýzy rozhodující. Výsledek sémiotické analýzy je 

proto více závislý na přesvědčivosti argumentace a méně na validitě nebo reliabilitě 

výsledků“ (Bertrandová, Hughes, 2005 In Trampota, Vojtěchovská, 2010, s. 120). 

Sémiotický výzkumník je vlastně velmi pozorný příjemce textu, protože se, stejně jako 

každý příjemce a vlastně i tvůrce, musí naučit texty dekódovat, tedy osvojit si specifické 

znaky, se kterými autor pracuje, a kódy, podle kterých jsou znaky organizovány (Sedláková, 

2014).  

Analytický postup kopíruje teoretické poznatky o sémiotické analýze blíže definované 

v kapitole 1 a 2. Autorka postupovala od jednotlivých znaků a denotační roviny do konotační 

a mytologické roviny a do roviny ideologie a stereotypů. V metodologii postupu se 

výzkumnice inspirovala především teorií Rolanda Barthese (1993) a doporučenými postupy 

Sedlákové (2014) a Trampoty s Vojtěchovskou (2010).  
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Analýza probíhala tak, že si výzkumnice vytiskla publikované texty s dostatečným místem 

kolem jednotlivých odstavců pro vepisování poznámek. Při analyzování televizních textů si 

je výzkumnice několikrát přehrála, přepsala slovní komentář a pořídila k nim screenshoty 

jednotlivých záběrů. 

Ačkoli analýzu dělíme do rovin, není nezbytně nutné, aby šlo o lineární postup od denotace 

k ideologii. Naopak je přípustné a spíše žádoucí, že výzkumník používá pouze ty dílčí 

analýzy, které jsou relevantní vzhledem k danému textu, a protože jsou provázané, analyzuje 

více rovin a zároveň se k některým pasážím vrací až po vyjasnění navazujících rovin. 

V principu je ale důležité postupovat od denotace po mýty a ideologie (Sedláková, 2014).  

Denotativní úroveň analýzy se soustředí na aktéry děje a vůbec na to, o čem texty 

a audiovizuální materiály pojednávají, na to, jak kdo/co je popsáno nebo vyobrazeno a jaký 

prostor jednotliví aktéři zaujímají (Trampota, Vojtěchovská, 2010). Jde o hodnotově 

neutrální a objektivní vztah mezi označujícím a označovaným (Barthes, 1993).  

Důležité je všímat si také technických kódů. V případě psaných textů to jsou gramatické 

jevy, u obrazových materiálů pohyb a postavení kamer, způsob, jakým zabírají jednotlivé 

osoby (i ve vztahu k ostatním osobám a ostatnímu ději), zvukové a textové prvky a promluvy 

reportérů. Ty je dobré si přepsat (Trampota, Vojtěchovská, 2010). Výzkumník by se měl 

u audiovizuálních textů soustředit také na kompozici záběrů a jednotlivé záběry, které 

mohou zabírat celek, polocelek či detail, na úhly záběru, které rozlišujeme na nadhled 

a podhled, rytmus sdělení závislý na délkách a střizích záběru a další. Pro zpravodajské 

narace jsou pak typické čtyři základní moduly prezentace: talking-head, grafika, 

pojmenování a reportáž a čtyři kroky vytváření příběhu od zarámování přes zacílení 

a realizaci až k uzavření (Sedláková, 2014). 

Do druhého stupně se podle Bartehese (1993) znak multiplikuje dvěma způsoby, a sice 

konotací, jež vyjadřuje emoce a subjektivní hodnoty, které v sobě odrážejí hodnoty 

příjemcovy kultury, a mýtem, jež vzniká řetězením znaků nesoucích abstraktnější 

a obecnější hodnoty vztahující se k dané společnosti. Mytologizace není jen o řeči a textu 

v psaném diskurzu, ale mytologičnost jazyka podporuje i sport, zpravodajství, kino a další 

diskurzy. Barthes opravňuje sémiotického výzkumníka zacházet stejně s psaným textem 

jako s obrazem, neboť oba jsou znaky, mají stejné signifikační funkce a oba mohou pomocí 

trojdimenzionálního vzorce označující, označované a znak tvořit mýty.  
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Barthes vysvětluje vztah tří sémiotických rovin na příkladu květiny, která má červené 

okvětní lístky a trny, čímž označuje v prvním stupni mentální koncept růže. V konotační 

rovině je potom znak růže spojen s emocemi jako láska, vášeň a se svatým Valentýnem. Na 

rovině zkušenosti nemůže příjemce oddělit růži od zprávy, kterou nese. Při provádění 

analýzy je žádoucí oddělit znak růže od zprávy, kterou nese při dominantním způsobu čtení 

(Barthes, 1993).  

Romance spojená s růží tedy může znamenat určitou mytickou (a dost možná také 

zjednodušenou a „čistou“) představu milostného vztahu, který je v dominantní ideologii 

typický aktivním přístupem muže (nejen proto, že daruje růži) a pasivním přístupem ženy 

(nejen proto, že růži dostává). Barthesovské pojetí mýtů tedy neodkazuje k archetypálním 

příběhům opakujícím mytémy starověkých bájí, ale mýtus identifikuje v čemkoli, co má 

sociálně konstruované definiční znaky (tedy i příroda, maskulinita a feminita, věda a další).  

Příklad analýzy mýtu, jak již bylo zmíněno v kapitole 1.1.2, v tištěných médiích popisuje 

také například Hartley v díle Understanding News (1994), když vysvětluje, že na fotografii 

a v titulním článku jednoho z amerických plátků není reálná postava Anny Ford, ale že jde 

o mýty vztahující se k její postavě – především o mýtus showbussinesu, neboť ji text a výběr 

fotografie řadí k elitě kvůli jejímu kouzlu osobnosti a kráse, a o mýtus ženy vyjádřený 

prostřednictvím jejího vzhledu a těla na fotografii, protože je Anna Ford zachycena jako 

sexuální symbol.  

Dekonstrukci mýtů je možné provést pomocí komutačního testu (testu záměny) nebo pomocí 

aberantního dekódování (opozičního způsobu čtení). Komutační test probíhá tak, že 

zkoušíme určité znaky nahradit jinými a všímáme si, jak se díky tomu mění význam celého 

textu. Opoziční způsob čtení funguje na principu binárních opozic, kdy například vaření dává 

smysl k syrovému nebo studené k teplému (Sedláková, 2014). 

Barthes doporučuje čtení a rozlušťování mýtů ve třech úrovních: Za prvé, prázdný 

označující, jehož příkladem je třeba salutující černoch jako symbol francouzského 

imperialismu, je vytvořený novinářem, začíná pojmem (concept) a hledá jeho formu 

(a form). Za druhé, plný označující, ve kterém je rozlišen význam, a forma, přičemž 

následuje zkreslení: salutující černoch se stává alibi francouzského imperialismu – jde 

o čtení z pohledu mytologa, který ve zkreslení vidí pokřivení reality. A za třetí, mytologické 

označující jako neoddělitelný celek, který má význam a formu – příjemce se stává čtenářem 
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mýtu, salutující černoch už není jen příklad nebo symbol, ani alibi, ale je přítomným 

vyjádřením francouzského imperialismu (Barthes, 1993).  

Mezi posuzované prvky na druhém stupni označování patří rétorické figury, především 

metafory a metonymie. Metafora je založena na podobnosti vzhledu, funkce či vlastnosti 

a nahrazuje dané slovo výrazem z jiného diskurzu. Čtenář musí v metafoře vidět určitou 

podobnost, ale zároveň odlišnost, metafora tedy funguje paradigmaticky. Naopak 

metonymie jsou syntagmatické. Označujeme jimi přenesené pojmenování něčím, co je 

s myšleným objektem spjato prostorově, časově nebo příčinně. Do druhého stupně je možné 

řadit také analýzu intertextuality, ta ale funguje spíše jako předstupeň analýzy diskurzu 

(Sedláková, 2014).  

Analýza syntagmatické roviny v rámci druhého stupně označování může být prováděna také 

pomocí analýzy vyprávění. Analýza narativu, pro účely této práce brána jako dílčí část 

celkové analýzy, vychází z předpokladu, že lidé uvažují v souvislostech, propojují jednotlivé 

aktéry, události a vytvářejí jejich příběhy v diskurzu příslušných sociálních konvencí. 

Výzkumnice tedy zkoumá to, jaký příběh vlastně autor vypráví, jaké v něm vystupují 

postavy, jaké jsou mezi nimi vztahy, jakým technickým kódem je příběh vyprávěn, jaké 

zápletky či kolik příběhů se v ději prolíná a podobně. Analýza narativu rozlišuje děj 

vyprávění – příběh a způsob jeho vyprávění – diskurz (Sedláková, 2014).  

Poslední třetí rovina analýzy je pro Bartha rovinou symbolickou. Ve svých dílech ji zmiňuje, 

ale příliš nerozpracovává. Proto její zkoumání není ani primárním cílem analýzy pro účely 

této práce. Obecně se třetí rovina zabývá otázkou, jaké mají zkoumané mediální texty 

ideologické pozadí, jakou ideologii šíří a vychází především z konotační roviny a mýtů. 

Cílem ideologické roviny analýzy je definovat dominantní čtení, princip definovaný 

S. Hallem, který říká, že dominantní čtení je interpretace textu, která je v souladu 

s tradičními hodnotami, které ve společnosti prosazuje dominantní mocenská skupina. 

Symbolickou ideologickou moc přenáší média na čtenáře skrze proces preferovaného čtení. 

Ideologická rovina textu tak odráží dominantní společenské uspořádání a hodnoty, možnost 

alternativních interpretací, ideálního čtenáře, zakomponované znaky vyzývající 

k preferovanému čtení a podobně (Sedláková, 2014).  
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4.2  Téma a cíl výzkumu 

Příjemci mediálních textů získávají skrze mediální produkty obraz o realitě, který si 

interpretují podle společenského, kulturního, historického a politického kontextu, v němž 

žijí. Zkoumaná sportovní událost, mistrovství světa v parahokeji v Ostravě 2019 je událost, 

která svým významem a společenskou důležitostí mnohonásobně přesáhla hranice sportu 

a která si navzdory ne příliš pozitivnímu agenda setting českých celostátních médií a jejich 

sportovních rubrik směrem ke sportu handicapovaných vydobyla po dobu šampionátu pevné 

místo u diváků České televize, především ČT sport, i u čtenářů celostátních zpravodajských 

portálů.  

Cílem této práce je pomocí sémiotické analýzy zodpovědět hlavní výzkumnou otázku, která 

se ptá:  

Jaký byl mediální obraz české reprezentace na mistrovství světa v parahokeji 

v Ostravě 2019?  

Pro zodpovězení této otázky definovala výzkumnice pět dílčích výzkumných otázek, které 

dohromady vytvoří mozaiku odpovědi na hlavní výzkumnou otázku. Dílčí výzkumné otázky 

zní:   

1) Jak používají novináři narativizaci? A jaké příběhy vypráví?  

2) Jaký byl mediální obraz rekordní divácké návštěvnosti šampionátu?  

3) Jaké mýty se objevují v mediální reprezentaci parahokejového šampionátu? 

4) Jaké stereotypy mediální obraz utužuje, boří, případně stanovuje nějaké nové 

stereotypy?  

5) Jak se liší mediální reprezentace události v psaných médiích oproti audiovizuálním 

médiím? (Tato otázka bude vždy zodpovězena vždy rámci odpovědí na předchozí 

čtyři výzkumné otázky.) 

Symbolický cíl výzkumu vychází z podstaty sémiotické analýzy. Výzkumnice se snažila 

odhalit principy uspořádání mediálních textů z výzkumného vzorku v jejich skryté 

symbolické rovině a definovat významy, které se v textech pro příjemce ze stejné 

dominantní kultury nacházejí, tak aby bylo zřejmé, že na žádný text nemůžeme nahlížet 

pouze v jeho explicitní rovině a přemýšlet o něm jako o stoprocentně přesném odrazu reality.  

Aplikačním cílem výzkumu je ukázat na vybraných textech divákům a čtenářům 

i novinářům, reportérům a producentům mediálních obsahů, jak mohou produkované obsahy 
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působit na příjemce a rozšířit poměrně úzké portfolio výzkumů o parahokeji a sportu 

handicapovaných vůbec, které v České republice není příliš obsáhlé.  

4.3  Výzkumný vzorek  

Kvantitativní výzkumník musí v první řadě redukovat počet zkoumaných jednotek 

(Sedláková, 2014). Pro výzkum prováděný v rámci této práce byly z celého množství 

mediálních výstupů vybrány přímé přenosy zápasů, shrnující dokument na veřejnoprávní 

ČT 1 a texty online sportovních webů. Z celé škály sportovního zpravodajství byly vybrány 

portály iDnes.cz, iSport, Aktuálně, Denik.cz a z nich celkem 44 článků především 

zpravodajského zamření. Analyzovaným obdobím, v němž byly vysílány přímé přenosy 

a podle něhož provedla autorka vyhledávání článků v psaných médiích, bylo 20. 4. až 

10. 5. 2019. Do výzkumu byla zahrnuta také reportáž Machři z pořadu 168 hodin vysílaná 

na ČT 1 dne 5. 5. 2019.  

Analyzované záznamy živých přenosů z Ostravy a reportáž z pořadu 168 hodin byly v době 

provádění výzkumu volně dostupné v archivu České televize. Články z online 

zpravodajských portálů byly vyhledány pomocí databáze Annopress filtrováním článků 

z analyzovaného období, z vybraných portálů a pomocí klíčových slov parahokej, para, 

hokej,9 mistrovství světa spojených operátorem AND.  

Deník.cz  

Články z výzkumného vzorku byly na tomto portálu zařazeny v rubrice Sport/Hokej 

a autorem textů je David Hekele. Všechny články vydal Moravskoslezský deník, Deník 

regionu, v němž se mistrovství světa odehrálo. Celorepubliková mutace Deník.cz některé 

články přejala do svého obsahu.  

Pro účely analýzy mají výzkumné články z Deník.cz zkratku D1 až D9 a jejich úplná citace 

je v seznamu použitých zdrojů.  

 

 

 

 

9 V Českých médiích není dosud ustáleno používání názvu dohromady či odděleno, proto musela 

výzkumnice použít klíčová slova para hokej i parahokej.  
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iSport.cz  

Články z výzkumného vzorku byly na tomto portálu zařazeny v rubrice Hokej, čtyři články 

byly částečně převzaty z ČTK, autorem sedmi článků je Květoslav Šimek, na zbytku článků 

se podílela sportovní redakce.  

Pro účely analýzy mají výzkumné články z iSport.cz zkratku IS1 až IS12 a jejich úplná 

citace je v seznamu použitých zdrojů.  

iDnes.cz  

Články z výzkumného vzorku byly zařazeny v rubrice Hokej/Reprezentace. Většina článků 

byla převzata z ČTK, autory ostatních jsou Robert Sára, Ondřej Holubec, Robert Rampa 

a sportovní redakce.  

Pro účely analýzy mají výzkumné články z iDnes.cz zkratku ID1 až ID11 a jejich úplná 

citace je v seznamu použitých zdrojů.  

Aktuálně.cz  

Články z výzkumného vzorku byly na tomto portálu zveřejněny v rubrice Parasport. Jedině 

tento portál měl v době konání šampionátu speciální rubriku pro sport handicapovaných. 

Zhruba poloviny článků, především články shrnující jednotlivé zápasy, byly převzaty 

z ČTK, autory zbylých jsou Ondřej Zoubek, Miroslava Sloupová, Dalibor Sosna, Veronika 

Macková nebo redakce sportu.  

Pro účely analýzy mají výzkumné články z Aktuálně.cz zkratku A1 až A15 a jejich úplná 

citace je v seznamu použitých zdrojů.  

ČT Sport  

Sportovní kanál České televize ČT Sport zařadil do svého vysílání přímé přenosy zápasů 

z Ostravy. Všech 6 zápasů české parahokejové reprezentace bylo vysíláno živě 

s komentářem šéfkomentátora Roberta Záruby a parahokejového experta Tomáše Zelenky. 

Reportéry utkání byli David Knöbel (první zápas Česko – Japonsko) a Veronika Macková 

(všechny další zápasy české reprezentace na šampionátu). Součástí přenosů nebylo hokejové 

studio z Kavčích hor ani z místa událostí.  

Do výzkumného vzorku byly vybrány 4 zápasy českého týmu: ze základní skupiny byl 

vybrán třetí zápas, v němž byl poprvé překonán divácký rekord, a poté byly do analýzy 

zahrnuty všechny rozhodující zápasy šampionátu – čtvrtfinále, semifinále i zápas o třetí 
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místo. Analýza se primárně soustředí na přímé přenosy jednotlivých třetin zápasů, vzhledem 

k rozsahu práce a velikosti výzkumného vzorku není primárním cílem do analýzy zahrnout 

reportáže a předtočené materiály z přestávkového programu jednotlivých utkání.  

Pro účely analýzy mají výzkumné přenosy z ČT Sport zkratky ZS3 (Česko – Itálie) pro 

zápasy základní skupiny, zkratku ČF pro zápas čtvrtfinále (Česko – Norsko), zkratku SF pro 

semifinále (Česko – USA) a zkratku O3 jako zápas o třetí místo (Česko – Jižní Korea). Úplná 

citace je součástí seznamu použitých zdrojů.  

168 hodin  

Pořad 168 hodin vysílá hlavní kanál České televize ČT 1 pravidelně v neděli večer a shrnuje 

v něm události předešlého týdne, obvykle si vybírá témata, která rezonují společností, 

sportovní témata se v pořadu objevují velmi zřídka. Pořad moderuje jeho dramaturgyně Nora 

Fridrichová. Reportáž z mistrovství světa v parahokeji v Ostravě 2019 byla nazvána Machři 

a byla odvysílaná jako pátá v pořadí (ze šesti).  

Pro účely analýzy má reportáž zkratku 168 hodin a její úplná citace je součástí seznamu 

použitých zdrojů.  

4.4  Limity výzkumu  

Limity práce vychází ze samotného typu výzkumu, jenž byl tuto práci zvolen, a také ze 

zkušenosti výzkumnice se sociálněvědním výzkumem.  

Jak uvádí Reichel (2009, In Borková, 2021), závěry zjištěné metodami sociálněvědních 

výzkumů mohou být zatížené vyšší nepřesností, neboť se výzkumník nemůže stoprocentně 

vyhnout filtru subjektivity.  

Vzhledem k povaze výzkumné metody rovněž nebylo v silách autorky odhalit všechny 

možné významy, které by mohly být textem neseny, ale snahou bylo odhalit jednu (nebo 

několik) nejvýznamnějších možných interpretací (Sedláková, 2014). Výzkumnice se rovněž 

snažila eliminovat promítání vlastních zkušeností a předsudků do závěrů práce 

vyvozovaných ze sémiotické analýzy (Gruber, Kyrianová, Fonville, 2016 In Borková, 2021). 

Limitem výzkumu je také autorčina nezkušenost s takto rozsáhlým výzkumem, kterou se 

snažila eliminovat studiem metodologických materiálů, podobných empirických výzkumů 

a také svými dvěma předchozími kvalitativními výzkumy – diskurzivní analýzou a analýzou 

polostrukturovaných rozhovorů.  
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Za limit práce autorka vnímala také velikost výzkumného vzorku, při opakování výzkumu 

by, vzhledem k požadovanému rozsahu výstupu a své ne příliš velké zkušenosti, vzorek více 

zredukovala nebo se soustředila pouze na jeho dílčí část.  
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5 Parašampionát pod lupou sémiotiky  

„Já už těžko hledám slova, Tomáši, já jsem  

něco takového za 27 let komentování nezažil,  

stav semifinále 2:10 a diváci jsou u vytržení.  

Jsou nadšení, že jsou tady. Že jsou součástí toho,  

co se tady v Ostravě odehrává.“ 

R. Záruba [SF] 

 

Mistrovství světa v parahokeji v Ostravě 2019 se ve výzkumném období dostalo zmínky 

ve všech českých nejčtenějších a nejsledovanějších celostátních médiích – v tisku, online 

zpravodajských portálech, ve vysílání České televize na kanálech ČT 1 v Brankách, bodech, 

vteřinách, pořadech Týden v regionech a Události v regionech, v Dobrém ránu, 168 

hodinách, na zpravodajském kanálu ČT 24 a na programu ČT sport formou přímých přenosů 

z Ostravy. Šampionátu se ve svém vysílání reportážemi přímo z Ostravy věnovalo i další 

veřejnoprávní médium – Českých rozhlas (Anopress, 2021, Newton 2021) a Český rozhlas 

Ostrava i další rozhlasové stanice jako Hitrádio Orion jakožto nejposlouchanější moravské 

rádio nebo Rádio Čas. Celkem byl ostravský parašampionát zmíněn ve 114 článcích 

a reportážích (Parahockey.cz, 2021). 

Co se týká mediálního pokrytí v tisku, porovnala autorka práce MF DNES, Právo, Deník, 

Lidové noviny a deník Sport (dle dat z roku 2020 nejčtenější tištěné tituly vyjma bulváru10). 

Podle databáze Annopress (Annopress, 2021) vyšlo v MF Dnes 7 článků, ve všech 

regionálních mutacích Deníku 16 článků, v Právu 2 články, v Lidových novinách vyšel 

jeden článek a v tištěné verzi deníku Sport vyšlo 5 článků. Celkem tedy 31 článků11. Zhruba 

 

10 dle dat o čtenosti v rámci Media projektu (Unie vydavatelů a Asmea, 2020) 

11 Když ve stejných médiích namátkově porovnáme MS 2019 v ledním hokeji, opět s přesahem týden před 

a týden po šampionátu, zjistíme, že ve čtyřech výše zmíněných tištěných denících vyšlo na 560 článků 

(Annopress, 2021).  
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v polovině případů to byly jednosloupkové zprávy, krátké storky či rozhovory nebo malé 

fotoreportáže.  

Jak autorka práce pečlivým studiem článků zjistila, většina textů z tištěných medií se 

obsahově shodovala s články, které média vydala ve své online mutaci, navíc se na online 

zpravodajských portálech objevily rozšířené informace a další články týkající se mistrovství 

světa v parahokeji, proto byly do výzkumného vzorku zařazeny právě texty z online portálů 

deníků, v nichž vyšlo nejvíce článků – Deník a denik.cz, deník Sport a isport.cz, MF Dnes 

a idnes.cz. Přidán k tomu byl server Aktuálně.cz, který měl v době konání šampionátu 

samostatnou záložku Parasport a přinesl 15 článků týkajících se ostravského 

parašampionátu. Záložka Parasport již v současné době nefunguje (Macková, 2020), ale 

články v rubrice stále zůstávají a server místo záložky používá pro sport handicapovaných 

štítek parasport (Aktuálně, 2021). Dalšími online médii, která se parašampionátu věnovala 

(ale nejsou součástí výzkumného vzorku), byl server novinky.cz, hokej.cz, sport.cz 

a irozhlas.cz (Parahockey.cz, 2021).  

Další výzkumné texty byly z portfolia vysílání České televize, která živě odvysílala na 

programu ČT Sport všech 6 utkání českého týmu, kromě toho v iVysílání a na programu ČT 

Sport odvysílala dalších 13 zápasů ze šampionátu v Ostravě (sport.ceskatelevizce.cz, 2021). 

Do výzkumného vzorku byla zařazena také reportáž z pořadu 168 hodin, která shrnovala 

dění v Ostravě.  

Jak již bylo několikrát zmíněno, předmětem výzkumu jsou texty, které se vztahují 

k výzkumné události, mistrovství světa v Ostravě 2019 a především k vystoupení českého 

týmu na tomto šampionátu. Všechny texty, přenosy a reportáž se tedy vztahují k objektivní 

události, nikoli k fiktivním příběhům. Analytická část je rozdělena do čtyř podkapitol 

vymezených dle vedlejších výzkumných otázek.  

5.1  Narativ a vyprávění příběhů šampionátu  

Stejná událost, mistrovství světa v parahokeji, může být v médiích vyprávěna několika 

různými způsoby. Výsledná podoba se liší podle typu média, způsobu používání technických 

kódů i podle toho, který novinář, kameraman či režisér událost zprostředkovává.  

Kapitola identifikuje základní příběhové struktury, které média využívají a do nichž skládají 

denotáty. Některé příběhy měly natolik specifické struktury, nebo jim byla v médiích 
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věnována taková pozornost, že jsou rozebrány v dalších samostatných podkapitolách – 

především 5.2 a 5.3.  

5.1.1  Online portály  

Články z online zpravodajských portálů vypráví příběhy hráčů, jež jsou často propojeny 

s příběhy supermrzáctví a soucitu, a příběhy jednotlivých zápasů, které dohromady tvoří 

příběh celého šampionátu. Texty jsou ve své narativní struktuře obvykle strohé, články 

o výsledcích jednotlivých zápasů jsou ve většině případů více či méně převzaté z České 

tiskové kanceláře.  

