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Úvod 

 

 Sport je mnohými autory označován za kulturní fenomén, jenž plodí hrdiny 

společnosti.1 Uctívaný atlet oplývá neobyčejnými schopnostmi, kterými vyniká nad ostatními, 

a pro sebezdokonalení vynakládá obdivuhodné fyzické úsilí. Z pohledu vládnoucích vrstev je 

sportovec nositelem snadno pochopitelného vzorce preferovaných vlastností, které přinášejí 

úspěch a slávu. Ovšem bytost se stává hrdinou až v okamžiku, kdy navenek demonstruje svoji 

výjimečnost. Hrdiny živí publikum a orientace publika je omezena významy, které produkují 

masová média. V globalizovaném světě přichází recipient do styku s mnoha událostmi pouze 

skrze média a prezentace profesionálního sportu na mezinárodní úrovni není výjimkou. 

Namísto vlastní zkušenosti příjemce konzumuje nabízené kulturní obsahy, jež distribuují 

masová média, aniž by kriticky pohlížel na významy v nich vložené. Na druhou stranu je ale 

také v moci recipienta si zakódované sdělení vyložit v jiném smyslu, než byl autorův záměr. 

Polysémii masové komunikace se média snaží potlačit standardizovanými postupy při tvorbě 

zprávy, které tlačí příjemce k jednoduššímu pochopení zamýšleného významu. 

 Ve své práci chci demonstrovat, jakým způsobem média transformují sportovní 

událost ve zprávu, kterou prezentují veřejnosti. Vycházím z předpokladu, že média 

představují jednu ze společenských institucí, které plní funkci tvorby, udržení a změny 

kulturních norem, funkci politické aktivity společnosti, funkci integrace lidí a udržování 

lidské soudržnosti.2 Ani sportovní obsahy v tištěných periodikách, rozhlasu nebo televizi 

nejsou oproštěny od vložených hodnot většinové společnosti. Domnívám se, že interpretace 

sportu na mezinárodní úrovni trpí národní jednostranností. Autor do textu vkládá své sympatie 

vůči reprezentantovi, staví ho do pozice českého hrdiny a vytváří zmytizované důvody jeho 

úspěchu. Simplifikované představy skutečnosti a narativní konstrukty pak vyvolávají dojem, 

že stávající společenské uspořádání je jediné správné. Národní a politická dimenze sportu se 

vzájemně proplétají, což média, která vlastní vládnoucí vrstvy společnosti, zdatně podporují. 

Mým cílem bylo toto tvrzení dokázat důkladným rozborem novinových článků. 

Teoretické myšlenky zabývající se kulturním fenoménem sportu, jeho propojením 

s národní politikou a opakovanými postupy médií při zobrazování sportovní události jsou 

nastíněny v první části práce. Jakou měrou se proplétají entity sportu, médií, národu a 

politiky? A jaké společné znaky charakterizují mediální prezentaci sportu? Pro obecnou 

                                                 
1 PELIŠ, Michal. Modern Society, Sport, Lifestyle – Together Forever. [s.l.] : [s.n.], 2006. 55-63 s. 
2 Společenské instituce a jednání člověka [online]. 2008 [cit. 2009-08-20]. Dostupný z WWW: 
<http://fss.muni.cz/~winkler/kapitola6.html>. 
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rovinu odpovědí jsem čerpala základní východiska z odborné literatury. Praktická část práce 

zahrnuje samostatný výzkum mediálních obsahů deníku Sport, se zaměřením na články o 

„české hrdince“ a zlaté oštěpařce z olympijských her v Pekingu 2008 – Barboře Špotákové. 
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1.  Teoretická část 

 

