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Abstrakt 

Název:  Popularita stanice ČT sport i ve srovnání s ostatními 

televizními stanicemi  

Cíle:  Hlavním cílem této bakalářské práce je v rámci marketingového 

výzkumu zjištění a popsání popularity sportovní stanice ČT sport 

i ve srovnání s ostatními televizními stanicemi. Práce je zaměřena 

na zjištění popularity u diváků této televizní stanice 

prostřednictvím dotazníkového šetření. Na závěr na základě 

provedeného výzkumu sepsat určitá možná doporučení. 

Metody:   Marketingový výzkum spočíval ve využití kvantitativní metody. 

Pro marketingový výzkum popularity stanice ČT sport byla 

využita metoda elektronického dotazování prostřednictvím 

webové stránky Survio.com. Teoretická část práce vychází 

z rešerše literatury. 

Výsledky:              Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že kromě zjišťování 

samotné popularity je velmi důležité brát v úvahu, 

jak se na ní díváme. Stanice ČT sport je stále mezi pasivními 

diváky sportu populární (oblíbená) a známá. Diváci preferují její 

sportovní přenosy a jsou s nimi spokojeni. S prací osobností, které 

jsou vidět v rámci vysílání, jsou také poměrně spokojeni. 

Nejznámějšími a nejoblíbenějšími tvářemi jsou především 

komentátoři - Robert Záruba a Jaromír Bosák. Faktem je, že část 

diváků reflektuje nedostatečnou nabídku přenosů konkrétních 

sportů - fotbal. Na druhou stranu pravidelné pořady 

a zpravodajství tak vysoké obliby nedosahují, i přesto s nimi 

panuje spíše spokojenost. Velký potenciál představují dodatečné 

služby jako je webové vysílání, mobilní aplikace nebo sociální 

sítě, kde zatím není příliš velký zájem ze strany diváků. Pokud 

se na popularitu stanice ČT sport díváme v porovnání s dalšími 

konkurenčními stanicemi, výsledky jsou odlišné. 

V porovnávaných aspektech, jako je například celkový program, 

přímé přenosy, končí na posledních příčkách. Na základě těchto 



získaných výsledků lze tedy konstatovat, že její popularita mezi 

diváky je velmi nízká právě ve vztahu k její konkurenci. 

Klíčová slova: marketingový výzkum, sportovní vysílání, sportovní stanice, 

popularita, televize  



Abstract 

Title:         The popularity of ČT sport in comparison with to other 

television stations   

Objectives:  The main aim of this bachelor thesis is to find out and describe 

the popularity of the sports station ČT sport in comparison with 

other television stations. Thesis is aimed at establishing 

the popularity of this television station of viewers through 

a questionnaire survey. At the end of the thesis, based 

on the research, mention possible recommendations. 

Methods:   The marketing research of this thesis has consisted in the use 

of a quantitative method. For this research of popularity 

of television channel ČT sport was used a method of electronic 

inquiry published on the server Survio.com. The theoretical part 

is based on the literature research. 

Results: According to the held research, it was found out that in addition 

to determining the popularity itself, it is very important to take 

into account how we look at it. The station ČT sport is still pretty 

popular and well-known among passive sport viewers. 

The viewers prefer its sports broadcasts also they are satisfied 

with them. They are also relatively pleased with the work of the 

personalities who can be seen in the broadcast. The most famous 

and popular faces are the commentators - Robert Záruba 

and Jaromír Bosák. The fact is that part of the audience reflects 

the insufficient offer of broadcasts of specific sports - football. 

On the other hand, regular programs and news do not reach such 

a high level of viewer’s popularity, even so there is more 

satisfaction with them. Additional services such as webcasting, 

mobile applications or social networks represent great potential, 

where there is not yet too much interest from viewers. If we look 

at the popularity of the ČT Sport station in comparison with other 

competing stations, the results are different. In comparative 

aspects, such as the overall program, live broadcasts, they finish 

https://tr-ex.me/p%C5%99eklad/anglick%C3%BD-%C4%8Desk%C3%BD/literature+research
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in the last places. Based on these results, it can be concluded that 

its popularity among viewers is very low precisely in relation 

to its competition. 

Keywords:  marketing research, sports broadcasting, sports stations, 

popularity, television 
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1 Úvod 

V dnešní době je sport jako takový nedílnou součástí lidské civilizace. Nejenom česká 

populace si nyní více než kdy jindy uvědomuje, jak je pro ní sport důležitý 

a jak se odráží na kvalitní životní styl člověka. Popularita sportu u veřejnosti obecně 

roste, k čemuž s velkou měrou přispívá jeho prezentace prostřednictvím televizního 

vysílání. V dnešní době si člověk může v televizi pustit přímý přenos téměř jakéhokoliv 

druhu sportu od těch týmových přes sport jednotlivců až po e-sport, který je v poslední 

době velmi populární. Kromě přímých přenosů je českému divákovi poskytován 

i nespočet sportovních pořadů, zpravodajství a magazínů. 

Samotná ČT sport je sportovní stanicí veřejnoprávní České televize, která vysílá 

nepřetržitě již přes patnáct let. Její vysílání se zaměřuje na sportovní přenosy a jejich 

záznamy, zejména na akce s českými sportovci. Mnoho diváků s ní má spojeny velké 

úspěchy českého sportu, které díky ní mohli sledovat v přímém přenosu alespoň 

na dálku. Ať už jde o vítězství mistrovství světa v hokeji, zlaté medaile z olympijských 

her a mnohé další úspěchy. I díky profesionálním komentátorům mají diváci se stanicí 

spjaty nejen úspěchy, ale i některé legendární hlášky, které je doprovázely.  

S vývojem moderních technologií roste i samotná konkurence v oblasti televizního 

vysílání. Kromě veřejnoprávní stanice ČT sport existuje i mnoho placených stanic. 

Všechny televizní stanice v České republice, včetně těch zaměřených na sportovní 

odvětví, usilují o co největší počet diváků, tedy o sledovanost, která je velmi 

podstatným ukazatelem v mnoha směrech. Sportovní televizní stanice si vybírají 

přenosy a pořady do svého programu právě s ohledem na jejich atraktivnost pro českého 

diváka. S tím souvisí i jejich finanční možnosti, které začínají být čím dál výraznější 

v porovnání mezi veřejnoprávní stanicí a těmi a komerčními. 

Popularita ČT sport, tedy její obliba u diváků, je hlavním cílem, který jsem si stanovil 

zjistit. I když jde o velice subjektivní pojem, pokusím se ji v této práci zjistit podle 

určitých aspektů, jako například spokojenost, spokojenost s kvalitou obsahu, oblibou 

ve vztahu ke konkurenci či pravidelnost sledování. Určitě na popularitu má vliv i zájem 

diváků o sport jako takový a muže být u veřejnosti ovlivněna i častou kritikou samotné 

České televize, která se poslední dobou pravidelně objevuje v mediích. I když 

se nejedná o přímou kritiku sportovní sekce televize, může to mít určitý vliv na divácké 

preference i vzhledem ke konkurenci. 



12 
 

Doba ukáže, zda tyto nové trendy, které určitě ovlivnily českou veřejnost ve vztahu 

k moderním technologiím, zde konkrétněji k televiznímu vysílání, budou pokračovat 

i nadále, nebo nás čekají v budoucnu změny další, kterým se sportovní vysílaní 

a i samotná stanice ČT sport budou muset přizpůsobovat. Jedno je však jasné, diváci 

jsou čím dál náročnější a mají stále vyšší nároky, a to jak na samotné vysílání, 

tak i na samotnou prezentaci sportu televizními stanicemi. Čím pokročilejší jsou 

moderní technologie, tím důležitější je i kvalita vysílání, skvělý obraz a další aspekty, 

které divákovi zpříjemňují sledování oblíbeného přenosu či pořadu. 

Výsledky marketingového výzkumu z této práce by mohly posloužit televizní stanici 

ČT sport jako zpětná vazba jejich práce a nasazení. Jak jsou oblíbení u veřejnosti 

i s ohledem na zmíněnou konkurenci, jaké mají diváci konkrétní názory nebo i určité 

kritické hodnocení. 
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2 Teoretická východiska  

Teoretická východiska této bakalářské práce definují základní termíny a pojmy, které je 

v závislosti na cíli práce potřeba vymezit a které přinesou čtenářům snazší orientaci 

ve zvolené problematice. Obecně usnadní pochopení společného propojení v oblasti 

sportu a medií a jejich vztahem k popularitě. Informace k této práci jsou čerpány 

jak z domácí, tak i ze zahraniční literatury, dále z elektronických zdrojů a různých 

odborných článků. 

2.1 Sport 

V dnešní době je sport jako takový nedílnou součástí lidské společnosti a přímo 

i nepřímo ovlivňuje její vývoj v dalších oblastech jako například ekonomika, politika, 

atd.  

Slovo sport je anglosaského původu a odvozuje se od slova „disport", znamenající 

obveselení či rozptýlení (Novotný, 2011). Pojmem sport je dnes ve společnosti obvykle 

označována aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky 

jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního 

odvětví. Mezi takové sporty patří např. fotbal, basketbal, golf, hokej, 

volejbal nebo tenis. I tak existuje mnoho odborných definic a vymezení tohoto pojmu, 

každý z autorů se mu věnuje z jiného úhlu pohledu.  Obecně nelze říci, která z definic je 

pro tento pojem tou nejadekvátnější, zvolil jsem proto pro tuto práci následující 

definice.  

Dle Evropské charty sportu (2006) je sport definován jako tělesná činnost a všechny její 

formy, které si kladou jako svůj hlavní cíl určitý projev a hlavně tedy zdokonalení 

tělesné, ale i psychické kondice, dále rozvoj společenských vztahů a také v rámci 

soutěžních klání na všech možných úrovních dosažení kvalitních výsledků. Nezáleží 

přitom na tom, zda je činnost provozována prostřednictvím organizované účasti nebo 

nikoli.  

Autor Coubertin (1977) zase definuje sport takto: „Sport není projevem přepychu ani 

zahálky, ale nutností, jež je vyvolána potřebou harmonie mezi prací mozku a fyzickým 

pohybem. A současně je sport i pramenem vnitřního sebezdokonalování se, 

nepodmíněného tím, kterým zaměstnáním. Platí to stejnou měrou pro všechny. 

Nedostatek sportovní činnosti nijak nelze nahradit.“ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jedn%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hokej
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volejbal
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Další možné vymezení předkládá The White Paper On Sport (2007), která sport 

definuje následovně: „Sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které ať již 

prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení 

tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků 

v soutěžích na všech úrovních.“ Tedy lze říci, že se jedná o různé tělesné aktivity, 

které mají vést k rozvíjení a zlepšení tělesného i psychického stavu jedince i jeho 

postavení ve společnosti.  

Autor Dovalil (2002): „Sport je dobrovolná pohybová aktivita, motivovaná snahou 

po dosažení maximální výkonnosti, rozvíjené v tréninku a demonstrované v soutěžích. “ 

Dále autor rozděluje sport do několika oblastí souvisejících se sportem jako pohybovou 

aktivitou. Jednou z těchto oblastí jsou diváci, kteří se buď podílejí přímo, 

nebo zprostředkovaně.  

Podobnému rozdělení se věnuje i autor Novotný (2011), který dělí osoby zajímající 

se o sport na aktivní a pasivní. Skupinu pasivních účastníků dále dělí na skupiny 

a jednotlivce, přičemž jednotlivce nakonec dělí na základě jejich účasti, zda jsou 

přítomni přímo nebo na dálku, třeba jako televizní diváci. Právě tato skupina diváků 

je pro tuto bakalářskou práci stěžejní, jelikož v rámci ní bude realizován marketingový 

výzkum.  

2.2 Popularita 

Jedním z nejdůležitějších úkolů je vymezit, co to popularita vlastně je. Dále vymezit její 

souvislost se sportem a médii, jelikož cílem této práce je zjistit popularitu sportovní 

televizní stanice. Právě proto je důležité pro tuto práci jasně definovat samotný pojem 

popularita, jak se s ním dále bude pracovat, i když vymezení není tak jednoduché, 

jak by se mohlo zdát. Samozřejmě se jedná o pojem velmi subjektivní a každý ji může 

vnímat trochu odlišným způsobem.  Asi v tom spatřuji nejsložitější podstatu tohoto 

pojmu, v souvislosti s určitou věcí nelze jen tak zobecnit, jelikož co může být v jedné 

části populace populární, může být pro jinou naopak.  

Autoři Cillessen et. Al. (2011) uvádí, že slovo popularita je převzaté z latinského 

„popularis“, což označovalo něco oblíbeného. Původ tohoto slova ale sahá ještě dále. 

Opět se jedná o latinský termín, tentokrát „populus“, tedy lid.  
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Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2005) definuje pojem popularita jako 

oblíbenost. Konkrétněji se k definování staví Velký sociologický slovník (1996), 

který vymezuje popularitu jako „stav krátkodobé i dlouhodobé obliby určité věci, 

myšlenky, osobnosti či instituce ve veřejnosti nebo zvýšený zájem o ně, který mívá, 

ale také nemusí mít rysy módy.“ 

Dalo by se říct, že je to tedy jakýsi produkt veřejného mínění, zjednodušeně řečeno to, 

co mají lidé rádi, co je pro ně oblíbené, dostupné, s čím jsou spokojeni, co je zajímá 

a o čem mají dobrý přehled. Lze se na tuto problematiku podívat i z opačného pohledu, 

co je pro lidi naopak nepopulární, tedy neoblíbené a co konkrétně kritizují. Popularitu 

jako takovou můžeme sledovat u osob, činností, míst, produktů, služeb atd. Obecně lze 

říci, že je na měření celkem složitá, protože se většinou těžko dá stanovit hranice, 

kdy něco je nebo není populární. Nejčastěji bývá získávána především na základě 

výzkumů, např. marketingovým, sociologickým. Na základě výsledků získaných 

výzkumem a znalosti dané věci, v našem případě sportovní stanice, by se měl utvořit 

komplexní postoj, podle kterého by se mělo určit, zda je či není populární. 

2.2.1 Popularita a sport 

S tímto tématem souvisí i popularita sportu, jelikož jde o stanici zaměřenou 

na sportovní vysílání.  Bez popularity sportu mezi veřejností by vlastně taková stanice 

vysílala celkem zbytečně, jelikož by to nenaplňovalo potřeby lidí a věnovali by čas 

něčemu pro ně smysluplnějšímu. Pro práci jsem zvolil pár definic zabývajících se více 

či méně popularitou sportu. 

Autor Bottenburg (2001) zase upozorňuje na to, že ve vztahu ke sportu lze popularitu 

definovat a následně měřit dvěma způsoby. Prvním způsob je zaměření se na počet 

jedinců, které se danému sportovnímu odvětví aktivně věnují. Druhý ze zmíněných 

způsobů se pak věnuje počtu jedinců, které se danému sportovnímu odvětví věnují 

pasivním způsobem, konkrétně tedy jako diváci. Právě diváci jsou stěžejním prvkem 

pro sportovní televizní stanici. 

Autor Noha (2011) charakterizuje pojem popularita na základě různých spolu 

souvisejících aspektů. Podle něj charakterizuje popularitu sportu „jednak počet 

registrovaných členů, zájem o daný sport, atraktivita, návštěvnost a sledovanost daného 

sportu a také povědomí a znalosti v oblasti tohoto sportu.”  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%99ejn%C3%A9_m%C3%ADn%C4%9Bn%C3%AD


16 
 

Ve své publikaci se věnují autoři Franz a Köpke (2017) nejprve objasnění obsahu pojmu 

popularita jako takovému. Podle nich jde o určitý vztah jedince ke sportu 

nebo konkrétnímu sportovnímu odvětví. Tento vztah poté definují podrobněji jako 

zájem danému druhu sportu se aktivně věnovat nebo ho pravidelně sledovat, 

ať už aktivně nebo pasivně. Právě druhá část jejich vymezení je pro práci jednou z těch 

stěžejních, kterou je potřeba si v této práci vymezit.     

2.2.2 Popularita sportu a média 

Popularita sportu může být vázána na četnost výskytu v mediích, konkrétně 

prostřednictvím televizního vysílání. Autor Fourny (2003) částečné zmiňuje 

provázanost sportu a medií: „Masivní příliv peněz povzbudil koloběh finančních 

prostředků mezi organizacemi, majiteli klubů i sportovci samými. V současném 

prostředí jsou zájmy sportovců, sponzorů i médií těsně provázány a závisí na zájmu 

diváků.“ Určitě však zde hraje roli mnoho dalších faktorů jako je čas vysílání, 

zastoupení domácích sportovců i kanál, který sportovní přenos poskytuje. Například zda 

je pro veřejnost volně dostupný nebo placený. Dále si myslím, že rozhoduje přidaná 

hodnota, kterou tomu dodá kvalita a zpracování konkrétního přenosu.  

V souvislosti medií ve vztahu ke sportu by se dal zmínit termín sportovní celebrita. 