Zápasy v základní skupině jsou popisovány poměrně stroze, novináři prezentují výhry jako 

jednoznačnou záležitost, čtenáři tím nedávají pocit, že jde o něco výjimečného (kromě 

divácké návštěvnosti, která bude rozebrána v kapitole 5.2.1), neobvyklého nebo stojícího za 

větší pozornost než běžné sportovní zpravodajství: rýsoval se první úspěch na turnaji [D1], 

splnili roli favorita [D2], vyhráli i druhý zápas [ID3].  

Soupeři v základní skupině jsou popisovaní jako rozložení Japonci [D1], ti, co drželi 

s favoritem krok jen v první třetině [D3], nebo ti, jimž debakl dovršil hattrick Kubeše [A4]. 

Všechny tyto přívlastky a popisy týmů soupeřů vyjadřují určitou bezmocnost, nemohoucnost 

a jasnou sportovní porážku, ale soupeře nezesměšňují, pouze konotují, že byl na hřišti horší.  

S rostoucí důležitostí zápasů (poslední zápas základní skupiny a play-off) se mnohem 

častěji objevují slova o boji a přívlastky, jež ze soupeřů dělají rovnocenné nebo papírově 

lepší protivníky, díky čemuž pak získává vítězství českého týmu mnohem větší váhu. Čtenář 

je považuje za důležité a také předpokládá, že tým musel vynaložit mnohem větší úsilí a že 

musel o výhru bojovat: zdolali Nory [D4], po velké bitvě porazili Norsko [IS6], v pátek 

budou bojovat o finále [ID5].  

Když český tým na šampionátu poprvé prohrál, v semifinálovém zápase proti Spojeným 

státům, média berou porážku jako samozřejmou. Nerozebírají její příčiny a spíše rovnou 

zmiňují, že rozhodující duel bude o třetí místo, protože o historicky první medaili budou 

muset bojovat v sobotu… [IS8].  

Druhá porážka v souboji o bronz je prezentována více emocionálně: hráče prohra mrzí 

[IS11], protože nedokázali zvítězit ani přes enormní snahu [D7] a medaile jim unikla [ID8]. 
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Ve čtenáři vyvolává volba slov lítost, zklamání a soucit s parahokejisty, kteří dali do zápasu 

všechno.  

Rozdíl v této části výzkumného vzorku byl v tom, jak média ideologicky událost uzavřela. 

Šampionát pro dva portály skončil posledním zápasem, v němž parahokejisté prohráli, 

nezískali medaili, což ve čtenáři evokuje neúspěch, zklamání, smutek a nevydařený turnaj 

(smutné loučení […], medaile znovu unikla [IS12], medailový sen si nesplnili [D7]). Naopak 

servery Aktuálně.cz a iDnes.cz zakončily šampionát pozitivně. Uvedli, že parahokejisté 

nadchli i bez medaile [A15] a že v slzách, jež se objevily, se patrně mísilo zklamání i hrdost, 

protože […] tleskalo více než osm tisíc diváků a křičelo, že pro ně jsou stejně mistry [ID9], 

čímž podpořili pozitivní diskurz celkové události, jaký dále reprezentuje např. také reportáž 

Machři.  

Příběhy soucitu  

V online psaných médiích jsou příběhy soucitu vyprávěny především v rozhovorových 

článcích a článcích o přípravě nebo fungování českého týmu na šampionátu. 

Například Zdeněk Šafránek prožíval nesnesitelná muka a černé myšlenky a zákeřné 

zdravotní potíže a útrapy snášel statečně, přesto ho dohnaly až k myšlenkám o sebevraždě 

[A1], parahokejisté jsou ti, jež mají za sebou ošklivé nehody i životní tragédie [A11], před 

hrami v Koreji museli hokejisté vyhlásit sbírku, aby mohli odjet na kvalifikační turnaj [ID9], 

parašampionát by nám měl ukázat, že se na sport handicapovaných nemusíme dívat se 

soucitem [ID9].  

Všechny znaky, jimiž jsou životní trable parahokejistů popsané, ve čtenářích vyvolávají silné 

emoce něčeho negativního, útrpného a především nezáviděníhodného, což evokuje 

soucit a litování.  

Příběhy soucitu jsou navíc četnějším tématem článků před samotným mistrovstvím světa 

a následně hlavně po jeho skončení, kdy média (především Aktuálně, iDnes) chtěla přiblížit 

životní příběh oněch hrdinů ve spojitosti s mimořádným úspěchem (nominace na 

parašampionát, účast v bojích o medaile) z Ostravy, čímž se příběhy dostaly do roviny mýtu 

supermrzáka – podrobněji se mu věnuje kapitola 5.3.3.  

Důležité je však zmínit, že příběhy soucitu nejsou v textech spojovány s diváckou 

návštěvností. Novináři nepovažují soucit za důvod, proč lidé přišli na parahokej a příběhy 

soucitu nejsou spojovány s tématem divácké návštěvnosti.  
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5.1.2  168 hodin  

Reportáž v pořadu 168 hodin začíná, stejně jako všechny reportáže pořadu, úvodním talking-

headem moderátorky Nory Fridrichové ze studia. Vedle ní je jednoduchá grafika s logem 

pořadu 168 hodin a názvem reportáže Machři. Moderátorka je oblečena elegantně a seriózně, 

při svém projevu mluví plynule a klade na jednotlivá slova důraz tak, aby je divák mohl 

postupně vnímat a uvědomovat si jejich význam. Je zobrazena v polocelku. Mluví 

v krátkých větách, které dávají jasný smysl všem sdělením, pojmenovává, co bude obsahem 

reportáže, a zarámovává událost do celkového kontextu. Aby legitimizovala to, proč je 

reportáž do pořadu zařazena, zmiňuje mimořádnou pozornost šampionátu, kvůli níž 

organizátoři zvětšovali kapacitu haly, a to, že se zápasy parahokejistů vysílaly 

i o přestávkách hokejových zápasů v NHL.  

Klíčovými objekty reportáže jsou čeští parahokejisté a prostředí, v němž se šampionát 

odehrál, tedy tribuny plné diváků. Většina záběrů zobrazuje tyto klíčové objekty, pouze 

minimum záběrů ukazuje jejich pohled na událost – například záběr z ledové plochy, jak 

halu viděli parahokojisté, nebo pohled z tribuny, jak viděli hráče na ledě diváci.  

Fenomenální úspěch českých parahokejistů na 

mistrovství světa v Ostravě.  

 

Česká reprezentace se probojovala mezi čtyři 

nejlepší týmy planety.  

 

A skončila na čtvrtém místě. Někteří hráči si 

kvůli šampionátu vzali dlouhodobou dovolenou 
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nebo opustili práci.  

 

Klub měl jen omezené peníze na přípravu. 

Příběhy parahokejistů a jejich nasazení…  

 

…přitáhly mimořádnou pozornost. 

Organizátoři zvětšovali kapacitu haly, padaly 

divácké rekordy. Zápasy parahokejistů se 

vysílaly i o přestávkách hokejových zápasů 

v NHL. V Ostravě natáčel Jan Novák.  
 

 

Samotná reportáž byla postavena na záběrech z ostravského šampionátu intertextuálně 

využitých z přímých přenosů ČT sport, v některých případech včetně originálního 

komentáře, na výpovědích některých parahokejistů a na doprovodném komentáři Jana 

Nováka, kterého pro větší důvěryhodnost divákům představila moderátorka Fridrichová na 

konci úvodního talking-headu. Navíc se slovy, že natáčel v Ostravě, přímo v dějišti.   

V zaostření na ostravské události reportér Jan Novák představuje příběhy tří parahokejistů 

a jejich handicapu. David Palát, Tomáš Kvoch a Pavel Doležal jsou představeni nejprve 

skrze gól, který na šampionátu vstřelili (intertextuálním záběrem včetně zvukového kódu 

z přímých přenosů), a následně polodetailním záběrem v úrovni očí. Jejich jméno je uvedeno 

na grafické liště, a reportér je představuje tím, že uvede jméno, věk, hráčskou pozici, 

přezdívku a krátce shrne, jaký handicap mají. Pak už pokračuje ve vyprávění příběhu každý 

z trojice hráčů.  
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Ukázka vyprávění příběhu Davida Paláta:  

Robert Záruba, přímý přenos: Palát chce ještě 

přihrávku, tady je Doležal a ještě je tam Geier, 

Palát v šanci a je to gól. 5:0!  

 

 

Reportér: David Palát, 34 let, pravé křídlo. 

Přezdívka: Dejv. O nohu přišel ve třinácti. Na 

kole.  

 

Palát: Jeli jsme po silnici a vím, že jsme si 

všimli, že za námi jede kamion, a brácha tehdy 

ještě se rozmyslel, že pojede na chodník, a já 

jsem tehdy zůstal na té silnici a ten kamion mě 

přívěsem strhl a táhnul mě dvacet metrů po 

silnici.   

 

Následuje zaostření na příběh týmu jako celku, který se připravoval bez profesionálního 

zázemí, na úkor zaměstnání a za finance z dotace. V reportáži mluví také Jiří Bříza, trenér 

parahokejové reprezentace, o němž divák z volby slov pozná, že je nehandicapovaný. Slouží 

zde jako převozník mezi světem handicapovaných a nehandicapovaných, protože vysvětluje 

emoce, touhy a trable, kterými si jeho tým musel projít v osobním i sportovním životě proto, 

aby mohl na šampionátu hrát.  
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Tato část reportáže obsahuje záběry z přímých televizních přenosů (více popsány v kapitole 

5.1.3), polodetaily, polocelky a celky jednotlivých parahokejistů, trenéra Jiřího Břízy a celky 

parahokejistů v určitých situacích, například v posilovně nebo na tréninku.  

Co hráč, to silný příběh. Těchto šestnáct borců 

a jejich realizační tým parahokeje se postarali 

o senzaci. Probojovali se mezi top týmy světa, 

nejmladšímu je jedenadvacet, nejstaršímu 

čtyřiapadesát. Věkový průměr bezmála třicet 

sedm let. V týmu jsou hráči bez nohou, s jednou 

nohou, nebo ochrnutí.  

 

 

Bříza: Oni ti kluci, když vlezou do tý arény, mezi 

ty mantinely, tak tam se smazávají veškerý 

handicapy.  

 

Bříza: Oni prostě mají touhu zpotit triko, poměřit 

se, a to ti handicapovaní chlapi ve svých životech 

vlastně nemají. Jdou do hospody a vyvoláte 

konflikt a prostě se ani nemůžou pořádně poprat 

s nikým. Ale tady na ledě jo.   

Žádné profesionální zázemí, minimum peněz. Jen 

nadšení a touha se na mistrovství světa v Ostravě 

předvést v té nejlepší formě. 

 

Tvrdou intenzivní přípravu zahájili čeští 

reprezentanti půl roku před šampionátem.  
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Palát: Ty tréninky byly náročné. 

 

Palát: Místama to aji bolelo, jo. Únava, do toho 

práce. Zkombinovat to s prací bylo fakt bolestivé 

kolikrát. 

 

Kvoch: Kluci, co jsou zaměstnaný, tak buď si 

museli brát dovolený, nebo odešli z práce, prostě 

my to hrajeme, když to řeknu, na amatérský bázi.  

 

Bříza: My jsme čekali, jestli tu dotaci pro 

přípravu vůbec dostanem, a kluci museli rychle 

reagovat, navíc ta dotace ani nebyla možná využít 

pro všechny hráče, takže se jich zúčastnilo asi jen 

osm nebo devět a ten zbytek dojížděl na večerní 

tréninky až po práci. To, že vlastně ta souhra nám 

funguje na ledě, a vychází to, tak je nějaký vnitřní 

kouzlo.  

 

 

 

Klíčová část reportáže přichází s dynamickými záběry ze hry včetně svižného a ikonického 

komentáře Roberta Záruby. Reportér krátce shrne výsledky zápasů základní skupiny 

a v okamžiku, kdy zmiňuje čtvrtfinálovou výhru nad Norskem, mluví o tom, že český tým 

pobláznil celou republiku.  

Následují záběry na celek a polocelek ostravské haly, polocelky a detaily hráčů, kteří 

atmosféru popisují. Do reportáže vstupuje příběh další osoby, organizátora Jiřího Šindlera, 

který v polodetailním záběru na kameru popisuje to, jak se záběry ze šampionátu promítaly 
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o přestávkách zápasů NHL. Poté jsou vloženy záběry z americké televizní stanice, včetně 

originálního komentáře. Překlad je v grafické liště. 

Tato část reportáže včetně záběrů je detailně popsána v kapitole 5.2.2 o návštěvnosti 

a diváckém rekordu.  

V další části reportáže přichází dramatická hudba, reportér přenáší diváka do jedné konkrétní 

minuty zápasu, do jednoho konkrétního utkání, a říká, že Jack Wallace poslal tvrdě Tomáše 

Kvocha loktem na mantinel. Inkriminovaný okamžik je opakovaný několika záběry z výšky, 

z boku, z přiblížení a reportér hráče nazve přezdívkou Tomíno.  

Následně jsou zařazeny detailní záběry na Tomáše Kvocha, do jeho očí a na zvednuté ruce, 

kterými mává na diváky a ukazuje jim zvednutý palec (záběry jsou součástí kapitoly 5.3.2 

o mýtu hokejového bojovníka). 

Reportáž je uzavřena tak, že o dvou prohraných zápasech, semifinále a boji o bronz, se zmíní 

pouze dvěma záběry – na polocelek Američanů, kterým český tým gratuluje, a na celek haly, 

jak si oba týmy v zaplněné hale podávají ruce na ledě, ale komentátor zmíní, že čtvrté místo 

je v této konkurenci výborný výsledek. Jde o poslední slova reportéra.  

Následují záběry na celek a polodetail hráčů v kruhu, jak vzájemně úspěch slaví, polocelek 

tribuny plné diváků, kteří tleskají, a celek haly. Poslední čtyři záběry jsou bez zvukového 

komentáře, pouze u prvního záběru z této čtveřice je slyšet pokřik diváků v hale Dě-ku-jem! 

Dě-ku-jem! 

Češi prohráli s Amerikou, a nakonec i s Jižní 

Koreou.  

 

Čtvrté místo. V této konkurenci – výborný 

výsledek.  
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Dě-ku-jem! Dě-ku-jem!  

 

 

 

 

 

 

Příběh šampionátu  

Příběh celého šampionátu v reportáži má vyznít pozitivně. Vše začíná už úvodním talking-

headem moderátorky, při němž jsou v grafice za ní vidět záběry na český parahokejový tým 

v situacích, které konotují vítězství a úspěch. Znaky jako vstřelený gól soupeři, děkování 

divákům, potlesk hokejkami nad hlavou, zvednuté ruce fanoušků, držení se za ramena, 

hokejisté oblečení v národních dresech, v ústech se odrážející slova české hymny a pohled 

směřující ke stropu halu, k němuž obvykle po vítězném zápase stoupá česká vlajka, 

vyvolávají v divákovi pocit úspěchu. Jde o záběry, které vídáme ve zpravodajských 

reportážích po úspěšných reprezentačních turnajích v ledním hokeji (například Euro Hockey 
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Tour) a po úspěchu na hokejových mistrovstvích světa – zisk zlaté nebo bronzové medaile. 

Ačkoli česká parahokejová reprezentace skončila čtvrtá a prohrála poslední dva klíčové 

zápasy turnaje, prvotní záběry ze šampionátu, které divák reportáže uvidí, konotují úspěch 

a jde o záběry z vítězných zápasů turnaje, které předcházely dvěma porážkám.  

Uzavření reportáže je pozitivní. Reportér označil čtvrté místo za výborný výsledek. Slovo 

výborný znamená v akademickém a školním prostředí nejlepší známku. Takovéto označení 

výsledku popírá dominantní logiku sportu, především hokeje v České republice, kdy by 

čtvrté místo nikdy nebylo označeno za výborný výsledek. Naopak posiluje diskurz 

supermrzáků (dále kapitola 5.3.3), kteří si zaslouží nejlepší hodnocení už jen za to, že na 

šampionátu hráli a za to co mu obětovali.  

Další záběry ukazují především znaky spojené s poděkováním – hráči v kruhu na ledě 

držící pohromadě symbolizují správného týmového ducha a oslavou v kruhu si vzájemně 

děkují. Záběry na diváky ukazují, jak spojují ruce nad hlavou nebo u prsou, což značí potlesk 

jako poděkování. V jednom z posledních záběrů je dokonce slyšet skandování dě-ku-jem, 

což artikulačně říká to, co vyjadřují i ostatní znaky v záběrech. 

Reportáž nepředkládá divákovi žádné znaky, které by měly vyznít negativně. Neukazuje 

žádná negativní gesta, slzy v očích kvůli porážce ani na smutné pohledy českých hráčů vedle 

vítězů z USA nebo Korejců, kterým na úkor českého týmu nasazovali na krk medaile. Tyto 

záběry jsou naprosto vynechány. Pokud jsou zařazeny vážné záběry – například napětí 

a nejistota v očích hráčů, když mluví o svých handicapech nebo nosítka, na nichž leží 

zraněný Tomáš Kvoch, vždy jde o události z minulosti, které přebil šampionát, především 

jeho pozitivní prezentace.  

5.1.3  Živé přenosy 

Primární cílem práce není provést detailní narativní analýzu všech zkoumaných 

audiovizuálních vzorků, ale pro ilustraci využití technického kódu při přímém přenosu 

parahokejových zápasů tato podkapitola popíše narativní strukturu čtvrtfinálového zápasu 

Norsko – Česko [ČF]. 

Utkání začíná znělkou šampionátu s grafikou a s maskotem, který se probouzí a v jeho oku 

se zrcadlí puk. Mávne před svým obličejíkem dvěma hokejkami (znak typický pro 

parahokej, kdežto pro hokej je typická jedna hokejka) a po nápise World Para Ice Hockey 
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na pozadí připomínající led se objevuje maskot znovu, tentokrát jede na sáňkách, odráží se 

oběma hokejkami a po nápise championships, prostřihu na brzdění na ledě s ledovou sprchou 

a nápisu Czech Republic Ostrava maskot střílí hokejkou puk přímo do kamery. Objevuje se 

oficiální grafika ostravského parašampionátu, v níž je hokejista na sáňkách, se dvěma 

hokejkami (vzdálenější má zvednutou nahoru, bližší u puku jako by se jí chystal hrát) a vedle 

něj je nápis Ostrava 2019 World Para Ice Hockey Championships. Pod ním se na konci 

záběru propíše hastag #paraostava2019, jež odkazuje k využívání sociálních sítí a říká 

divákovi, že se může stát součástí určité virtuální komunity.  

   

   

Následuje sestřih předchozího utkání, posledního zápasu základní skupiny s Itálií, a zasazuje 

tak utkání, jež má být předmětem přímého přenosu, do kontextu šampionátu. V sestřihu jsou 

ukázané dvě vstřelené branky českého týmu a v opakovaném záběru je slyšet komentář, že 

Česko poráží Itálii 3:0 a postupuje do čtvrtfinále z prvního místa. Následuje záběr na plnou 

halu, skupinku hráčů na ledě již bez helem děkující za podporu a v jejich obličeji není vidět 

zápasové napětí, ale spíše pozápasová úleva. Během opakovaných záběrů hraje jako podkres 

znělka využívaná na kanálu ČT sport pro opakované záběry, což je znakem toho, že je 

narušeno plynutí přímého přenosu, ale že jde o událost opakovanou.  

Při posledním opakovaném záběru začíná mluvit moderátor utkání Robert Záruba, utichne 

podkresová znělka a kamera již živě zabírá v polocelku komentátora Roberta Zárubu 

a spolukomentátora – experta Tomáše Zelenku. Oba mají formální oblečení – košile, jež 
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vypadají stejného provedení, liší se pouze v barvách. Profesionálnost jejich vzhledu dodávají 

komentátorská sluchátka s mikrofonem. Na rozdíl od přímých přenosů v rámci pořadu Buly 

hokej živě (např. Macková, 2012) nebo přenosů z hokejových šampionátů (např. Staňová, 

2012) tedy tento přenos neměl úvodní studio s moderátorem a dalšími experty, ale roli 

moderátora obstarával komentátor.  

Úvodní komentář synchronně mluvený na kameru shrnuje dosavadní působení české 

reprezentace na šampionátu a vytváří tím divákovi kontext pro čtvrtfinálový zápas. 

Komentátor pozdraví experta Tomáše Zelenku sedícího po jeho levé ruce a následnou 

otázkou mu předá slovo.  

 

Moderátor také zmíní sílu soupeře, spolu s expertem rozeberou klíčové hráče českého týmu, 

které režie pořadu divákovi ukáže v záběrech, nastíní divákům, jaké jsou papírové 

předpoklady vývoje zápasu a také to, že očekávají v Ostravě mimořádnou a na 

parahokejových utkáních nevídanou atmosféru. Většina pasáže až do této doby je 

synchronem komentátora a spolukomentátora na kameru.  

Následuje vyjádření Zdeňka Hábla a Jiřího Břízy. Nejde o klasické rozhovory, jde pouze 

o sestřih rozhovorů po předchozím utkání nebo před zápasem. Výpověď parahokejisty 

a trenéra je synchronem na kameru, který je občas přerušen vybranými opakovanými záběry 

ze hry.  

Záruba se Zelenkou následně debatují o divácké návštěvě v Ostravar Aréně a úvodní část 

před zápasem končí předáním slova od komentátora reportérce utkání Veronice Mackové do 

záběru polocelku. Ta stojí formálně oblečená v jiné části haly, mezi střídačkami, a za ní je 

vidět prázdná ledová plocha kontrastující s plnými tribunami lemovanými českými 

vlajkami. Úvodním synchronem a následně připravenou grafikou představí sestavu, ve které 

česká reprezentace nastoupí. Na závěr ve stand-upu uvede vyjádření Miloše Říhy, trenéra 

české reprezentace, k výkonům českého týmu a přání do čtvrtfinálového zápasu.  
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Následuje připomenutí sestavy českého týmu. Na rozdíl od přenosů z mistrovství světa 

v hokeji (např. Staňová, 2012) není představena sestava týmu soupeře, což jej pro diváka 

značně anonymizuje a kolektivizuje, protože chybí představení jednotlivců.  

   

V tomto okamžiku se Záruba se Zelenkou dostávají z role moderátorů do role komentátorů, 

neboť už divák slyší pouze jejich hlasový projev, který doprovází záběry z kamer snímající 

ledovou plochu.  

Prvním záběrem je polocelek na střídačku přecházející v celek, kdy realizační tým úvodním 

rituálem vyprovází symbolicky hráče s rukama na jejich ramenou do zápasu. Následuje záběr 

na rituál soupeřova týmu – polocelek, jak si hráči Norska ťukají helmami s brankářem u jeho 

brány. Poté je zařazen záběr na českého gólmana Michala Vápenku, jak jede do svého 

brankoviště, nasazuje si helmu a následně se i s ním přijedou zdravit spoluhráči – ťuknutím 

helmami o sebe nebo plácnutím rukavic o sebe. Dalším záběrem je polocelek ze střídačky 

zabírající trenéra Břízu, jak něco vysvětluje svým svěřencům, a celek norské střídačky. Opět 

záběr na led, kde čeští hráči krouží kolem gólmana Vápenky. Pohled na druhou stranu hřiště 

a celek norského gólmana v jeho brankovišti. Skupina českých hráčů chystajících se na první 

minuty hry. Polocelek trenéra Břízy na střídačce, polodetail Zdeňka Hábla s košíkem na 

obličeji a záběr (celek a polocelek) Rolfa Einara Pedersena. Detail na Miroslava Novotného 

a jeho soustředěný pohled před sebe, následuje polocelek dvou hráčů připravujících se na 

úvodní vhazování.  

Do záběrů, které dosud přenášely události v Ostravě, nyní vstoupí grafika, ve velkém 

obdélníku pokračují záběry z Ostravy, ale v malém obrazu v levé horní části obrazovky běží 

záběry z tenisového utkání Barbory Záhlavové Strýcové, které diváci můžou dle grafiky 

sledovat přes HBBTV nebo na webu ČT sport.  

Z Ostravy následuje záběr detailu do obličeje Zdeňka Hábla na střídačce, který střídá záběr 

na velký celek haly, jež má divákům navodit atmosféru, seznámit je s prostředím a umožnit 
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jim zorientovat se v tom, jak to v hale vypadá. Další velký celek zabírá celé hřiště a část 

tribun z pohledu diváka sedícího v horní části hlavní tribuny, tedy tribuny, která je na delší 

straně hřiště nad střídačkami. V ruchových mikrofonech je slyšet, jak diváci spolu 

s moderátorem utkání v hale odpočítávají sekundy do začátku zápasu.  

Jakmile rozhodčí vhodí puk do hry, režie využívá při hře několik typů záběrů v závislosti na 

tom, co se děje na hřišti. Většinově jsou využívány záběry hlavní kamerou na celek hry, 

v rozích kluziště a při hře u mantinelů jsou hráči při držení puku zabíráni v polocelku, 

většinou jde o záběry soubojů o puk. Jedná se o záběry z kamer z rohů kluziště přilehlých 

ke straně, na níž je hlavní kamera. Polocelek zabírá také hráče při vhazování.  