1. 1  Role sportu v lidské kultuře 

 Dřív, než se pustím do rozboru souvislostí mezi národem, sportem a jeho prezentací 

v médiích, považuji za důležité definovat sport z jeho podstaty. Je patrné, že sport, který lze 

bez pochyb zařadit do širšího rámce her, představuje nezbytnou součást moderní společnosti a 

už mnohem dříve prostupoval celou její kulturou. V posledních desetiletích se za vydatné 

podpory tisku, rozhlasu a televize stal možná nejrozšířenějším zábavním žánrem3 a v aktivní i 

pasivní formě dnes vyplňuje náš volný čas. Významné sportovní akce, jakými jsou 

olympijské hry nebo fotbalová mistrovství světa, novináři přezdívané sportovní svátky 

planety, patří mezi dlouhodobě očekávané a celosvětově sledované události. Pokud se 

zaměřím pouze na českou mediální scénu, neexistuje zde celorepublikový deník, který by 

postrádal sportovní rubriku, jeden se dokonce sportem zabývá kompletně celý. Televizní 

stanice věnují sportu tradičně mnoho prostoru a od roku 2006 mají diváci k dispozici 

samostatný sportovní kanál České televize. Tak vysokou míru pozornosti média nevěnují ani 

kultuře, ani vědě, ani jiným společenským odvětvím. 

 Sport se v různých podobách dotýká většiny lidí. Někdo může být náruživým 

fanouškem profesionálních soutěží a hráčů, jiný sportuje aktivně z touhy po fyzickém 

sebezdokonalení, další hledá ve sportu zábavu a rozptýlení. O tom, jaký fenomén současnosti 

sport představuje, snad není třeba dlouze referovat. Jak k tomu ale došlo? Co způsobilo, že je 

dnes sport nedílnou součástí moderní společnosti?  

 Abychom mohli zodpovědět položenou otázku, nesmíme myslet na sport tak, jak ho 

vnímáme dnes, tedy jako na běžný doplněk životního stylu.4 Naopak je třeba si uvědomit jeho 

obecné základy ve hře, z které vzešel, a rozpoznat jejich společné kulturní znaky, jež utvářely 

základy společnosti (stanovení pravidel, rovné podmínky v soutěži atd.). Bylo jen otázkou 

času, kdy se skloubí přirozená lidská hravost se stejně vrozenou rivalitou, a bezcílné hry 

jednotlivců přejdou v soutěžení o post nejlepšího. Tak se zrodil sport jako zespolečenštělá 

forma hry.5 Dnes už samotná hra nenabývá tak markantního kulturně tvořivého významu, 

který byl zřetelný při zrodu civilizace, v moderním sportu jsou však stále patrné herní prvky, 

které ženou lidstvo vpřed (soutěžení) a utvrzují společnost v jejích preferovaných hodnotách 

(soubor uctívaných vlastností, duch fair-play apod.). 

                                                 
3 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty. Praha : Dokořán, 2008, s. 11. 
4 PELIŠ, Michal. Sport – kulturní fenomén. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 4. 
5 CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998, s. 102. 
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 Definice hry a vymezení jejího vlivu v jednotlivých kulturách, nám na úvod pomůže 

pochopit, proč je moderní sport u široké veřejnosti tolik oblíbený a médii sledovaný. 

Konkrétně se pokusím odpovědět na následující otázky: Proč lidé provozují hry, respektive 

sport, a v čem je jejich smysl? Jakou funkci plní v lidské kultuře?  

 

1. 1. 1  Definice hry 

 Zajímavé je, že činnost, která je tak diametrálně odlišná od ostatních člověkem 

vykonávaných aktivit, provádíme tak často a nalézáme v ní tolik uspokojení. Oproti ostatnímu 

lidskému konání hra nevytváří žádné materiální statky. Na konci hry je vše stejné jako na 

jejím začátku.6 Může se sice dostavit pocit sebeuspokojení, ale hmatatelný výsledek chybí. 

Výjimkou by se mohly zdát hry hazardní, kde hráče lákají horentní sumy peněz, ale ve 

skutečnosti je málokdy získají. Přestože hra stojí mimo proces uspokojování nezbytných 

lidských potřeb a žádostí,7 je z hlediska sociologického i antropologického považována za 

plnohodnotnou součást lidské kultury. V čem tedy tkví její kouzlo? 