Sportovec, který slaví ve svém sportu časté úspěchy, se stává pro televizní vysílání 

i pro samotného diváka velice atraktivní. Díky tomu se rozšiřuje i povědomí o daném 

sportovci, potažmo sportu, ve společnosti. Autoři Mičienka a Jirák (2007) líčí sportovce 

jako „někoho, kdo se často objevuje v médiích, o němž víme, že je dobře znám i dalším 

lidem, a to především prostřednictvím médií.“ Dále poukazují na fakt, že v průběhu 

20. století získaly celebrity komerční a politickou hodnotu, např. zařazení známých 

sportovců do předvolebních kampaní politických stran. Dalo by se tedy říct, že vlastně 

média tvoří popularitu sportu i sportovců samotných a na druhou stranu díky 

sportovcům jsou média, v našem případě sportovní stanice, populární u veřejnosti, 

jelikož jim zprostředkují živě dané úspěchy. 

Určitě zde hrají svou významnou roli i osobnosti zastupující dané sportovní médium, 

konkrétně především ti, jejichž tváře jsou vidět na televizních obrazovkách či ti, jejichž 

hlas divák může slyšet během sportovních přenosů. Právě jejich popularita u diváků 

může mít vliv na to, zda si naladí přenos na konkrétní stanici.  
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Na závěr bych shrnul, jak se budeme konkrétně zabývat zjišťováním popularity stanice 

ČT sport v této práci. Marketingový výzkum bude zaměřen na popularitu chápanou 

v tomto konkrétním případě jako oblibu samotné stanice u diváků. Tedy přesněji to, 

jak jsou se samotným vysíláním spokojeni, jak často sledují sport a sportovní 

zpravodajství právě na ČT sport. Jak jsou třeba spokojeni s prací lidí reprezentující tuto 

stanici. Dále pak porovnání, co naopak třeba konkurence nabízí navíc, co dělá lépe 

a další s tím spojené věci. Bylo by také zajímavé v budoucnu zjistit, zda diváci třeba 

reflektují přednosti, ale i omezené možnosti veřejnoprávní stanice. Zda mají 

od programu ČT sport stejná očekávání jako od komerčních stanic apod. 

To vše by se dalo shrnout do ukazatelů popularity, ze kterých vychází potřeby této 

práce. Mezi ukazatele popularity tedy řadím: zájem sportovních diváků, pravidelnost 

sledování, spokojenost/nespokojenost s konkrétními věcmi, osobnosti dané stanice 

a porovnání s konkurencí v určitých aspektech.   

2.3 Sledovanost  

Popularitu lze zjišťovat i na základě ukazatele, kterým je sledovanost. Existují dva 

faktory, které lze k tomuto měření využít, buď osobní přítomnost na sportovní akci, 

nebo pro tuto práci důležité sledování v médiích, konkrétně v televizi. Důležité je brát 

v potaz i to, že když se daný sport objevuje v televizním vysílání častěji než jiný, 

automaticky to neznamená jeho oblibu u diváků. To samé platí v případě sportovní 

stanice, kdy její časté sledování nemusí souviset s její oblibou jako takovou, ale pouze 

nemusí být pro diváky jiná cesta, jak si daný přenos pustit. I přesto bych pro potřeby 

výzkumu v práci rád něco málo ke sledovanosti popsal.  

Od roku 1997 údaje o sledovanosti televizních stanic v České republice zajišťuje 

elektronické měření sledovanosti metodou peoplemetru, což je na televizi napojený 

elektronický nástroj. Zaznamenává data, na co se lidé dívají v televizi, následně pak tyto 

data odesílá ke zpracování. Výsledkem měření je úspěšnost vysílání stanic a jejich 

pořadů. Na základě získání těchto výsledků mohou dále upravovat programovou 

skladbu, dále je využívají zadavatelé reklamy a v rámci sportovního vysílání zadavatelé 

hojně využívaného sponzoringu (Vysekalová, 2012). 

Sledovanost ve vztahu k této práci je spíše důležitá z hlediska stanice ČT sport, jelikož 

na základě sledovanosti vědí spousty užitečných informací a mohou díky tomu stavět 

svůj vysílací program i přes určitá omezení, které souvisejí s jejich veřejnoprávním 
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statusem. Takové omezení může být například v tom, že nemohou vysílat pouze 

u diváků nejvíce oblíbené přenosy, ale musí se věnovat velké škále sportovních odvětví. 

Výsledky výzkumu pak mohou pomoci propojit data, které již má stanice k dispozici 

s určitými názory respondentů ohledně jejich spokojenosti, např. s přímými přenosy. 

V rámci dotazníkového šetření bude zjišťována sledovanost poměrně okrajově 

a to hlavně frekvence a pravidelnost sledování vysílání programu ČT sport a dalších 

aspektů s tím souvisejících. Jedním z hlavních úkolů také bude dle sledování 

či nesledování určit, zda se jedná o diváka této sportovní stanice.  

2.4 Média 

V následující kapitole si vymezíme další stěžejní pojem související s vybraným 

tématem. Samotný pojem média nemá konkrétně vymezené hranice, pochází 

z latinského slova medium, který lze přeložit jako prostředek, prostředníka nebo to, 

co zprostředkovává děj (Jirák, Köpplová, 2009). Dá se říci, že se používá 

v nejrůznějších souvislostech, vyskytuje se v mnoha různých oblastech, 

např. jazykověda, psychologie, sociologie a další.  

Může být používán v souvislosti s označením přímých komunikačních prostředků - řeč, 

mimika. Dále technických prostředků, jakými jsou televize a počítačová síť nebo různé 

organizace masové komunikace. Pojem média zahrnuje jak tradiční, tak i ty méně 

tradiční jako například veletrhy, billboardy atd. (Urban et al., 2011). 

Užití pojmu média v češtině má trojí význam. Ve vztahu k této práci postačí definování 

v nejužším slova smyslu, tedy že se jedná o média určená pro masovou 

komunikaci = masmédia.  

Pojem masmédia pochází z anglického „mass media“. Českým slovem pro pojem 

masmédia jsou hromadné sdělovací prostředky nebo prostředky masové informace 

či komunikace. Jedná se tedy o: „komunikační prostředky a instituce, které dokáží 

velkokapacitně vyrábět sdělení veřejného charakteru a distribuovat je směrem 

k rozptýlenému, rozmanitému a individuálně neučenému publiku.“ Autoři uvádí jako 

příklady noviny, časopisy, rozhlas, televizi a filmy a další zvukové a obrazové záznamy 

(Urban et al., 2011). 

Masovou komunikaci lze poté definovat jako: „proces přenosu sdělení od komunikátora 

k adresátovi, přičemž komunikátorem je komplexní organizace zaměstnávající 
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profesionální komunikátory a užívající specializované technologie k výrobě vysoce 

standardizovaných sdělení určených pro rozsáhlé, nesourodé a disperzní publikum.“ 

(Reifová, 2004).  

2.4.1 Rozdělení médií 

Objevují se různá kritéria, podle který lze členit média. Jedná se většinou o stejné 

sdělovací prostředky, které jsou pouze jinak dělené na základě odlišných charakteristik.  

V této části budu vycházet převážně z postojů autorů Urbana et al. (2011), McLuhana 

(1964), Jiráka a Köpplové (2009). Nejčastěji se tedy setkáme s následujícím dělením: 

• primární/sekundární/terciární/kvartální  

• horká 

• chladná 

• elektronická   

• tištěná 

• masová  

• specifická  

Nejobecněji lze dělit média na primární, sekundární, terciární a kvartální. Primární 

média jsou taková, kde není potřeba žádné další pomůcky např. jazyk, pohyb či mimika. 

S postupem času vznikají sekundární média, která nejsou limitována vzdáleností ani 

časem. Mezi taková média řadíme telefon, rozhlas a další. Avšak stále zde bylo omezení 

počtu osob, kterým tato média zprostředkovávala určitá sdělení, proto vznikla další 

označení jako terciární. Díky nim je možné přenášet velké množství informací velkému 

množství osob. Na základě této charakteristiky bývají častěji nazývána jako masová 

média nebo masmédia. Zahrnují všechna média, která mohou pro tyto účely být využita, 

tištěná (noviny, časopisy, knihy, ale i letáky, plakáty apod.), média elektronická 

(rozhlas, televize, audio- a videokazety apod.) a média ostatní (film, výtvarné 

reprodukce). Na přelomu století se potom vyvinula tzv. kvartální média, která propojují 

všechny možnosti předchozích zmíněných. Často se ve společnosti používá označení 

nová média jako protiklad ke klasickým (starým), i když tento výraz je v dnešní době 

poměrně nepřesný, jelikož jsou využívána delší dobu. Patří sem velké množství 

mediálních technologií jako počítač, tablet nebo mobilní telefon, ale také počítačové sítě 

(internet) či jednotlivé webové služby. Zakládají se na fungování stejné technologické 
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platformy, která je založena na digitálním kódování dat a obsahů (Jirák, Köpplová, 

2009).  

Další možné dělení je na základě podoby, jak dochází ke sdílení informací. Nejprve 

se objevila tištěná média, kam patří noviny, časopisy, různé publikace, knihy, ale třeba 

i letáky. Jejich obsah je vytvářen pomocí tiskařských technik a je vázaný na papír. 

Oproti tomu všechna média, která nejsou v tištěné podobě na papíru, označujeme jako 

elektronická. Tato média mají v současné době stále větší zastoupení a upozaďují 

tištěnou podobu. Mezi tato média patří hlavně televize, rozhlas, telefon nebo internet 

(Urban et al., 2011). 

Dalším možný způsobem, jak dělit média může být označení horká a chladná média. 

Toto rozdělení poprvé v roce 1964 popsal filosof Marshall McLuhan, který dospěl 

k tomuto rozdělení na základě naplněností daty (vysoká nebo nízká datová definice). 

Horké médium většinou oslovuje jeden smysl, například rozhlas působí pouze na sluch 

příjemce, vyznačují se vysokou definicí dat, na základě toho umožňují nízkou 

participaci příjemce, který se tak stává pasivním. Dále podporují posloupnost sdělení. 

Autoři Urbana et al. (2011) dodávají, že často bývají kombinována akustická a vizuální 

data. Dále se shodují, že tato média zaplaví participanty informacemi všeho druhu 

a ti tak mohou zůstat v jisté (pohodlné) pasivitě. K horkým médiím na základě 

zmíněných vlastností patří např. rozhlas, film, přednáška nebo i fotografie, k chladným 

zase například televize, seminář či komiks (McLuhan, 1964). V dnešní době se toto 

rozdělení používá spíše ve smyslu působení na člověka a jeho emoce. Horká média 

působí prostřednictvím obrazu, slov, zvuků nebo hudby, vysokou mírou na emoce 

a smysly člověka. Zde dochází k rozporu s vymezením podle McLuhana, jelikož je sem 

řazena televize, dále pak rozhlas, telefon nebo kino.  

Naproti tomu autor McLuhan (1964) vymezuje chladná média obvykle jako ta, 

která se vyznačují tím, že oslovují více smyslů současně jako například televize 

působící na zrak a sluch, vyznačují se dále nízkou definicí dat, což umožňuje vysokou 

participaci příjemce, který si musí zbytek informací doplnit nebo domyslet. Autoři 

Urbana et al. (2011) dále zmiňují zpravidla dobrou uchovatelnost těchto médií. Chladná 

média jsou dnes spíše omezena v působení na emoce, zaměřují se více na obsah sdělení 

a předání většího množství informací, která jsou snáze uchovatelná. Mezi tuto kategorii 

řadíme noviny, časopisy, prospekty nebo reklamy na billboardech. 
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Poslední dělení v této práci je na masová a specifická média. Pod masovými médii 

chápeme televizní a rozhlasové vysílání, ale i veřejně dostupná sdělení na internetu. 

Vyznačují se velkým zásahem počtu lidí. Pod specifická média řadíme například dresy, 

výsledkové tabule nebo sportovní čísla. Ty se naopak vyznačují zásahem menších 

skupin lidí (Jirák, Köpplová, 2009).  

Existuje i dalších mnoho charakteristik a definicí, na základě kterých lze média dále 

dělit například i podle typu vlastnictví (provozovatele) na soukromá a veřejnoprávní. 

Tomuto rozdělení se více věnuji v kapitole 2.4.3 s názvem: Veřejnoprávní x komerční 

média. 

2.4.2 Média a sport 

Vztah médií a sportu je v dnešní době již nezpochybnitelný. Těžko by sport dosahoval 

takového společenského rozmachu, kdyby nebyl prezentován i finančně a podporován 

médii, kde největší podíl na tom má prezentace skrze televizní vysílání. Média mají 

na sport bezesporu jak pozitivní vliv, tak i negativní.  

Autor Sage (2015) se na toto propojení zaměřuje ze sociologického hlediska 

a ve své práci představuje čtyři hlavní role médií ve vztahu ke sportu. Mezi popsané 

role řadí informace, komunikaci, sociální integraci a sociální změnu. Informace 

vztahuje ke sportovnímu zpravodajství, kam zahrnuje i statistiky a výsledky. Možnost 

oprostit se od běžných problémů a starostí jedince skrze poslouchání či sledování 

sportovního přenosu umožňuje role nazvaná jako komunikace. Třetí role označená jako 

sociální integrace se odehrává v komunikační rovině - konverzace o sportu. Jako příklad 

uvádí, když se člověk zeptá cizince na výsledek prestižní a populární sportovní akce, 

zápasu apod., tak je velice pravděpodobné, že díky informovanosti z medií o průběhu 

či výsledku daného sportu může vzniknout sociální kontakt potažmo nový sociální 

vztah. Poslední rolí poukazuje na významnou roli medií při formaci některých sportů, 

při jejich popularizaci ve společnosti a také jejich vlivu na změnu například pravidel 

daného sportu, kvůli atraktivnosti pro diváky, sponzory, atd. Na základě získaných 

poznatků se dá tedy říct, že mezi sportem a médii existuje vzájemný vztah, jehož přesah 

do dalších oblastí např. lidského života je zcela zřejmý.  
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2.4.3 Veřejnoprávní x komerční média 

V České republice od roku 1991 rozlišujeme na základě provozovatele dva druhy medií, 

veřejnoprávní a komerční. Pro účely práce se dále věnuji převážně televizi jako médiu. 

Veřejnoprávní televize plní úkoly veřejné služby a komerční televize vysílá hlavně 

za účelem dosažení zisku. Na základě Zákonu o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání (1991) bylo umožněno začít vznikat soukromým (komerčním) televizním 

stanicím. Aby tyto stanice mohly vysílat, musí jejich provozovatel získat licenci 

na provozování televizního vysílání, kterou uděluje Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání na období 12 let a poté je nutné zažádat o její prodloužení. Licence se uděluje 

na základě dodržování určitých povinností a předpokladů. Mezi ně patří například zákaz 

vysílání propagující válku, podněcující k nenávisti vůči rase, náboženství nebo pohlaví, 

během dne například nevysílat pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický 

a mravní vývoj dětí. Nutné je také předložit plán vysílaní při podávání žádosti. Oproti 

tomu veřejnoprávní televize má svá práva a povinnosti jasně vymezeny v zákoně, musí 

sloužit všem občanům a být pro všechny dostupná. Veřejnoprávní média předávají 

lidem pouze takové informace, za které garantují pravdivost a kvalitu 

(Zákon č. 468/1991 Sb.). 

Další výrazný rozdíl je ve financování. Aby veřejnoprávní televize splňovala podstatu 

nezávislosti, její základní příjmy tvoří hlavně koncesionářské poplatky, státní dotace 

a prodej reklamního prostoru ve vysílání. Veškeré příjmy vkládá do svého provozu 

a vysílání samotného. Komerční stanice oproti tomu přizpůsobují svůj program 

a vysílání tak, aby generovaly zisk. Mají i menší omezení možnosti nasazování reklam 

ve vysílání, dalo by se říci, že téměř žádné až například na výjimky vymezené v zákoně 

o regulaci reklamy, i proto lze příjmy ze zařazování reklam do vysílání označit jako 

jejich hlavní příjem.  

Z výše uvedeného by se dalo soudit, že komerční televize má oproti té veřejnoprávní 

nesporné množství výhod ať už po stránce vysílacích možností nebo po finanční stránce 

věci. I přesto role veřejnoprávního vysílání je v dnešní době stále pro společnost velmi 

důležitá, jelikož nabízí objektivní informace a dává prostor přenosům, které 

by se do komerčního vysílání jen tak nedostaly. Otázkou však zůstává, jak tomu bude 

v budoucnosti, zda veřejnoprávní stanice vydrží odolávat tlaku ze strany komerčních 

stanic, který každým rokem narůstá například v oblasti sportovního vysílání, na které 

se zaměřuje závěrečná část teoretické části. Myslím si, že velkou roli sehraje 
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v budoucnu i generační obměna diváků, kdy mladší ročníky dávají přednost jiným 

aktivitám než sledování sportovních přenosů prostřednictvím televize. Když 

už se rozhodnou nějaký takový přenos sledovat, tak většinou nějaký prestižní, 

na který veřejnoprávní stanice nemusí vlastnit vysílací práva. 