   

Při přerušení hry režie využívá opakované záběry (jsou odděleny grafikou s maskotem 

šampionátu) z bezprostředně předcházející pasáže. Většinou nejde o záběry na hru jako 

celek, ale režiséři využívají i polocelky, případně polodetaily a detaily. Kromě opakovaných 

záběrů zpoza branky na střelu či branku, polodetailu soubojů zabírají také přestávkové dění 

v hale – výměnu hráčů na ledě ze střídačky, skupinu fanoušků na tribuně, taktické pokyny 

trenérů, soustředěný obličej trenéra, hráče před vhazováním nebo tvář gólmana se sundanou 

maskou a další.  

V případě vylučování je při přerušení zařazen záběr na rozhodčího – polocelek, jak 

gestikuluje příslušný druh trestu. Divák znalý ikonických a symbolických kódů rozhodčích 

pro signalizaci trestů pozná, za co je hráč vyloučen. Pro ostatní to vysvětlí komentátor. Režie 

potom zpravidla připomene záběrem faul ve hře několika opakovanými záběry z různých 

úhlů díky využití více kamer kolem hřiště, většinou se jedná o polocelek daného souboje, 

případně polodetail nebo detail konkrétního prohřešku, aby divák poznal, na co se má 

soustředit.  
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Významnou součástí přenosů každé hokejové třetiny jsou také komerční přestávky, které při 

hokejových zápasech obvykle vyplňují reklamy na sponzory šampionátů a televizních 

přenosů. Na parašampionátu v Ostravě to tak nebylo, v přestávkách na úklid ledu byl vždy 

zařazen vstup reportérky Veroniky Mackové, která rozebrala nějakou zajímavost z prostředí 

českého týmu nebo týkající se herní výbavy parahokejistů. V komerční přestávce první 

třetiny čtvrtfinálového zápasu to byl krátký stand-upový vstup o parahokejových hokejkách. 

Kromě záběru reportérky byl zařazen detail na samotnou rekvizitu – hokejku, kterou 

reportérka držela v ruce, a velký detail na čepel a hroty na konci, pomocí nichž se 

parahokejisté na ledě odrážejí. V přestávce druhé třetiny se uskutečnil opět podobný vstup, 

v němž reportérka představila divákům povahové vlastnosti některých hráčů českého týmu. 

Její stand-up v polocelku na kameru byl doplněn záběry na hráče v určitých pro ně typických 

herních situacích. Představila Vápenku, Paláta, Krupičku a Hábla. Ve třetí třetině se pak 

reportérka ujala slova na vysvětlení toho, proč do šampionátu nezasáhl v týmu soupeře Nor 

Emil Vatne, a popsala jeho zranění z přípravného utkání.   

   

Na konci první třetiny zařadí režie záběr na jednoho hráče na ledě z jednoho i druhého týmu, 

velkým celkem zabere obraz tribuny s fanoušky, opět se vrátí k jednotlivým hráčům na hřišti 

směřujících na přestávku do kabin a na obrazovce se objeví grafický plán první přestávky. 

Komentátor Záruba se tedy opět mění v moderátora a uvede program pauzy.  
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Prvním bodem je portrét jednoho z hráčů, v tomto případě Zdeňka Krupičky (není 

primárním cílem této analýzy). Následovat má sestřih momentů první třetiny a rozhovor 

s Miroslavem Novotným.  

Po reportáži se Zdeňkem Krupičkou předtočenou před šampionátem komentuje Záruba 

sestřih nejdůležitějších událostí první třetiny, v tomto případě šancí, protože žádná branka 

nepadla. Šance jsou představeny většinou polocelky zabírajícími konkrétní souboj, akci, 

střelu či zákrok gólmana. Následně o třetině zápasu komentátor s expertem debatují, přičemž 

je kamera zabírá v polocelku. Jsou vidět jejich gesta rukou, jsou zachyceni do pasu a lze 

vidět, že sedí (což je nutné vzhledem k tomu, že Tomáš Zelenka je vozíčkář). Svou debatou 

navodí kontext pro rozhovor Veroniky Mackové.  

Ta mezi střídačkami mluvila s útočníkem Miroslavem Novotným. Kamera zabírá nejprve 

detail reportérky, následně je polodetailem zabraný Miroslav Novotný popisující herní 

situace z první třetiny zápasu. Útočníkovi divák nevidí do očí, kamera jej zabírá z mírného 

nadhledu, což lze připsat jeho posedu na sáňkách, ale je jasně vidět hráčova mimika, 

například když se usměje.  

Následně je zařazena hymna parahokejové reprezentace od Jiřího Krhuta i s videoklipem. 

Tento prvek byl zařazen do většiny přestávkových programů. 

Poté následuje vstup Veroniky Mackové, která je tentokrát mezi hloučkem skalních 

fanoušků, kteří do Ostravy přijeli z Pardubic. Záběr na polocelek reportérky přechází 

v polocelek a celek skupiny fanoušků.  

Po sponzoru pořadu následuje velký celek hřiště zabraný z rohu arény, grafika s výsledky 

třetí třetiny nesoucí se v duchu vlajek a barev obou týmů, v mezičase, než se na hřišti objeví 

hráči, si režie vybírá celky a velké celky zaplněných tribun.  

Následují opět polocelky a polodetaily hráčů na ledě, brankářů, trenérů a začíná další třetina, 

jejíž technický kód opět opakuje záběry zmíněné v odstavcích věnujících se první třetině. 
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Ani v této třetině nepadla žádná branka, takže nedošlo k žádné výjimce oproti popsanému 

používání opakovaných záběrů.  

Po jejím skončení opět režie nad velkým celkem arény z rohu připomene skóre zápasu 

a Záruba představí pomocí grafické prezentace přestávkový program, který tentokrát tvořil 

portrét dalších dvou hráčů – Tomáše Kvocha a Zdeňka Šafránka, s druhým jmenovaným byl 

také avizovaný přestávkový rozhovor po druhé třetině.  

Mezi reportážemi s oběma hráči je opět Robertem Zárubou živě komentovaný sestřih 

nejdůležitějších událostí uplynulé třetiny, o které následně debatuje s Tomášem Zelenkou, 

a uvedou rozhovor se Zdeňkem Šafránkem, který vede opět reportérka Veronika Macková 

mezi střídačkami. Přestávkový program uzavírá reportáž se Zdeňkem Šafránkem.  

Ihned po skončení reportáže a zmínění sponzorů pořadu následuje přímý přenos poslední 

třetiny zápasu. Začíná opět velkým detailem na halu, grafickým znázorněním skóre po dvou 

třetinách a po úvodním buly následují celky záběrů na hru a detailnější záběry případně 

opakované záběry hry při přerušení rozhodčím, jak bylo popsáno u první třetiny.  

V páté minutě třetí třetiny padne první gól utkání. Vstřelil ho Miroslav Novotný. Vsítění 

gólu doprovází výrazný zvukový komentář Roberta Záruby, bezprostředně po vstřelení gólu 

zabírá kamera v polocelku střelce branky, k němuž se sjedou do klubka ostatní hráči, kteří 

byli na ledě. Následuje záběr na českou střídačku, kde se realizační tým objímá a plácá si 

s parahokejisty. Radost na ledě je následně zabrána i z pohledu z tribuny. V popředí záběru 

je vidět, jak fanoušci skandují s rukama nad hlavou a mávají cedulkou góóóóóóól. Následuje 

prostřih na opakované záběry branky – nejprve z horní perspektivy nad brankou, poté 

z přiblíženého pohledu z hlavní kamery, a nakonec ze zadní kamery zpoza brány 

v horizontální úrovni. Režie se záběry poté opět vrací do reálného času, polocelkem snímá 

Miroslava Novotného na střídačce přijímajícího gratulace od realizačního týmu. Následuje 

celek tribun, na nichž diváci tleskají.  

Ukázky záběrů těchto pasáží jsou součástí podkapitoly Příběhy vítězství a porážek.  

Velkým celkem na arénu z pohledu hlavní kamery na hlavní tribuně je divákovi řečeno, že 

stav se změnil na 0:1 (grafikou) a že opět začíná hra. Po buly následují záběru celku 

a polocelku na hru na ledě.  

Druhý gól utkání padne 5 minut a 7 sekund před koncem, vstřelí ho Michal Geier. Ihned 

poté následuje záběr na radost hráčů na ledě, kdy se opět sjede celá pětka a gratuluje si 



71 

 

poplácáním po helmě a po ramenou. Radující se hráči jsou zabráni také pohledem z tribuny, 

kde jsou v popředí zase vidět ruce fanoušků, jak tleskají nebo drží cedulku góóóóóól. 

Následuje záběr na realizační tým, který si na střídačce podává ruce a záběr na celek tribuny 

slavící druhý gól. Opakované záběry zase ukazují branku z horní perspektivy za bránou 

a z přiblíženého pohledu z hlavní tribuny. Na rozdíl od prvního gólu je vynechán zadní 

detailní pohled na bránu.   

Následuje opět grafika s aktuálním skóre u záběru velkého celku arény z pohledu hlavní 

tribuny. Třetí a čtvrtý gól padnul do prázdné branky, pátý šest sekund před koncem s prohrou 

smířenému soupeři. Scénář byl vždycky velmi podobný, záběr na puk v brance, radost 

střelce s dalšími hráči na ledě nebo na střídačce, záběr z pohledu diváků nebo na diváky 

a jejich radost s mávátky, cedulkami a zvednutýma rukama, oslava branky na střídačce, 

pohled do hlediště z podhledu z ledové plochy, oslavný rituál gólmana s pětkou na ledě, 

opakovaný záběr gólu z horního záběru nad brankou a přiblížený záběr z hlavní kamery nebo 

z kamery za brankou v úrovni horní tyčky Vápenkovy brány. 

Poslední sekundy zápasu končí záběrem na velký celek haly, v němž se na ledě začínají 

sjíždět všichni čeští parahokejisté k sobě a kolem hřiště je velká elipsa diváků s rukama nad 

hlavou slavící postup do semifinále. Následuje celek střídačky, z níž hráči vyjíždí na led, 

polocelky hráčů na ledě, jak si navzájem děkují, celek tribuny, která slaví – tleská a mává 

vlajkami, celek hráčů na ledě v oslavném kolečku, krátký záběr na norské hráče čekající na 

modré čáře na sportovní podání rukou, radost na české střídačce v polocelku, a polocelek na 

norské hráče a hráčku, v jejichž obličejích je vidět smutek a zklamání.  

Celek na český tým naopak odráží radost z vítězství, hráči mají na rtech úsměv, spolu 

s realizačním týmem provádí děkovný a oslavný rituál v kroužku a jejich pohledy při 

záběrech polodetailů do jejich obličeje směřují k tribunám, kde lze kromě anonymních 

diváků tušit také jejich rodinné příslušníky.  

Velký celek haly z kamery v rohu opět nabídne prostor pro grafiku s konečným výsledkem 

utkání, hráči se mezitím v pozadí sjíždí na modré čáry. Záběr z haly je přerušen další 

grafikou, v níž jsou připomenuti střelci, nahrávající a přesné časy všech pěti českých gólů. 

Kolonky u týmu soupeře jsou prázdné.  

Následuje polocelek předávání ocenění pro nejlepšího hráče norského týmu, celek z hlavní 

kamery na hráče seřazené na modrých čarách, polocelek na Zdeňka Hábla přebírajícího si 

ocenění pro nejlepšího hráče českého týmu, celek na oba oceněné hráče včetně předávajících 
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a fotografů, kteří tradičně pořizují snímky nejlepších hráčů zápasu na koncích hokejových 

utkání. Polocelek a celek tribuny přecházející v celek hráčů na ledě na modré čáře 

a v ruchových mikrofonech jsou slyšet první tóny české státní hymny. Záběr kamery se 

prolne na vlajku stoupající pod strop haly, následují polocelky hráčů na modré čáře držících 

se kolem ramen, jejichž pohled směřuje k vlajce a ze rtů může divák odečíst slova hymny, 

jejíž melodie je slyšet v ruchových mikrofonech.  

Dalším záběrem je celek realizačního týmu na střídačce držícího se rovněž kolem ramen 

a zpívajícího českou hymnu. Následuje velký detail části české vlajky, v níž se spojují 

všechny tři barvy. Záběr se opět prolíná na celek českého týmu vyrovnaného na modré čáře, 

v dalším záběru je polocelek diváků stojících tiše a sledujících dění v hale. Dále je zařazen 

opět polocelek hráčů na čáře držících se kolem ramen, jakmile hymna končí, začnou klepat 

hokejkami o led, v ruchových mikrofonech je slyšet potlesk a kamera zabírá z podhledu 

celek jedné z ostravských tribun. Poté opět polocelek hráčů na ledě, trenéra a realizačního 

týmu na střídačce, celek ledu, na němž se projíždí čeští parahokejisté, polocelek sportovního 

poděkování obou soupeřů za zápas a gratulace vítězi. Následuje celek kluziště, jak si oba 

týmy navzájem děkují a tleská jim k tomu celá hala včetně realizačního týmu. Dále jsou 

zařazeny záběry ťukání rukou norského týmu českému realizačnímu týmu, českého týmu 

rozhodčím, celek tribuny, velký celek haly, v němž je stále vidět většina ochozů plná, Norové 

po pozdravu českého realizačního týmu a klečící realizační tým české reprezentace, který se 

chystá slavit postup děkovným rituálem – ťuknutím rukou a objetím s hráčským týmem.  

Následují polocelky právě na děkovačku českého týmu a realizačního týmu, celek na to, jak 

norští hráči děkují s hokejkami nad hlavou divákům, celek tribuny, prostřih na děkovačku 

českého týmu s trenéry, a opět polocelky norských hráčů děkujících tribunám. Dalším 

sledem podobných záběrů se dostáváme až k děkovačce českého týmu fanouškům, jež je 

přenášena do vysílání záběry na celek haly z ledu, polocelkem na hráče i velkým celkem na 

Ostravar Arénu z pohledu hlavní tribuny. 

Přímý přenos pomalu končí polocelkem na hráče na ledě z pohledu kamery na tribuně, 

z pohledu hráčů na ledě, polocelkem tribun, velkým celkem celé haly a opakovanými 

polocelky na hráče na ledě. Následuje sestřih nejdůležitějších akcí a branek zápasu, 

opakované záběry gólů živě komentuje Robert Záruba. Shrnutí zápasu završuje 

celoobrazová grafika sčítající počet gólů, střel, přesilovek, trestů a konečné skóre zápasu. 
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Komentátoři pak při opakovaných záběrech z bezprostředního konce utkání uvedou 

rozhovor reportérky s Michalem Vápenkou, gólmanem českého týmu. 

Rozhovor začíná detailem na Vápenkovu brankářskou masku, gólman je pak zabrán 

v polodetailu před tabulí sponzorů, nikoli mezi střídačkami jako tomu bylo v rozhovorech 

během přestávek. Po rozhovoru následuje grafika dalších přímých přenosů hokejového 

a parahokejového programu ČT sport okomentovaná Robertem Zárubou, poté přímý přenos 

končí. Robert Záruba a Tomáš Zelenka se loučí pouze asynchronním komentářem. Přenos 

končí oficiální znělkou a grafikou parašampionátu.  

Příběhy vítězství a porážek 

Při vstřelení gólu nebo při konci zápasu jsou na ledě k vidění dvojí emoce – na jedné straně 

smutek z porážky, inkasování branky, na straně druhé radost z gólu či vítězství. Volbou 

záběrů a jejich typem jsou divákovi zprostředkovány emoce, které si má z utkání odnést, 

nebo situace, jež v divákovi vyvolávají emoce a pocity spojené se sociálními konvencemi. 

Záběry tedy ve většině situací (pozitivních i negativních) ukazují emoce českých 

parahokejistů, nikoli soupeře.  

Hlavním znakem pro vyprávění parahokejových příběhů je gól. Proto je často opakován 

detailními záběry. Puk v síti jako znak gólu označuje mentální obraz vítězství nebo porážky, 

konotuje buď pozitivní, nebo negativní emoce v závislosti na tom, kdo ho vstřelil a v čí 

brance se puk ocitl.  

Příklad záběrů po vstřeleném gólu českého týmu:  
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řazeno horizontálně [ZS3] 

Typicky jsou po vstřelení branky zařazeny záběry na parahokejisty s hokejkami nad hlavou, 

úsměvem na tváři, obracejíc se na své spoluhráče a soupeřův brankář v pozadí leží zklamaný 

v brankovišti. Gesta symbolizují radost, poděkování a úspěch, opakované záběry dělají 

z hráče hrdiny okamžiku.  

Příklad záběrů po inkasovaném gólu českého týmu:  

   

   

řazeno horizontálně [SF] 
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Po inkasovaném gólu režisér obvykle vybírá radost soupeře, která automaticky vyvolává 

smutek českého diváka. Hráči ležící v brankovišti sledující, jak letí puk do branky, aniž by 

s tím mohli něco dělat, konotují bezmoc a smutek.  

Příklad záběrů po vítězství českého týmu:  

Česko vítězí ve čtvrtfinále nad Norskem 5:0  

 

a zahraje si tady v Ostravě o medaile.  

 

Tak to je skvělý úspěch  

 

a rozhodně ne náhoda. To skóre 5:0 je, a to 

si přiznejme,  
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k Norům kruté. Protože drželi více než 

polovinu dnešního utkání, více než  

 

dvě třetiny naprosto rovnocenný zápas.  

 

A stav 5:0 je snad víc odrazem jejich 

riskování v závěru…  

 

 

 

ale český tým si každopádně postup 

zasluhuje a teď si to i náležitě užije 

s trenérským štábem přímo na ledě [ČF]. 

 

 

Komentátoři s vítězstvím pojí slova o tom, že si to český tým zasloužil, díky čemuž má právo 

výhru oslavit a užít si ji. Vítězství dávají přívlastky (skvělé [ČF], výjimečné, neobvyklé skóre 

mezi Českem a Itálií [ZS3]), které konotují, že nejde o něco běžného, něco, co může zažít 

každý, ale že jde o něco výjimečného.  

Při vítězství se kamery zaměřují také na národní symboly – státní vlajka stoupající vzhůru, 

ke stropu haly a hráči v národních dresech na čáře držící se za ramena, jimž můžeme díky 

polodetailním záběrům odezírat v ústech českou hymnu, jejíž melodii divák slyší přes 
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ruchové mikrofony. Záběr prolíná dva obrazy, přechází z pohledu na parahokejisty 

vyrovnané v jedné linii na čáře na českou vlajku, čímž vyjadřuje vztah mezi těmito dvěma 

znaky – parahokejisté jsou ti, kteří se zasloužili o to, že česká vlajka stoupá ke stropu, 

stoupá směrem vzhůru, což je orientační metafora značící pozitivní jevy.  

   

   

řazeno horizontálně [ČF] 

Příklad záběrů po porážce českého týmu:  

Medaile, která českému týmu opět unikla, 

vzdor rekordní přípravě, skvělým výkonům 

v základní skupině i ve čtvrtfinále a 

nadějným zábleskům v semifinále a utkání o 

bronz… 
 

[…] český sen o medaili se rozplynul, ale 

k nadšení Korejců se přidává i uznalý 

potlesk diváků, který patří vítězům, ovšem 

i českému národnímu týmu, který tady  
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odehrál famózní turnaj.  

 

 

 

Gratulace Korejcům… [O3] 

 

 

Po porážce českého týmu se prolínají záběry obou mužstev. Zatímco v tvářích vítězů jsou 

vidět radostné úsměvy, hráči si nadšeně děkují, čeští parahokejisté mají vážnou tvář. Potlesk 

v hale, který je slyšet v ruchových mikrofonech, komentátor sportovně přisuzuje oběma 

celkům – vítězům za vyhraný zápas a českému týmu za výkon v zápase potažmo během 

celého šampionátu.  

Závěry zápasů tedy divákovi v obou případech ukazují rozpolcené emoce, buď jsou 

pozitivní na jeho straně, nebo jsou na straně soupeře. Jsou-li pozitivní emoce na strašně 

soupeře, žádnými znaky ani záběry není divákovi naznačeno, že by měl českému týmu (jak 
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se tomu často děje v ledním hokeji), vyčítat nízké nasazení, chyby nebo nezájem o kolektivní 

výsledek. Naopak český tým je vyobrazen jako ten, který turnaji obětoval vše, jako ten, který 

odehrál famózní turnaj [O3].  

Příběh šampionátu  

Kromě vyprávění dílčích příběhů jednotlivých porážek a vítězství také živé přenosy vypráví 

příběh celého šampionátu. Vypravěči byli televizní kamery a režisér, jenž určuje sled záběrů, 

průvodcem pro diváka byli komentátor a spolukomentátor. Hlavními postavami byli 

parahokejisté, jejich příběhy jsou vyprávěny skrze příběhy porážek a vítězství a také jako 

příběhy jednotlivců.  

Sémiotické uzavření události a její ideologické zakončení je obvykle vyjádřeno v posledních 

záběrech reportáže nebo v posledních minutách turnaje (v případě parahahokejového 

šampionátu). Zakončení komentáře událostí v přímých přenosech je ambivalentní. 

Komentátoři zmíní, že český tým je možná zklamaný porážkou [O3], ale že časem budou 

hráči vzpomínat spíše na ty nezapomenutelné zážitky [O3] a že je turnaj určitým příslibem 

do budoucna.  

 

Český tým je zklamaný porážkou 

v posledním utkání turnaje, v kterém si mohl 

vybojovat historickou medaili. Ale až to 

zklamání opadne, tak si naši hráči 

vzpomenou na ty nezapomenutelné zážitky, 

na ty chvíle, kdy za nimi stála celá aréna, 

přeneseně snad i celá republika, kdy 

skutečně reprezentovali jako národní 

mužstvo v tomhle specifickém unikátním 

sportu a v kterém dokázali, že i parahokej 

má v Česku své zastání. Když se dělá dobře, 

když se dělá s poctivou přípravou [O3]. 
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Přenosy sportovního kanálu České televize zprostředkovaly pozornému divákovi (a konec 

konců to naznačil i komentátor v citaci u předchozího záběru) několik emočně silných 

příběhů šampionátu. Připočteme-li k tomu emoce lítosti a soucitu, s nimiž se televizní 

divák při sledování parahokejových šampionátů ve větší či menší míře potýká, primární 

emocí, kterou si divák z šampionátu odnese, pravděpodobně nebude neúspěch v podobě 

nezískání medaile a čtvrtého místa, ale ostravské mistrovství světa 2019 bude mít spojené 

s diskursem supermrzáctví, mimořádného zájmu fanoušků, překonávání rekordů 

a příslibem lepšího zázemí a větší hráčské základny pro český parahokej.  

To, že emoční znaky, jež si mají diváci pamatovat a ze šampionátu odnést, nebyly pouze 

v posledním zápase turnaje, dokazuje například semifinálové utkání a osobní komentář 

Roberta Záruby: Já už těžko hledám slova, Tomáši, já jsem něco takového za 27 let 

komentování nezažil, stav semifinále 2:10 a diváci jsou u vytržení. Jsou nadšení, že jsou tady. 

Že jsou součástí toho, co se tady v Ostravě odehrává [SF]. Řekne-li nejznámější český 

hokejový komentátor komentující většinu novodobých úspěchů českého hokeje podobnou 

větu, aktivuje v divákovi pocit mimořádnosti a jedinečnosti, který může u parahokeje 

přebít vnímání šampionátu skrze výsledek.  

Přenos posledního utkání končí komentářem: Ostravar Aréna rozhodně žádný smutek 

nepřipouští. I když hráči jsou zklamaní, teď jsou možná taky trochu dojatí, ale čtvrté místo 

v této konkurenci opravdu nelze považovat za nějakou katastrofu – je to skvělý výsledek 

a český tým se může o medaili pokusit hned při příští příležitosti, pokud bude pracovat tak, 

jako před letošním mistrovství světa v Ostravě [O3]. Komentář tedy uzavírá vystoupení 

českého týmu v Ostravě jako úspěšné, přisuzuje mu pozitivní konec a prezentuje tento 

úspěch jako příslib do budoucna.  

5.1.4  Shrnutí a porovnání  

Audiovizuální a psaná média vypráví sportovní příběhy každé svým jedinečným způsobem 

v závislosti na typu kódu, který k tomu má k dispozici.  

Dominantním kódem online médií je psaný text, jímž, jak se ukázalo v analýze, novináři 

nevypráví žádné květnaté příběhy, články k výsledkům jednotlivých zápasů jsou z velké 

části převzaté z České tiskové kanceláře.  
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Hlavními příběhy jsou příběhy vítězství a porážek, kdy na začátku turnaje prezentují výhry 

jako samozřejmé, jednoduché a soupeře ukazují jako jasně slabšího. S rostoucí důležitostí 

zápasů je soupeř staven na stejnou nebo vyšší úroveň, čímž si novináři vytváří pozici pro 

případné referování o úspěchu s větší velkolepostí a například čtvrtfinálové vítězství je tak 

spojováno s mimořádným výkonem.  