 Hra člověka osvobozuje. Poskytuje mu azyl před realitou každodenního života, má 

vnitřní smysl, vlastní pouze jí samé.8 Hráč se ocitá ve vymezeném čase a prostoru, zcela 

vyděleném od všedních povinností a s jinými ustanoveními, než platí „tam venku“.9 Hra je 

odstartována a ukončena předem smluvenými pravidly, která jí dávají řád, naplňují ji rytmem 

a harmonií. Stejné znaky nalézáme právě u sportu, ve kterém rozhodčí představuje nejvyšší 

možnou instanci rozhodování v aktuálním čase. Hry, které naopak pravidla postrádají, patří do 

oblasti předvádění, neboli hraní si „jako by“. Při nich se hráč snaží splnit jediné kritérium: 

navození iluze, kterou přijal on sám, svému divákovi. I on ale musí podstoupit riziko nezdaru, 

jednu z hlavních podmínek zábavnosti hry. Předem jasný výsledek je s povahou hry (i sportu) 

neslučitelný.10 

 Definujme tedy hru jako činnost svobodnou, vydělenou z reálného života, nejistou, 

neproduktivní, podřízenou pravidlům a fiktivní, přičemž se poslední dva přívlastky mohou 

vylučovat.11 Jde však zatím jen o čistou formu vysvětlení pojmu hra, bližší pohled na herní 

problematiku bude následovat v klasifikaci her na základní charakteristické skupiny, z nichž 

do jedné řadíme také sport. 

                                                 
6 CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998, s. 66. 
7 HUIZINGA, Johan. Homo ludens. Praha : Mladá fronta, 1971, s. 20. 
8 FINK, Eugen. Oáza štěstí. Praha : Mladá fronta, 1992, 61 s. 
9 CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998, s. 25. 
10 Tamtéž, s. 26. 
11 Tamtéž, s. 30. 
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1. 1. 2  Klasifikace her podle převládajících herních principů 

 Zatím nejkomplexnější teorii hry nabídl francouzský filozof a sociolog Roger Caillois 

v knize Hry a lidé. Caillois vymezil čtyři základní kategorie hry, lišící se podle převažujících 

herních principů: soutěže, náhody, chování „jako by“ a závratě (agón, alea, mimikry, ilinx).12 

Sport, jehož vymezení v lidské kultuře je pro mou práci stěžejní, bezesporu patří do prvně 

jmenovaného. Stejně jako hra je sportovní zápolení dobrovolné, vymezuje speciální prostor a 

čas, čemuž napomáhají pravidla,13 výsledek souboje je nejistý a na rozdíl od profesionálních 

hráčů ani sportovním divákům, ani amatérům neovlivňuje skutečné životy. Kvůli snadnějšímu 

uchopení celého tématu však považuji za důležité krátce charakterizovat nejenom kategorii 

agón a její kulturní formu v podobě sportu,14 ale také zbylé tři skupiny aleu, mimikry a ilinx. 

 AGÓN prezentuje zápolení, jehož výsledek můžeme ovlivnit jen my sami. Stimulem 

agonálních her je lidem vrozená rivalita a touha být lepší než ostatní. Zápas slouží k tomu, 

aby hráč ukázal, co umí a následně za to sklízel uznání přihlížejících. Konečný výsledek 

soutěže by však měl záviset pouze na připravenosti hráče a jeho dovednostech. Aby toto bylo 

splněno v nejvyšší míře, s přispěním pravidel se v průběhu agónu pečlivě dbá na vyrovnané 

podmínky všech přímých aktérů. Přesto nestaví zásada vymezeného prostoru oba soupeře na 

stejnou úroveň. Například u deskových her, jako jsou šachy či dáma, je zvýhodněn začínající 

hráč. Ještě markantněji tuto skutečnost můžeme pozorovat u kulečníku či šipek. Zápas, 