Mezi prvními komerčními televizemi vznikla v roce 1993 FTV Premiéra (dnešní 

Prima). O rok později vznikla asi nejznámější televize Nova (Jirák, 2006). 

Když se podíváme na ryze sportovní komerční stanice, tak v roce 1998 na našem území 

začala vysílat celoevropská sportovní stanice Eurosport. Později spustila své vysílání 

i stanice O2 TV sport. Veřejnoprávní televizi a historii samotné televize jako jednoho 

z typů médií popisuji v následující kapitole 2.5 s názvem Historie televize a televizního 

vysílání.  

2.5 Historie televize a televizní vysílání  

Televizní vysílání má ve světě již poměrně dlouho zaběhnutou tradici. Samotná televize 

si prošla určitým vývojem, na kterém se podílelo mnoho vynálezců, kteří přispěli 

k vývoji této technologie. Televize a vysílání se vyvíjely různě dlouho v různých 

zemích. Pro tuto práci nastíním jen určité množství informací nezbytné pro zvolené 

téma, převážně události z Británie. Podobný vývoj byl zaznamenán také v Německu, 

USA a Francii. 

První veřejně známé použití pojmu televize se datuje do roku 1900 v rámci pařížského 

elektrotechnického kongresu na světové výstavě Expo. Profesor Konstantin Dmitrijevič 

Perskij ve své řeči o stavu vývoje technologií umožňujících přenos obrazu 

použil francouzský výraz „télévision“. Základním úkolem pro fungování televizního 

přenosu bylo zapotřebí rozložit obrázek. V roce 1884 vznikl kotouč s otvory 

uspořádanými ve spirále, který rozkládal obraz na řádky složené z jednotlivých bodů 

obrazu. Označení Nipkowův kotouč vzniklo na základě patentování vynálezu 

německým vědcem Paul Nipkowem. Tímto byl položen základ pro mechanické televize 

(Česká televize, 2021). 

Od té doby se různí vynálezci snažili sestrojit mechanický televizní systém právě 

na základě fungování Nipkowova kotouče. Později se k tomu přidali další vynálezci, 

kteří se pokoušeli vybudovat elektronický televizní systém pomocí kódové trubice 

vyrobené v roce 1907. První mechanické televize byly prodávány až do roku 1934, 

kdy je poté nahradily elektronické (Šmíd, 1989). 

http://www.expres.cz/spaci-stul-csw-/viral.aspx?c=A150924_120804_dx-viral_pali
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V roce 1923 se začíná projevovat inženýr John Logie Baird, který je později označován 

jako „otec televizoru“. Na začátku experimentoval s přenosem obrazů až nakonec 

v Londýně v roce 1926 na svém systému “televisor” předvedl první živý televizní 

přenos. To mu přineslo velkou popularitu a uznání, díky kterým mu bylo umožněno 

experimentovat s technikou společnosti BBC. Tato společnost vznikla již v roce 1922 

a vydobyla si významné postavení jako rozhlasová stanice. O dva roky později 

se uskutečnil první skutečně dálkový televizní přenos z Londýna do New Yorku. 

Spojení s BBC nakonec vyústilo v roce 1929, kdy bylo zahájeno první vysílání (Česká 

televize, 2021). 

Až o sedm let později, konkrétně 2. listopadu 1936, bylo zahájeno pravidelné televizní 

vysílání pro veřejnost. Nejprve se vysílalo v předem určených hodinách, v roce 

1938 se vysílalo přes šestnáct hodin v týdnu, o rok později to bylo již třicet hodin. 

Vysílání na nějakou dobu poté přerušila válka a znovu bylo spuštěno až mezi lety 

1945 - 1946. Okolo roku 1950 pokračovala BBC v 30 televizních hodinách týdně 

a od roku 1958 se přešlo na každodenní vysílání. S rostoucími inovacemi došlo 

i k barevnému vysílání. Barevná mechanická televize byla poprvé představena 

již 3. července 1928 a v roce 1944 byla poté představena zcela první elektronická 

barevná televize. K většímu rozšíření barevných televizí došlo až v 70. letech (Šmíd, 

1989).  

V Československu se vysílání objevilo až po druhé světové válce. V roce 1948 se první 

ukázka vysílání pro veřejnost konala v Tanvaldu. Další poté v roce 1948 v rámci 

Mezinárodní výstavy rozhlasu MEVRO v Praze. První vysílání uskutečnil 

československý rozhlas v roce 1953 a poté to převzala v roce 1957 nově vzniklá 

Československá televize. Barevné vysílání se začalo zkoušet v 60. letech a pravidelně 

bylo spuštěno až v květnu 1973 (Česká televize, 2021). 

2.5.1 Sportovní vysílání  

Sportovní vysílání a přenosy mají skoro stejně dlouho tradici jako televizní vysílání 

samotné. V roce 1935 nabídla německá televize vysílání krátkých příspěvků 

se sportovní tématikou. Netrvalo ani celý rok a proběhla první dokumentace a i živé 

sportovní vysílání, obojí týkající se tak významné sportovní události, jakou jsou 

olympijské hry. Nejprve v zimě došlo k natáčení filmů ze Zimních olympijských her 

v GarmischPartenkirchenu, poté v létě se uskutečnilo první živé vysílání spojené 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_televize
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se sportem z Letních olympijských her v Berlíně. I přes tento úspěch stále probíhalo 

vysílání ze sportovních akcí většinou ve formě předem připravených záznamů. 

Ze zmíněné Letní olympiády v Berlíně bylo odvysíláno na tu dobu úctyhodných 

96 hodin ze 175 sportovních událostí, které shlédlo přes 150 tisíc diváků. Se sportovním 

vysíláním hodně souvisí přenosové vozy, díky kterým lze zprostředkovat přenos 

z jakéhokoliv místa. První přenosový vůz byl použit v roce 1939 při zápasech v boxu. 

I když zmiňujeme hlavně Německo s prvotními úspěchy v oblasti sportovního vysílání, 

stejně jako u televizního vysílání se i to sportovní začalo vyvíjet i v dalších zemích 

včetně pozdějšího Československa.  Jako příklad lze uvést Spojené státy, kde první 

sportovní událostí, která se objevila ve vysílání, byl v roce 1939 vysokoškolský 

baseballový zápas mezi univerzitami. Později v 60. letech došlo k transformaci 

sportovního vysílání, kdy z pouhých záběrů samotných událostí najednou bylo 

sportovní vysílání bráno jako plnohodnotná televizní zábava (Grosshans, 1997). 

V Československu byly vysílány jako první sportovní záběry z XI. Všesokolského sletu 

v Praze v roce 1948.  První sportovní utkání v přímém přenosu se uskutečnilo 11. února 

roku 1955. Vysílalo se hokejové utkání ze zimního stadionu Štvanice domácích hráčů 

se švédským hokejovým týmem Leksands IF. Přenos provázel obrovský zájem ze strany 

diváků až do takové míry, že nakonec z plánovaných dvou třetin se vysílaly třetiny tři 

(Rožánek, 2020).  

V tom samém roce nabídla televize v letním období divákům přenosy z první celostátní 

spartakiády. O rok později mohli majitelé televizních přijímačů naladit první sportovní 

přenos ze zahraničí, tím byly zimní olympijské hry v Cortině d'Ampezzo ležící v Itálii. 

Tím se divákům otevřela možnost sledovat různé sportovní akce, závody nebo utkání 

i přesto, že se jich nemohli účastnit přímo na místě. Postupem času se ze sportovních 

přenosů staly nejsledovanější programy v televizním vysílání televizních stanic 

po celém světě. A pravidelně dosahují nejvyšších čísel sledovanosti (Štrompf, 2015).  

2.6 Česká televize  

Česká televize je veřejnoprávní instituce, která zajišťuje televizní vysílání na území celé 

České republiky. Její fungování stanovuje Zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi 

z roku 1992, na základě kterého byla zřízena. Zákon také zřizuje další dvě studia 

v republice, konkrétně studia v Brně a Ostravě. Hlavní náplní jejího obsahu je 

zajišťování přístupu k informacím, kultuře, sportu, vzdělání a zábavě. Tento obsah by 
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měl splňovat určitá zákonná kritéria, jakými jsou například objektivnost a ověřitelnost. 

Programy České televize by měly být pro všechny skupiny obyvatelstva bez ohledu 

na národnost, sociální postavení, kulturu, víru, věk a pohlaví (Česká televize, 2021). 

Vše začalo již 1. května 1953, kdy Československý rozhlas jako provozovatel zahájil 

na území tehdejšího Československa veřejné televizní vysílání. Jeho úlohu převzala 

o 4 roky později (1957) nově vzniklá Československá televize (ČST) jakožto státní 

propagandistické médium. Televize vysílala v roce 1953 3 dny v týdnu, 1954 4 dny, 

1955 5 dní, 1958 7 dní (Pitterman, 2003). Od roku 1970 provozovala dvě stanice - I. 

program (od roku 1990 F1) a II. program (od roku 1990 ČTV), které později doplnila 

třetí stanice tzv. otevřený kanál (OK3). První náznaky vzniku samostatné České televize 

se začaly projevovat v roce 1989 po sametové revoluci. Již v roce 1991 došlo 

ve federálním Československu k vybudování dvou veřejnoprávních televizí, Slovenské 

a České televizi, které zajišťovaly vysílání pouze na svých územích federace. Celostátně 

vysílala pouze stanice F1 spadající pod Československou televizi. Takto to fungovalo 

do rozpadu v roce 1992, se kterým došlo i k úplnému zániku Československé televize. 

Samostatná Česká televize byla zřízena Zákonem o České televizi k 1. lednu 

1992 jakožto veřejnoprávní televize. Majetek převzala od Československé televize 

včetně jejího sídla v Praze na Kavčích horách, kde sídlí dodnes. Dále převzala provoz 

českých stanic ČTV a OK3, který byl později zrušen. Z kanálu ČTV se stala hlavní 

stanice ČT1, místo F1 začal vysílat kanál ČT2 (Köpplová, 2003). 

V čele televize je generální ředitel, který je jmenován Radou České televize na šestileté 

období, funkci v současnosti vykonává ředitel Petr Dvořák. Nejvyšší management dále 

tvoří ředitel korporátních vztahů a komunikace, ředitel vývoje pořadů a programových 

formátů, ředitel programu, ředitel zpravodajství a sportu, ředitel výroby, ředitel 

marketingu a nových médií, ředitel techniky a provozu, finanční ředitel a ředitelé 

televizních studií v Brně a v Ostravě. Jako kontrolní orgán působí Rada České televize, 

kterou volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Hlavním úkolem 

je uplatňovat právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize. Celkem se skládá 

z 15 členů, kteří jsou voleni a vykonávají šestileté mandáty. Muže dojít k opětovnému 

zvolení předchozích členů, ale žádný člen rady nesmí vykonávat například politickou 

funkci, funkci soudce atd.  Stejně jako samotná televize, i Rada je definována podle 

Zákona o České televizi (1992). V zákoně jsou vymezeny například pravomoci 

na jmenování a odvolání generálního ředitele, schvalování rozpočtu, dále kontroly

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CTV
https://cs.wikipedia.org/wiki/OK3
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CT1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CT2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_studio_Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_studio_Ostrava


27 
 

hospodaření a předkládaní zpráv o činnosti a hospodaření sněmovně. Pro zachování 

transparentnosti a důvěry jsou všechna jednání Rady veřejná a současně z nich vznikají 

zápisy i audiovizuální záznamy (Česká televize, 2021). 

V dnešní době má Česká televize ve svém programu celkem 7 různých stanic, které 

mají své konkrétní zaměření i třeba na cílovou skupinu, jejich přehled uvádí následující 

tabulka 1: 

Tabulka 1 Seznam stanic České televize 

 
ČT1 1. leden1993 

 

Seriály, filmy, zpravodajství a 

zábavní programy. 

 

 
ČT2 1. leden 1993 

Dokumentární pořady a filmy 

(vlastní i zahraniční produkce) 
Výjimečně sportovní přenosy 

 
ČT3 23. březen 2020 

Pořady z archivu ČT a 

tematické magazíny 
Výjimečně sportovní přenosy 

 
ČT24 2. květen 2005 Zpravodajství a publicistika 

 ČT sport 10. únor 2006 
Sportovní přenosy a záznamy, 

pořady o sportu a další 

sportovní relace 

 ČT :D 
31. srpem 2013 

Dětské pořady, filmy a seriály 

(vlastní i zahraniční produkce) 

 ČT art 
31. srpem 2013 

Pořady o hudebním a 

výtvarném umění divadla či 

filmu, studentská tvorba 

Zdroj: vlastní zpracování, https://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_televize 

2.6.1 Redakce sportu 

Už v roce 1956 na přelomu měsíců února a března byla založena Redakce sportu České 

televize. Od té doby má za svojí naplň práce připravovat sportovní přenosy, reportáže 

a později i zpravodajské magazíny pro vysílání České televize. Redakce sportu se dnes 

nachází ve druhém patře budovy OTN (Objekt televizních novin) na Kavčích horách 

v Praze. Další sportovní redakce v republice mají studia v Brně a v Ostravě. 

Redakce sportu byla podřízena ředitelství zpravodajství již od jeho vzniku. V roce 

2010 došlo ke změně, kdy byl zřízen post výkonného ředitele programu ČT sport 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CT_sport
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a došlo opět k oddělení a program ČT sport je přímo jedním z tzv. úseků generálního 

ředitele. Dále do sportovní redakce spadají další úseky jako například zahraniční 

operace, domácí operace, plánování skladby programu, portál ČT sport a další (Česká 

televize, 2021). 

2.6.2 Kanál ČT Sport  

Samotná stanice ČT sport je sportovní stanicí veřejnoprávní České televize. Tato stanice 

zahájila vysílání 10. února 2006 při příležitosti zahájení zimních olympijských her 

v italském Turíně. Svým spuštěním se stala první veřejnoprávní sportovní stanicí 

v Evropě, do té doby byly sportovní přenosy vysílány na stanici ČT2. 

Sportovní stanice vznikla jako čtvrtá z aktuálně sedmi programů televize, 

proto zpočátku nesla název ČT4 sport. V průběhu let změnil název ještě dvakrát, v roce 

2008 na ČT4 a v roce 2012 na finální ČT sport, pod kterým vysílá dodnes. V tom 

samém roce bylo spuštěno vysílání HD verze kanálu, jako druhého v pořadí České 

televize, pod názvem ČT sport HD.   

Obrázek 1 Vývoj loga stanice ČT sport od roku 2006. 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, https://www.ceskatelevize.cz 

Vysílání probíhá 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Její vysílání se zaměřuje 

na sportovní přenosy a jejich záznamy, zejména pak na akce s účastí českých sportovců. 

Mezi nejdůležitější přenosy lze řadit ty z Olympijských her a mistrovství světa 

například v hokeji, fotbale. Jelikož se jedná o stanici spadající pod veřejnoprávní 

televizi, jsou vysílány i méně atraktivnější sporty s obecně nižší sledovaností. V dnešní 

době je k obsažení většího množství sportovních přenosů během dne využívána 

hybridní televize, která kombinuje televizní vysílání s internetem. Nese název HbbTV, 

který označuje Hybrid Broadcast (vysílání) Broadband (internet) TV (Česká 

televize, 2021).  

2007-2008 2006-2007 2008-2012 

 

Od roku 2012 

dodnes  
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2.6.3 Konkurenti ČT Sport  

Jedno z výrazných témat, které musí velmi často řešit každý poskytovatel televizního 

(sportovního) vysílání, je právě konkurence. S vývojem moderních technologií 

a neutichajícím zájmem o sledování různých sportovních odvětví roste i samotná 

konkurence v právě oblasti televizního vysílání. 

Autor SVATOŠ (2009) uvádí ke konkurenci: „Všechny subjekty na straně nabídky, 

jež mají totožný zájem získat přízeň určité skupiny zákazníků“. V tomto případě lze 

chápat subjekty jako televizní stanice a zákazníkem se myslí diváci sportovního 

vysílání. 

I proto bych na závěr v práci zmínil některé konkurenty ČT sport působící na území 

České republiky, kteří budou dále použiti v dotazníkovém šetření popularity. Kromě 

stanice ČT sport existuje i mnoho placených stanic. Sportovní televizní stanice 

si vybírají přenosy a pořady do svého programu právě s ohledem na jejich atraktivnost 

pro českého diváka. Díky svému veřejnoprávnímu statusu se dostává do menší 

nevýhody oproti soukromým stanicím, kdy musí vysílat celé spektrum různých sportů 

od fotbalu přes hokej až po judo. Dále také nedisponuje takovými finančními prostředky 

jako soukromé stanice, které si vybírají nejatraktivnější přenosy, jelikož mohou zaplatit 

vysokou cenu za práva na vysílání. Jako příklad tomu bylo v případě nejvyšší české 

fotbalové soutěže, kterou ČT sport od počátku roku 2021 nevysílá, jelikož veškerá 

práva zakoupila konkurenční O2 TV.  