Příběhy zápasů a bojování českého týmu v nich není spojeno se soupeři (jako například 

v hokeji, kde jsou tradiční rivalové Rusko nebo Kanada), ale je spíše spojováno s českým 

týmem, který bojuje, buď proti osudu (supermrzáci) nebo na šampionátu, nikdy ne proti 

rivalovi, nepříjemnému soupeři. Jako by se novináři v tomto duchu nechtěli vyjadřovat 

o handicapovaných hráčích reprezentujících jinou národnost.  

Příběhy jednotlivců se objevují především v souvislosti s příběhy jedincových handicapů, 

čímž ve čtenáři vyvolávají lítost a vzbuzují soucit. Mimohokejové příběhy hráčů navíc média 

často přináší před šampionátem nebo po jeho skončení, čímž posilují diskurz supermrzáctví 

(handicapovaní hrdinové jsou proto, že se dostali na šampionát, nebo proto, že se dostali do 

bojů o medaile).  

Co se týká audiovizuálních médií, primárním kódem je televizní obraz doplněný o zvuk – 

slovní komentář.  

Analýza potvrdila, že i na první pohled objektivní zprostředkování události skrze přímý 

přenos je subjektivní reprezentací reality, neboť režiséři, kameramani, komentáři a reportéři 

selektují záběry a informace, jež přenesou divákovi, a staví ho do určitého kontextu. 

Uspořádáním jednotlivých dílčích událostí do celku dělají příběhy pro příjemce více 

srozumitelné a přitažlivější, ale také jednodušší. Popularitu sportu u publika navíc mají na 

svědomí nejisté konce, napětí a soutěživost (Děkanovský, 2008). Také analýza živých 

přenosů výzkumného vzorku ukázala, že příběhy vítězství a porážek jsou hlavními 

narativními strukturami vinoucími se napříč všemi utkáními i celým šampionátem.   

V přímých přenosech byly použity všechny typy záběrů od velkého celku, celku přes 

polocelek a polodetail až k detailu a velkému detailu. Hra jako taková je nejčastěji zabírána 

celkem hry, naopak detailní záběry jsou používány v opakovaných záběrech 

v přestávkových programech nebo při přerušení hry a režisér jimi selektuje to, co chce 

divákovi zdůraznit, ukázat z více pohledů, přiblížit.  
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Základním sémiotickým znakem je gól, jež se stává základním stavebním prvkem příběhů 

vítězství a porážek. Opakované záběry na puk v síti konotují buď radost, nebo smutek diváka 

v závislosti na stavu zápasu. Při vstřelení gólu českým týmem a při jeho vítězství jsou 

zařazovány polocelky a polodetaily na gesta a mimiku značící radost, oslavu, často ve 

spojení s národními symboly na dresech, stoupající vlajkou, hymnou v ruchových 

mikrofonech, čímž vítězství party parahokejistů na ledě mění ve vítězství celého národa.  

Vyprávění příběhů a technologický kód je velmi podobný přímým přenosům z ledního 

hokeje (např. Valášková, 2016) – například v typologii záběrů, opakování záběrů, 

komentáři, na druhou stranu je v určitých věcech odlišný – u parahokejových šampionátů 

například nebyla zařazena elektronická tužka nebo moderátor s experty ve studiu.  

Reportáž Machři využívá technologický kód typický pro publicistické reportáže. Po 

úvodním talking-headu moderátorky má reportáž uvedení, realizaci i uzavření. Vypráví 

příběh celého šampionátu i příběhy jednotlivců. Příběh celého šampionátu je vyprávěn 

záběry a v komentáři jsou používány znaky, které konotují pozitivní emoce, většina 

zařazených záběrů je z vítězných zápasů.  

Z využívání odlišného kódu vychází další rozdíly mezi skupinami výzkumného vzorku, 

například schopnost audiovizuálních médií mnohem lépe přenášet emoce pozitivního 

i negativního charakteru, eliminovat polysémičnost jednotlivých znaků a pravděpodobně 

tedy zanechávat ve čtenáři hlubší a silnější zážitek.  

Rozdíl byl identifikován také v prezentaci výsledku. Na každé události je ze sémiologického 

hlediska důležité její uzavření (Sedláková, 2014), jež naznačuje preferované ideologické 

směřování nesoucí preferovaný význam, jež si má divák ze sledování události odnést. 

Vytváří se jím diskurzivní konec v myslích diváků.  

Událost měla ve výzkumném vzorku dva typy ideologického ukončení – pozitivní 

a negativní. Negativní se objevilo na dvou serverech výzkumného vzorku, kdy poslední 

články ve čtenáři konotují neúspěch, smutek a zklamání.  

Pozitivní ideologické zakončení příběhů parašampionátu popírá logiku sportu 

a dominantního vnímání hokejových úspěchů, neboť čtvrté místo prezentuje jako úspěch.  

Autoři reportáže nechtějí vyprávět příběh porážky, před zmínkou i po zmínce o dvou 

prohrách v klíčové fázi šampionátu řadí záběry a komentář mající pozitivní konotace 

a posilující pozitivní ideologický rámec šampionátu.  
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Příběhy jednotlivců z přímých přenosů a reportáže Machři jsou součástí ostatních kapitol.  

5.2  Fanoušci, diváci a dvakrát překonaný rekord  

Mistrovství světa v Ostravě 2019 dvakrát překonalo diváckou návštěvnost na jedno 

parahokejové utkání. Dosavadní rekord držely Paralympijské hry v Salt Lake City z roku 

2002. Zápas mezi Spojenými státy a Norskem sledovalo 8 317 fanoušků (Jahoda, 2019). 

V Ostravě překonali diváci rekord poprvé v závěrečném třetím zápase základní skupiny, 

když pořadatelé napočítali 8 462 diváků. Podruhé byl divácký rekord překonán 

v semifinálovém zápase, na nějž přišlo 8 600 návštěvníků.  

Kapitola se nesoustředí pouze na překonání diváckého rekordu, ale také na to, jak byli 

v médiích vyobrazováni fanoušci a návštěvníci turnaje. Dominantními kulturními 

konvencemi v České republice je fanouškovství ledního hokeje.  

Denotátem pro tuto výzkumnou otázku jsou lidé v hale, návštěvníci, diváci a fanoušci jako 

jednotlivci i jako celek, kapitola se soustředí především na konotace a mytické struktury 

spojené s denotátem, tedy na to, jakým způsobem je díky multiplikaci znaků denotát 

vyobrazován.  

5.2.1  Online portály  

V souvislosti se šampionátem je často používáno slovo domácí (např. šampionát na domácí 

půdě [IS7], před domácím publikem [A3], domácí tým [D4]). Slovo v užitých kontextech 

vyvolává pocit, že jde o něco blízkého, důležitého a ve spojení se sportovními událostmi 

spojeného s příjemnými emocemi, fanděním a národní identitou. Mistrovství světa konané 

v rámci české společnosti, v rámci sociální skupiny, do níž patří i čtenář, podporuje ve 

čtenáři dojem, že by jej tato událost měla zajímat i z tohoto hlediska, nejen kvůli výkonům 

českého národního týmu.  

Média o návštěvnících stadionu referují jako o lidech nebo divácích, označení fanoušci 

používají pouze některá média až v souvislosti se zápasy play-off a druhým překonáním 

diváckého rekordu. Označení lidé nebo diváci je použito především ze začátku turnaje, často 

ve spojení se slovy sledovalo, vidělo, navštívilo. Tato spojení působí (na rozdíl třeba od 

označení fanoušek fandí, skanduje) tak, že se lidé přišli podívat na výkony na ledě jako na 

divadelní hru či představení v kině, ne na sportovní událost. Zatímco divák parahokejového 

zápasu tedy konotuje pasivní roli, fanoušek aktivní. Divák rovněž neznačí sounáležitost 
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k jedné ze skupin parahokejistů na ledě, ale konotuje zájem o hru. Fanoušek naopak jasně 

vyjadřuje příslušnost k českým parahokejistům a k výsledkům jejich zápasů.  

Mezi diváky jsou dle textu A7 zařazeny i děti, jsou zde vykresleny jako zástupci fair play, 

jsou nezatížené sociokulturními zvyklostmi a národním cítěním, naopak je zde zmíněno, 

že fandí všem, a je jim jedlo, jestli hrají Češi: ...skutečně poctivě skandují, pokřikují 

a předhánějí se v tom, který z týmů dokáží více podpořit. Je vidět, že je v Ostravě úplně 

jedno, jestli hrají zrovna Češi nebo zahraniční týmy. Sportovně fandí všem [A7].  

Podle Děkanovského (2008) je účast dětí na sportovních utkáních (vysvětluje na příkladu 

fotbalových zápasů, kdy děti běžně doprovází fotbalisty na hřiště při začátku zápasu) 

z hlediska kulturních vzorů symbolem nastupující nové generace a demonstrací jejího 

významu.  

Slova o fanouškovství a fandění nebo slovní spojení z tohoto diskurzu se objevují až 

v souvislosti se druhým překonáním diváckého rekordu a návštěvníci stadionu začínají být 

vyobrazovaní jako typičtí fanoušci českého hokeje (Ochozy jsou našlapané, je při nich 

neskutečná atmosféra… Na všechny čtyři zápasy dohromady přišlo 27 830 fanoušků! [IS7], 

vyprodaná a neustále fandící Ostravar Aréna [D5], fanoušci vytvořili nejlepší kulisu 

v historii tohoto sportu [A14], české parahokejisty požene plná hala [A12]). Psaná online 

média však, na rozdíl od audiovizuálních, které budou popsány dále, dál nepopisují 

typického fanouška parahokeje. Vlastně čtenář z textů ani nepozná, zda jde o lidi 

handicapované nebo nehandicapované. Čtenář si nemá možnost podle textů udělat obrázek 

o tom, jak fanoušek vypadá. Tedy si jej dle znaků jako hokejová hala a hra s pukem 

představuje dle dominantního společenského diskurzu jako typického hokejového fanouška. 

Mýtus typického fanouška v české kultuře zahrnuje člověka zahaleného do českých nebo 

klubových barev pokřikujícího, skandujícího a tleskajícího, výraz ve tváři má podle výsledku 

zápasu, věří ve vítězství a podporuje tým na ledě. Typický fanoušek je obvykle situován na 

tribuny hokejové haly nebo do jejího okolí, ve skupince fanoušků většinou převažují muži, 

ale objevují se v ní i ženy. 

Fanouškům je obvykle také myticky připisována zásluha na výkonech hokejistů. Nejinak 

tomu bylo ve výzkumném vzorku z parahokejového šampionátu: Zaplněná Ostravar Aréna 

dál žene české parahokejisty… [D4], by mohli i s pomocí skvělého publika čekání prolomit 

[IS3], české parahokejisty požene zaplněná hala i v dnešním semifinále [A12]. 
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Fanoušci a parahokejisté jsou vyobrazovaní jako jedna velká heterogenní skupina, v níž 

především fanoušci podporují parahokejisty. Kromě citací uvedených v předchozím 

odstavci je to patrné například když média píší o tom, že tým táhne či žene zaplněná 

Ostravar Aréna, [D1, D4], vyprodaná a neustále fandící Ostavar Aréna [D5], i s pomocí 

skvělého publika [IS3]. Fanoušci za prahokejisty dle médií stojí, i když se nedaří (fanoušky 

nezlomilo ani deset gólů v české síti [A14]) a v tomto případě už se dostáváme do mytické 

roviny např. příběhu tří mušketýrů – jeden za všechny, všichni za jednoho. Poděkování 

a podpora parahokejistů směrem k fanouškům jsou vyjádřeny spíše přímými citacemi 

parahokejistů v článcích a rozhovorech, ty však nejsou primárním předmětem výzkumu.  

Podpora ze strany fanoušků je také vyjádřena orientační metaforou a konvenčními symboly 

české kultury, v níž dobré a pozitivní je směrem vzhůru, například když Deník píše, že 

Češi zvedli vyprodanou Ostravar Arénu ze sedadel [D5], a další portály, že sklidili bouřlivý 

potlesk ve stoje [IS9], a fanoušky nezlomilo ani deset gólů [A14].  Potlesk ve stoje na 

sportovních utkáních je výrazem poděkování, obdivu a toho, že se na sportovním hřišti událo 

něco mimořádného.  

Rekordní návštěvnost je často zmiňována jako jev, kterému lze jen těžko věřit, který je snad 

až pohádkový. Vyjadřují to především slova o tom, že parahokej uhranul Ostravu [D1], 

atmosférou na zápasech jsou okouzleni nejen čeští reprezentanti [A12], atmosféra je 

neskutečná [IS7] a diváci neuvěřitelní [ID6], nekončící potlesk [A6]. Všechna tato slova se 

vztahují k pohádkovým příběhům, v nichž až neuvěřitelně vítězí dobré nad zlem, dějí se 

věci, které nejsou běžné v každodenním životě. 

Vytváření mytičnosti kolem plných tribun se děje také díky zdůrazňování toho, že jde 

o rekord, historický okamžik, něco, co se ještě nikdy nestalo. Taková slova konotují určitou 

výjimečnost. Binární opozice mezi tím, co bylo doposud, a co se najednou dělo 

v Ostravě, je zvýrazněna například v ID10: Když se prohánějí po ledě v rámci domácí ligové 

soutěže, v hledišti tomu většinou přihlíží padesát až sto lidí. Vesměs přátelé a příbuzní. Ve 

vítkovické Ostravar Aréně to byla minulý týden jiná káva. Na zápasy českých parahokejistů 

chodily osmitisícové návštěvy.  

Novináři často zmiňují také dosavadní rekord v rámci paralympijských her, jež jsou 

typické plnými tribunami, protože je v místě turnaje celý sportovní svět. Když tedy novináři 

zdůrazní, že ostravské mistrovství světa překonalo i dosavadní rekord návštěvnosti ze 

zimních paralympijských her v roce 2002, mistrovství světa v Ostravě získává punc 
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opravdové exkluzivity. To posilují i vyjádření, že atmosférou na zápasech jsou okouzleni 

nejen čeští reprezentanti, ale i ostatní týmy [A12] a úžas zahraničních novinářů nad 

atmosférou v Ostravě (viz část k audiovizuálnímu výzkumnému vzorku). Prolamování 

rekordů v sémiotickém významu znamená jev přehnaného uctívání, reklamy a něčeho 

oslnivého, a vyjadřuje vztahy v rámci hodnotového systému (Saraf, 1977). To, že lidé 

v České republice vyprodají halu na hokejové utkání je běžné, ale vyprodat halu na 

parahokejové utkání je jevem, který má přesah do celé společnosti.  

Překonání diváckého rekordu je rovněž příběhem připomínajícím divákům českou 

kulturu ledního hokeje posledních let, protože v České republice byl v roce 2004 vytvořen 

rekord v návštěvnosti mistrovství světa v hokeji a když jej v roce 2014 překonal Minsk, 

Česká republika si rekord v roce 2015 vzala zpět, neboť mistrovství světa v Praze a Ostravě 

navštívilo 741 690 diváků (www.historiehokeje.cz, 2021).  

Významnost atmosféry v Ostravar Aréně zdůrazňuje komentátor iDnes Robert Sára větou, 

že [S]tály se fronty, že si je chodili nechápavě fotit i bafuňáři z Mezinárodního 

paralympijského výboru [ID9]. Způsob, jakým novinář popsal chování sportovních 

činovníků konotuje to, že si sportovní funkcionáři fotili něco, co není úplně běžné. Jako 

členové paralympijského výboru zažili všechny vrcholné akce včetně paralympiád, a pokud 

si něco nechápavě fotí, pravděpodobně jde o výjimečnou situaci.  

Valášková ve své diplomové práci uvádí, že se při prezentaci hokejového úspěchu v médiích 

„objevují i texty jiných lidí než sportovních novinářů. Popisují své zážitky, vnímání daného 

úspěchu, jak vidí reakce lidí kolem sebe, vztahují úspěchy hokejistů na obecnější témata“ 

(Valášková, 2016, s. 41). V případě výzkumného vzorku tuto roli zastávali především 

v textech z deníku Sport hokejové legendy a trenér hokejové reprezentace, jež v tomto 

případě reprezentují společenskými konvencemi významnější téma – lední hokej. 

Novináři je „využívají“ k tomu, aby zájmem těchto hokejových ikon oslovili širší část 

společnosti a zdůraznili velikost ostravského parahokejového šampionátu tím, že atmosféru 

a hráče obdivují i ti, jež mají sami v české společnosti velký obdiv kvůli tomu, co dokázali 

v ledním hokeji – Hašek, Varaďa, Říha (atmosféra para MS nadchla i Haška s Varaďou 

[IS3], Říha fandí parahokejistům [IS4]. Václav Varaďa do této koncepce nemusí na první 

pohled tolik zapadat, ale v roce konání šampionátu byl trenérem extraligového Třince, jež 

vyhrál českou nejvyšší hokejovou soutěž, navíc je hokejovou ikonou moravskoslezského 

regionu, tedy regionu, v němž se mistrovství světa konalo.  
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Jak bude zmíněno i u audiovizuálních textů, velikost turnaje a překonání diváckého rekordu 

jsou metonymicky vztahovány na celou Ostravu, respektive na celou republiku. Z Ostravy 

se stává mystifikované místo, do něhož se v určitém čase měla dle novinářů soustředit 

pozornost celé republiky.  

5.2.2  168 hodin  

V reportáži z pořadu 168 hodin je část zaměřená na návštěvnost zařazená až po příbězích tří 

hráčů a shrnutí základní skupiny, tedy v realizaci, klíčové části reportáže, což samo o sobě 

značí, že tomu chtěl reportér dát velkou váhu. Stavba reportáže byla více popsána v kapitole 

5.1.2.  

První zmínku o návštěvnosti měla zároveň moderátorka a dramaturgyně pořadu Nora 

Fridrichová již v úvodním stand-pu, kdy shrnula události z Ostravy, o nichž dál reportáž 

referuje.  

 

…přitáhla mimořádnou pozornost. 

Organizátoři zvětšovali kapacitu haly, padaly 

divácké rekordy. Zápasy parahokejistů se 

vysílaly i o přestávkách hokejových zápasů 

v NHL. V Ostravě natáčel Jan Novák.  
 

 

Fakta jako navyšování kapacity haly, rekord nebo vysílání v přestávkách NHL není 

potřeba nijak emočně zabarvovat, protože sama o sobě mají punc výjimečnosti. Na 

obrazovce vedle moderátorky je navíc vidět, jak se parahokejisté drží kolem ramen a jelikož 

známe i kontext události, tak víme, že se jedná o záběr po vyhraném zápasu, kdy jsou hráči 

vyrovnaní na modré čáře, poslouchají hymnu a jejich pohled míří k české vlajce stoupající 

ke stropu haly, tedy tam, kde po důležitých zápasech na šampionátech visí vlajky vítězů 

zápasů. Záběr tedy vzbuzuje emoce spojené s národním cítěním. Gesto držení se kolem 

ramen navíc odkazuje k nejdůležitějším a nejvýznamnějším zápasům na hokejových 

kluzištích v české historii, začali s ním totiž hokejisté na olympijských hrách v Naganu 

1998, kdy se v semifinálovém zápase při samostatných nájezdech chytli hokejisté i realizační 

tým na střídačce kolem ramen. Gesto je od té doby dodnes symbolem českého vítězství na 

ledě a záběr použití v této části reportáže vyvolává v divákovi pocit, jako by vítězstvím byly 
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i překonané rekordy návštěvnosti, zařazení záběrů do přestávek NHL a to, že museli 

organizátoři zvětšovat kapacitu haly.  

Jak již bylo zmíněno, dále se divácké návštěvnosti věnuje realizace reportáže. Plná 

Ostravar Aréna metonymicky zastupuje celou republiku, kterou parahokejisté dle slov 

reportéra Jana Nováka pobláznili. Slovo v tomto kontextu znamená zbavit někoho zdravého 

úsudku, rozváženého přemýšlení a až expresivně v někom vzbudit milostné vzplanutí 

(Slovník současné češtiny, 2021). Slovo je typicky používané ve spojitosti s hokejovými 

úspěchy, kdy česká reprezentace získala medaili a pobláznila tím celý národ, tedy se vytvořil 

určitý vášnivý vztah mezi těmito dvěma skupinami (např. Kovařík a Valentová, 2021; 

Sport.cz, 2011). 

Metonymické, resp. synekdochální, vztáhnutí pobláznění fanoušků v ostravské hale na celou 

republiku funguje indexikálně. Reportér dle určité části (několika tisíc fanoušků v Ostravě) 

vztahuje nadšení na všechny Čechy, což se tváří jako naprosto jasné a reálné, přitom tomu 

tak ve skutečnosti být nemusí. Význam je tedy metonymicky posunut na celospolečenskou 

úroveň.  

Návštěvníky v Ostravar Aréně vykresluje reportáž jako fanoušky. Reportér je sice 

nazve lidmi, ale v této pasáži reportáže dominuje obrazový a zvukový kód (zvukový podkres 

– intertextualita živých přenosů zápasů), který vykresluje fanoušky v národních barvách – 

dresech, vlajkách, skandující, burcující, stojící na nohou v aréně k sezení, tedy tak, jak byl 

v předchozí kapitole identifikován mýtus českého hokejového fanouška.  

 

… a pobláznil celou republiku. 

(zesílené skandování fanoušků hej hej a skákání 

na tribunách) 

 

 

Organizátoři narychlo zvětšovali kapacitu haly, 

na zápas s Norskem přišlo bezmála osm a půl 

tisíce lidí.  

 

file:///D:/Users/Iveta/Desktop/navazující%20MGR/FSV/diplomka/KVĚTEN%2021/Kovařík
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V reportáži je také zmíněno, že organizátoři narychlo zvětšovali kapacitu haly, což 

znamená určitou výjimečnost. Není běžné, aby organizátoři během akce světové úrovně 

zvětšovali kapacitu arény. V divákovi to vyvolává pocit sounáležitosti mezi organizátory, 

diváky a hokejisty, resp. snahu organizátorů vyjít lidem co nejvíce vstříc a dopřát tím 

parahokejistům nejlepší možnou atmosféru.  

Televize díky digitálnímu obrazovému kódu může zprostředkovat divákům vztahy, které se 

v aréně odehrály mezi dvěma přítomnými skupinami, tedy mezi parahokejisty a diváky. Do 

reportáže jsou vybrány záběry, kdy fanoušci dávají najevo své emoce, skandují, tleskají 

a skáčou na tribunách (v záběru je slyšet pokřik dě-ku-jem), což ve sportovní kultuře 

znamená vyjádření podpory, sounáležitosti a jednoty s aktéry na hřišti. Jednota v rámci 

týmu je vyjádřena záběrem na hráče v kruhu ve středu hřiště, následně je opět podpořena 

jednota fanoušků a hráčů záběrem na diváky, a nakonec z pohledu diváků na tribunách na 

fanoušky i hráče na ledě. Protože jsou záběry na konci reportáže použity beze slov, divák 

ještě víc vnímá obrazový kód.  

 

 

Dě-ku-jem! Dě-ku-jem!  
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Reportáž ale nevyjadřuje jen podporu parahokejistů od fanoušků, ale také to, jak 

parahokejisté fanouškům podporu oplácejí. Několikrát během reportáže je vložen záběr, 

kdy parahokejisté na ledě tleskají hokejkami a mávají fanouškům, což je na konci 

hokejových zápasů typický znak pro poděkování za podporu během celého utkání.  

 

 

Doležal: …tak to je prostě něco, o čem třeba 

jako malej jsem snil… 

 

 

 

 

 

 

Sounáležitost mezi parahokejisty a fanoušky v hale vyjadřují také záběry po ukázce zranění 

Tomáše Kvocha, kdy po opakovaných záběrech zranění na ledě s dramatickou hudbou jsou 

zařazeny záběry, kdy zvedá ruce na pozdrav divákům a ukazuje jim zvednutý palec. 

Tedy symbol, který v české kultuře vyjadřuje to, že se nám něco líbí, že je situace v pořádku 
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a v návštěvnících utkání, resp. v divácích reportáže, má vyvolat pozitivní emoce. Zvednutý 

palec a jeho protiklad palec směrem dolů je v sémiotické logice příkladem prostorové 

metafory, kdy směr vzhůru označuje kladné pozitivní hodnoty a směr dolů značí negativitu 

a zápornost.  

 

 

 

 

Ránu si nechal zašít a na konci druhé třetiny se 

vrátil na led.  

 

 

 

Důležitost návštěvy zvýrazňuje volba záběrů, které jsou v reportáži poskládané tak, aby 

byly detailní záběry na menší skupinku fanoušků vystřídány záběrem na celek – celou 

Ostravar Arénu, kde je vidět plné hlediště a ovál, který fanoušci kolem hřiště 

a parahokejistů na něm vytvářejí. Celek zasazuje do kontextu parahokejisty a diváky, navíc 

byly záběry pořízené přímo z hlediště, takže se divák u obrazovky může cítit jako součást 

publika. Naopak při detailních záběrech na parahokejisty s fanoušky v pozadí vidí, jaký mají 

pohled parahokejisté. Divák reportáže tedy vidí události na ledě z pohledu více vypravěčů.  

Významným prvkem při vykreslování návštěvnosti je zvuk. Do reportáže jsou 

intertextuálně zařazeny záběry ze živých přenosů a je k nim ponechám zvuk. Divák tedy 

vnímá komentář Roberta Záruby, skandování fanoušků a spojuje si tyto zvukové znaky 

s pozitivními zážitky z hokeje.  

Zobrazení diváků a fanoušků v reportáži je metonymické, protože (např. dle přímých 

přenosů) na stadionu nebylo vždy veselo, fanoušci celý zápas neskandovali a neskákali na 

tribunách, netočili šálami, ale do reportáže jsou zařazeny záběry konotující právě pozitivní 

emoce, nadšení a skandování, ačkoli se tak nedělo celou dobu během všech utkání. Výběr 
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těchto záběrů souzní s celkovým pojetím reportáže, které má vyznít pozitivně, obdivem 

parahokejistů.   

Do reportáže je intertextuálně zařazen přímý přenos semifinálového zápasu ze 

zahraniční televize, v němž komentátor nadšeně křičí Celý stadion šílí! Johanne celý 

stadion naprosto šílí! 

 

 

Je tu šance zaútočit. Češi jedou vpřed a dávají 

gól.  

 

 

 

Celý stadion šílí! Johanne, celý stadion 

naprosto šílí!  
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Komentář zvýznamňuje důležitost atmosféry a velkého počtu fanoušků, protože se jednalo 

o kanadskou televizní stanici, a vzhledem k tomu, že Kanada je hokejovou zemí, kolébkou 

hokeje, v níž se hraje nejznámější a nejsledovanější liga světa, vyzdvihuje ocenění 

komentátorů atmosféru v hale na velmi vysokou úroveň, která přesáhla hranice Ostravy 

i České republiky. Divákovi se tedy spojují úvodní slova moderátorky Fridrichové o zařazení 

záběrů do přestávkových programů bojů o Stanley cup, nyní zahraniční záběry přímo vidí 

a vnímají jejich zvukový kód. Není běžné vidět v rámci bojů o Stanley cup hokejové, natož 

parahokejové, obrázky z Evropy. 

Záběry během komentáře ukazují radost trenérů na střídačce, diváků v hledišti a hráčů na 

ledě, což podporuje již zmíněné tvrzení, že všichni aktéři v hale tvoří jednu velkou 

heterogenní skupinu prožívající stejné emoce a mající stejný cíl, jejíž součástí má být 

i divák, například proto, že se jedná o přímý přenos dané události nebo proto, že si 

u některých záběru připadá, jako by mezi fanoušky na stadionu opravdu byl.  

5.2.3  Živé přenosy 

Živé přenosy mohou nabídnout divákům stovky záběrů, proto byli diváci a fanoušci v hale 

medializováni z několika hledisek, více vypravěči. Vypravěčem příběhu fanoušků byl 

komentátor, fiktivní divák i parahokejista na ledě, protože záběry ukazovaly vyprodanou 

Ostravar arénu z pohledu každého z nich.  

   

[ZS3], [O3] 
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[O3] 

Do živých přenosů byly zařazeny záběry velkého celku na většinu haly celky 

a polocelky. Záběry na velký celek pomáhají vytvářet prostředí celého sdělení. Nedochází 

tak k metonymickému připisování částí na celek, kdy například u demonstrací kamera zabere 

jednu skupinu, dle níž médium vyvolává v příjemci dojem, že takových skupinek bylo celé 

náměstí. Kamery navíc ukazovaly halu a tribuny z více pohledů, z úhlů více vypravěčů, čímž 

divákovi prezentovaly, že je v hale plno v každém koutku, na každém sedadle a podporovaly 

tak komentář, v němž Robert Záruba zmiňoval, že v hale není plno, ale narváno [SF]. 

Využití dynamických záběrů, kdy kamera přejíždí z hráčů na střídačce na diváky v hledišti 

nebo krouží po ochozech, podporovalo akčnost zápasů.  

  

oba [ZS3] 

  

oba [O3] 
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Realističnost mediálního zobrazení podporují v přímých přenosech také ruchové 

mikrofony, které divákovi zprostředkovávají hluk v hale. Jak hluk stoupá anebo se naopak 

snižuje, jde poznat i na tom, jak moc nahlas musí mluvit komentátoři do mikrofonu. Když 

musí komentátor překřičet fanoušky v hale, přidává to na dynamice hry, divácké atraktivitě 

i napětí. Navíc křik komentátora, jeho zvýšený a vzrušený tón hlasu se jakožto sémiotický 

znak stal symbolem hokejových zápasů a úspěchů na reprezentační úrovni – dále kapitola 

5.3.6 Mýtus hokejového komentátora.  

Jak by to vypadalo, kdyby ruchové mikrofony na stadionu nebyly, ukázala sezóna ledního 

hokeje 2020/2021, v níž se kvůli koronavirové pandemii odehrála většina zápasů bez 

divácké podpory. Nepřítomnost lidí na stadionu vyvolávala v divácích i samotných 

komentátorech 12  pocit neúplnosti, menšího napětí, nižší atraktivity. Navíc komentátoři 

nebyli v rozhodujících okamžicích burcováni k většímu zesílení hlasu, což snižovalo emoce 

přenášené na diváka.  

V české kultuře existuje velmi silná dominantní konotace (skoro až sociální konsenzus), že 

správný zápas na ledových kluzištích se může odehrát pouze s plnými tribunami. Tuto 

konotaci podporuje i komentář Tomáše Zelenky reagující na slova o návštěvnosti Roberta 

Záruby a synchronní obrazový záběr ze začátku posledního utkání ve skupině: já si myslím, 

že dneska se konečně začne hrát hokej [ZS3].  

 

Tomáši, když jsem viděl už rozcvičku, kdy to 

v aréně jen bzučelo napětím a očekáváním 

a nadšením, tak musím říct, že dneska snad ta 

nálada tady v hale ještě překoná úvodní zápas 

s Japonskem.  

TZ: Já si myslím, že dneska se konečně začne 

hrát hokej [ZS3]. 

 

 

 

  

 

 

12 Tento fakt zmiňovali samotní komentátoři Tomáš Jílek, Ondřej Zamazal i Robert Záruba několikrát 

při přímých přenosech z MS v ledním hokeji 2021. 
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Mytizace atmosféry v Ostravar Aréně  

Atmosféra v hale a účast fanoušků je slovy spolukomentátora u předchozího záběru 

mytizovaná – přisuzuje ten pravý hokej plné bouřící aréně, atmosféra je popisována slovy, 

jež mají často předpoklad zlepšovat a zveličovat samotný význam události (Opravdu 

famózní atmosféra tady v Ostravar Aréně vyburcovala k výkonu, jaký jsme od českého týmu 

zatím neviděli [ZS3], vyprodaná aréna se přišla rozloučit s týmem [O3], paranormální 

aktivita, elektrizující atmosféra [ZS3], tak, v téhle atmosféře bude pro Jiřího Břízu těžké 

udržet reálný pohled na tenhle zápas [SF], tohle je absolutní senzace [SF], paramánie [SF] 

a další komentáře u záběrů níže). Mytizující obraty často souvisí s určitým nadpřirozenem, 

s něčím, čemu lze smysly jen těžko uvěřit, a co je naprosto výjimečné. Záběry tribun 

z podhledu na potemnělou i rozsvícenou arénu navíc vyzdvihuje velikost a sílu tribun. 

Potemnělá aréna konotuje napětí a tajemno, tedy to, po čem diváci sportovních utkání touží.  

A za našimi hráči opět vyprodaná Ostravar 

Aréna,… 

 

…která se přišla rozloučit s týmem, který vzal 

diváky za srdce během zápasů Desátého 

mistrovství světa v parahokeji [O3]. 

 

Zelenka: To, co se tady děje, to je normálně 

neskutečný. A v kontextu hokeje, nebo 

parahokeje, podle mě se jedná o nějakou 

paranormální aktivitu (smích Záruby) [ZS3]. 
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Já si myslím, že jsi to přesně vystihl. Protože už 

od začátku dneska atmosféra, kterou vytvářejí 

diváci Ostravar Arény na tribunách, doslova 

elektrizuje [ZS3]. 

 

 

Tohle je absolutní senzace [SF]. 

 

Zelenka: Já neslyším vlastního slova. Je hrozně 

těžký sledovat hru a ty diváky najednou. Je to 

opravdu neskutečná atmosféra. Mě snad jen 

chybí, aby ta paramánie pokračovala [SF]. 

 

(nejde o přímý sled záběrů)  

K co nejvíce autentickému vykreslení atmosféry využívají režiséři přenosů záběry na 

celky a polocelky diváků a symbolů s českými barvami v hledišti, které přitahují pozornost, 

dávají důraz na tyto prvky a jejich cílem je vyvolat v divákovi emoce. Stejné emoce, které 

mimikou, gesty a chováním dávají najevo diváci v záběrech na stadionu. Většinou jde 

o radost, nadšení, mávání vlajkami a vyjádření díků a obdivu potleskem. 

  

[SF], [ZS3] 

Přenos emocí určuje výsledné vnímání zápasu divákem velmi nezvykle především 

u zápasů semifinále a o bronz v kontextu toho, že šlo o prohrané zápasy. Divák, který 
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používá k percepci této reality dominantní čtení hokejové (tedy úspěchem je medaile, za 

každou cenu chceme vítězství) bude zažívat rozpolcené emoce, protože záběry na hru, grafika 

průběžného výsledku hry (navíc v případě semifinálového utkání s deseti obdrženými 

brankami, což se v hokeji považuje za „výprask“) v něm bude vyvolávat zklamání, smutek, 

zatímco záběry na děkující a skandující fanoušky, zvuk z ruchových mikrofonů a slova 

komentátorů v něm budou vyvolávat pozitivní emoce. Výsledné konotace pro diváka jsou 

tedy rozpolcené mezi pozitivní a negativní uzavření.  

Sleduje-li čtenář parahokej s čtením, jemuž dominuje soucit a lítost, jak zmiňují někteří 

autoři, pak je potlesk právě vyjádřením obdivu za to, že hráči na ledě „vůbec jsou“, že hrají, 

že překonali osud.   

Důležitá je také volba slov, která popisují, že bylo vyprodáno – Záruba volí emočně laděná 

slova, snaží se to vygradovat komentářem. Kdyby řekl, že přišlo 8 600 lidí, divák u televize, 

který nezná kapacitu haly, nedokáže si takový počet lidí v aréně představit, by význam příliš 

nepochopil. Ale řekne-li, že je narváno, konotuje to opravdu nátřesk. Navíc jde o slovo, 

které by běžně nepoužil, jedná o zabarvený výraz spíše z obecné češtiny, čímž upoutá 

pozornost.  

Jestliže v Ostravar Aréně bylo na předchozí 

zápasy desátého mistroství světa v parahokeji 

plno, tak dneska mi promiňte ten výraz… 

 

…tady je narváno. A atmosféra je doslova 

nabitá emocemi [SF]. 

 

 

Jedna velká skupina  

Už u předchozí skupiny výzkumného vzorku bylo zmíněno, že mediálně jsou parahokejisté 

a diváci vyobrazováni jako jedna velká heterogenní skupina. Nejinak tomu je i v případě 

televizních přenosů. Tento dojem je vytvářen především díky prolínání záběrů, kdy jsou 
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střídány záběry na plné tribuny a na parahokejisty na ledě, v případě vstřelení gólu nebo 

konce utkání záběry ukazují emoce, které fanoušci díky parahokejistům zažívali, 

a poděkování, jež za to parahokejisté divákům vyjadřovali – klepali hokejkami o led, mávali 

do hlediště a tleskali hokejkami o sebe nad hlavou.  

   

obě [ČF] 

   

obě [ČF] 

Obrazové a zvukové kódy tedy dobře vykreslují poděkování od fanoušků směrem 

k hráčům a naopak. Jako symboly poděkování od fanoušků jsou záběry na tleskající 

a stojící fanoušky, na fanoušky, kteří mávají šálami nad hlavou, komentář Opět aplaus 

publika ve stoje [ZS3]. Symboly a gesta opět souvisí s prostorovou metaforou, kdy dobré, 

pozitivní, příjemné je směrem vzhůru.  

Podobně je to i v obráceném gardu, kdy je poděkování hokejistů divákům vyjádřeno 

detailními záběry na parahokejisty, kteří tleskají hokejkami o sebe nad hlavou. Poděkování, 

úctu a obdiv vyvolává i zmínka o tom, že diváci po prohraném zápase neodchází, ale stojí 

a dál skandují.  
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Poslední minuta zápasu, je slyšet potlesk 

publika, fanoušci skáčou.  

 

A k tomuhle není co dodat. Opět aplaus 

publika ve stoje.  

 

Zelenka: Je dobře, že Ostrava poznává hokej 

tady v tý atmosféře. Myslím, že i čeští hráči si 

to užívají [ZS3]. 

 

 

Hráči oplácí potlesk a děkování diváků [ZS3]. 

 

Já jsem se o tom včera bavil se Zdeňkem 

Háblem a on mi říkal, jak obrovský závazek je 

to pro všechny hráče a trenéry tohoto mužstva, 

které ušlo už velký kus cesty, ale teď najednou 

má před sebou tu rozhodující křižovatku a na ní 

si musí vybrat správný směr v situaci, kdy se 

turnaj daří organizačně, divácky je to skutečně 

mimořádný zážitek, a to všechno zvyšuje ten 

pocit hráčů, že mají něco vrátit zpátky. 

Organizátorům, divákům a sami sobě [ČF]. 

 

(nejde o přímý sled záběrů)  

Záběry, kdy se prolínají větší skupiny – parahokejisté na střídačce, celá tribuna diváků – se 

záběry na jednotlivce – jeden parahokejista, malá skupinka fanoušků a diváků, opět působí 

sjednocujícím dojmem všech aktérů v hale a odkazují k již zmíněnému mýtu tří mušketýrů, 

kdy jednotlivci, kteří při sobě stojí a navzájem se podporují, tvoří soudržnou skupinu.  
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V hledišti (záběr polocelek) navíc diváci vidí, že přišli typičtí hokejoví fanoušci popsaní 

v mýtu hokejové fanouška, i obyčejní diváci, kteří sice nemají žádné národní symboly, ale 

všichni na tribuně mají jediný cíl – sledují hru na hřišti.  

  

  

vše [ZS3] – přesný sled záběrů řazený horizontálně 

V jedné pasáži třetího zápasu základní skupiny se z velké skupiny stává až rodina. Prvním 

symbolem rodiny je záběr na hokejového trenéra extraligového Třince, toho času kouče 

čerstvých extraligových vítězů, s dcerou na klíně. Tomáš Zelenka navíc přidává komentář 

o tom, že je strašně hezké, že taková ta hokejová rodina funguje [ZS3].  

[…] chtěl jsem říct, že jsou tady diváci opravdu 

odevšaď a je tu i jeden velice zajímavý host. 

Kouč čerstvých mistrů republiky v ledním hokeji 

Václav Varaďa. I s dcerou se přišel podívat do 

Ostravy, na nejlepší parahokojisty.  

 

Zelenka: Je strašně hezké, že taková ta hokejová 

rodina funguje. Že parahokejisti se občas jdou 

podívat na hokej normální a ti zdraví hokejisti, 

kteří tady třeba byli včera… 
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Záruba: Ondřej Pavelec, byl tady Jakub Lev, 

který se dnes představil jako nová posila 

brněnské Komety [ZS3]. 

 

(pokračují záběry na hru) 

 

Vyjmenování hráčů z jiných hokejových klubů republiky i zahraničí, záběr na Václava 

Varaďu, jenž se jako trenér Třince přišel podívat na parahokejové mistrovství světa do haly 

extraligových Vítkovic, největšího regionálního rivala a například avizování podpory od 

trenéra hokejové reprezentace Miloše Říhy z turnaje Euro Hockey Tour v Brně vytváří 

dojem velké parahokejovo-hokejové rodiny, jež se schází nebo na dálku podporuje na 

jedné velké oslavě – při jedné velké parahokejové senzaci.   

Když je v semifinálovém zápase Kvoch zraněn, vypadá to, že už do utkání nenastoupí, ale 

najednou se objeví na střídačce i později na ledě, komentář Záruby a záběr na nadšené diváky 

značí zase určitou rodinnou sounáležitost – jejich Kvoch, Kvoch diváků v hale se jim vrátil. 

Aréna ho vítá zpět [SF], tak, jak obvykle publikum vítá své miláčky. Pouze sportovní ikony 

a hrdinové mají to výsadní postavení sklízet aplaus plné arény.  

 

 

Tady je sešitý Tomáš Kvoch. A aréna ho vítá 

zpět [SF]. 

 

 

Symbolem fanouška na tribuně se stal také parahokejista Miroslav Hrbek, který kvůli 

zranění nemohl nastupovat do zápasů, proto celé mistrovství sledoval z tribun. Do přenosů 

jsou pravidelně zařazovány záběry na něj v přerušeních hry, většinou mezi záběry na celé 

tribuny. V posledním zápase však Hrbek na několik málo posledních sekund vyjede na led. 

Jeho příběh tedy opět podporuje vzájemnou sounáležitost diváků a hráčů, kdy Hrbek jako 

symbol věrného diváka po celou dobu mistrovství, ale zároveň člen parahokejové rodiny se 

najednou z tribuny dostane na led.  
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…takže celkem šestý bod pro našeho 

pardubického veterána. A jeho generační 

parťák Miroslav Hrbek, který stále zůstává 

s týmem, ač zraněný před mistrovstvím světa, 

se teď může těšit taky. Tomáš Kvoch, 4:0 [ČF]. 
 

 

Osobnosti mezi fanoušky  

V přímých přenosech se také objevily záběry na významné osobnosti – na hokejového 

gólmana Dominika Haška, prezidenta Českého svazu ledního hokeje Tomáše Krále, na již 

zmíněného hokejového trenéra Václava Varaďu nebo rozhovor s trenérem české hokejové 

reprezentace Milošem Říhou v přestávkovém programu. Jde o lidi, kteří mají sociálními 

konotacemi připsaný vyšší hodnotový status, tedy mají vyšší sociální pozici (mají za sebou 

hokejové úspěchy – Hašek, Varaďa, vysoké funkcionální postavení – Král). Reprezentují 

obecnější, společensky uznávanější obor a díky tomu a svému postavení dávají 

parahokejovému šampionátu větší význam, zvýznamňují ho. 

Detailněji lze popsat například roli Dominika Haška, který byl znakem v obrazovém 

i zvukovém kódu, v obrazovém je na něj navíc upoutána pozornost záběrem polocelku při 

buly. V české společnosti je kolem Haška konstruovaný mýtus hokejové ikony, patří 

k hokejové elitě, asociuje určitou hokejovou autoritu, také je kolem něj od vítězné olympiády 

v Naganu konstruován mýtus vítězství, resp. mýtus umění vítězit. Můžeme tedy, v rámci 

třetí, symbolické roviny označování říci, že Hašek je symbolem vítězství. Hašek je také 

vyobrazen jako podporovatel, obdivovatel hráčů na ledě i fanoušků v hledišti, což je patrné 

z gest, především zvednutého palce a pozdravů směrem k divákům i hráčům.  

Dominik Hašek, legendární brankář, který se 

osobně přijel podívat… 
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…a nejenom vhodit čestné buly dnešního utkání, 

je teď pozdravován zaplněnou Ostravar Arénou. 

 

Skoro tak bouřlivě, jako naši parahokejisté při 

nástupu na led [ZS3]. 

 

 

Od regionu po celou planetu 

Když je rekord překonaný poprvé ve třetím zápase základní hrací skupiny proti Itálii, 

poměřují komentátoři jeho velikost a výjimečnost na poměr ostravského regionu. 

S postupujícím vylepšením rekordu a jeho dalším vyrovnáním a s postupem českého 

parahokejového týmu do bojů o medaile je atmosféra porovnávaná s nejslavnější hokejovou 

ligou světa a mluví se o ní jako o jedinečné na celé planetě.  

Skvělý pohyb, důraz v osobních soubojích 

a přesná koncovka a k tomu vyprodaná 

Ostravar Aréna. To, co se Vítkovicím povedlo 

jen proti těm nejatraktivnějším soupeřům, tak 

to parahokejisté zvládli ve třetím utkání, 

vyprodat největší ostravskou halu [ZS3]. 
 

 

Porovnávání návštěvnosti haly s extraligovým hokejovým týmem Vítkovic, jež v Ostravar 

Aréně hraje českou nejvyšší soutěž, konotuje výjimečnost a nevšednost situace na poměry 

České republiky a ostravského regionu. Se zvyšujícím se počtem diváků v hale, druhým 

překonáním rekordu a současně se zvýšenými decibely, které museli komentátoři do 

mikrofonů překřikovat, se porovnání a přisuzování významu ostravskému šampionátu 

dostává až na mezinárodní úroveň.  
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V semifinálovém zápase proti USA řekl komentátor Záruba: Já si myslím, že tuhle atmosféru 

Američané nemohli zažít ani v Hollywoodu. Vyzvedl tak Ostravu nad čtvrť kalifornského 

města Los Angeles, které je považováno za centrum amerického a vlastně i světového 

filmového průmyslu. Ostrava tak opět dostala punc pohádkového příběhu, jaký by 

nevymysleli ani světově proslulí hollywoodší režiséři. 

Já si myslím, že tuhle atmosféru Američané 

nemohli zažít ani v Hollywoodu [SF]. 

  

 

 

 

Kromě porovnání s Hollywoodem je parahokej v Ostravě postaven na stejnou úroveň 

s profesionálními sportovními soutěžemi v USA. Je zmíněno, že záběry z Ostravy byly 

zařazeny i do hlavního programu americké stanice NBC, do přestávek bojů o Stanleův pohár 

[ČF], že i ostatní týmy, a i reportéři ostatních výprav, jsou z toho úplně na větvi [ČF], což 

přisuzuje turnaji, kvůli němuž si čeští parahokejisté museli vzít dovolenou nebo dát výpověď 

v práci, mnohem důležitější a společensky uznávanější význam. Zvlášť proto, že jde 

o světově významné zámořské televizní stanice.  

 

(takový hluk, že komentátory není v podstatě ani 

slyšet, začíná druhá třetina)  

Každopádně věhlas parahokejového 

šampionátu už dávno překonal hranice 

Ostravy a České republiky.  

 

Na stanici ESPN se gól Ricka Rowmana 
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v utkání s Norskem dostal do desítky 

nejlepších momentů stanice ESPN mezi 

baseball, basketbal a hokej ve své 

nejprofesionálnější podobě. Za hokej tam byla 

jediná akce, zákrok brankáře Bobrovského 

v boji o Stanleyův pohár. No a pak skvělý 

manévr Ricka Rowmana právě tady z mistroství 

světa v parahokeji [SF]. 

 

 

          

            (záběry na hru druhé třetiny) 

[…] 

Zelenka: Musím říct, že to, co se děje tady 

v Ostravě, se vymyká úplně normálnímu 

mistrovství světa, protože všichni jsou z toho 

absolutně nadšený. Myslím tím všechny ostatní 

týmy… a i reportéři ostatních výprav jsou 

z toho úplně na větvi.  

 

Záruba: Ukázky ze zápasů tohoto šampionátu 

byly zařazeny i do hlavního programu 

americké stanice NBC, do přestávek bojů 

o Stanleyův pohár, i to o něčem svědčí, i to 

něco ukazuje a je fajn, že se Česká republika 

prezentuje ve Spojených státech právě takhle, 

jako země, která vnímá tento sport, která ho 

bere naprosto vážně, která mu vytváří 

atmosféru, jaká nemá ve světě obdoby [ČF]. 

 

 

 

 

 

 

 

Nadšení z atmosféry od ostatních výprav je zmíněno i v semifinálovém zápase, kdy podle 

slov komentátorů kanadští hokejisté neskutečně kroutili hlavami, co se tady dělo. A dnes si 

je mohou ukroutit [SF]. Slovně je zmíněno gesto, které značí údiv, nevěřícnost a logické 

odmítání. Diví-li se parahokejisté z Kanady, země hokeje, atmosféře na hokejovém stadionu, 

pak to konotuje opravdovou výjimečnost, velikost a jedinečnost.  
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Já si myslím, že tuhle atmosféru Američané 

nemohli zažít ani v Hollywoodu.  

 

Zelenka: Myslím, že ve včerejším zápase, 

Kanaďani, kteří tady seděli tady za tou 

plošinou a za tou platformou neskutečně 

kroutili hlavami, co tady se dělo.  

Záruba: Tomáši, oni tam sedí i dnes, protože si 

vyhlížejí finálového soupeře, a tu hlavu už si 

mohou opravdu ukroutit [SF]. 

 

 

 

Gradace přisuzování významu ostravské atmosféry z různých diskurzů jiné kultury přichází 

v zápase o bronz, kdy komentátor Záruba označil Ostravu za jediné místo na planetě, kde se 

něco podobného událo. Slovo planeta značí opravdu velikost Země, obvykle si totiž 

představíme snímky z vesmírných družic a Ostravě je tedy pro daný okamžik připsána 

unikátnost daného místa a času.   

Nálada v aréně překonala úplně všechno, co 

jsme zažili kolem paralympijského sportu. 