Při jeho spuštění ve zmíněném roce 2006 v České republice nebyla však příliš vysoká 

konkurence a tak se dokázal během prvních dvou let dostat na špici sledovanosti mezi 

sportovními kanály. Největšími konkurenty v České republice byly hlavně sportovní 

kanály Eurosport 1, Eurosport 2, které zareagovaly na spuštění tak, že jejich celodenní 

vysílání přešlo plně na vysílání v českém jazyce. Do této doby bylo vysílání 

v kombinaci angličtiny a češtiny. Například stanice Eurosport velmi často konkuruje 

vysíláním stejných sportovních přenosů, kdy si divák, pokud má tu možnost, může 

vybrat, kde přenos bude sledovat na základě třeba komentátorů.  

S postupem času byly spuštěny další sportovní stanice, které se soustředí buď na různé 

sportovní přenosy, nebo se specifikují pouze na jeden druh sportu. Popularita sportovní 

stanice souvisí také se sportovním přenosem, který daná stanice nabízí. Možnosti určují 

zakoupená televizní práva ke sportovním přenosům. I ve velké konkurenci má ČT sport 
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práva na největší světové akce jako je například Olympiáda, MS v ledním hokeji nebo 

Tour de France, které lze nabídnout české veřejnosti. Výhodou stanice naopak 

pro diváka mohou být dále i samotní zaměstnanci, třeba komentátoři, jejichž hlas zná 

za ta léta nespočet lidí. Na televizní stanici ČT sport působí mnoho známých tváří jako 

například Robert Záruba (hokej) nebo Jaromír Bosák (fotbal). 

Obrázek 2 Vybraní konkurenti ČT sport 

Zdroj: vlastní zpracování, https://www.google.com 

V České republice samozřejmě vysílá velké množství dalších sportovních stanic, 

ať už těch českých nebo zahraničních. Pro účely této práce jsem vybral výše uvedené 

konkurenty, kteří nejvíce mohou mít vliv na popularitu stanice ČT sport právě mezi 

diváky sportovního vysílání. Při výběru jsem vycházel částečně ze znalosti prostředí, 

kdy se již nějaký čas pohybuji v prostředí sportovní televizní stanice. Často zde dochází 

právě ke střetu té veřejnoprávní a komerční sféry televizních stanic ať už z hlediska 

možností či financí. Dále jsem vycházel z dostupnosti jednotlivých stanic 

ať už v nabídce například Vodafone (UPC) nebo O2 TV, kdy jsem na základě toho 

vybral ty, které patří mezi nejčastěji nabízené a tedy nejdostupnější pro diváka. Dalším 

aspektem bylo i to, že obsahově nejvíce odpovídají ČT sport, jelikož mají podobně 

široký rozsah vysílání. Naproti tomu taková stanice Sport 1 se hodně věnuje fotbalu 

a motorismu, takže logicky ho nepovažuji za tak blízkého konkurenta. A v poslední řadě 

také z pohledu aktivního sportovního diváka. 
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3 Cíle a úkoly práce 

3.1 Cíle 

Hlavním cílem této bakalářské práce je v rámci marketingového výzkumu zjištění 

a popsání popularity sportovní stanice ČT sport u veřejnosti i ve srovnání s ostatními 

televizními stanicemi. Práce je zaměřena na zjištění popularity u diváků této televizní 

stanice prostřednictvím dotazníkového šetření. Na závěr na základě provedeného 

výzkumu sepsat určitá možná doporučení pro sportovní stanici.  

3.2 Úkoly 

K dosažení cílů práce je nutné splnit tyto úkoly:  

• Vyhledat z dostupných zdrojů literaturu související se zvoleným tématem 

a sestavit její soupis - rešerše literatury.  

• Pomocí informací z literatury vymezit základní pojmy v teoretické části práce.  

• Vymezit konkurenci ČT sport.  

• Vytvoření elektronického dotazníku pomocí vhodně zvolených otázek 

vztahujících se k popularitě ČT sport u veřejnosti ve srovnání s ostatními 

televizními stanicemi, které poslouží k naplnění samotného cíle práce. Sestavení 

otázek bude vycházet ze získaných informací uvedených v teoretické části.  

• Ověření validity (platnost) a reliability (spolehlivost) vytvořeného dotazníku 

provedením pilotáže před samostatným výzkumem. 

• Sběr dat pro výzkum prostřednictvím elektronického dotazníku.  

• Zpracování, vyhodnocení a prezentování získaných dat. 

• Závěrečné zpracování a celkové vyhodnocení výsledků.   

• Sepsání doporučení na základě výzkumu. 
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4 Metodika práce  

V této části dále shrnuji postupy a metody, které budou využity ke splnění cíle 

stanoveného na začátku psaní bakalářské práce. Práce je rozdělena na dvě části, na část 

teoretickou a část praktickou. Pro práci jako takovou je stěžejní vysvětlit problematiku 

marketingového výzkumu a dále vysvětlit samotný proces tvorby marketingového 

výzkumu. 

Teoretická část je založena na rešerši literatury, která byla doplněna o vlastní komentáře 

autora. V této části práce jsou sepsány důležité pojmy, které souvisí se zvoleným 

tématem a které slouží k jeho vysvětlení a pochopení. K jejímu vypracování bylo 

využito literárních pramenů, odborných článků a dále i internetových zdrojů. Důležité 

informace a pojmy, které jsou vymezeny, následně slouží jako základ pro marketingový 

výzkum. 

V druhé, tedy praktické části, se převážně věnuji marketingovému výzkumu, přesněji 

části využívající kvantitativních metod. Marketingový výzkum vzhledem 

ke stanovenému cíli by měl přinést pohled na popularitu stanice ČT sport a na její pozici 

vzhledem ke zmíněné konkurenci. 

4.1 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum má důležitou roli pro úspěšné vedení firmy na trhu. Podle Kozel 

a kol. (2011) patří mezi hlavní charakteristiky marketingového výzkumu jeho 

jedinečnost - informaci má k dispozici pouze zadavatel výzkumu, vysoká vypovídací 

schopnost - zaměření se na konkrétní skupinu respondentů a aktuálnost takto získaných 

informací. Dále uvádí, že musí správně provedený marketingový výzkum probíhat 

podle určitých zásad, konkrétně se zaměřuje především na objektivnost 

a systematičnost. Dále je kladen důraz na tvůrčí přístup a hledání nových přístupů, 

jak problémy řešit.   

Autorka Horáková (1992) dále uvádí, že se moderní marketing v současné době 

bez profesionálně provedeného výzkumu v žádném případě neobejde. 

Jak již bylo zmíněno pro práci byl zvolen kvantitativní výzkum. Autor Tahal Radek 

a kolektiv (2017) charakterizuje kvantitativní výzkum jako: „Kvantitativní výzkum 

odpovídá na otázku kolik. Zjišťuje se, kolik jednotek (jednotlivců, domácností apod.) 

má určitý názor, chová se určitým způsobem. Data kvantitativní povahy mohou vznikat 
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dotazováním respondentů, ale také měřením, záznamem transakcí apod. Kvantitativní 

data jsou statisticky zpracovatelná a vyhodnotitelná. Využít se ale také samozřejmě 

mohou data z existujících firemních databází nebo jiná transakční data, která ve firmách 

při jejím chodu vznikají. Výstupem kvantitativního výzkumu jsou obvykle tabulky 

a grafy založené na statistické analýze dat. 

4.2 Proces marketingového výzkumu  

Samotný proces marketingového výzkumu podle Příbové (1996) obsahuje následujících 

sedm kroků v tomto přesném pořadí: 

1) určení cílů marketingového výzkumu  

2) zdroje dat 

3) metody a techniky sběru dat 

4) určení velikosti vzorku 

5) sběr dat 

6) zpracování a analýza dat  

7) zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

4.2.1 Určení cílů marketingového výzkumu 

Jako první krok, tedy ten nejdůležitější, v procesu marketingového výzkumu je 

stanovení samotného cíle výzkumu. Od jeho stanovení se odvíjí následující kroky, 

kterými ho chceme posléze dosáhnout. Dále by měl být přesně definován výzkumný 

problém, k čemuž je potřeba pročíst a pochopit teorii daného tématu. Autor Kozel a kol. 

(2006) dále zmiňují staré přísloví: „Dobře definovaný problém je napůl vyřešený 

problém.“ 

Cíl bakalářské práce je detailněji popsán v kapitole 3 Cíle a úkoly práce. Uskutečnění 

výzkumu s sebou nese i výhody v podobě možného využití výsledků v praxi v oblasti 

marketingu. V tomto případě pro mediální organizace. 

4.2.2 Zdroje dat 

V marketingovém výzkumu ve vztahu k problematice, která je zkoumána, se rozdělují 

dva typy zdrojů dat: primární a sekundární data.  

Primární data jsou sbírána pro nový výzkum, vztahují se ke konkrétnímu zkoumanému 

problému a patří zadavateli, který si je buď dokáže obstarat sám, nebo si je pořídí. 
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Podle Kozla a kol. (2011) jako nevýhody uvádí větší náklady než u výzkumu 

sekundárního, delší dobu provádění nebo náročná organizace výzkumu.  

Sekundární data jsou všechny existující informace, které byly získány a publikovány 

již někým jiným v minulosti. Tato data vznikla k jinému využití než k této práci a jsou 

veřejně přístupná.  

V této bakalářské práci její praktické části je pracováno pouze s primárními zdroji dat. 

Využita a následně dále zpracována jsou data, která byla získána prostřednictvím 

vytvořeného elektronického dotazníku zkoumajícího popularitu, která je podrobně 

definována v teoretické části práce.  

4.2.3 Metody a techniky sběru dat 

Při marketingovém výzkumu existuje mnoho technik sběru dat, které lze aplikovat. 

Nejčastěji je možné se setkat se základním členěním metod marketingového výzkumu 

na metodu kvalitativní a kvantitativní. Dále pro tuto práci postačí vymezit pouze 

kvantitativní metodu. Kvantitativní výzkum má za úkol popsat závislosti mezi 

proměnnými, změření jejich intenzity apod.  Je využíván ve známých situacích, 

ke kterým existují informace.  Tímto výzkumem dále dochází k ověřování platnosti 

prokázaných typů závislostí a získání měřitelných číselných údajů. Konkrétní způsob, 

jakým jsou data sbírána, se označuje jako technika sběru dat. Autorka Příbová (1996) 

jako jedinou techniku u kvantitativního typu výzkumu uvádí dotazování. Autor HENDL 

(2005) přidává další techniky sběru dat, konkrétně statistické šetření, experiment, 

oficiální statistiky, strukturované pozorování a obsahovou analýzu. Kvantitativní 

výzkum zahrnuje velký vzorek respondentů, díky tomu lze výsledky zobecnit na celou 

populaci. 

V této práci je využívána kvantitativní metoda výzkumu, která využívá elektronické 

dotazování jako techniku sběru dat. Tato metoda byla vybrána vzhledem 

ke stanovenému cíli, kterým je zjištění a popsání obecné popularity sportovní stanice 

mezi veřejností, konkrétně jejími diváky. Metoda se zaměřuje na získání většího vzorku 

respondentů, čímž můžeme získané výsledky výzkumu považovat za poměrně 

objektivní. Dotazník byl zveřejněn na webových stránkách serveru survio.com. 

Samotná tvorba a zpracování dotazníku bude dále popsána v kapitole 4.3.1 Dotazník.  
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4.2.4 Výzkumný soubor 

Proces výběru respondentů definují Kozel a kol. (2011) do tří kroků – rámec 

výběrového souboru (koho?), způsob výběru respondentů (jak?) a velikost výběrového 

souboru (kolik?).  

Základním souborem byla stanovena populace České republiky. Vzhledem k zřejmé 

náročnosti a tomu, že práce si klade za cíl zjistit popularitu televizní stanice ČT sport, 

byl výzkumný soubor stanoven právě na diváky této stanice. Žádné další podmínky jako 

jsou například věk, vzdělání, povolání či jiné aspekty zde nebyly stanoveny. Při určení 

velikosti vzorku a přečtení doporučeních od odborníků z oblasti marketingového 

výzkumu byl pro tento výzkum stanoven minimální počet 500 respondentů.  

4.2.5 Sběr dat 

Jako další fáze výzkumu byl uskutečněn sběr dat, který se řadí do realizační fáze 

výzkumu.  Sběr dat v procesu marketingového výzkumu lze považovat za nákladnou 

a poměrně pracnou část. Data jsou získávána v tomto výzkumu prostřednictvím online 

dotazníku. Jak už jsem naznačil dříve, jde o jednu z nejvhodnějších metod získávání dat 

pro tuto práci. Moderní technologie poté značně ušetří čas a eliminují případné chyby. 

Sběr dat se uskutečnil po vytvoření a kontrole dotazníku, která proběhla v rámci 

pilotáže před samostatným výzkumem. Díky ní dochází k ověření validity (platnosti) 

a reliability (spolehlivosti).  

Samotný sběr dat probíhal od 7. 6. 2022 do 22. 6. 2012, něco málo přes dva týdny. 

Využito bylo základní placené verze serveru survio.com, kde byl dotazník vytvořen.  

Respondenti se k němu dostali po kliknutí na jim zaslaném hypertextovém odkazu 

(https://www.survio.com/survey/d/U5Q4A5Y2Z1H4A2R6R). 

Odkaz byl šířen pomocí sociálních sítí, převážně na síti Facebook, kde byl umístěn 

do několika veřejných i neveřejných skupin, převážně těch se sportovní tématikou. Dále 

byl šířen adresně konkrétním uživatelům i s prosbou následného šíření. Samotné šíření 

probíhalo v několika fázích, aby nedocházelo k častému jevu, kdy první dny je získán 

velký počet respondentů, který má následně tendenci strmě klesat.  Díky dnešní 

moderní době, kdy sociální sítě využívají skoro všichni od mladé až po starší generaci, 

nebyl problém získat od každé alespoň určitý nezanedbatelný vzorek respondentů.  

https://www.survio.com/survey/d/U5Q4A5Y2Z1H4A2R6R?fbclid=IwAR2IqOqSetj52Z_W7JEGPgB68blQPirwJYejvVY2LVsWciiQbbixQJW5hk0
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4.2.6 Zpracování a analýza dat 

Mezi postupy zpracování Kozel a kol. (2011) uvádí:  

• kontrola  

• úprava 

• třídění 

• kódování  

• statistické zpracování  

Po ukončení předchozí fáze, kdy docházelo ke sběru dat, následuje fáze zpracování dat 

získaných šetřením a jejich vyhodnocování, které je následně zapracováno v závěrečné 

zprávě a je také zpřístupněno veřejnosti. To by nebylo nikdy možné bez využívání 

moderních technologií, které, jak jsem zmiňoval, mi ulehčí již samotné sbírání dat - 

dotazování.  

Po ukončení dotazování byla data stažena ze serveru survio.com. Server ve své placené 

verzi poskytuje ke stažení hrubá data v programu MS Excel nebo kompletní soubor 

s grafy a tabulkami ve formátu PDF. Dále je možné před stažením vyfiltrovat data, která 

jsou nevyhovující, což je detailněji popsáno v kapitole 4.3.1. Dotazník. 

Dále následovala jedna z nejnáročnějších fází výzkumu - zpracování dat. I přestože 

server nabízí kompletní grafické zpracování dat, bylo pro následnou úpravu dat využito 

programu MS Excel, který poskytuje různé funkce a dále umožňuje tvorbu tabulek 

a grafů, které jsou poté použity v praktické části práce.  

4.2.7 Zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

Kozel a kol. (2011) uvádí jako základní způsob, jak prezentovat výsledky a především 

doporučení výzkumu, písemnou prezentaci. Prostřednictvím závěrečné výzkumné 

zprávy podáváme zadavateli strukturovanou informaci o zadání, průběhu, výstupech 

výzkumu a z nich plynoucích doporučení. Dále uvádí, že za všech okolností musí být 

dodržena maximální objektivita. V závěrečné zprávě se neuvádí více informací, 

než bylo při shromažďování dat získáno. Nemělo by chybět ani vyzdvihnutí 

konkrétního přínosu výzkumu pro společnost či organizaci. 

Závěrečná zpráva se nachází v praktické části práce a slouží k prezentaci získaných dat 

z provedeného výzkumu na téma popularity ČT sport. Tato zpráva byla zpracována 

po ukončení dotazování a zpracování dat v létě 2022. Pro přehlednost a atraktivnost 
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bylo využito množství tabulek a grafů, které byly vytvořeny ze získaných výsledků 

dotazníkového šetření. Ústní prezentace proběhne následně na katedře Managementu 

sportu Fakulty tělesné výchovy a sportu prostřednictvím prezentace během obhajoby 

bakalářské práce. 

4.3 Dotazování  

Dotazování představuje jednu základních technik sběru dat u kvantitativního výzkumu. 

Pro tento výzkum jsem zvolil techniku využívající elektronického dotazování na serveru 

survio.com. Hlavním důvodem pro zvolení této techniky bylo výhoda možnosti získání 

většího vzorku respondentů vzhledem k cílové skupině, do které patří diváci sportovní 

stanice ČT sport.  

4.3.1 Dotazník  

Jak už bylo uvedeno, stěžejní pro kvantitativní výzkum je dotazování. Existuje mnoho 

literárních zdrojů od různých autorů, kteří uvádějí, jak správně vytvořit kvalitní 

dotazník. Například autor Kozel a kol. (2011) uvádí základní pravidla pro konstrukci 

otázek dotazníku, které bychom měli při jeho tvorbě znát. Mezi ně patří například:  

•  ptát se přímo 

•  ptát se jednoduše  

•  užívat známý slovník 

•  užívat jednovýznamová slova  

•  ptát se konkrétně 

•  vyloučit sugestivní a zavádějící otázky  

Autorka Příbová (1996) naznačuje určitý postup tvorby dotazníku na základě jisté 

posloupnosti šesti konkrétních etap: 

1. Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést.  

2. Určení způsobu dotazování. 

3. Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr.  

4. Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace.  

5. Konstrukce celého dotazníku.  

6. Pilotáž. 
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Autorka dále rozděluje tvorbu otázek na tři základní typy otázek: otevřené, uzavřené 

a polouzavřené. Ve vytvořeném dotazníku byly využity jak otevřené otázky, tak častěji 

byly využity právě otázky uzavřené, a to ty formy, které ve své publikaci autor Kotler 

(2007) dále dělí na:  

•  dichotomické – dvě možné odpovědi  

•  multiple choice – tři a více odpovědí   

Dále bylo využito škálových otázek - škály, které jsou nejvhodnějším typem pro měření 

názorů, preferencí či postojů. Konkrétně tyto typy:  

•  slovní  

•  škála pořadí  

•  škála známkování  

Samotný dotazník obsahoval průvodní dopis, kde byly uvedeny základní informace 

vztahující se k výzkumu včetně emailové adresy pro možnost získání výsledků. 

Respondenti byli také upozorněni, že vyplněním dotazníku souhlasí se svojí účastí 

ve výzkumu. Zároveň jim byla zaručena anonymita.  Dále obsahoval poděkování 

za jejich čas a spolupráci při vyplňování.  

Dotazník obsahuje celkem 29 otázek, z toho dvě slouží pouze jako identifikační a devět 

z nich byly navazující podotázky, kde odpovídal jen určitý počet respondentů 

z výsledného vzorku. Dotazník byl konstruován na základě operacionalizace, 

jak ilustruje obrázek číslo 3. Otázky byly strukturovány tak, aby logicky dávaly smysl 

vzhledem k výzkumnému problému.   

Tabulka 2 Přehled distribuce dotazníku  

Předpokládaná velikost vzorku 500 

Počet návštěv dotazníku 1006 

Počet vyplněných dotazníků 660 

Návratnost 65,6% 

Velikost vzorku 560 

Průměrná doba vyplňování 2 - 5 minut 

Zdroj: vlastní zpracování, https://my.survio.com/ 
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Šířením dotazníku mezi respondenty se podařilo posbírat celkem 660 dotazníků 

s návratností 65,6 %. Z těchto získaných dat byl vzorek posléze očištěn na základě 

otázky číslo 10 o respondenty, kteří nebyli diváky sportovní stanice ČT sport, 

tím pádem nesplňují hlavní podmínku stanoveného výzkumného souboru. V praktické 

části práce je následně vyhodnocováno 560 vybraných dotazníků. Samotné vyplnění 

zabralo respondentovi v průměru okolo 2 - 5 minut.  
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Obrázek 3 Operacionalizace dotazníku 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.2 Pilotáž 

Před samotným dotazováním bude provedena pilotáž, kde dojde k ověření zmíněné 

validity a reliability samotného dotazníku. Dotazník byl konzultován s vedoucí práce 

a dalšími dvěma experty z fakulty. Pilotáž se uskutečnila na vzorku několika málo 

vybraných respondentů. Pokud by se zde objevily určité nedostatky, tak dochází k jejich 

nápravě, aby mohl být dotazník následně zveřejněn a šířen mezi větší počet 

respondentů.  

Samotné ověření v praxi bylo uskutečněno ve dnech 7-8. 6. 2022 na vybraném vzorku 

10 respondentů. Samotný vzorek byl poskládán z 5 žen a 5 mužů. Jednalo se o dostupný 

vzorek, kdy respondenti byli osloveni z mé strany a požádáni o vyplnění dotazníku 

a poskytnutí jejich zpětné vazby. 

Následně po ukončení pilotáže byl dotazník částečně poupraven na základě podnětů 

vybraných respondentů. Jednalo se převážně o úpravy chyb a formulací některých 

otázek.  

Jedním z podnětů bylo například přesunutí identifikačních otázek respondentů (otázka 

č. 28 – pohlaví, otázka č. 29 – věková kategorie) ze začátku dotazníku na jeho konec. 

Poté došlo k vyřazení další identifikační otázky, která zjišťovala aktivní zájem diváků 

o sport.  

Dále byla na podnět některých respondentů upravena struktura dotazníku 

tak, aby nedocházelo k zobrazování otázek ohledně znalosti televizních stanic (otázka 

č. 3 – spontánní znalost, otázka č. 4 – podpořená znalost) pod sebou, tak aby nedošlo 

k ovlivnění první z otázek.  

Došlo také k úpravě vysvětlivky u otázky týkající se přímých přenosů a webových 

stránek stanice (otázka č. 25 – sledování prostřednictvím webu), kde došlo 

k odlišnostem v chápání samotné otázky ze strany respondentů. Finální formulace 

vysvětlivky po konzultaci s respondenty zněla následovně: „V jakém procentuálním 

poměru (uveďte číslo) sledujete vysílání přes webové stránky vůči televiznímu vysílání, 

tj. prostřednictvím televize (0 = nesleduji).  

Samotná pilotáž splnila svůj úkol a byla poměrně zásadní, jelikož na jejím základě byly 

odhaleny a opraveny výše uvedené nesrovnalosti.



42 
 

5 Výsledky a interpretace dat  

V následující kapitole bakalářské práce jsou prezentovány výsledky a zpracovaná data 

získaná dotazníkovým šetřením. Jedná se o stěžejní část mé práce. Jak jsem již uvedl, 

pracuji zde s očištěným souborem čítajícím 560 respondentů. Struktura prezentace dat 

vychází z vytvořené operacionalizace. U některých odpovědí je analyzován menší počet 

respondentů na základě podotázek, které nebyly pro všechny. Podrobněji bude výběr 

relevantních dat popsán u konkrétních případů.  

Na závěr bych pro přehlednost rád upozornil, že identifikační otázky (věk, pohlaví) byly 

v této části práce přesunuty na začátek. Tím pádem dochází k odlišnému číslování 

otázek oproti šířenému dotazníku. Otázky obsahují shodné znění, což zaručuje 

dostatečnou přehlednost.   

5.1 Pohlaví a věk respondentů výzkumu  

Pro základní identifikaci respondentů nám poslouží následující dvě otázky, které měly 

za úkol zjistit věkovou kategorii a pohlaví respondentů. Identifikace následně poslouží 

u některých konkrétních otázek, kdy je bude možné podrobněji specifikovat.  

Otázka 1: Pohlaví respondentů  

Graf 1 Pohlaví respondentů  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Základní rozdělení počtu respondentů podle jejich pohlaví naznačuje v procentech graf 

1. Ve vzorku převažují muži (50,7 %) oproti ženám (49,3 %). Zanedbatelný rozdíl tvořil 

počet 8 respondentů. Vysoká vyrovnanost vzorku nebyla záměrná a je čistě náhodná.
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Otázka 2: Věková kategorie respondentů  

Graf 2 Věková kategorie respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

V dotazníku měli respondenti možnost vybrat mezi čtyřmi věkovými kategoriemi, 

které byly zvoleny záměrně, aby nedošlo u některých respondentů k nepříjemnostem 

uvádět konkrétní věk. Největší zastoupení respondentů (43,6 %) tvořila věková 

kategorie 20 – 29 let, což odpovídá způsobu šíření dotazníku s využitím sociálních sítí. 

Druhou nejpočetnější kategorií byla poměrně překvapivě kategorie 50 a více let 

s 26,8 %, což zároveň poukazuje na fakt, že i starší generace stále více využívá 

sociálních sítí. Na třetím místě (22,1 %) skončila věková kategorie zastupující 

respondenty ve věku od 30 - 49 let. Nejmenší vzorek vzešel z kategorie do 19 let věku, 

pouhých 7,5 %. Větší procentuální rozdíl lze pozorovat u věkových kategorií, které 

obsadily první a  poslední příčku. Naopak zbylé dvě kategorie mezi sebou měly rozdíl 

pouhých 26  respondentů. Skutečnost, že hranici 20 % z celkového počtu respondentů 

překročila skupina 30-49 let i skupina 50 a více let, zaručuje výzkumu relevanci 

z hlediska možnosti uplatnění získaných poznatků na významnější část populace 

v České republice. 
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5.2 Zájem o sport (pasivní)  

Následující dvě otázky měly za úkol zjistit obecný zájem respondentů o sport, 

konkrétně o jeho pasivní formu sledovaní – pasivní diváctví. Na tyto otázky odpovídalo 

všech 560 respondentů. Druhá z otázek se věnovala zjištění konkrétních sportů, 

kde měli respondenti na výběr z 20 možností. Museli zvolit minimálně jednu odpověď, 

zatímco horní hranicí možného počtu odpovědí byly tři sporty. U této otázky 

se nabízelo rozdělení respondentů podle pohlaví. Bylo vycházeno z předpokladu, 

že muži a ženy věnují pasivnímu sledování sportu rozdílné množství času. Tato premisa 

byla bezesporu potvrzena. 

Otázka 3: Jak často sledujete sport prostřednictvím televizního vysílání? 

Graf 3 Sledování sportu prostřednictvím televizního vysílání  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Otázka č. 3 se věnuje obecnému zájmu ze strany respondentů sledovat sportovní 

přenosy prostřednictvím televizního vysílání – pasivnímu diváctví. V rámci šetření 

mohli respondenti vybrat jednu ze čtyř možností vypovídající o časové frekvenci 

sledování.  Dále mohli zvolit i možnost, že tímto způsobem sport vůbec nesledují, 

to se však nestalo ani v jednom případě. Lze na základě grafu 3 konstatovat, že jednou 

za čas si zapne sportovní vysílání v televizi všech 560 respondentů. Alespoň 1 - 3x 

týdně tak učiní 33,2 % z nich, častěji v týdnu 16,8 %, naopak sledování sportu na denní 

bázi se věnuje pouhých 11,1 % respondentů. Naproti tomu možnost - Méně často 

zvolilo 38,9%.  
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Když se zaměříme na graf z pohledu rozdělení podle pohlaví, měně častěji si pustí 

sportovní vysílání 27,1 % dotázaných žen oproti 11,8 % mužů. Opačný trend nastává 

v týdenní sledovanosti, kdy výrazně častěji sledují v televizi sport muži než ženy, 

v poměru 38,9  %  ku 22,1%. 

Přínos otázky pro výzkum spočívá v potvrzení skutečnosti, že v České republice 

existuje vysoká agregátní poptávka po sledování sportovního vysílání. Případná 

nepopularita stanice ČT sport by tedy nebyla výsledkem kulturních znaků, nýbrž 

důsledkem neúspěšného působení v konkurenčním prostředí. 

Otázka 4: Které sporty sledujete nejčastěji? 

Graf 4 Top 6 sportů - celkem 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

U této otázky měli respondenti na výběr celkem z patnácti sportů, čtyř dalších kategorií 

(např. motorismus, bojové sporty) a také možnost odpovědi "Jiné". Na základě jejich 

odpovědí vzešlo Top 6 sportů, které nejraději v televizi sledují. Ostatní sporty 

nepřekročily ani 5% hranici. Určitě není překvapivým zjištěním, že čtyři ze šesti pozic 

obsadili týmové sporty.  

Mezi tradičně nejoblíbenějšími se umístil fotbal (19,9 %) a hokej (15,2 %), které patří 

mezi celosvětově nejrozšířenější sporty. U českých fanoušků také často dochází k jevu, 

kdy sledují konkrétní sport, ve kterém jsou čeští sportovci nějaký čas úspěšní a dosahují 

kladných výsledků. I proto se podle mého názoru na dalších dvou příčkách umístil 
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tenis (13 %) a biatlon (7,1%), kdy hlavně v ženské složce v posledních letech docházelo 

k výrazným úspěchům. Poslední dvě místa pak obsadily další týmové sporty volejbal 

(6,6 %) a basketbal (6,1 %).  

Pro ucelený přehled bych k těmto Top 6 preferovaným sportům mezi respondenty dále 

doplnil některé konkrétní přenosy (zápasy, závody), které jim stanice ČT sport aktuálně 

nabízí ve svém programu:  

• fotbal - česká reprezentace, Evropská liga, 2. česká fotbalová liga atd. 

• lední hokej - česká reprezentace, Extraliga ledního hokeje atd. 

• tenis - mužská a ženská reprezentace, zahraniční i domácí turnaje atd. 

• biatlon - světové poháry, mistrovství světa a Evropy atd. 

• volejbal - extraligy, liga mistrů atd. 

• basketbal - extraligy, Český pohár, liga mistrů, Euroliga atd. 

Naopak významné sportovní soutěže, mezi které lze řadit všechny tenisové Grand 

slamy nebo fotbalovou Ligu mistrů, stanice ČT sport nenabízí. V případě fotbalu drží 

vlastnická práva na vysílání nejvyšší soutěže stanice O2 sport. Je zřejmé, že každý pátý 

respondent musí pro sledování české i evropské špičky svého oblíbeného sportu 

využívat jiných sportovních kanálů než ČT sport. 

Graf 5 Top 5 sportů - muži 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 6 Top 5 sportů - ženy 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf 5 a 6 prezentují procentuální výsledky rozdělení oblíbených sportů mezi mužskou 

a ženskou částí respondentů. Pro každé pohlaví bylo na základě získaných dat vybráno 

top 5 sportů, jelikož ostatní nabízené možnosti sportů se nedostaly ani přes již zmíněnou 

5% hranici. U mužů došlo k umocnění fotbalu (30 %) na první pozici, naopak u žen lze 

pozorovat menší rozdíly mezi sporty, kdy nejsledovanější sport je u nich lední hokej 

(15, 9%). Z rozdělení výsledků mezi ženské a mužské respondenty je čitelný fakt, 

že ženy mohou nejdůležitější sportovní události svých oblíbených sportů sledovat 

na ČT sport spíše než muži. Není tedy od věci prozkoumat možnosti, jak se přiblížit 

ženské části populace, u které je prostor k růstu celkové sledovanosti (viz otázka 3) 

a zároveň průnik v ženami sledovaných sportech a těmi, které má ve svém programu ČT 

sport.
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5.3 Sportovní stanice (konkurence)  

Následující soubor sedmi otázek se věnuje sportovním stanicím vysílajících na našem 

území. Cílem samotné práce je mimo jiné i porovnání veřejnoprávní stanice ČT sport, 

jak si stojí u diváků ve vztahu ke konkurenci, kterou tvoří komerční sportovní stanice. 

Nejprve si respondenti měli zkusit vybavit jakoukoliv stanici (spontánní znalost), kterou 

znají a poté vybrat konkrétní z navržených možností (podpořená znalost). Druhá část 

se věnovala porovnávání konkurenčních stanic na základě určitých kritérií subjektivní 

oblíbenosti. I u těchto otázek odpovídal plný počet 560 respondentů. 

5.3.1 Znalost   

Otázka 5: Znáte nějakou sportovní televizní stanici? Pokud ano, jakou? 

Tato otevřená otázka byla zaměřena na spontánní znalost diváků ohledně sportovních 

stanic. Respondenti mohli napsat neomezený počet stanic, na který si v danou chvíli 

vzpomněli, dále mohli uvést slovo - ne, pokud neznají nebo si nevzpomněli. Výsledky 

prezentuje následující tabulka:  

Tabulka 3 Nejčastěji zmíněné sportovní stanice  

Stanice Počet zmínění 

ČT sport 504 

Eurosport 1 200 

O2 TV Sport 164 

Nova sport 1 156 

Sport 1 44 

Nova sport 2 38 

Premier sports 29 

Arena sport 20 

Eurosport 2 16 

Nova sport 3 14 

Zdroj: vlastní zpracování  

Z výsledných dat je patrné, že nejvíce si diváci vzpomněli na právě stanici ČT sport, 

která se vyskytovala v 90 % odpovědí. Druhá nejčastěji zmiňovaná skončila stanice 

Eurosport, tedy její program Eurosport 1, který byl zmíněn celkem 200krát. Za zmínku 

stojí ještě stanice zmíněná v celkem 164 případech -  O2 TV Sport a program Nova 

sport 1, na který si vzpomnělo 156 respondentů. Dále se objevovaly častěji stanice 

Sport 1 (44), Nova sport 2 (38), Premier sports (29), Arena sport (20) a další, které byly 

zmíněny pouze v jednotkách případech.  
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Výsledky této otázky mohou také posloužit jako jakýsi důkaz, že jsem vybral 

na základě dříve uvedeného postupu ty správné konkurenční stanice pro porovnání, 

kterému se věnuji podrobněji v následující podkapitole - 5.3.2. Porovnání konkurence.  