Jakéhokoli. Na jakékoli události. Na jakémkoli 

místě téhle planety [O3]. 

 

 

Světýlka na tribunách 

Významným znakem, který se v záběrech ze zápasů objevil, jsou tribuny, na nichž mají 

návštěvníci rozsvícená světla – baterky na mobilních telefonech. To není jev typický pro 

ochozy českých ani světových hokejových arén. Naopak jde o jev vídaný spíše na 

charitativních akcích nebo koncertech. Návštěvníci Ostravar Arény tak tímto gestem 

pozvedli sportovní úroveň na kulturní akci. V křesťanských kruzích je světlo symbolem míru 

a přátelství, dobra. Světlo fanoušků tedy konotuje dobro, mír – jako by v tu chvíli 

neexistovala sportovní rivalita. Světýlka se navíc objevila i v semifinálovém zápase, kdy 

čeští parahokejisté prohrávali. Světýlka tak byla symbolem toho, že fanoušci při nich stojí, 
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i když se hra nedaří, a snad také příslibem a nadějí do dalšího zápasu, v němž šli 

parahokejisté bojovat o medaili.  

 

 

Podívejte se na ten roj světlušek v zaplněné 

Ostravar Aréně [ZS3]. 

 

 

Porovnání s hokejem a fotbalem 

Parahokej, sport, na který dle slov některých novinářů chodí běžně v sezoně stovka lidí, 

většinou příbuzných hráčů, a sport, o němž rozhodně nemůžeme mluvit jako o českém 

národním sportu, je v živých přenosech porovnán se dvěma sporty, které jsou označovány 

po dlouhé roky za národní – fotbal a hokej:  

No a po nervy drásajícím… 

 

…fotbalovém programu s prázdnými 

tribunami, vám teď nabízíme úplně jinou 

sportovní zábavu (v pozadí je slyšet hlučící 

hala) [SF]. 

 

 

Atmosféru na hokejovém a fotbalovém stadionu zde komentátor vykresluje pomocí binární 

opozice, na jejíž jedné straně stojí prázdné fotbalové tribuny, jež značí rýpnutí si do českého 

fotbalu a žalostné situace, v níž se nachází, na druhé straně stojí úplně jiná sportovní zábava 

[SF], která je slyšet v ruchových mikrofonech a komentátor ji musí skoro překřičet.  
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Naopak co se týká ledního hokeje, v některých živých přenosech se prolíná živé vysílání 

z Ostravy s přímými přenosy z Brna, kde se hrál reprezentační turnaj Euro Hockey Tour, 

který bývá tradičně vyprodaný, a koná-li se v Brně, je proslulý bouřlivou atmosférou.  

 

 

 

…fanouškům za atmosféru děkuje i soupeř [O3]. 

 

 

 

 

Zápas o bronz končí záběry na plnou ostravskou halu, děkováním soupeře fanouškům 

a následuje grafika, prostřednictvím níž je předáno slovo komentátorům do Brna. Ze záběru 

v grafice z Brna je vidět stejné publikum jako v Ostravě – plná hala, vlajky, hluk. Divák tedy 

nabývá dojmu, že obě utkání, zápas parahokejistů v Ostravě i reprezentační duel posledního 

turnaje před očekávaným mistrovstvím světa v Bratislavě, má stejnou atmosféru.  
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5.2.4  Shrnutí a porovnání  

Celá mediální reprezentace ostravské návštěvnosti a atmosféry je v textech z online médií 

značně polysémická (Černý, Holeš, 2004). Pod slovy jako fanoušek, divák nebo vyprodaná 

Ostravar Aréna si může čtenář představit velký počet označujících. Polysémičnost se zužuje 

u audiovizuálních médií, v nichž si prezentace reality více vynucuje zamýšlené způsoby 

dekódování.  

Texty z výzkumného vzorku o šampionátu často mluví jako o domácím, čímž chtějí 

upozornit na určitou blízkost a důležitost, v audiovizuálním vzorku není explicitně přímo 

zmiňováno slovo domácí, ale to, že se koná šampionát doma v České republice konotují 

všudypřítomné národní symboly, zmiňování Ostravy jako místa konání a podobně. 

Online média mluví pouze o divácích a fanoušcích, do reportáže v pořadu 168 hodin jsou 

zařazeny pouze záběry nehandicapovaných fanoušků, naopak v živých přenosech jsou 

zabíráni handicapovaní i nehandicapovaní diváci v Ostravě, sounáležitost postižených 

i nepostižených lidí zde tedy ještě více nabírá na celospolečenském významu, protože 

parahokejisté na ledě dokázali dát těmto lidem společný cíl, jakým je výhra na ledě, případně 

zisk medaile spojený s pozitivními emocemi a se společenským významem jakožto 

formováním národní identity.  

Napříč celým výzkumným vzorkem je připisována fanouškům zásluha na vítězství a hře 

celého týmu, publiku je tak myticky připisována nadpřirozená moc ovlivňovat hru na ledě. 

Tato konotace už v české kultuře dosáhla v podstatě statusu sociálního konsenzu, například 

stejně jako je pes přítel člověka je konsenzuálně ustanoveno i to, že fanoušci dokážou 

ovlivnit výkon hráčů na ledě. Všechny skupiny výzkumného vzorku tento konsenzus 

posilují.  

Důležitým sémiotickým znakovým systémem je nonverbální komunikace probíhající mezi 

hráči a fanoušky v hale. Obě skupiny používají znaky konvencionalizované v jejich kultuře 

jako je potlesk, klepání hokejkami o led, potlesk ve stoje, mávání, zvednutý palec nahoru 

(od Haška a Kvocha). Všechna tato gesta a prvky nonverbální komunikace jsou určitým 

typem komunikace (Černý, Holeš, 2004) mezi dvěma zainteresovanými skupinami 

a vyjadřují pozitivní vztah mezi nimi.  

Šampionát byl charakteristický také proto, že byl dvakrát překonán divácký rekord na jedno 

parahokejové utkání. Prolamování rekordů v sémiotickém významu znamená jev 
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přehnaného uctívání, reklamy a něčeho oslnivého, a vyjadřuje vztahy v rámci hodnotového 

systému (Saraf, 1977). Ve výzkumném vzorku dochází ke zlepšování významu (Černý, 

Holeš, 2004) divácké návštěvnosti užitím slov z jiných diskurzů (absolutní senzace, 

atmosféra, kterou světový parahokej ještě nezažil, něco, co Robert Záruba, ikona 

komentování českého hokeje ještě nezažil) – především volba slov, která se používají 

v pohádkách a smyšlených příbězích tedy slov, která z atmosféry dělají něco neuvěřitelného, 

nadpřirozeného a něco, co zatemňuje smysly.  

Fanoušci (stejně jako překonávání rekordů) jsou sociálně konstruovaná jednotka, jíž je 

přisuzována mytická moc pohánět český tým za vítězstvím a tato moc se stupňuje se 

stoupající důležitostí zápasů, vše je navíc umocněno rekordní návštěvností. Přízeň hráčům 

domácího týmu od diváků nebo fanoušků se v mediálních produktech výzkumného vzorku 

tváří jako naprosto přirozená, ale jde o sociální konstrukt, sociopolitickou roli mýtu, kdy se 

v hokejové historii přízeň české národní reprezentaci formovala ve vztahu sociálních 

a politických událostí dané doby (Děkanovský, 2008). Hokejový mýtus vybudovaný kolem 

národní hrdosti a přízně české reprezentaci se nyní, dle mediálního obrazu zkoumané 

události, naturalizovaně přesouvá i na zápasy parahokejového týmu. Je nemyslitelné, aby 

fanoušci v hale přáli výhru jinému týmu.  

Vyobrazení fanoušků v televizních přenosech předkládá divákům mýtus aktivního fanouška, 

podobně jako třeba dle Barthese (1993) je přirozená role ženy v domácnosti a při výchově 

dětí, tak je přirozená role fanouška parahokejového šampionátu. Jeho mýtus obsahuje 

skandování, dres, šálu, vlajku v českých barvách, náladu podle výsledků zápasů 

a bezmeznou podporu českého týmu. Záběr na takto oblečené, skandující lidi aktivuje 

v divákovi řetězec pojmů konstituujících tento mýtus. Přitom někteří lidé se zkrátka mohli 

přijít podívat na hru, nechtějí skandovat, stát, když si zaplatili vstupenku na sezení 

a podobně. Typický fanoušek (dres, šála, klobouk v národních barvách a emoce spojené 

s výsledky českého týmu ve tváři) se stal symbolem hokejových zápasů a hokejových 

úspěchů.  

Lidé prostřednictvím sportu hledají díky hodnotám a idejím své postavení ve světě (Sekot, 

2006). Ačkoli se parahokejový zápas v realitě vlastně odehrává mezi vyvolenými hráči dvou 

mužstev, tím, že média z parahokejistů, fanoušků v hale a diváků nebo čtenářů vytváří jednu 

heterogenní skupinu, jejíž nadšení a chování navíc metonymicky přenáší na celou republiku, 
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se vlastně sportovní klání najednou odehrávají mezi celými národy, ačkoli je podstatou 

sportu soupeření mezi jednotlivci (Bouet, 1977) nebo sportovními týmy.  

Spojení fanoušků a parahokejistů do jedné skupiny v kombinaci s metonymickým 

přenesením úspěchu a nadšení pro parahokej tedy působí sjednocujícím dojmem na celý 

český národ, čímž média budují národní identitu, která vzniká ve chvíli, kdy je jednotnost 

určité skupiny postavena do protikladu strukturálního rozdělení (Wenner, 2013), tedy když 

parahokejisté jako zástupci českého národa bojují proti svým soupeřům, částečně i proti 

nepřízni osudu a pomáhají jim přitom všichni, kteří jim fandí.  

Slova o velikosti, mimořádnosti, euforii spojené se záběry a přímými přenosy jakožto 

výrazem reálnosti a autentičnosti, záběry na hráče poslouchající hymnu v českých dresech 

s vlajkou stoupající ke stropu arény, vyjádřením ikon, které jsou v české společnosti obecně 

uznávané v rámci dominantního diskurzu, vytváří média obraz, který v příjemcích vyvolává 

pozitivní pocity a emoce, jež jsou spojené s kulturním národem, protože jsou o symbolickým 

spoutáním obyvatel země prostřednictvím kultury (Wenner, 2013).  

Metonymické přenesení nadšení z Ostravy na celou Českou republiku se objevuje v textech 

z online médií, ale kromě volby slovních prostředků tento fakt novináři nijak jinak 

nepodporují, např. nepřinášejí žádné reportáže o tom, jak lidé fandí v hospodách, na 

náměstích nebo jak fandí parahokejistům v jejich rodných vesnicích, jak se tomu typicky 

děje při vrcholné hokejové akci (Valášková, 2016). Naopak přímé přenosy chtějí svá tvrzení, 

že jde o pobláznění celého města i republiky, dokázat reportáží z nákupního centra, 

přestávkovým vstupem s diváky z jiného města nebo zmiňováním toho, odkud fanoušci do 

Ostravy přijeli.  

Významné osobnosti (Hašek, Varaďa, Říha, Král) jsou prezentovány jako kulturní vzory. 

Kulturní vzor vyjadřuje chování, jednání a vztah k hodnotám, a jedinci nebo skupiny je 

potom napodobují (Děkanovský, 2008). Hokejové osobnosti jsou tedy reprezentovány jako 

kulturní vzory se zájmem o sport handicapovaných, jejichž chování mají diváci u televize 

napodobit. Zakotví-li hodnoty (v tomto případě reprezentované kulturními vzory) 

ve společnosti, může dojít ke stabilizaci kulturních zvyklostí, k osvojení požadovaných 

hodnot kulturou (Děkanovský, 2008), díky čemuž mohou být bořeny stereotypy o sportu 

handicapovaných.  

Překonání diváckého rekordu přisoudilo pořadatelskému městu/zemi určitý status – status 

naprosté jedinečnosti na celé Zemi. Komentátor a moderátorka k tomu používají slovo 
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planeta (v reportáži z pořadu 168 hodin a Robert Záruba v živých přenosech), což vyvolává 

pocit ještě větší velikosti, protože planetu si obvykle představujeme jako obraz z aplikace 

Google Earth v celé své kulaté parádě a unikátnosti. Pokud právě na tomto pohledu je 

Ostrava unikátní, pak jde opravdu o jedinečnou a výjimečnou událost vztahující se k danému 

místu a času. Kromě jedinečnosti na celé planetě je také zmiňován údiv kanadských 

hokejistů nebo zařazení záběrů z Ostravy do vysílání amerických televizních stanic NBC 

a ESPN, což značí celospolečenský zájem o událost, její uznání i v zámořských hokejových 

zemích a posiluje význam jedinečnosti a neopakovatelnosti šampionátu v Ostravě.  

5.3  Mýty, hrdinové a supermrzáci  

Specifické příběhy, jež mohou média vyprávět, jsou mýty. Vzhledem k tomu, že práce 

vychází především ze sémiotických poznatků Rolanda Bartha, má tato kapitola za cíl popsat 

novodobé mýty neboli systematické opakování a řetězení určitých znaků, které tvoří 

specifické narativy kolem sportu a sportu handicapovaných.  

5.3.1  Mýtus hrdinů 

Zatímco hokejisté jsou jako národní hrdinové reprezentováni při úspěších běžně a jde 

o zažitou a rozšířenou sociální konvenci, v případě parahokeje, který je dle televizního 

publika „pouze“ podobný lednímu hokeji (Macková, 2020), je třeba ověřit, zda jsou jeho 

hráči reprezentovaní takovými znaky, jež z nich dělají hrdiny.  

Použijeme-li model moderních sportovních hrdinů podle Haliny Zdebské blíže popsaný 

v teoretické části práce, bude mediální obraz sportovního hrdiny řetězit tyto znaky:  

1. dosáhl vysoké sportovní úrovně, 2. jeho disciplína má velký společenský dosah, 

3. sportovec se chová fair play, respektuje soupeře a gratuluje mu k vítězství, umí porazit 

vlastní slabost a neočekávané vnější překážky a 4. jeho sportovní dokonalost se promítá i do 

jiných oblastí jeho života mimo sport.  

V celém výzkumném vzorku se tyto a další podobné rysy moderních hrdinů objevovaly 

poměrně často. Obecně tištěná média vnímají parahokejový tým jako celek, a tedy znaky 

hrdinství vyjadřují ve vztahu k celému týmu. 

Co se týká výzkumného vzorku psaných médií, žádný z portálů nezvýznamňoval v podstatě 

amatérismus parahokejistů, to, že hrají na amatérské bázi, že museli opustit zaměstnání 
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a podobně. Ve většině případů hráče nazývají parahokejisty, českými reprezentanty, českým 

týmem nebo Čechy, což ve čtenáři konotuje profesionalitu sportovců. První podmínka je 

tedy splněna.   

Společenský dosah disciplíny parahokeje média zvýznamňují zájmem diváků a návštěvníků, 

když mluví o historicky nejvyšších návštěvách [IS3], zájmu mladé generace, která může být 

jednou generací nástupnickou [A7] a názorem, že by sportovní svazy měly vzít 

parahokejovou reprezentaci s plnou vážností na stejnou úroveň jako nehandicapované 

sportovce [ID9]. Druhá podmínka je tedy rovněž splněna.  

Fair play a respekt k soupeři jako u správných hrdinů jsou vyjádřeny nejčastěji skrze přímé 

citace parahokejistů, které nejsou primárním předmětem analýzy. Citace vztahující se 

k respektu vůči soupeři se objevují především v souvislosti s posledními zápasy, kdy český 

tým hrál proti favorizovaným soupeřům. Protože ale i citování respondentů je součástí 

mediálního obrazu, neboť podléhá určité selekci ze strany novináře, i třetí podmínka je 

splněna. 

Čtvrtá podmínka požadující, aby se sportovní dokonalost jedinců promítala i do jiných sfér 

života, není v této části vzorku explicitně splněna.  

V reportáži z pořadu 168 není částečně splněna podmínka číslo jedna, je totiž zmíněno, že 

si parahokejisté museli vzít dovolenou v zaměstnání, opustit ho nebo trénovat v kombinaci 

s prací. Všechny tyto výroky konotují určitý amatérismus, neprofesionalitu. Na druhou 

stranu však jejich účast na vrcholné akci, a nakonec i výsledky (probojovali se mezi čtyři 

nejlepší týmy planety) potvrzují splnění podmínky jedna.  

O společenském dosahu události diváky přesvědčuje například zařazení záběrů z kanadské 

televizní stanice a zmínka o diváckém rekordu, zvětšování kapacity haly a promítání záběrů 

v přestávkách NHL, což zvyšuje společenský dosah události (jak již bylo vysvětleno 

v kapitole 5.1.2), a snaží se v divákovi vyvolat zájem, pocit, že jde o událost, kterou by 

opravdu měl sledovat.  

Znaky třetí podmínky hrdinů, a sice chování ve stylu fair play, reportáž ukazuje v záběrech, 

kdy čeští parahokejisté sportovně gratulují soupeřům na konci prohraného zápasu. Reportáž 

popisuje parahokejisty také jako ty, jež museli překonávat překážky, a to vedlo k tomu, aby 

mohli na parašampionátu hrát (blíže popsáno v narativu reportáže 5.3.2).   
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Podmínka čtyři, která říká, že hrdinové umí využít svou dokonalost i v jiných oblastech 

mimo sportovní život, není v reportáži nijak zmíněna. Příběhy by mohly pokračovat 

například tím, že se z amatérských parahokejistů stali díky šampionátu profesionální 

parahokejisté, že si díky úspěchu a zviditelnění se na šampionátu našli práci, ale tato 

pokračování příběhů, ačkoli by se vzhledem k obsahu nabízela, reportáž neposkytuje.  

V přímých televizních přenosech byl konstruován mýtus parahokejových hrdinů pomocí 

všech čtyř kritérií, které navrhuje Zdebska (2006). To, že se parahokejisté účastní vrcholné 

akce, na níž odvádí vrcholné výkony, je vyjádřeno slovním komentářem, profesionálním 

televizním přenosem včetně oficiální grafiky šampionátu a vůbec zařazením do vysílání ČT 

sport.  

Společenský dosah události je vyjádřen, jak již bylo zmíněno v kapitole 5.3, účastí 

hokejových legend a funkcionářů, prezentace jejich zájmu dodává parašampionátu 

celospolečenský rozměr. Další způsoby, které v divákovi vyvolávají pocit, že jde o událost 

s celospolečenským dosahem, jsou například záběry na zahraniční fanoušky na stadionu 

nebo volba slov v některých komentářích: 

…a je fajn, že se Česká republika prezentuje ve 

Spojených státech právě takhle, jako země, 

která vnímá tento sport, která ho bere 

naprosto vážně, která mu vytváří atmosféru, 

jaká nemá ve světě obdoby [ČF]. 
 

 

Televizní záběry také velmi dobře podporovaly třetí podmínku, a sice, že se čeští 

parahokejisté chovali fair play, respektovali sílu soupeře a uměli uznat jeho vítězství. Po 

konci každého zápasu přinášely záběry na sportovní děkování, v detailech například i na 

přátelský vztah mezi realizačními týmy, kdy záběry ukazovaly znaky obětí, úsměvů, 

ochotného podání ruky, což evokuje uznání soupeřovy síly, respekt k němu a přátelství 

v okamžiku, kdy přestane jít o výsledek na ledové ploše.  
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oba [O3] 

Podíváme-li se na širší definici hrdinů, jak doporučuje Zdebska (2006), pak je splněna 

podmínka definovaná Mark a Pearson (2012), že se parahokejisté jako správní hrdinové 

objevují v prostředí, kde je čekají určité obtíže a výzvy – to v divákovi konotují záběry na 

plnou Ostravar Arénu, v níž jsou fanoušci oblečeni do českých barev, vlajky, publikum, 

které podle ruchových mikrofonů fandí českému týmu (více bylo popsáno v kapitole 5.3), 

komentáře vztahující se k tomu, že je pro hráče obtížné a svazující hrát před takovou 

návštěvnou, nebo to, jak komentátoři popisují sílu soupeřů.  

V televizních přenosech má hrdinu také každé utkání nebo každá jeho dílčí třetina. 

V tomto případě lze odkázat definici Szmyczaka (1978 In Zdebska, 2006), který říká, že 

hrdiny mohou mít také určité okamžiky – dny, hodiny, minuty, v tomto případě tedy třetiny. 

Reportéři televizních utkání volí na přestávkové rozhovory hráče, kteří se významně 

zasloužili o dění na ledě, obzvlášť v případě vítězných třetin a zápasů jde o hrdiny okamžiku.  

5.3.2  Mýtus (para)hokejového bojovníka 

Typickými příběhovými schématy spojenými s hokejem jsou mýty spojené s bojovnou 

tématikou odrážející archetypální starodávné mytémy. Jde o novodobé mýty, kdy 

předmětem není boj na život a na smrt, ale touha porazit soupeře spojená s vlastní hrdostí, 

zábavou a v neposlední řadě také s reprezentací vlastního národa. Odměnou pro novodobého 

bojovníka není skalp protivníka, ale v případě hokejových šampionátů je to medaile, která 

se v poslední době stala symbolem úspěchů na ledových kluzištích (například Valášková, 

2016).  

Nejvýrazněji byl jako obětavý bojovník vyobrazován Tomáš Kvoch po naražení loktem na 

mantinel v semifinálovém zápase od Jacka Wallace.  
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Reportáž Machři vykreslila Kvocha jako statečného hráče, který i přes bezvědomí a tržnou 

ránu odmítl odjet do nemocnice, ránu si nechat zašít a na led se vrátil. Právě neústupné 

odhodlání, pokračování v závodu nebo zápasu, byť třeba se šrámem na obličeji, je obrázkem 

typických tvrdých bojovníků.  

Záběru na zákrok od Wallace v reportáži předchází dramatická hudba, komentátor naruší 

plynutí děje tím, že zmíní konkrétní zápas, konkrétní minutu a popíše, co se stalo na ledě. 

Několik záběrů z různých pohledů opakuje inkriminovaný okamžik. Znak záchranářů 

objevující se v záběrech a Tomáš Kvoch na nosítkách značí vnější překážku, která se 

českému hráči postavila do cesty. Její překonání ve stylu odvahy a fair play konotuje 

komentář reportéra Jana Nováka o tom, že odjezd do nemocnice Tomíno odmítl, ránu si 

nechal zašít a pokračoval v zápasu, a popis celé situace přímo od Tomáše Kvocha, kdy 

nesvaluje vinu na soupeře, ale zranění bere jako důsledek toho, že hraje tvrdý sport.  

Kvoch: Je to klasickej hokej. Je to tvrdej sport 

a nic si tam nedáme zadarmo, když jsme na 

ledě a je boj. Prostě tam se musí bojovat.  

 

dramatická hudba: Zápas se Spojenými státy. 

Třiadvacátá minuta. Jack Wallace poslal tvrdě 

Tomáše Kvocha loktem na mantinel…  
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…chvilkové bezvědomí a tržné rány v obličeji.  

Odjezd do nemocnice Tomíno odmítl.  

 

 

Ránu si nechal zašít a na konci druhé třetiny 

se vrátil na led [168 hodin].  

 

 

Tištěná média po zákroku zmiňovala, že zkušený bek po něm skončil v krvi a bezvědomí 

[IS10]. Pro větší autentičnost a zosobnění hrdiny událost nepopisují novináři sami, ale 

vkládají citace Kvocha o tom, jak vnímal situaci ze svého pohledu, jak odmítl převoz do 

nemocnice, jak sám nevěděl ani, že má dres od krve.  

Kromě spojení s konkrétním hráčem média prezentují obecný diskurz boje. Čestnost 

explicitního použití slov o boji se ve výzkumném vzorku z online portálů zvyšuje 

s průběhem turnaje, což má ve čtenáři vyvolat pocit, že jsou zápasy mnohem důležitější 

a těžší, proto bude třeba opravdu bojovat: čeští bojovníci ji rozhodně nevzdávají předem 

[IS7], v pátek budou bojovat o medaile [ID5], budou bojovat […] o 3. místo s Koreou [A13].  

Komentátoři živých přenosů se snažili v divákovi vyvolat dojem, že je parahokej stejně tvrdý 

a bojovný sport jako lední hokej, čímž se ho snažili přesvědčit, že stojí za to se na parahokej 

dívat, protože obecně panuje přesvědčení, že právě tvrdost, nasazení a bojovnost jsou 

důvody, proč je lední hokej tak atraktivní: Ve druhé třetině jsme viděli hlavně vyloučení 

a tvrdou hru [ZS3], ale to je parahokej – je to sport tvrdých chlapů [SF], opravdu parahokej 
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si s normálním hokejem vůbec nezavdá, jsou tam veškeré prvky, je tam rychlost, tvrdost 

a samozřejmě i krása tohoto sportu [Zelenka SF].  

Některé komentáře navíc provázejí opakované polodetailní nebo polocelkové záběry na 

souboje na ledě. Opakovaný záběr konkrétní situace z detailnějšího pohledu kamery 

zvýznamní scénu pro diváka a více jej na ni upozorní než během rychlé třetiny snímané 

v celku hry, kdy na dílčí souboj nepadne takový důraz.  