Otázka 6: Vyberte, kterou z televizních sportovních stanic znáte: 

Obrázek 4 Vybrané sportovní stanic 

 

Zdroj: vlastní zpracování, https://www.google.com 

Následující otázka se věnovala podpořené znalosti u diváků a de facto rozvíjela otázku 

předchozí. Respondenti na základě obrázku s logy jednotlivých stanic měli určit, kterou 

znají s tím, že měli možnost vybrat i více možností, anebo zvolit, že neznají žádnou, 

což by pro ně znamenalo konec dotazování. Tak neučinil nikdo z respondentů. Rozdíl 

byl také v tom, že měli na výběr pouze ze stanic, které byly dále použity k porovnání 

v rámci zvolených aspektů vztahujících se ke sportovnímu vysílání. Ostatní stanice poté 

zahrnovala jednotná odpověď - Jiné.  

Tabulka 4 Absolutní a relativní četnost odpovědí sportovních stanic 

Sportovní stanice Absolutní četnost Relativní četnost 

ČT sport  558 99,60% 

O2 TV Sport 406 72,50% 

Nova sport 1  366 65,40% 

Eurosport 1  308 55% 

Nova sport 2  264 47,10% 

Eurosport 2  222 39,60% 

Nova sport 3  146 26,10% 

Nova sport 4  132 23,60% 

Jiné  66 11,80% 

Žádná 0 0% 

Zdroj: vlastní zpracování  

Stejně jako u spontánní znalosti i u té podpořené obsadily první 4 místa stejné sportovní 

stanice. Výsledky nám ukazují, že znalost ČT sport se ještě více zvýšila (99,6 %), 

bez dvou ji označil každý respondent. Oproti předchozí otázce se druhá umístila stanice 

O2 TV Sport (72,5 %). Třetí skončila stanice Nova sport 1 (65,4 %) a čtvrtá skončila 

Eurosport 1 (55 %).  
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5.3.2 Porovnání konkurence 

Tabulka 5 Porovnání na základě vybraných aspektů - průměrná důležitost 

Zdroj: vlastní zpracování  

U následujícího souboru otázek (7 - 11), které se věnují porovnání konkurence, měli 

respondenti za úkol seřadit stanice na základě svých preferencí. Na základě mnou 

zvolených různých aspektů měli možnost volit pořadí od hodnoty 1 - 

nejdůležitější/nejlepší až po poslední hodnotu 5 - nejméně důležité/nejhorší. Hodnoty 

v tabulce 3 poté ukazují průměrnou hodnotu důležitosti vypočítanou na základě 

umístění stanic u všech 560 respondentů. Platí, že čím je hodnota nižší, tím je stanice 

oblíbenější a tím více ji daný divák preferuje na úkor ostatních. Zvolenými aspekty byly 

- nabízený celkový program stanic, nabídka živých přenosů a jejich kvalita, kvalita 

komentování a sportovní pořady. Z výsledných dat vyplývá, že nejlépe na tom je stanice 

Eurosport a její oba programy, naopak nejhůře z toho vyšla ČT sport, která měla 

u všech aspektů nejhorší průměrnou hodnotu. Výsledek je poměrně zajímavý 

i s ohledem na to, že je tato veřejnoprávní stanice nejsnadněji dostupná divákům. 

Na závěr lze tedy konstatovat, že srovnání veřejnoprávní sportovní stanice s těmi 

komerčními pro ní nevyznívá úplně příznivě. Její „popularita“ na základě zvolených 

aspektů je mezi diváky spíše negativní. Dále následuje vyhodnocení jednotlivých otázek 

věnujících se konkrétnímu aspektu.   

 

 

Průměrná důležitost na základě 

seřazování respondentů                                                                       

(1 - nejdůležitější, poslední - 

nejméně důležité) 

ČT 

sport  

O2 TV 

Sport 

Nova 

sport                    

1, 2, 3, 4 

Eurosport         

1, 2 

celkový program 3.582  2.796 2.103 1.517  

sportovní živé přenosy 3.332 3.043 2.146 1.479  

nejvyšší kvalitu sportovních přenosů 3.175 2.736 1,611 2.479 

nejkvalitnější „komentování" 3.568 2.368 2.532 1.532 

sportovní pořady 3.232 2.275 2.561 1.932 
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Otázka 7: Jaká/é z uvedených stanic nabízí (celkový) program, který nejvíce odpovídá 

vašim preferencím? 

Prvním zvoleným aspektem byl celkový program, který daná stanice pro své diváky 

tvoří. Celkovým program obecně zahrnuje vysílání, které se skládá jak z živých 

přenosů, doprovodných studií a reportáží, sportovních pořadů, repríz a v neposlední 

řadě i samotného zpravodajství. Avšak lze říci, že zde byl ponechán respondentům 

určitý subjektivní pohled na celkový program. 

Na základě výsledku vyšly z porovnávání nejlépe programy stanice Eurosport, která 

získala hodnotu 1.517. Následována programy stanice Nova sport s hodnotou 

2.103 a O2 TV Sport s hodnotou 2,798. I přesto, že stanice ČT sport nabízí svým diváků 

pestrý celodenní program, vyšla z porovnání nejhůře s hodnotou 3.582. 

Otázka 8: Jaká/é z uvedených stanic nabízí sportovní živé přenosy, které nejvíce 

odpovídají vašim preferencím? 

Další aspekt se věnuje nabídce živých přenosů, které stanice řadí do svého vysílání. 

Je téměř jasné, že komerční stanice, které zde tvoří konkurenci veřejnoprávní stanici 

ČT sport, si mohou dovolit pro své diváky získávat atraktivnější přenosy. Cílem této 

otázky bylo zjistit, zda to diváci opravdu vnímají a promítnou to do svých preferencí.  

Z výsledku je patrné, že tomu tak opravdu je. Nejlepší umístění připadá na stanici 

Eurosport, která získala nejnižší průměrnou hodnotu (1.479), druhá se umístila stanice 

Nova sport se svými programy (2,146), třetí pak O2 TV Sport (3.043). Nejméně 

se s nabídkou živých přenosů ztotožňují diváci u stanice ČT sport (3.332).  

Otázka 9: Jaká/é z uvedených stanic nabízí nejvyšší kvalitu sportovních přenosů 

(záběry, zpracování, studia, atd.), které nejvíce odpovídají vašim preferencím? 

I přes omezené možnosti, které každá stanice vzhledem k zisku vysílacích práv má, 

může diváka zaujmout svým zpracováním přenosů. Samotné záběry se odvíjí od toho, 

zda si je stanice točí sama či nikoliv, v prvním případě určitě může jejich kvalitu 

výrazně ovlivnit. Dále jsou zde brány v potaz doprovodná studia a další zpracování.  

U tohoto zvoleného aspektu si diváci nejvíce cení kvality přenosů u programů stanice 

Nova sport (1,611). Následované programy stanice Eurosport (2.479) a poté O2 TV 

Sport (2.736). Nejhůře ze srovnání vyšla opět stanice ČT sport (3.175).  
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Otázka 10: Jaká/é z uvedených stanic poskytuje nejkvalitnější „komentování" živých 

přenosů, které nejvíce odpovídá vašim preferencím? (Komentování = informace, 

hlášky, připravenost komentátorů) 

Jeden z aspektů se také soustředil na práci lidí dané stanice, která je asi nejvíce stěžejní 

u sportovního vysílání. Mluvím zde o práci komentátorů, kdy jejich komentování 

dodává přenosům na atraktivitě a budí v divácích různé emoce.   

U této otázky se pořadí velmi podobá výsledkům u otázky č. 8. Na prvním místě 

se nejčastěji u diváků objevovaly programy stanice Eurosport (1.532), naopak nejhorší 

průměrné umístění získala opět stanice ČT sport (3.568). Změna nastala na druhé a třetí 

pozici, kdy těsným poměrem předčila stanice O2 TV Sport (2.368) programy stanice 

Nova Sport (2.532). 

V této souvislosti bych uvedl asi nejznámější kauzu z roku 2018, kdy si hodně diváků 

stěžovalo právě na práci komentátorů ČT sport u zlaté jízdy v superobřím slalomu Ester 

Ledecké na Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu.   

Otázka 11: Jaká/é z uvedených stanic nabízí sportovní pořady (pořady se sportovní 

tématikou), které nejvíce odpovídají vašim preferencím? 

Konkrétním úkolem této otázky bylo porovnat sportovní stanice podle sportovních 

pořadů, které začleňují do vysílání. Sportovním pořadem se rozumí pořad se sportovní 

tématikou ať už pravidelně vysílaný či pouze jednorázově k určité příležitosti. 

První příčku v diváckých preferencích obsadily jako ve většině případů programy 

stanice Eurosport (1.932), druhá skončila stanice O2 TV Sport (2.275) a poslední místo 

na pomyslném stupni vítězů Nova Sport se svými programy (2.561). I zde ČT sport 

skončila s poměrně velkým odstupem na posledním místě (3.232) 

Osobně si myslím jako aktivní fanoušek sportovního vysílání, že ČT sport v této oblasti 

nabízí největší objem těchto pořadů ať už na cyklistiku zaměřené Cyklotoulky, 

basketbalu věnující se Basketmánie a nebo třeba donedávna vysílaný Olympijský 

magazín jako přehled novinek z olympijského i neolympijského sportu. I u této otázky 

to „stačilo“ na poslední místo mezi konkurencí.  
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5.4 Stanice ČT sport  

Další otázky v dotazníku se věnují už jen samotné stanici ČT sport. Konkrétně jsou 

zaměřeny na oblibu a spokojenost skrze názory respondentů (diváků) na konkrétní věci, 

které jsou součástí stanice či jejího vysílání jako například přenosy či osobnosti.  

5.4.1 Vysílání 

Otázka 12: Sledujete vysílání stanice ČT sport? 

Jak už bylo dříve uvedeno, tak stěžejní v dotazníkovém šetření byla právě tato otázka, 

na základě které byla data očištěna o respondenty, kteří nesplňovali základní podmínku 

výzkumu, tedy že jsou diváky sportovní stanice ČT sport. Konkrétně se jednalo o počet 

celkem 100 vyřazených, díky čemuž pracuji v praktické části s několikrát již zmíněným 

počtem 560 respondentů vyjma podotázek, kdy se vzorek může lišit. 

Rád bych zde také uvedl důvod, proč byla tato otázka schválně umístěna 

až za předchozích jedenáct otázek a to konkrétně proto, aby nedošlo k určitému 

ovlivnění jednotlivých odpovědí u respondentů dotazníku.  

Otázka 13: Jak často sledujete sportovní vysílání stanice ČT sport? 

Graf 7 Sledovanost stanice ČT sport 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Otázka č. 13 se věnuje stejně jako otázka č. 3, tedy frekvenci sledování sportovního 

vysílání s tím rozdílem, že jde o konkrétní stanici. Došlo také k úpravě a přidaní 

možností - Občas a Výjimečně, odstraněna byla zde nerelevantní možnost - Nesleduji. 
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O popularitě stanice, tedy oblibě mezi diváky, může hodně vypovědět i frekvence 

sledování. Z vybraných možností měla největší zastoupení možnost - Občas, 

tou odpovědělo celkem 256 respondentů. Alespoň jedenkrát do týdne tak učiní počet 

252, který se dále dělí podle možností na četnější frekvenci: 1 - 3x týdně (186) a méně 

zastoupenou: 4 - 6x týdně (66). Naopak Výjimečně odpovídalo 32 respondentů a denně 

sleduje sportovní vysílání pouze 20 z nich. Tyto výsledky poměrně přesně korespondují 

s obecným zájmem respondentů sledovat sport prostřednictvím televizního vysílání, 

na který se zaměřovala otázka č. 3.   

5.4.2 Programová skladba  

Otázka 14: Jste spokojeni s nabídkou sportů, které stanice ČT sport nabízí? 

Graf 8 Spokojenost s nabídkou sportů 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Tato otázka se věnuje obecné nabídce a vyváženosti sportů ve vysílání stanice. 

Dá se říci, že většina je s ní spokojena (84,3 %). Konkrétně spíše spokojeno je 

360 respondentů a rozhodně spokojeno je 112. Zanedbatelnou část (15,7 %) 

respondentů tvoří ti spíše nespokojeni - 78, a zcela nespokojeni - 10.  

Výsledky jsou určitě zajímavé vzhledem k tomu, že stanice ČT sport, díky drahým 

vysílacím právům i širokému rozsahu sportů, který musí pokrývat, nemůže nabízet 

všechny top přenosy z některých sportů. I tak lze na základě získaných dat konstatovat, 
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že to divákům příliš nevadí. Tuto otázku částečně rozvíjí otázka č. 19, která zjišťuje 

od respondentů konkrétní sporty, které jim ve vysílání scházejí.   

Otázka 15: Sledujete přímé přenosy na stanici ČT sport? 

Graf 9 Sledování přímých sportovních přenosů 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf 9 se zaměřuje na stěžejní subjekt vysílání, kterým jsou přímé (živé) přenosy. 

Ty jsou určitě největším lákadlem pro sportovního diváka díky prožitku a emocím, které 

mu poskytují. Toto tvrzení dokládají i výsledky z vybraných dotazníků, kdy celkem 

94,6 % ze všech respondentů tyto přenosy v nějaké míře sleduje. Dále by se to dalo 

doložit i srovnání s dalšími subjekty řazenými do vysílání, kterým se věnuji dále 

v práci, jako jsou pravidelné pořady, které sleduje pouhých 32 % anebo sportovní 

zpravodajství, to sleduje 41,8 % respondentů. Je zde možné sledovat značný rozdíl 

v oblibě těchto tří subjektů, které jsou běžnou součástí každodenního vysílání.  

K této otázce se vztahují následující čtyři podotázky, kde prezentuji výsledná data 

na vzorku 530 respondentů, kteří u této otázky zvolili možnost odpovědi - Ano. Otázky 

se věnují konkrétně:  

• spokojenosti s celkovou kvalitou přenosů (otázka č. 16) 

• preferenci sezóny - letní, zimní (otázka č. 17) 

• konkrétním sportovním přenosům (otázka č. 18, 19) 
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Podotázka 16: Jak jste spokojeni s jejich celkovou kvalitou (záběry, komentování, 

doprovodná studia a jiné) 

Graf 10 Hodnocení celkové kvality přímých přenosů  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

V této podotázce měli respondenti pomocí známkování jako ve škole (1 - výborné, 5  -

nedostatečné) možnost vyjádřit názor, jak jsou spokojeni s celkovou kvalitou živých 

přenosů, které jim stanice ČT sport zprostředkovává. Pojem celková kvalita v sobě 

zahrnuje - záběry, komentátorská práce a doprovodná studia, která se u přenosů 

poměrně často vyskytují. 30,2 % respondentů hodnotilo známkou 1 a jen o něco málo 

méně 29,4 % známkou 2. Naproti tomu jako nedostatečnou kvalitu - známku 

5 konkrétně zvolilo pouze 5,7 % respondentů. Průměrná hodnota činila okolo 2,41, tedy 

lze konstatovat, že diváci spíše hodnotí kvalitu kladně až skoro průměrně. Určitě je 

v tomto případě pro samotnou stanici poměrně značný prostor pro zlepšení, aby v očích 

svých diváků nabízela nejvyšší kvalitu a ti byli na základě toho stoprocentně spokojeni. 

Přeci jenom se jedná, jak již bylo zmíněno o stěžejní subjekt sportovního vysílání všech 

sportovních televizních stanic, ne jenom stanice ČT sport.  

 

 

 

 

 

 

30,2% 29,4%

15,5%

19,2%

5,7%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

1 2 3 4 5

P
o
če

t 
re

sp
o
n
d
en

tů
 (

%
)

Známky (1 - výborné, 5 - nedostatečné)

Hodnocení celkové kvality přenosů 



57 
 

Podotázka 17: Jaké sportovní přenosy preferujete? 

Graf 11 Preference sezóny sportovních přenosů  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

V otázce č. 17 měli respondenti možnost dát najevo, zda si všímají rozdílu sezóny 

ve vysílání a popřípadě zvolit tu, která je pro ně z hlediska sportů oblíbenější. Čísla 

v grafu 11 prezentují jejich preference ohledně přenosů zimní a letní sezóny. 

Ze získaných dat je možné usuzovat, že přes polovinu z 530 odpovídajících (52,4 %) 

tento rozdíl vůbec nevnímá. Zbylí respondenti, kteří mají oblíbenější zimní nebo letní 

sezónu, byli shodně zastoupeni (23,8 %).  