Tak, co se stalo v souboji s Palátem [ČF]? 

 

Jestli jste čekali od tohoto turnaje nějaký 

přátelský sport, utkání handicapovaných 

sportovců, kteří si tak u čaje zajezdí po ledě 

a přihrávají pukem, tak to jste asi byli docela 

rychle vyvedení z omylu. Takže ještě jednou 

docela tvrdý a drsný střet… [O3]. 
 

 

Další mediální zmínky, v nichž není bojovnost zmíněna explicitně, ale je vyjádřena 

konotačně, jsou například o tom, že celý tým tvrdě dřel [A3], odváděl důrazné souboje [A6] 

a měl tvrdou intenzivní přípravu [168 hodin] – dřina a důraz evokuje tvrdou práci, kterou 

musí správný bojovník odvést ve stylu těžko na cvičišti – lehce na bojišti. Dále výroky o tom 

že to byla bitva nad Itálií nebo že porazili silnou Itálii [obě D3] – slova porazit, bitva jsou 

využívána v kontextu bojové terminologie jako výraz nasazení mimořádného úsilí 

k dosažení konečného úspěšného výsledku. 

Parahokej je tedy vyobrazován jako tvrdý sport. Novináři se snaží explicitně nebo implicitně 

čtenářům a divákům reprezentovat parahokej jako tvrdý a bojovný.  

V živých přenosech tomu tak je díky slovnímu komentáři, jímž chtějí Záruba se Zelenkou 

zdůraznit fyzickou sílu a zdatnost hráčů, jejich neohrožené vrhání se do soubojů a vše je 

podpořeno technickým kódem, kdy jsou zařazeny detailní a opakované záběry na srážky 
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parahokejistů, na vhazování, kdy stojí hráči blízko čelem k sobě a soustředí se na zisk puku, 

což symbolicky znamená to, že se stejně soustředí i na to, aby vyhráli celý zápas.  

Aby mohli bojovníci opravdu bojovat, většinou k tomu musí překonávat překážky. 

Obvyklou překážkou ve sportu jsou samozřejmě soupeři, kromě toho média ráda s oblibou 

líčí strastiplné cesty kariérou těch nejlepších až na světové turnaje (například Valášková, 

2016). V případě parahokejového výběru tak činí reportér Jan Novák, když mluví o přípravě 

českého týmu: Žádné profesionální zázemí, minimum peněz, jen nadšení a touha se na 

mistrovství světa v Ostravě předvést v té nejlepší formě [168 hodin]. Další strasti 

parahokejových bojovníků na cestě za úspěchem je patřičnější popsat v následující 

podkapitole týkající se mýtu supermrzáka.  

5.3.3  Mýtus supermrzáka 

V teoretické části práce bylo zmíněno, že mýtus supermrzáka je o postavách 

handicapovaných sportovců, kteří mají odlišné zájmy od ostatních lidí s handicapem. Jde 

o lidi, kteří dokazují, že mohou zvládnout v podstatě nemožné, zapojí-li odvahu, odhodlání 

a tvrdou práci a že toho mohou dosáhnout navzdor své zvláštnosti (Berger, 2008), čímž 

získají status elitního sportovce (Smith a Thomas In Mason, 2013), a navíc se o nich píše 

v médiích (Howe, 2011). Podmínka zmínky v médiích je splněna již vzhledem k zaměření 

tohoto výzkumu, ale v následující kapitole budou podány důkazy o tom, jakým dalším 

způsobem jednotlivá média budovala mýtus supermrzáků. Supermrzáci splňují podmínku 

typických hrdinů dle Mark a Pearson (2012), že jde o osobnosti, které vítězí nad zlem či 

velkou výzvou a tím zlem/výzvou nejsou v tomto případě soupeři (jako například u ledního 

hokeje), ale jsou to jejich handicapy.  

V textech z online médií mýtus supermrzáka částečně souvisí s příběhy soucitu (kapitola 

5.1.1). K vytváření supermrzáckého diskurzu jsou často využity přímé citace parahokejistů, 

které prezentují jejich odhodlání (Holt to odnesou Američané [ID9].). Nebo jsou znaky, které 

tvoří supermrzácký diskurz použity v titulcích rozhovorů a článků, které se nevěnují 

prezentaci zápasů a výsledků, ale které chtějí parahokejisty představit čtenáři: mají za sebou 

ošklivé nehody i zdravotní tragédie. Teď na MS bojují o životní medaili [A11]. 

K mýtu supermrzáka odkazuje také oslovení českých parahokejistů Frajeři! [IS9]. Slovo 

frajer má v českém slovníku několik významů. Může jít o floutka a hejska, v nářečí 

o milence nebo nápadníka, ale v rámci dominantního čtení a kontextu využití je slovo 
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použito ve významu elegána a šviháka, který si nenamlouvá diváky proto, že je parádivě 

a vyzývavě oblečený, ale namlouvá si diváky a fanoušky tím, co předvádí na ledě. Nemluví 

za něj tedy oděv, ale umění na ledě, protože je odlišné, jiné a nadprůměrné od ostatních lidí 

s handicapem.  

Supermrzáctví konotuje také oslovení parahokejisté, které novináři v celém výzkumném 

vzorku online médií použili 62krát. Oslovení v sobě má zakořeněné sociální konvence, a sice 

od slova para a od slova hokejisté. Slovo para ve čtenáři vyvolává pocit jinakosti 

a handicapu, tedy překážky, ale to, že se z něj stal hokejista, značí, že tuto překážku překonal 

a vypracoval se na pozici vrcholového sportovce, parahokejisty.  

V online psaných médiích lze najít znaky, které by se mohly řetězit v mýtus supermzráka, 

podstatně méně než v audiovizuálním vzorku.  

V pořadu 168 hodin je mýtus supermrzáků podporováním tím, že reportáž vypráví příběhy 

parahokejistů, především toho, jak se jim handicap přivodil, a právě příběhy jsou v reportáži 

zasazeny za záběry z živých přenosů. Vybrány byly zápasy gólů jednotlivých hráčů 

z ostravského šampionátu. Dát gól na mistrovství světa je znakem mimořádného úspěchu, 

vrcholné reprezentace a největší profesionalisty sportovce (tedy tím získávají, jak uvádí 

Smith a Thomas In Mason, 2013, status elitního sportovce). Příběhy vyprávěné samotnými 

parahokejisty s detailním záběrem do jejich vážného obličeje při vzpomínání na to, jak se 

stali handicapovanými, vykreslují kontrast toho, co si hráči museli vytrpět, jaké museli 

překonat životní trable, aby nakonec mohl jejich gól na mistrovství světa oslavovat v přímém 

přenosu Robert Záruba a s ním i všichni diváci u televizních obrazovek. Část svých příběhů 

vypráví parahokejisté sami s detailním záběrem do jejich obličeje (ukázka záběrů je součástí 

kapitoly 5.1.2), což v divákovi posiluje empatie, soucit a důvěryhodnost. Vidí hráčům 

a trenérovi do očí, vidí jejich mimiku a mohou poznat, že mluví s vážností a pokorou, pečlivě 

volí slova. Hráči jsou zabíráni v úrovni očí, což v divákovu nevyvolává jejich podřazenost 

ani nadřazenost, ale rovnost.  

Zosobnění parahokejistů a vyvolání empatie v divákovi konotuje také volba slov reportéra, 

jimiž hráče představuje. Říká jejich jméno, věk, pozici a také přezdívku. Přezdívky konotují 

určitou familiérnost, protože přezdívky si obvykle dávají členové určité skupiny, party, kteří 

k sobě mají důvěru, mají určité rozdělení rolí. Divák tak získává pocit, že do parahokejové 

reprezentace patří, že je do ní přizván, zná-li přezdívky některých jejich členů. Když potom 

hráči mluví o svých zraněních, o zážitcích, které jsou pro mnoho lidí noční můrou (být 
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shozen pod vlak, z ničeho nic nemoct vstát z postele), familiérnost vyvolaná přezdívkami 

a empatie vyvolaná záběry v úrovni očí najednou v divákovi konotují lítost, bezmoc a soucit.  

V realizaci reportáže mluví stejní hráči o zážitku ze šampionátu, o zážitku z plných tribun. 

Najedou je vidět nadšení v očích, na jejich tváři se objeví úsměv, který konotuje spokojenost, 

nadšení a v kombinaci s jejich výroky také splnění snů. Vítězství na ledě a to, že dokázali 

vyprodat Ostravar Arénu, tak v kontextu vyprávění příběhů handicapů v reportáži vyznívá 

tak, že jde o symbolickou výhru v jejich životech. Jako kdyby účast v Ostravě a zážitky, 

které z ní mají, definitivně potvrdili to, že přemohli svůj handicap a zvítězili nad ním.  

K supermrzáckému diskurzu odkazuje i samotný název reportáže Machři. Machr je, ve svém 

původním významu (Význam slov, 2021), člověk, který je mistrem ve svém oboru, jde 

o vynikajícího pracovníka. V případě parahokejistů tedy odpovídá Bergerově (2008) 

definici supermrzáka, která říká, že jde o někoho, kdo zvládne v podstatě nemožné díky tvrdé 

práci. Slovo machr může mít rovněž pejorativní význam, ale v tomto případě se, vzhledem 

ke kontextu celé reportáže, nejedná o preferované dominantní čtení.  

V televizních přenosech je supermrzáckým znakem samotný parahokejista, protože sedí na 

sáňkách, má amputované nebo nepohyblivé nohy, a přesto se účastní vrcholné události, 

mistrovství světa, kam se dostane pouze několik českých handicapovaných jedinců, tedy je 

v elitní společnosti, do níž se dostal proto, že odvádí výkony, jaké jiní handicapovaní ne.  

Příběhy handicapu jedinců vypráví také přestávkové reportáže (podobně jako reportáž 

Machři), které nebyly primární součástí analýzy. Parahokejisté v nich na kameru vyprávěli 

svoje příběhy handicapu, ukazovali běžný život s postižením, a následně byli v přímých 

přenosech klíčovými hráči na ledě. Navzdor svému handicapu. Lepší než ostatní jedinci 

s handicapem.  

Znaky z mýtu supermrzáka občas použili i komentátoři při přerušení hry, když chtěli 

divákovi přiblížit některého z parahokejistů a jeho životní příběh, například: Když vás potká 

nehoda a setkání s vlakem, který vám sebere obě nohy, tak nějaká ta odřenina na obličeji 

už se asi nepočítá jako nějaká vážná příčina k nelibosti [O3].  

5.3.4  Mýtus historického úspěchu 

Ačkoli parahokejisté nezískali na šampionátu medaili a čtvrtí skončili již potřetí v historii, 

novináři přisoudili šampionátu mýtus historického úspěchu. Částečně tomu tak bylo kvůli 
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rekordní divácké návštěvnosti (podrobněji v kapitole 5.1), ale částečně k tomu přispěla 

i reprezentace dalších událostí šampionátu.  

Mýtus historického úspěchu, podobně jako jej popisuje například Děkanovský (2008) 

u olympijských her v Naganu 1998, u zlata Kateřiny Neumannové z Turína 2006 a podobně, 

je v reportáži utvářen řetězením pojmů, jež dávají události mimořádný nádech. Jde o slova 

jako fenomenální úspěch; probojovali se mezi čtyři nejlepší týmy planety; mimořádná 

pozornost; prolamování diváckých rekordů a podobně. Všechna slova značí výjimečnost, 

nevšednost a vyvolávají pozitivní emoce. Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.1, spojení 

úspěchu s planetou (nikoli světem nebo Zemí), dává ještě větší punc významnosti.  

Typickým znakem pro český hokejový úspěch je tým stojící v jedné řadě a držící se kolem 

ramen. Toto gesto udělali čeští hokejisté poprvé na olympijských hrách v Naganu, kdy 

se při samostatných nájezdech v semifinálovém utkání všichni na střídačce chytli kolem 

ramen. Od té doby se gesto stalo rituálem, ale také symbolem hokejových úspěchů. A právě 

záběrem na toto gesto reportáž začíná – podtrhuje tak její celkový diskurz, který má vyznít 

pozitivně a nadějeplně.  

V článcích z online médií odkazuje k mimořádnému úspěchu například titulek Ostrava 

vstoupila do historie [D3], neboť sousloví vstoupit do historie je využíváno při 

mimořádných výkonech či výsledcích na nejdůležitějších sportovních akcích.  

5.3.5  Mýtus hokejové výstroje a sportovního štěstí  

Hokejová paní štěstěna se často prezentuje v souvislosti s určitými rituály nebo se 

specifickou herní výbavou či výstrojí typickou pro každého hráče (například Hašek, Záruba, 

1999).  

Týmový duch je spojen s určitými rituály a konotuje jej například v předchozí podkapitole 

zmíněné gesto, kdy se hráči drží za ramena nebo záběry na to, jak hráči a realizační tým 

společně oslavují vstřelené branky a výhry. Všechna velká sportovní vítězství v kolektivních 

sportech jsou novináři obvykle připisována mytickému týmovému duchu, bez nějž není 

možné v týmových sportech uspět.  

Díky záběrům a komentáři na konci čtvrtfinálového zápasu získá divák exkluzivní pocit, že 

se může prostřednictví obrazovky účastnit rituálu, jež probíhá obvykle v kabině [ČF], a může 

tak na dálku poděkovat hráčům za výkon a postup.  
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Poklek realizačního týmu při děkovném rituálu (kromě ryze praktických důvodů) konotuje 

vzdání úcty, vyjádření obdivu. Realizační tým složený z nehandicapovaných lidí, formálně 

oblečený do obleků s kravatami, by mohl pouze nastavit ruce a plácnout si s hokejisty ze 

stoje, ale záběry na polocelek ukazují, jak si trenéři a další funkcionáři klekli na tvrdý mokrý 

led, aby mohli hráčům hledět do očí a poděkovat jim, čímž je kromě děkovného rituálu 

podpořen také týmový duch, neboť se všichni gestem pokleku dostávají na stejnou úroveň 

a hledí si do očí jako rovný s rovným.  

 

 

Tohle se mi, Tomáši, moc líbí, 

 

 

 

tenhle rituál probíhá obvykle v kabině 

v hokejových týmech.  

 

 

 

Trenér obejde všechny hráče, podá jim ruku, 

poděkuje za výkon…  

 

 

 

…tady tohle všechno dostávají diváci živě na 

ledě, bezprostředně po skončení zápasu [ČF]. 

 

 

Důležitým hokejovým symbolem je také brankářská maska. Symbolizuje to, že se brankář, 

potažmo celý tým, postaví soupeři čelem, a je připraven krýt všechny střely. Kolem masek 
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českých gólmanů se v historii vytvářely mýty o tom, jak straší soupeřovy střelce 

a v nejednom utkání se stala brankářská maska symbolem, který ovlivnil výsledek zápasu13. 

Maska Michala Vápenky byla částí jeho výstroje, které si záběry kamer všímaly detailně.  

V přímém přenosu třetího zápasu základní skupiny byla celá přestávková reportáž 

o Vápenkově masce. Pozápasový rozhovor poté začíná velkým detailem na masku 

(konkrétně na českou vlajku na ní), kterou v ruce drží pečlivě její majitel. V kontextu tématu 

rozhovoru je maska příslibem do dalšího klíčového čtvrtfinálového zápasu turnaje, že 

majiteli, gólmanu Vápenkovi, pomůže zastavit všechny rány soupeře. Gólman v rozhovoru 

navíc mluví o hokejovém štěstí (Asi jsme měli i trochu štěstí, ale to prostě k hokeji patří 

[Vápenka ČF].), záběr na masku se tak implicitně stává symbolem štěstí a naděje pro klíčový 

zápas turnaje.  

    

oba [ČF] 

Dalším rituálem, který je zmiňován v souvislosti s českou parahokejovou reprezentací, jsou 

runy na hokejce, jež divákům popsala Veronika Macková v živém vstupu při komerční 

přestávce: magické symboly, které si na hokejku nechal umístit Zdeněk Klíma po zápase 

s Japonskem, protože se necítil dobře, takže teď už můžete na jeho hokejkách najít slova jako 

například síla, odhodlání anebo také úspěch [ČF].  

Symbolem hokejové štěstěny, férové hry a víry v (hokejové) nadpřirozeno bylo také gesto 

Romana Heringa, legendy českého parahokeje, jež vhodil čestné úvodní buly zápasu 

o bronz. Vhazování bylo navíc přeneseno přiblíženým záběrem na trojici u středového 

kruhu, takže je divák mohl sledovat podrobně: Šála, kterou má Hering přes ramena, 

připomíná kněžskou štolu, kterou mohou obléknout pouze svěcení kněží, a Robert Záruba 

 

13 například na šampionátu ve Vídni 2005 dostal brankář DiPietro branku v okamžiku, kdy si na jedno 

střídání musel půjčit helmu od svého kolegy, než mu ji realizační tým opravil (MfDnes, luk, 2005).  



126 

 

mluví o tom, že symbolicky požehnal oběma stranám [O3]. Záběr spolu s komentářem 

v divákovi evokuje pocit, že český tým do zápasu vysílá zástupce pověřený vyšší mocí.  

 

Čestné buly dnes tedy háže Roman Hering. 

A požehnal oběma stranám, symbolicky 

s kotoučem v pravačce [O3]. 

  

 

Novodobé rituály, například ty výše zmíněné, slouží ke ztotožnění se s určitým vyznáním. 

V původním smyslu jde o vyznání náboženské (Černý, Holeš, 2004), v případě sportovních 

rituálů však jde o vyznání svému sportu. Podobně jako lidé rituálně uctívají určité 

náboženství (případně ideologii), ukazují, že jsou mu oddáni, parahokejisté rituály ukazují 

oddanost tomuto sportu a týmu, úctu k němu a respekt ze sportovní spravedlnosti.  

5.3.6  Mýtus hokejového komentátora  

Podle Burtona a Jiráka (2001) jsou známé mediální osobnosti prvky, jež slouží jako styčný 

bod s příjemci. Moderátorská (či v tomto případě komentátorská) hvězda je kulturní mýtus 

reprezentující touhy a představy kultury. Ve sportovním prostředí, jež se dostává před 

kamery televizí, je takovým kulturním mýtem bezesporu Robert Záruba. Jeho nezaměnitelný 

hlas, kterým dokáže vyjádřit emoce během hokejových zápasů, jeho legendární hlášky 

a oslavy branek se staly symbolem českých hokejových úspěchů a zlaté hokejové éry. Slavná 

vítězství českých hokejistů s komentářem Záruby byla navíc v dobovém kontextu často 

symbolem odplaty za politická příkoří a nespravedlnost, jež pro český národ vybojovali hráči 

na ledě, a tady měla významný celospolečenský přesah.  

Pro publikum jde o tedy o dlouhodobého reprezentanta dominantní sportovní ideologie, 

důvěryhodnou a velmi známou osobnost, jíž jsou připisovány někdy až nadlidské vlastnosti, 

což posílilo důvěryhodnost, atraktivnost a můžeme se dle Burtona s Jirákem (2001) 

domnívat že možná také televizní sledovanost parahokejových přenosů.  

Pocit diváckého kontaktu s důvěrně známým komentátorem vytváří ČT sport záběry na 

komentátorskou dvojici: Robert Záruba má hlavní slovo, je zabrán v polocelku, ale divák 

mu vidí do obličeje, což dává pocit, jako by se mu díval do očí, může sledovat jeho mimiku 
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a gesta, která v kombinaci s tónem hlasu, či způsob vyjadřování, který dává pocit jeho zájmu 

o problematiku. Záběry na komentátorskou dvojici na začátku přenosu, kdy diváka 

komentátor a expert seznamují s kontextem utkání, trvají několik desítek sekund až několik 

minut, což pomáhá navodit přátelský vztah mezi oběma stranami (Černý, Holeš, 2004), 

neboť komentátor pomyslně navazuje přes kameru s divákem oční kontakt.  

Záruba tak zastává funkci vypravěče příběhu, mluví přímo na kameru, provází diváka celým 

přenosem, předává slovo spolukomentátorovi nebo reportérce a z jeho klidného projevu 

získává divák jistotu, že se o zprostředkování události stará zkušená osoba.  

Důležitý je také jeho komentář hry. Černý a Holeš (2004) udávají i zvuk a tón hlasu jako 

významný sémiotický systém. Právě Zárubův hlas, důraz na určité pasáže, zvyšování 

a snižování hlasitosti a důrazu v závislosti na napětí a důležitosti hry a jeho gólové oslavy 

v divákovi konotují velkou podobnost a v tomto případě až totožnost důležitosti a atraktivity 

parahokeje a ledního hokeje.  

5.3.7  Shrnutí a porovnání  

V mediální reprezentaci českého týmu na šampionátu se objevují multiplikace znaků, které 

vytváří několik mýtů – především mýtus hrdinů, mýtus bojovníků a supermrzáků. Výkonu 

týmu jako celku jsou pak připisovány vlastnosti typické pro historický úspěch, k němuž 

pomohlo typické hokejové štěstí.  

Podle Zdebske (2006) obsahuje mýtus sportovního hrdiny pojmy jako vrcholový sportovec, 

fair play a respekt k soupeři, překonávání vlastní slabosti a vnějších překážek a to, že má 

jedinec určitý celospolečenský dosah a svou sportovní dokonalost promítá i do ostatních 

oblastí života. Většina těchto aspektů byla sémiotickými znaky parahokejistům přisouzena, 

takže můžeme jejich mediální obraz označit za hrdinný.  

Typickým bojovníkem šampionátu se stal Tomáš Kvoch kvůli zranění v semifinálovém 

zápase. V celém mediálním vzorku byl označován za statečného, neústupného, 

odhodlaného, navíc ho média prezentovala velmi autenticky, takže působil jako typický 

sportovní bojovník moderního hokeje.  

Online média podporovala bojovný diskurz volbou slov, která opět odkazovala k určitému 

zápolení na hřišti, a jejich četnost a důležitost se stupňovala spolu s vrcholem turnaje.  
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Naproti tomu v audiovizuálních médiích, především v přímých přenosech, byl bojovný 

mýtus vytvářen skrze opakované záběry soubojů na hřišti a skrze komentář, když 

komentátoři porovnávali souboje a tvrdost ledního hokeje s parahokejem. Zároveň tím 

mediální obraz boří mýtus parahokeje jakožto způsobu rehabilitace, neboť zdravotní 

rehabilitace neznamená tvrdé a drsné střety, důrazné souboje a sport tvrdých chlapů.  

Mýtus bojovníků ve spojení s handicapem jakožto velkou životní překážkou, navzdory které 

jedinci dokázali v podstatě nemožné a stali se elitními sportovci (Berger, 2008) tvoří mýtus 

supermrzáka. Nejvýznamněji ho ve výzkumném vzorku vytváří reportáž Machři: jednak 

svým názvem a za druhé vyprávěním příběhů handicapů tří sportovců v kontextu jejich 

úspěchů na šampionátu.  

V reportáži z pořadu 168 hodin se kolem výsledku na šampionátu vytváří také mýtus 

historického úspěchu, neboť jsou mu připisovány vlastnosti a je reprezentován znaky, které 

se obvykle přisuzují největším hokejovým úspěchům (fenomenální úspěch, zápis do historie, 

držení se za ramena na ledě při hymně).  

Přímé televizní přenosy také podporují mýtus hokejového štěstí a sportovní výstroje, neboť 

do vysílání zařazují záběry na typické sportovní rituály, na brankářskou masku, žehnání 

českému týmu parahokejové legendy Romana Heringa před bojem o bronz a zmínky 

o rituálech některých hráčů.  

K reprezentaci události v přímých televizních přenosech významně přispěl také Robert 

Záruba, kolem nějž je v posledních dvaceti letech vytvářen mýtus sportovní komentátorské 

hvězdy a jenž je symbolem největších českých hokejových úspěchů.  

Mytické pojetí tohoto sportovního komentátora obsahuje pojmy jako zápal pro hru, 

specifický tón hlasu, nezapomenutelné výkřiky při gólech, znalost sportovních pravidel, 

znalost jednotlivých hráčů včetně zajímavostí o nich, komentář při nejvýznamnějších 

novodobých úspěších českého hokeje a to, že je zasazen na komentátorské stanoviště 

v hokejové hale, respektive pro diváka je spojen se zvukovým kódem hokejových zápasů. 

Je důležitým vypravěčem celého šampionátu a provázel diváky příběhy vítězství i porážek.  

5.4  Stereotypy  

V rámci dominantního diskurzu české společnosti jsou diváci zvyklí na ledové ploše vídat 

hokejisty. V okamžiku, kdy ale na ledě vidí sáňky a handicapované hokejisty, dochází 



129 

 

k tomu, že je pro diváka něco jiného – sáňky a na nich sedící parahokejisté jsou jiným 

znakem než znak, kterým je obvykle reprezentován lední hokejista. Na druhou stranu 

prostředí, komentování, využívání technických kódů (v případě živých přenosů), způsob 

referování v médiích (popis výsledků, zápasů) vyvolává pocit podobnosti s ledním hokejem.  

5.4.1  Stereotyp parahokejisty  

Stereotyp parahokejisty je druhem sociální konotace. Být handicapový totiž znamená mít 

určitou nižší sociální pozici, než kterou mají lidé bez handicapu. Tento stereotyp podporují 

například slova o dotacích, odchodu ze zaměstnání, nucenému dlouhodobému volnu [živé 

přenosy, 168 hodin] kvůli šampionátu, která obvykle konotují nižší nebo žádný finanční 

příjem, a tedy nižší sociální status. Stane-li se z těchto konotativně přisouzených významů 

denotativní fakt, bude posilován stereotyp parahokejistů jako sportovců s nižší sociální 

pozicí.  

Stereotypní může být slovo parahokejista také proto, že tak novináři hráče nazývají, čímž je 

všechny spojují do jedné velké skupiny, která tak má uniakcentuální konotaci. Přitom každý 

jedinec je individuální osobnost, která hraje v životě spoustu dalších rolí. Oslovení 

parahokejisté tak deindividualizuje jedince a vytváří z jednotlivců homogenní skupinu. 

Oslovení parahokejisté bylo použito v textech online médií nejčastěji ze všech oslovení – 

celkem 62krát, používali jej také komentátoři České televize a komentář reportáže Machři.  

5.4.2  Stereotyp hokejového úspěchu  

Média v tomto případě použila logiku sportu přeloženou do externích sémiotických symbolů 

(Saraf, 1977). Čtenář nebo divák je při preferovaném čtení mediálních textů a přenosů veden 

k tomu, že cílem je medaile. Tato idea vychází z dlouhodobé sociální zkušenosti (Sekot, 

2006), protože medaile je pro český lední hokej po celou jeho samostatnou 

i československou historii symbolem úspěchu.  

Především psaná média čtenáři medaili jako metu úspěchu vnucují v textech poměrně často 

a čtenář tak získává dojem, že i pro parahokejisty bude šampionát úspěšný, získají-li medaili. 

Přitom online média čtenáři neříkají fakt, že česká parahokejová reprezentace je na rozdíl od 

výběrů ostatních zemí v podstatě amatérský tým, hráči mají svá jiná zaměstnání, nemají 

prostor pro trénink a podobně. Přitom u ostatních sportů, které nemají v České republice 
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zázemí a finanční podporu, bývá tento fakt zdůrazňován a za úspěch je obvykle považováno 

i nemedailové umístění.  

Je tedy patrné, že důraz, který je kladen na medailový úspěch parahokeje, je zatížen 

stereotypním vnímáním hokejového úspěchu a podobností těchto dvou sportů.  

5.4.3  Stereotyp těch druhých a jiných 

Stereotyp těch druhých podporuje dualismus a bipolaritu mezi skupinou naší a jejich a ti 

druzí jsou lidé jakkoli výrazně odlišní od většiny (Hall, 2001 In Němcová Tejkalová, 2012): 

Čím se liší parahokej od klasického hokeje [A2], opravdu, parahokej si s normálním 

hokejem vůbec nezadá [Zelenka SF]. Právě slovní spojení jako rozdílný od klasického hokeje 

nebo od normálního hokeje konotují v příjemci/čtenáři pocit polarity. Upozorní ho na to, že 

jde o něco nenormálního, odlišného, čemuž je obvykle společnost zvyklá připisovat více 

negativních vlastností a vylučovat z vlastní skupiny. Například podle van Dijkova 

ideologického čtverce může docházet k tomu, že bude společnost mluvit o tom, že čeští 

parahokejisté vyhráli proti Itálii, kdežto o výhře hokejistů tak, že porazili jsme Itálii.  

V audiovizuálních médiích podporuje stereotyp těch jiných obrazový kód. Lze to ilustrovat 

na příkladu záběru:  

Záruba musí do mikrofonu zvyšovat hlas, 

protože ho není slyšet přes troubení a hlukot 

z tribun: …ale, v základní skupině tady 

v Ostravě [ZS3]. 

 

 

Znak parahokejisty je zasazen do prostředí, které divák dobře zná jako hokejovou halu. 

Mluvený komentář obstarává Robert Záruba, jehož hlas má divák spojený s ledním hokejem, 

hráč se snaží hrát puk. Ale právě ona jinakost spočívá v tom, že hráč nestojí na bruslích, ale 

sedí na saních, a v ruce nemá jednu dlouhou hokejku, ale drží v ruce dvě krátké, které 

používá k odrážení se. Je na něm tedy cosi jiného, přitom vlastně podobného.  

Odlišnost parahokejistů je vyjádřena mnohdy také slovním komentářem: opravdu, 

parahokej si s normálním hokejem vůbec nezavdá, jsou tam veškeré prvky, je tam rychlost, 
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tvrdost a samozřejmě i krása tohoto sportu [Zelenka SF]. Jestli jste čekali od tohoto turnaje 

nějaký přátelský sport, utkání handicapovaných sportovců, kteří si tak u čaje zajezdí po ledě 

a přihrávají pukem, tak to jste asi byli docela rychle vyvedení z omylu. Takže ještě jednou 

docela tvrdý a drsný střet [O3]. 

Komentátoři se snaží v divácích vyvolat emoce, že jinakost parahokejistů není překážka, 

důvod pro předsudky, naopak že mohou poskytnout sportovní zábavu stejně kvalitní a stejně 

drsnou, tvrdou, jako nehandicapovaní hokejisté. Což lze potvrdit například i tím, že bylo 

identifikováno řetězení znaků, které podporují mýty bojovníků a hrdinů.  

Dá se tedy říci, že mediální reprezentace boří mýty o tom, že parahokej je pro handicapované 

sportovce forma rehabilitace a terapeutický prvek, neboť jej prezentuje jako tvrdou drsnou 

hru bojovníků a hrdinů, která si s normálním hokejem vůbec nezavdá [Zelenka SF].  

V neposlední řadě je druhotně stereotypní samotné označení handicapovaný, postižený 

sportovec nebo parasportovec (parahokejista). Handicap nebo postižení jednak často lidé 

vnímají jako nezdravost nebo je pro ně metonymií mentálního postižení, pod nímž si 

představují méně intelektuální jedince. Přitom postižení parahokejistů nesouvisí 

s mentálním postižením a také nutně nemusí znamenat nezdravost. Nezdravý je například 

handicapovaný hokejista, který prodělává rakovinu, naopak jedinec, kterému amputovali 

nohu poté, co mu ji přejelo auto, může dál být plně zdravým člověkem.  

Stereotyp těch druhých může podporovat také mediální reprezentace citací a vůbec 

přítomnost ledních hokejistů na zápasech nebo jejich podpora na dálku. V kapitole 5.1.3 byl 

tento fakt zmíněn jako způsob, jímž je události udělován větší význam s celospolečenským 

přesahem, na druhou stranu ze stereotypního pohledu zvýznamňuje přítomnost hokejistů 

kontrast mezi „bohatými, profesionálními a úspěšnými“ hokejisty, kteří při mistrovství světa 

uchvátí velkou část národa; za zlato z olympiád dostanou 1,75 milionu korun [ID9] a kteří 

podporují „ty, co hrají jiný hokej, nejsou bohatí, úspěšní“ a jsou to ryzí amatéři; z nichž 

jeden se živí jako taxikář, další jako herecký komparzista ve válčených filmech; a před hrami 

v Koreji museli vyhlásit sbírku, aby mohli odletět na kvalifikační turnaj [ID9].  

5.4.4  Shrnutí a porovnání  

Čtvrtá analytická podkapitola se soustředila na analýzu stereotypního vyobrazování 

denotátu, tedy události a jejích aktérů.  
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Na základě výzkumu autorka práce identifikovala stereotyp parahokejisty a stereotyp 

hokejového úspěchu. Stereotyp parahokejisty je především sociálně ustanovenou konvencí. 

Mediální obraz události pomáhá divákovi vytvořit si generalizovaný obraz o tom, kdo je to 

parahokejista. Především reportáž Machři navíc podporuje stereotyp parahokejistů jako 

jedinců z nižší sociální třídy společnosti.  

Stereotyp hokejového úspěchu konotuje především měřítko, jež psaná média stanovila pro 

to, aby mohla parahokejový šampionát označit za úspěšný. Použila dominantní logiku 

sportu, v níž se za úspěch považuje zisk medaile, a vynechala důležitá fakta 

o poloamatérských podmínkách českého týmu a o naprosto odlišném vývoji, historii, 

společenském postavení i členské základně parahokejového týmu.  

Autorka rovněž ověřovala, zda sémiotické znaky řetězí prvky jinakosti a druhosti, neboť 

tento stereotyp identifikovala v analýze mediální reprezentace sportu handicapovaných 

Němcová Tejkalová (2012). Druhost a jinakost parahokeje konotují všechny mediální 

vzorky, psaná média především volbou slov (např. klasický hokej a parahokej), 

audiovizuální média samotným znakem parahokejisty, jehož znak je podobný ale přesto 

odlišný od ledního hokejisty, rovněž volbou slov v komentářích a snahou oba „hokeje“ pro 

diváka porovnávat.  

Nutno říct, že ve všech případech, kdy jsou parahokejisté popisováni jako jiní, druzí, odlišní 

hokejisté ať už explicitně nebo implicitním náznakem, nikdy není tato jinakost spojena 

s negativními emocemi. Můžeme tedy konstatovat termínem Joka Hermese (2005, 

In Němcová Tejkalová, 2012), že jde o pozitivní prezentaci diskriminace, jinakosti.  

Čtvrtá dílčí výzkumná otázka se také ptala na to, zda v dominantním čtení zkoumané události 

dochází k boření některých stereotypů. Mediální reprezentace mistrovství světa v Ostravě 

boří stereotyp, že parahokej je určitá forma rehabilitace (ke stejnému závěru došla také 

Macková (2020) u výzkumu televizních publik). Důkazem proto budiž výše zmíněná 

pozitivní prezentace jinakosti a zároveň podobnosti s ledním hokejem a také kapitoly 

popisující parahokejisty jako bojovníky a hrdiny, což popírá to, že by hráči hráli rekreačně 

kvůli svému zdraví, naopak podporuje dominantní logiku hokeje, která se vyznačuje 

napětím, ostrými souboji a snahou zvítězit za cenu nejvyššího nasazení.  
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Závěr  

„Bojujeme, i když víme,  

že to celé odsedíme.  

Ale nás ten parahokej těší,  

my jsme borci a jsme Češi.“ 

Jiří Krhut, hymna české parahokejové reprezentace pro MS 2019 v Ostravě14 

 

Jazyk je jednak nástrojem popisu reality, rovněž nám ji ale společenskými konvencemi 

pomáhá vytvářet (Foucault, 2007), proto je nejrozvinutějším sémiotickým systémem (Jirák, 

Šoltys, Nekvapil, 1996). Můžeme díky němu sdílet hodnoty, zkušenosti, myšlenky (Berger, 

Luckmann, 1999), zážitky i vzpomínky. Rovněž média používají jazyk určitým způsobem 

a podílejí se tedy na sociální konstrukci významů, vytvářejí myšlenkové rámce a podílejí se 

na reformulaci hodnot ve společnosti (Hall, 1997). Příjemce mediálních sdělení, je-li 

sémioticky demokratický, jako aktivní publikum (Fiske, 1997) vnímá realitu skrze slova 

a další znaky, které fungují určitým způsobem v rámci sociálního kontextu (Bignell, 1997), 

a interpretuje si text podle vlastních potřeb a zkušeností (Fiske, 1997).  

Do obecné roviny sociálních vztahů vytvářených díky jazyku a jiným typům komunikace 

můžeme začlenit také sportovní události, protože nad sémiotickou rovinou samotné 

sportovní aktivity a nad její symbolickou rovinou (Saraf, 1977) je obecná rovina jakožto 

součást kulturní ideologie a odraz idejí, hodnot a perspektiv, díky nimž lidé hledají své místo 

ve světě a poměřují a vysvětlují fungování věcí kolem sebe (Sekot, 2006). Je-li logika sportu 

přeložena do externích sémiotických symbolů, sémiotický obsah je mystifikovaný, což může 

vést k implementaci ideologických cílů a v případě reprezentativní funkce sportu také 

k národnímu fanatismu (Saraf, 1977). Dekódování (nejen) sportovních událostí a jejich 

mediálního obrazu je ovlivněno dominantním diskursem a strategií preferovaného čtení 

(Sobotka In Děkanovský, 2008).  

Pro zodpovězení hlavní výzkumné otázky práce byla zvolena metoda sémiotické analýzy, 

jež se soustředí na to, jak je denotát, tedy česká parahokejová reprezentace na mistrovství 

světa v parahokeji, reprezentována ve 44 článcích z online zpravodajských serverů, 

 

14 Krhut (2019).  
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v reportáži Machři z pořadu 168 a ve čtyřech přímých přenosech ČT sport. Cílem práce bylo 

zjistit, na jaké znaky je kladen důraz, jak se řetězí do dalších stupňů, jaké příběhy tím média 

vypráví a jaké stereotypní konstrukty podporují. Základním konceptem pro metodologii 

práce je sémiotická teorie Rolanda Bartha.  

Vedlejší výzkumné otázky se ptaly na to, jakým způsobem používají novináři narativizaci 

a jaké příběhy vypráví, jaký byl mediální obraz divácké návštěvnosti šampionátu, jaké mýty 

se ve výzkumném vzorku objevují, jaké stereotypy mediální obraz utužuje, boří, případně 

zda stanovuje nějaké nové stereotypy a jak se lišil mediální obraz v těchto jednotlivých 

oblastech v online a audiovizuálních médiích. Odpovědi na tyto výzkumné otázky byly 

zodpovězeny v rámci každé dílčí analytické kapitoly a jejího shrnutí. Díky tomu můžeme 

souhrnně odpovědět na to, jaký byl mediální obraz české parahokejové reprezentace na 

mistrovství světa v parahokeji 2019:  

Zatímco online texty a reportáž Machři vypráví událost pouze z pozice novináře a částečně 

z pozice hráčů, živé přenosy přináší událost díky různým záběrům, kamerám na stadionu, 

komentátorovi, spolukomentátorovi, reportérce a ruchovým mikrofonům z úhlů pohledu 

několika zainteresovaných stran – novinářů, diváků, hráčů a trenérů. 

Hlavními příběhy, které média vypráví, jsou příběhy vítězství a porážek. Spojují je se znaky, 

jež mají v příjemci vyvolat emoce, pozitivní v případě vítězství a rozpolcené v případě 

porážky. Emoce na příjemce mnohem více přenáší audiovizuální materiály, neboť poskytují 

divákovi vjem sluchový i zrakový. Navíc eliminují polysémičnost znaků, díky čemuž 

dostává divák o události konkrétnější představu. Na druhou stranu tím nabízí prostor pro 

zjednodušování, naturalizování a generalizaci, v důsledku čehož vznikají mýty a stereotypy.  

Pozitivní emoce navíc audiovizuální média spojují obrazovými záběry s národními symboly, 

čímž vytváří dojem vítězství celého národa, nikoli pouze konkrétních jedinců na ledě. 

Zásluhu na vítězství českého týmu mají fanoušci na stadionu. Stává se z nich sociálně 

konstruovaná jednotka, jíž média přisuzují mytickou moc ovlivňovat svým skandováním 

a podporou dění na ledě. Z hráčů a fanoušků tak média vytvářejí jednu velkou heterogenní 

skupinu, která se vzájemně podporuje. Mytická moc přisuzovaná při (para)hokejových 

zápasech publiku, je do jisté míry již sociálním konsenzem.  

Rozdílnost se ukázala v ideologickém uzavření události, pro některé zpravodajské portály 

z výzkumného vzorku bylo hlavním znakem čtvrté místo českého týmu, které, po vzoru 

hokejové logiky sportu, znamená neúspěch. Naopak zbylé online servery, reportáž a živé 
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přenosy se přiklánějí k pozitivnímu uzavření události a znaky, jimiž událost uzavírají, 

vyvolávají při dominantním čtení pozitivní emoce.  

Nejvýznamnějším příběhem jednotlivců byl mýtus bojovníka vytvářený kolem Tomáše 

Kvocha po jeho semifinálovém zranění, kdy se český veterán jako bojovník se šrámem na 

obličeji vrátil do hry. Tento příběh zmiňovala všechny média.  

Výzkumný vzorek vypráví také příběhy divácké návštěvnosti. Denotát návštěvníků v hale 

byl vyobrazen v každém typu výzkumného vzorku jinak – v psaných médiích to byli diváci, 

kteří se postupně během turnaje měnili na fanoušky, ale jejich označení bylo značně 

polysémické, záběry v reportáži zabíraly pouze nehandicapované fanoušky v ostravské 

aréně a televizní přímé přenosy ukázaly, že tribuny byly zaplněné fanoušky 

handicapovanými i nehandicapovanými, což značí určitou sounáležitost mezi oběma 

skupinami a jejich sjednocení. Média vytváří mýtus typického fanouška, který je (kromě 

schopnosti ovlivňovat dění na ledě zmíněné výše) charakteristicky oblečený do národního 

dresu, na sobě má další symboly, výraz v obličeji a nálada kopíruje výsledky zápasů 

a bezmezně fandí českému týmu.  

Hokejový mýtus vybudovaný kolem národní hrdosti a přízně české hokejové reprezentaci 

se, dle mediálního obrazu zkoumané události, naturalizovaně přesouvá i na zápasy 

parahokejového týmu, neboť je nemyslitelné, aby fanoušci v hale přáli výhru jinému týmu 

a to, že v hale jsou příznivci českého týmu, je bráno jako přirozené. 

Metonymicky je úspěch týmu na ledě v Ostravě přenesen na celý český národ, na nějž působí 

sjednocujícím dojmem a podporuje národní cítění. Mediální reprezentace účasti 

významných hokejových osobností na šampionátu posouvá událost na celospolečenskou 

úroveň, podobně jako zmiňování prezentace turnaje v zámoří, a překonání diváckého 

rekordu přisoudilo pořadatelskému městu/zemi určitý status – status naprosté jedinečnosti 

na celé Zemi. 

Žádné z médií nespojuje diváckou návštěvnost s tím, že lidé přišli ze soucitu. Naopak je 

prezentují jako diváky nebo fanoušky, jež přišli kvůli sportovní aktivitě a hře jako takové.  

Analýza ukázala také jako velmi významnou součást mediální reprezentace tvorbu mýtů – 

řetězení znaků, jež určitým způsobem vysvětluje fungování některých aspektů reality, 

v tomto případě parahokejistů, parahokejových „zákonů“ a televizních přenosů 



136 

 

(para)hokeje, neboť byly identifikovány mýty hrdinů, bojovníků, supermrzáků, historického 

úspěchu, hokejového štěstí a mýtus sportovního komentátora.  

Mediální reprezentace dané události naturalizuje to, že parahokejisté jsou bojovníci 

hrdinové, kteří na cestě za úspěchem museli překonat životní překážky, a že jejich 

sportovního úspěchu bylo dosaženo i s pomocí hokejové štěstěny, týmového ducha 

a novodobých sportovních rituálů.  

Média vypráví také příběhy soucitu, neboť parahokejisty vyobrazují jako supermrzáky, čímž 

v divákovi/čtenáři vyvolávají pocit lítosti. Pro mýtus supermrzáka je typické překonávání 

životních překážek, až nadlidské výkony a odlišnost od ostatních jedinců s handicapem.  

Analýzou bylo identifikováno, že se v mediální reprezentaci objevují řetězce znaků 

odkazující k určitým stereotypům. Předně šlo o stereotyp hokejového úspěchu, který byl 

identifikován v online médiích. Novináři používají pro překládání výsledků zápasů do 

logiky sportu dominantní hokejové čtení a za úspěch české parahokejové reprezentace 

považují zisk medaile. Samotné stereotypní společenské konvence má také označení 

parahokejista, jež jedinci přisuzuje nízký sociální status.  

Předchozí ojedinělé výzkumy zaměřující se na sport handicapovaných v České republice 

identifikovaly stereotyp druhosti a jinakosti. Analýza předpoklad existence tohoto 

stereotypu potvrdila, ve všech případech výzkumného vzorku však šlo o pozitivní prezentaci 

jinakosti a druhosti. Mediální obraz události neprezentuje parahokej jako formu rehabilitace 

a terapie postižených, naopak lze říci, že cílem je tyto konvence vyvrátit.  
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Summary 

The aim of this thesis was to use semiotic analysis to answer the main research question: 

What was the media image of the Czech national para ice hockey team at the 2019 World 

Para Ice Hockey Championships? The research sample consisted of 44 articles from online 

news sites, a TV reportage from the 168 hours TV programme and four live broadcasts 

of ČT sport.  

Thus, the most important conclusions of the analysis are as follows: The main stories told 

by the media are stories of victories and defeats. They associate them with characters 

designed to evoke emotions in the recipient, positive in the case of victory and ambivalent 

in the case of defeat. Emotions are much more likely to be conveyed to the recipient 

by audiovisual materials, as they provide the viewer with both an auditory and visual 

perception. Moreover, they eliminate the polysemantic nature of the signs, which gives 

the viewer a more concrete idea of the event. On the other hand, this gives space 

for simplification and generalisation, resulting in myths and stereotypes.  

In addition, positive emotions are linked by audiovisual media to national symbols, creating 

illusion of a victory for the whole nation, not just for specific individuals on the ice. 

The credit for the Czech team's victory goes to the fans in the stadium. They become 

a socially constructed unit to which the media ascribe mythical power to influence what 

happens on the ice by their chanting and support. Thus, the media create one big 

heterogeneous group of players and fans who support each other. The mythical power 

attributed to the audience during (para) ice hockey matches is to some extent already a social 

consensus.  

The ideological closure of the event was shown different; for some news portals 

in the research sample, the main feature was the fourth place of the Czech team, which, 

following the ice hockey logic of sport, means failure. In contrast, the remaining online sites, 

TV reportage and live broadcast lean towards a positive closure of the event, and the signs 

by which they close the event evoke positive emotions in the dominant reading.  

The research sample also tells stories of viewership. The denotation of the spectators 

in the arena was portrayed differently in each type of research sample – in the written media 

there were viewers who gradually transformed into fans during the tournament, but their 

designation was highly polysemic, shots in the reportage took in only the nonhandicapped 
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fans in the Ostravar Arena, and the live TV coverage showed that the stands were filled with 

both – fans with and without disabilities. It indicated a certain belonging between the two 

groups and their unification. The media create the myth of the typical fan, who (apart from 

the ability to influence the events on the ice mentioned above) is characteristically dressed 

in the national jersey, wearing other symbols, with facial expressions and mood that mimic 

the results of the matches, and cheering unconditionally for the Czech team.  

The ice hockey myth built around national pride and favour for the Czech national ice hockey 

team, according to the media image of the event, is naturalised to the para ice hockey team 

matches, as it is unthinkable that the fans in the arena wish another team to win and the fact 

that there are supporters of the Czech team is taken as natural. 

Metonymically, the team's success on the ice in Ostrava is transferred to the entire Czech 

nation, which is unified and promotes national feeling. The representation 

of the participation of prominent ice hockey personalities at the championship raises 

the event to a national level, similar to the mention of the tournament's presentation overseas, 

and the breaking of the spectator record has given the host city/country the certain status – 

the status of absolute uniqueness on the whole Earth. 

None of the media associates spectator attendance with the fact that people came because 

of pity. On the contrary, they present them as spectators or fans who came for the sporting 

aktivity, the game itself.  

The analysis also revealed myth-making as a very important part of media representation – 

a chaining of signs that in some way explains the workings of certain aspects of reality, 

in this case para ice hockey players, para ice hockey 'laws' and (para)ice hockey on the TV, 

as myths of heroes, warriors, superscrips, historical achievement, ice hockey luck and 

the myth of the sports commentator were identified.  

The media representation of the event naturalizes para ice hockey players as warrior heroes 

who had to overcome life's obstacles on their way to success and as athlets, whose success 

in sport was achieved by the help of ice hockey luck, team spirit and modern sport rituals.  

The media also tells stories of pity by portraying para ice hockey players as superscrips, thus 

evoking a sense of pity in the viewer/reader. The superscrip myth is characterised 

by overcoming life's obstacles, performing superhuman achievements and being different 

from other individuals with disabilities. 
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The analysis has shown that chains of signs referring to certain stereotypes appear 

in the media representation. Firstly, it was the stereotype of ice hockey success which was 

identified in online media. Journalists use the dominant ice hockey reading to translate match 

results into the logic of the sport and consider the Czech national ice hockey team's winning 

of a medal as success. The very stereotypical social conventions also have the label para ice 

hockey player, which attributes low social status to the individual.  

Previous sporadic research focusing on sport of the athlets with disabilities in the Czech 

Republic has identified the stereotype of otherness. The analysis confirmed the assumption 

of the existence of this stereotype, but in all cases of the research sample it was a positive 

presentation of otherness, never associated with negative connotations. The media image 

of the event does not present para ice hockey as a form of rehabilitation and therapy for 

people with disabilities; on the contrary, it can be said that the aim is to refute these 

conventions. 
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