Podotázky 18 a 19: Chybí vám ve vysílání konkrétní sportovní přenos/y? Pokud ano, 

jaké?                 

Jelikož výzkum je zaměřen na veřejnoprávní sportovní stanici, je jasné, že divákům 

nemůže nabídnout i díky drahým vysílacím právům všechny pro ně atraktivní přenosy. 

Smyslem této otázky bylo zjistit, zda divákům ty sportovní přenosy chybí ve vysílání, 

popřípadě odpovědět v navazující otázce jaké. Pro potřeby výzkumu měli respondenti 

dále psát pouze sport a ne konkrétní přenos, jako je například fotbalová Liga mistrů, 

jelikož je jasné, že stanice ČT sport bohužel tyto přenosy v budoucnu spíše nezíská. 

Avšak získané výsledky mohou posloužit jako určité vodítko, jaké sporty zařadit více 

do vysílání nebo na jaké se třeba více soustředit.  
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Graf 12 Spokojenost diváků s aktuálními sportovními přenosy ve vysílání  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Ze získaných odpovědí vyplývá, že více jak 55,5% z 530 diváků je s aktuálními přenosy 

spokojeno, tedy že jim žádný neschází. Naproti tomu 44,5 % odpovídalo, že postrádají 

určitý sportovní přenos, jak dále vyplývá z grafu 12. Na tuto část respondentů poté 

směřovala již zmíněná druhá z otázek. Zajímavý je kontrast výsledků u otázky č. 14, 

která se věnuje obecné nabídce sportů, kde pouze 15% respondentů bylo nějakým 

způsobem nespokojeno. Skutečnost, že necelá polovina respondentů některé sportovní 

přenosy postrádá, není pro stanici zásadním problémem, nýbrž prostorem ke zlepšení. 

Ačkoliv respondenti některé přenosy postrádají, jsou ochotni stanici ČT sport i nadále 

sledovat. V případě doplnění postrádaných sportů by došlo k prohloubení pozitivního 

vztahu mezi stanicí a divákem. 

Z celkových 530 respondentů  236 z nich u další otázky zmiňovalo, jaký konkrétní 

přenos (sport) jim ve vysílání ČT sport chybí. Nejvíce diváci postrádají přenosy 

z fotbalu (102), s větším odstupem poté přenosy z tenisu (18), basketbalu (14) 

a baseballu (12). Dále se mezi odpověďmi vícekrát objevovaly sporty jako volejbal 

(10), cyklistika a lední hokej (8). Zajímavé je porovnání s otázkou, kde měli respondenti 

možnost uvést, jaké sporty nejraději sledují a kde mezi top 6 skončily například 

i volejbal a lední hokej. Pouze deseti respondentům chybí nějaké přenosy z volejbalu 

a jen osmi respondentům přenosy z ledního hokeje. Lze tedy částečně usuzovat, 

že v těchto dvou případech ČT sport jejich poptávku poměrně dobře saturuje. 
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5.4.3 Pravidelné pořady 

Kromě přímých přenosů se často ve vysílání vyskytují pravidelné pořady, jako jsou 

například Cyklotoulky, Olympijský magazín, Basketmánie a spousty další. Bez těchto 

pořadů by bylo jen stěží možné vysílat kontinuálně 24 hodin denně, aniž by časté 

reprízy přenosů diváka úplně omrzely.  

Otázka 19: Sledujete pravidelné sportovní pořady stanice ČT sport? 

Graf 13 Sledování pravidelných sportovních pořadů  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Otázka č. 20 měla zjistit, kolik procent respondentů sleduje pravidelné sportovní pořady 

na stanici ČT sport. Získaná data jasně ukazují, že z  celkového počtu 560 respondentů 

to je pouhých 32%. Celkem 68% respondentů není „fanoušky“ těchto pořadů. Podle 

výsledků lze usuzovat, že sportovní pořady nejsou mezi diváky až tak moc oblíbené, 

tedy si neovlivňují tolik celkovou popularitu stanice.  

Podotázka 20: Jste spokojeni s jejich celkovou kvalitou? 

Otázku lze shrnout tak, že když už jsou respondenti diváky (164) těchto pravidelných 

pořadů, tak logicky jsou spokojeni s jejich kvalitou (obsah, záběry, zpracování atd.). 

Jednotlivé možnosti jsou zastoupeny následovně (počet respondentů):  

• Jsem spíše spokojen/a - 92 

• Jsem zcela spokojen/a - 50 

• Nejsem ani spokojen, ani nespokojen - 20 

• Jsem spíše nespokojen/a - 2 

• Jsem zcela nespokojen/a - 0
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5.4.4 Osobnosti 

K oblibě sportovní stanice u diváků nemalou měrou určitě přispívají i lidé, kteří tam 

pracují a jsou vidět a slyšet v televizním vysílání, ať už se jedná o moderátory, reportéry 

nebo komentátory. Divák vnímá jejich celkovou práci, vystupování, vyjadřování a třeba 

i přehled a znalosti daného sportu.  

Otázka 21: V souvislosti s ČT sport, vybaví se vám nějaká konkrétní osobnost s ní 

spjatá? Pokud ano, jaká? 

Graf 14 Spontánní povědomí osobností sportovní stanice ČT sport  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Diváci mají silné asociace u ČT sport s lidmi, jako jsou R. Záruba, J. Bosák a M. Dusík. 

Nejčastěji byl jimi zmiňován (41,8%) šéfkomentátor redakce sportu - Robert Záruba, 

který je divákům asi nejvíce známý na základě komentování přenosů ledního hokeje, 

kdy některé jeho hlášky patří mezi velice populární. Na druhém místě (21,1 %) skončil 

fotbalový komentátor Jaromír Bosák. S větším odstupem (6,1%) si respondenti vybavili 

jméno dalšího sportovního komentátora - Michala Dusíka.  

Dále byla zmiňována jména jako fotbalový expert Pavel Karoch, komentátor Tomáš 

Jílek (lední hokej, cyklistika) nebo moderátor/komentátor Ondřej Zamazal (lední hokej, 

florbal). Zbylých 36,6 % respondentů si žádné konkrétní jméno při vyplňování 

dotazníku v tu chvíli nevybavilo.  

41,8%

36,8%

21,1%

6,1%

Osobnosti stanice ČT sport 

Robert Záruba Nevybaví Jaromír Bosák Michal Dusík
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Lze také pozorovat jistou vazbu mezi nejpreferovanějšími sporty mezi respondenty, 

kterými zvolili právě fotbal a lední hokej a všemi třemi tři jmenovanými, kteří jsou 

vybráni jako nejvýraznější postavy stanice ČT sport, kteří se na tyto sporty specializují.  

Otázka 22: Jak celkově hodnotíte jejich práci jako celku? (připravenost, vystupování, 

znalosti, atd.) 

Graf 15 Hodnocení jejich práce jako celku  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

V této otázce bylo úkolem respondentů pomocí známkování jako ve škole (1 - výborné, 

5 - nedostatečné) ohodnotit svou spokojenost s celkovou kvalitou jejich práce jako 

celku. Ze získaných dat 38,2 % respondentů hodnotilo známkou 1. Známkou 2 je poté 

hodnotilo 25,1 % respondentů. Zbylé známky (3 - 5) zvolilo v průměru 12 % 

respondentů. Celková průměrná hodnota činila okolo 2,35, tedy i v tomto případě lze 

konstatovat, že diváci spíše hodnotí kvalitu jejich práce kladně až skoro průměrně.  
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5.4.5 Zpravodajství  

Nedílnou součástí sportovního vysílání je i zpravodajství, které divákovi přináší obecný 

přehled ze světa sportu. I toto může být jeden z aspektů, proč by mohla být stanice 

u diváků populární. Během dne jsou pro diváky do vysílání zařazeny tzv. Sportovní 

zprávy.  

Otázka 23: Sledujete sportovní zpravodajství na stanici ČT sport? 

Graf 16 Sledování sportovního zpravodajství  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Otázka č. 24 měla jasný úkol, zjistit kolik procent respondentů sleduje sportovní 

zpravodajství na stanici ČT sport. Z celkového počtu 560 respondentů pouze 41,8 % 

alespoň někdy sportovní zprávy zhlédne, avšak neučiní tak 58,2% z nich. To by mohlo 

z mého pohledu souviset s tím, že většina sportovních výsledků a informací lze 

pohodlně dohledat na internetu, aniž by divák musel čekat na konkrétní čas vysílání 

těchto zpráv. Zajímavé je si v této souvislosti rozdělit výsledky podle věkových 

kategorií.  

To nám přehledně demonstrují právě čísla z grafu 17, které vycházejí z počtu 

234 diváků sportovních zpráv. Poměrně zajímavý je fakt, že celkový rozdíl mezi 

zastoupenými kategoriemi je pouhých 11,9%. Největší počet je v kategorii 50 a více let, 

přesně 48%, naopak nejméně v kategorii do 19 let, tam je zastoupeno 36,1% diváků. 

U zbylých dvou kategorií se pohybuje počet diváků průměrně okolo 44%. Výsledky 

jsou v rozporu s očekáváním, které počítalo s výrazně vyšším rozdílem mezi 

sledovaností u mladších a starších kategorií. 

41,8%

58,2%

Sledování sportovního zpravodajství 

Ano Ne
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Graf 17 Sledující sportovního zpravodajství dle věku 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Podotázka 24: Jste spokojeni se sportovním zpravodajstvím? 

Graf 18 Spokojenost se sportovním zpravodajstvím  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Diváci sportovního zpravodajství měli dále možnost vyjádřit míru své spokojenosti. 

Více jak 82% z nich je se zprávami spokojeno. Nejčastěji se klaněli k možnosti - spíše 

spokojen/a, kterou vybralo 122 respondentů, o něco méně měla možnost - zcela 

spokojen/a, kterou zvolilo 70 respondentů. Neutrální názor k této věci pak má 38 z nich. 

Spíše nespokojen je počet pouhých 4 respondentů a zcela nespokojen není žádný z nich, 

což lze brát určitě pozitivně. 
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Podotázka 25: Jak hodnotíte náplň (obsah) sportovního zpravodajství? 

Graf 19 Hodnocení obsažnosti zpravodajství  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

U této otázky bylo záměrem zjistit za použití 5 bodové škály, jak diváci vnímají 

sportovní zpravodajství, zejména jeho obsah. Zda se z něj „nic“ nedozvědí, tedy že je 

stručné na poskytnuté informace ze sportovního světa nebo zda je dostatečně obsáhlé 

a splňuje jejich osobní očekávání. Na základě průměrné hodnoty lehce přes 3 nelze 

vyvodit žádný jednoznačný výsledek. Lze vyvodit pouze takový závěr, že zprávy 

pro diváky nejsou příliš stručné, ale ani stoprocentně obsáhlé.   
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5.4.6 Sociální sítě/ web  

V dnešní době mohou diváci zvolit více možností sledovat sportovní přenosy 

a výsledky než pouze prostřednictvím televize. Zvyšovat popularitu samotné stanice 

mohou i další platformy jako je web, aplikace nebo sociální sítě.  

Využití vysílání na webu je pozitivní i z pohledu diváka, tak i samotné stanice. Díky 

tomu může nabídnout více sportů zároveň, jelikož je jasné, že při nabitém programu, 

hlavně tedy o víkendu, nemohou dostat všichni prostor v hlavním vysílání. 

Tím se zvyšuje i možnost oslovit větší počet diváků, díky právě rozmanité nabídce 

různých sportů. Otázka č. 27 si klade za úkol zjistit od respondentů, zda využívají této 

možnosti webového vysílání a nakolik ho upřednostňují oproti klasickému televiznímu.   

ČT sport se také aktivně věnuje obsahu na sociálních sítích, skrze které svým 

příznivcům poskytuje různé sportovní informace či výsledky. Dále může propagovat 

své denní vysílání a tím také oslovit více lidí, kteří si poté daný sport na stanici pustí. 

Odpověď, zda to uživatelé opravdu takto reflektují, má přinést otázka č. 29, která 

se věnuje spokojenosti ve vztahu k obsahu na sociálních sítích. Nabízí také volně 

dostupnou mobilní aplikaci, které se věnuje otázka č. 28. Ta má za úkol přinést přehled 

o tom, jestli jí respondenti disponují a používají ji. Na všechny tyto otázky odpovídá 

plný počet respondentů.  

Otázka 26: Sledujete sportovní přenosy prostřednictvím webu? 

Tabulka 6 Poměr sledování webu oproti televizi - vypočítané hodnoty  

Průměr Medián  Modus  

21,85 10,00 0,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

Otázka č. 27 měla za úkol zjistit procentuální poměr, jakým diváci sledují sportovní 

přenosy na webu oproti jejich vysílání v televizi. Z výsledných dat vyplývá, 

že respondenti nejsou tomuto způsobu příliš nakloněni. Dá se říci, že respondenti 

na webu sport v podstatě nesledují. Což vzhledem k tomu, že ČT sport na tento způsob 

sází v poslední době čím dál tím více a také se tam objevuje o mnoho více přenosů než 

v televizi, je poměrně dosti nepovzbudivý výsledek. Příčin a důvodů může být několik, 

například občasné výpadky i malá propagace samotného webu. To však nelze 

na základě provedeného kvantitativního výzkumu přesněji určit.  
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Otázka 27: Máte staženou aplikaci ČT sport v mobilním telefonu či jiném zařízení? 

Graf 20 Aplikace ČT sport  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Graf 20 se věnuje mobilní aplikaci ČT sport, která je zdarma dostupná pro všechny. 

Její představení proběhlo před více než osmi lety v roce 2013. Aplikace svým 

uživatelům kromě živého vysílání, televizního programu a zpráv ze světa sportu, nabízí 

také možnost poslechu různých sportovních podcastů. I přes tyto nabízené možnosti 

(funkce) nadpoloviční většina respondentů (63,3 %) aktuálně nemá nainstalovanou tuto 

aplikaci ve svém zařízení. Více než čtvrtina (27,9 %) respondentů má aplikaci sice 

staženou, ale pouhých 8,6 % respondentů tuto aplikaci i používá. Výsledky získané 

touto otázkou nevyznívají pro aplikaci ze strany respondentů příliš pozitivně 

a to i navzdory dnešní době moderních technologií, ale i tomu, že už je nějaký čas 

v provozu. Na základě výsledku lze usuzovat, že se výrazněji nepodílí na popularitě 

samotné stanice u diváků.  
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Otázka 29: Jste spokojeni s obsahem sdíleným ČT sport prostřednictvím sociálních 

sítí? 

Graf 21 Obsah na sociálních sítích  

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Čísla v grafu 21 reprezentují zastoupení respondentů ve vztahu k obsahu sdíleném 

na sociálních sítích. Z posbíraných dat vyplývá, že obsah sleduje více jak polovina 

dotázaných (58,6%). Je určitě povzbudivé, že většina z nich (67,1%) je s obsahem 

spokojena, konkrétně Spíše spokojen/a odpovídalo 158 respondentů a zcela je 

spokojeno 62. Pouhých 8 je spíše nespokojeno a zcela nespokojen není žádný 

z účastníků výzkumu. Těch, kteří nemají utvořený konkrétní názor je pak celkem 100. 

Zbylá část respondentů (41,4%) obsah ČT sport, který sdílí prostřednictvím svých 

profilů na sociálních sítích, vůbec nesleduje a nevěnuje mu pozornost.  

Tabulka 7 Obsah na sociálních sítích dle věku 

Obsah na sociálních sítích dle věku do 19 let 20 - 29 let 30 - 49 let 50 a více let 

Nesleduji obsah na sociálních sítích 12 68 42 110 

Jsem spíše spokojen/a 20 88 34 16 

Nejsem ani spokojen, ani nespokojen 4 50 32 14 

Jsem zcela spokojen/a 6 34 14 8 

Jsem spíše nespokojen/a 0 4 2 2 

Počet respondentů  42 244 124 150 

Zdroj: vlastní zpracování
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Graf 22 Obsah na sociálních sítích dle věku 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Ve vztahu k sociálním sítím je určitě zajímavé si podrobněji analyzovat samotné 

odpovědi respondentů rozdělené na základě věkové kategorie, do které spadají, 

jak prezentují čísla v grafu 22. V dnešní společnosti je obecně známý fakt, že kladný 

vztah k sociálním sítím mají spíše mladší generace, což lze pozorovat i na získaných 

datech. Ze 150 respondentů spadajících do věkové kategorie 50 a více let odpovídá 

73,3% těm, kteří nesledují obsah ČT sport na sociálních sítích. I u druhé nejstarší 

věkové kategorie 30 - 49 let zvolilo nejvíce respondentů (42) tuto odpověď. Naopak 

206 respondentů (72%) zbylých dvou kategorií, tedy do věku 29 let, sleduje obsah 

sdílený na sociálních sítích a převládá u nich spíše spokojenost. 
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6 Diskuze  

Doba televizního vysílání se změnila. Pryč jsou časy, kdy bylo možné na veřejnoprávní 

stanici sledovat nejprestižnější soutěže bez nutnosti kupování balíčků s placenými 

kanály. Díky stanici ČT sport mohl český národ sledovat velké úspěchy českého sportu 

v přímém přenosu a bez starostí. V posledních letech ale na trh se sportovním vysíláním 

vstoupily subjekty s kapitálem vysoko přesahujícím možnosti České televize. Zákonitě 

muselo dojít k novému přerozdělení sportovního obsahu. Nové konkurenční prostředí 

i nabídka přenosů zásadně ovlivnily oblíbenost stanice ČT sport, z čehož vyplývá 

nutnost výzkumu aktuální popularity této stanice, jejíž fungování z velké části platí 

drtivá většina občanů České republiky. Samotné situaci nepomáhají ani poslední zprávy 

z prostředí televize, které se objevily na konci května roku 2022, kdy bylo ohlášeno 

výrazné šetření. To se dotkne nejvíce právě sportu, kdy stanice bude omezovat nákupy 

vysílacích práv. Dojde také ke zrušení ČT3, která je čas od času při přeplněném 

programu ČT sport využívána k vysílání konkrétních přenosů, a to hlavně tedy 

o víkendech.   

Důležitost ČT sport pro domácí veřejnost je zřejmá i ze zájmu, který vzbuzuje 

na akademické půdě. Zatímco Zoubková (2020) analyzovala fungování ČT sport 

z hlediska managementu, Matoušková (2018) zkoumala vhodnost využití reklam. 

Obecně se tématu veřejnoprávních televizí věnoval Hozák (2020), který poukázal 

na problematiku nízkého rozpočtu ČT sport.  

Hlavním cílem tohoto marketingového výzkumu bylo zjistit a popsat popularitu 

sportovní stanice ČT sport u veřejnosti, a to i ve srovnání s ostatními televizními 

stanicemi. Praktickým přínosem práce bylo určeno sepsání doporučení, které by mohla 

stanice ČT sport zařadit v praxi. Za tímto účelem bylo provedeno dotazníkové šetření, 

jemuž předcházela rešerše odborné literatury, vymezení základních pojmů nebo 

definování hlavních konkurentů. Před distribucí dotazníku byly provedeny nezbytné 

kroky k zajištění validity a reliability. Na základě výzkumu bylo odhaleno, že ČT sport 

plní očekávání respondentů, ale nedaří se jí reagovat na snahu konkurenčních stanic 

navýšit své tržní podíly. Díky zvolené metodě, která byla ve výzkumech popularity 

využita už v minulosti (Hammervold, R. & Solberg, H., 2006; Kuklík, 2018), bylo 

dosaženo cíle. 
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Ku prospěchu byla zcela jistě vyrovnanost vzorku z hlediska pohlaví. V případě 

věkových skupin byla nejvíce zastoupena kategorie 20-29 let. Alespoň dvacetiprocentní 

hranici z celkového počtu respondentů ale překročily i skupiny 30-49 let a 50 a více let. 

Jsem přesvědčen, že takový vzorek je pro dosažení validity dostačující. 

Úvodní otázky dotazníku prokázaly zcela zřejmý zájem českého televizního obecenstva 

o sportovní vysílání. Taková data poukazují na potenciál, který v ČT sport dřímá. Velmi 

zajímavé výsledky přineslo rozdělení respondentů z hlediska pohlaví. Ženské 

obecenstvo v dotazníku uvedlo, že sportovní přenosy nevyhledává v tak velké míře. 

Sporty, které ale ženská část populace v televizním vysílání vyhledává, jsou z velké 

části nabízeny právě ČT sport. Potenciál v navýšení sledovanosti přilákáním divaček je 

očividný. 

Jak bylo uvedeno v teoretické části, jedním z hlavním ukazatelů popularity je povědomí 

o sportovní stanici. Dle odpovědí respondentů je ČT sport v České republice známá. 

O její existenci ví naprostá většina dotazovaných. Lze konstatovat, že v porovnání 

se stanicí Nova Sport 2 má až dvojnásobnou šanci sportovní diváky zaujmout. Kámen 

úrazu přichází v dalším z klíčových ukazatelů – spokojenosti s kvalitou.  

Ačkoliv v otázkách, které byly zaměřeny přímo na fungování stanice, obdržela 

až na výjimky kladná hodnocení, o poznání negativněji vyznělo její srovnání 

s konkurenčními stanicemi, a to ve všech zkoumaných kritériích. S ohledem 

na dlouhodobé působení stanice ČT sport se nabízí znepokojující otázka, 

zda se v ní diváci v minulosti nezklamali a navzdory její znalosti neberou její existenci 

v potaz. V takovém případě by bylo zvýšení popularity stanice velmi obtížné a případná 

doporučení by pozbyla účinnosti. 

Prognózy ohledně změn výsledků v příštích letech jsou spíše negativní. Velmi špatně 

byl například v porovnání s komerčními stanicemi hodnocen celkový program. 

Ten se z velké části odvíjí z finančních možností stanice. Jak upozornil již zmiňovaný 

Hozák (2020), z hlediska finančního kapitálu nejsou veřejnoprávní televize celosvětově 

konkurenceschopné. 

Mírným pozitivem může být skutečnost, že nespokojenost respondentů s kritériem 

zahrnujícím "komentování" může být snadno vyřešena. Kontrakty se zaměstnanci jsou 

krátkodobého nebo střednědobého charakteru a jejich obměna by nebyla zásadní 

překážkou. Problematika komentátorů byla zmíněna i v otázce 22 („V souvislosti s ČT 
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sport, vybaví se vám nějaká konkrétní osobnost s ní spjatá? Pokud ano, jaká?"). 

Všechny tři osobnosti, které si respondenti vybavili, jsou právě komentátoři. Robert 

Záruba, Michal Dusík i Jaromír Bosák jsou už v podstatě inventáři ČT sport. Je 

ale zřejmé, že v posledních letech se stanici nepodařilo vygenerovat osobnost z mladší 

generace, která by se mohla přiblížit mladším televizním divákům. Ačkoliv se na první 

pohled může zdát, že se nejedná o zásadní problém, budoucnost stanice stojí z velké 

části právě na tom, zda dokáže konkurovat nejen jiným televizním stanicím, ale i jiným 

zábavním platformám. S tím souvisela například otázka 28 („Máte staženou aplikaci 

ČT sport v mobilním telefonu či jiném zařízení?‘‘), na jejímž základě je zřejmé, 

že prostřednictvím mobilní aplikace není stanice ČT sport schopna oslovit výraznější 

množství diváků. To se ostatně nedaří ani prostřednictvím sociálních sítí. Profily 

ČT sport sleduje na sociálních sítích zhruba polovina respondentů, přičemž hodnocení 

jsou vesměs neutrální. 

V kontextu s výše uvedenými daty, jejichž výsledky jsou ve vztahu k ČT sport spíše 

negativní, lze uvést velmi kladné odpovědi v kritériu nabídky sportů, a to i přes špatné 

výsledky v porovnání s konkurenčními stanicemi. Mezi diváky ČT sport jsou nejvíce 

oblíbené přímé přenosy. Podle grafů 5 a 6 je možné odvodit, že diváci kvitují především 

vysílání hokejové Extraligy a hokejového Mistrovství světa. Naopak pořady 

a zpravodajství z interní produkce televizní obecenstvo příliš nezajímají. 

Práce odhalila nepříjemnou realitu, které ČT sport čelí a která je v souladu 

s celosvětovým trendem. Komerční stanice využívají svých prostředků k zajímavějšímu 

obsahu. To láká televizní diváky k odklonu od veřejnoprávních televizí. Ve prospěch 

ČT sport nehraje ani legislativa, která reguluje možnost zařazování reklamních bloků 

do vysílání. Na základě výsledků dotazníkového šetření a zjištění popsaných 

v teoretické části výzkumu jsem dospěl k názoru, že má v republice stále velké 

zastoupení diváků, kteří si najdou čas na její vysílání, avšak v poměrně nízké frekvenci, 

tedy spíše za účelem sledování konkrétního přenosu či pořadu, než že by jí sledovali 

pravidelně. Výzkum dále přinesl poměrně nepříznivé zjištění, že kromě přímých 

přenosů diváky ostatní věci zařazené do programu příliš nelákají. Na druhou stranu 

pokud patří respondent ke skupině jejich konzumentů, tak je s nimi poměrně spokojen. 

I tak je jasné, že ČT sport musí od základů restrukturalizovat své pojetí televizního 

obsahu, se kterým nemůže dlouhodobě konkurovat. 
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Limitem výzkumu byla samotná kvantitativní povaha práce. Získaná tvrdá data na jednu 

stranu poskytla zajímavá zjištění, na stranu druhou ale nebylo možné získat kvalitativní 

údaje, které by vedly k více konkrétním doporučením. Dále z tohoto pohledu byl 

limitující i počet otázek, který nemohl být příliš vysoký, jinak by respondenti ztratili 

zájem o vyplňování samotného dotazníku. Už mnou zvolený počet 29 otázek byl 

poměrně hraniční.  
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7 Doporučení pro stanici ČT sport 

Po celkové analýze a zhodnocení provedeného výzkumu je také možné stanovit určitá 

doporučení, která mohou být poté využita v praxi samotnou stanicí či konkrétními 

lidmi, kteří se starají o její řízení. Doporučení lze shrnout do následujících bodů:  

• udržovat alespoň stávající zájem diváků o sportovní vysílání 

• zvýšit sledovanost pravidelných sportovních pořadů a zpravodajství 

• lépe propagovat vysílání na webu  

• využít potenciál sociálních sítí a mobilní aplikace  

• efektivní „boj“ s konkurencí - těžit ze snadnější dostupnosti pro diváka 

• dobře zvládnutá generační obměna komentátorů a moderátorů  

Prvním doporučení se zaměřuje na zpravodajství a především pravidelné sportovní 

pořady, které jsou nedílnou součástí vysílání. Zde je velká otázka, kolik si jich ČT sport 

bude moci dovolit v budoucnu sama vytvářet, asi jako nejaktuálnější příklad je možné 

doložit pořady Olympijský magazín, který musel kvůli finanční stránce skončit. 

Z výzkumu vyplynulo, že moc diváků svým obsahem spíše nezaujaly, na čemž 

by se určitě dalo zapracovat, aby přilákaly více diváků i potencionálních sponzorů, 

aby z toho plynulo i něco více pro samotnou stanici.  

Druhým doporučením je zlepšení propagace vysílání na webu, aby zaujalo více lidí. 

Stanice se snaží nabídnout co největší počet přenosů, na které má práva i mimo televizní 

vysílání. Avšak zájem ze strany diváků, jak dokazuje i samotný výzkum, je spíše 

nulový. Určitě by v tomto ohledu pomohla i vyšší kvalita přenosů, hlavně obrazu. 

Důležité je si dát pozor, aby nedošlo k odlivu diváku z televizního vysílání právě 

na web, jelikož sponzoring (z něj plynoucí příjmy) je jen v televizním vysílání, 

což by mohlo stanici naopak finančně uškodit. 

Třetí doporučení směřuje na využití potenciálu, který dnešní době technologií poskytují 

sociální sítě i mobilní aplikace. Je patrné, že diváky tímto směrem zatím moc 

neoslovily, což je, dá se říci, poměrně škoda. Důležité je zapracovat na obsahu, který 

mohou nabídnout divákovi a který to bude vnímat jako něco navíc, což mu přinese větší 

užitek. Především tak přilákat mladší generace, které budou doplňovat stávající 

diváckou základnu.  
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Dalším doporučením je efektivní boj s konkurencí, kdy je i z výsledků patrné, že stanice 

začíná výrazně ztrácet oproti komerčním stanicím a jejich finančním možnostem. 

I tak si myslím, že veřejnoprávní sportovní stanice je důležitá i z hlediska sportovních 

klubů, organizací a menších svazů, jelikož ty by se do vysílání komerčních stanic jen 

tak nedostaly, což by snižovalo jejich atraktivnost pro diváky (aktivní i pasivní) a mohlo 

by to pro některé znamenat i určité potíže do budoucna. Druhá stránka věci je taková, 

že stanice díky své veřejnoprávnosti je bude „muset“ i nadále vysílat. Myslím si, 

že by bylo určitě dobré se zamyslet nad určitou vzájemnou spoluprací, samozřejmě 

v rámci zákona povolených možností. Mohla by využít i své snadnější dostupnosti 

oproti placeným kanálům.  

Poslední doporučení se váže na osobnosti televize, které jsou stěžejním prvkem 

ve vysílání. Na stanici ČT sport působí velké množství zkušených moderátorů 

a reportérů, kteří jsou velice oblíbeni u diváků. Jenže všichni stárneme a bude nutná 

obměna těchto lidí za nové a mladší, kteří budou mít také divákům co nabídnout. 

Důležité je v tomto ohledu udržet si určitou atraktivnost, aby potencionální nástupci 

nezamířili spíše ke konkurenci.  

Vzhledem k již zmíněnému velkému šetření, které v nejbližších letech nastane, je 

na pováženou, kterým směrem se dál vydat. Díky tomu v tomto případě slouží 

doporučení spíše orientačně. I přes tento fakt by se daly v budoucnu více rozpracovat 

například v Diplomové práci. 
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8 Závěr 

Bakalářská práce reaguje na rostoucí konkurenci v oblasti televizního vysílání 

se sportovní tématikou. Nový rozměr dala tématu i pandemie nového typu koronaviru, 

která bezesporu ovlivnila zájem o pasivní sledování sportu. 

Cílem výzkumu bylo odhalit, v jakém stavu se z hlediska popularity nachází 

veřejnoprávní stanice ČT sport, která se potýká s těžkým konkurenčním bojem a obecně 

negativní náladou ve společnosti vůči České televizi. Zjištění jsou pro stanici ČT sport 

rozporuplná. Ačkoliv respondenti vyjádřili ve většině aspektů přízeň nebo alespoň 

neutrální postoj, ve srovnání s konkurenčními stanicemi byly výsledky téměř 

až katastrofální. V kontextu s čím dál většími finančními rozdíly mezi veřejnoprávními 

stanicemi a stanicemi komerčními, je téměř nemožné, aby se situace z pohledu ČT sport 

zlepšila. 

8.1 Praktický přínos práce 

Praktickým přínosem práce bylo odhalení reálného stavu popularity stanice ČT sport, 

což může sloužit jako základ pro rozhodnutí managementu stanice v různých 

manažerských činnostech. Například v oblasti personálního obsazení komentátorů 

a moderátorů je zřejmé, že se nedaří nahrazovat matadory mladými žurnalisty, 

a to navzdory blízké spolupráci České televize s Fakultou sociálních věd na Univerzitě 

Karlově, pod kterou spadá katedra mediálních studií. Další oblastí je strategie výběru 

sportovních přenosů. V dlouhodobém časovém horizontu nemůže ČT sport soupeřit 

o vysílání nejprestižnějších sportovních akcí. Dalším z přínosů práce tedy může být 

odhalení, které sporty jsou pro české diváky nejzajímavější a jakým směrem 

by ČT sport měla směřovat svou pozornost. Konkrétně je možné konstatovat, 

že nejpopulárnějšími sporty v České republice jsou fotbal a hokej. Naopak sporty jako 

volejbal nebo florbal sportovní fanoušky z hlediska sledovanosti příliš neoslovili. 

Z dostupných výsledků lze interpretovat, že sledovanost stanice je právě závislá 

na vysílání přímých přenosů ledního hokeje a biatlonu. 

Výzkum by také mohl sloužit jako podnět pro vyhodnocení nákladů na produkci pořadů 

se sportovní tématikou. Z dat získaných v tomto výzkumu vyplývá, že zájem o tyto 

pořady je minimální. 
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8.2 Teoretický přínos práce 

Přínos výzkumu pro akademickou půdu spatřuji v teoretické části této bakalářské práce. 

Detailní rozbor současného stavu ČT sport a nejbližší konkurence může sloužit jako 

podklad pro další akademické práce. Mezi takové je možné řadit široké spektrum 

výzkumů. Může se jednat o práce se zaměřením na televizní vysílání, přičemž 

na aktuálnosti nabývá například varianta přechodu na internetové platformy, které 

by si spravovaly jednotlivé sportovní organizace. Výsledky této práce mohou, 

ale v lecčem napovědět i výzkumníkům zabývajícím se financováním sportovních 

klubů. Právě příjmy z televizních práv jsou totiž pro české sportovní kluby důležitým 

zdrojem příjmů.  

V podobném duchu může být prospěšná i praktická část výzkumu. Kvantitativní 

charakter práce neumožnil získat odpovědi na všechny otázky a ponechal prostor 

pro dodatečný výzkum, který by mohl vysvětlit souvislosti mezi jednotlivými problémy. 

Jsem přesvědčen, že pro takový výzkum by byla adekvátní kvalitativní metoda 

rozhovoru s odpovědnými osobami ČT sport. 
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