kterého se účastní větší počet hráčů a při němž je potřeba i většího herního prostoru, začíná 

losováním stran hřiště, které si po vymezeném čase týmy vymění. Například při fotbalovém 

střetnutí se ale může stát, že kvůli časovému posunu svítí slunce do očí vždy stejnému 

mužstvu. Tedy i po veškerém úsilí vytvořit rovné šance pro obě strany, aby se utkaly za 

ideálních podmínek, se do zápasu dokázal vloudit princip náhody, který se ač v malé míře 

může podepsat na průběhu soutěže.15 

 Naopak v druhé kategorii ALEA nemá hráč sebemenší šanci výsledek jakkoli ovlivnit. 

Naděje na příznivou náhodu je ve hře v kostky, ruletě nebo loterii jedinou motivací. Zde se už 

nemobilizují rezervy obratnosti, svalové síly či inteligence, hráč pouze čeká na výrok osudu. 

Veškerá péče, která byla při utváření agonálních her věnovaná vyrovnaným šancím soupeřů, 

se při organizaci her typu alea vynakládá na vyvážení rizika a zisku. Čím menší je naděje na 

                                                 
12 CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998, s. 33. 
13 PELIŠ, Michal. Sport – kulturní fenomén. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 4. 
14 Roger Caillois ve své práci Hry a lidé definoval tři formy herní existence: institucionalizovanou, kulturní a 
úpadkovou. V případě agonálních her, s převažujícím principem soutěže, uvádí jako institucionalizované formy 
hry například politiku, obchod a zaměstnání, zatímco úpadkovou formu agónu spatřuje v násilí a moderní válce. 
Sport pak označuje jako kulturní formu agonální hry. 
15 CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998, s. 34. 
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úspěch, tím větší je slibovaný zisk. Princip alea odmítá jakoukoli ctnost vyzdvihovanou v 

agonální hře. Projevuje se jako výsměch kterýmkoli zásluhám.16 

 Kategorii MIMIKRY popisuje Roger Caillois jako předvádění něčeho nebo někoho, 

čím nebo kým ve skutečnosti nejsme. Každá hra ve své podstatě předpokládá, že dočasně 

akceptujeme její iluzi. Při hře mimikry se iluzorní postavou stáváme my sami. Například 

čtenář poutavé knihy, který se vžívá do role hlavního hrdiny, anebo divák, který z tribuny 

pantomimicky pomáhá svému týmu při napínavé sportovní události. V obou případech si 

aktéři hrají „jako by“.17 

 Podstata poslední z Cailloisových kategorií ILINX je vyhledat specifické zmatení 

organismu. Opět se z mysli vytlačuje realita a hráč se oddává křeči, transu, až omámení. K 

navození stavu, kdy v těle stoupá hladina adrenalinu, lidé odjakživa užívali různých pomůcek. 

Ať už to byly masky na tvářích mužů archaických kmenů při rituálních obřadech, nebo 

škodlivý alkohol a drogy, rychlá auta a mechanické atrakce na poutích,18 které známe z dnešní 

doby. 

 Nyní už můžeme snáze odkrýt vliv čtyř hlavních herních principů na dosavadní vývoj 

lidské kultury a také si lépe uvědomit výskyt a význam jejich konkrétních forem v moderní 

společnosti. Co vedlo nizozemského historika a teoretika kultury Johana Huizingu 

k myšlence, že „lidská kultura se nerodí jako hra, ani ze hry, nýbrž ve hře“? 19 

 

1. 1. 3  Agón jako hnací motor pokroku 

 Jako největší herní kulturní činitel se nabízejí pravidla. Přirozený sklon k soutěživosti 

se nemohl udržet ve spontánní rovině dlouho, brzy bylo potřeba zaručit spravedlivé podmínky 

v zápolení všem soupeřům. Tak primitivní společenství poznala smysl pro rovnost a díky 

stanoveným mezím zkultivovala své chování, do té doby založeném pouze na pudových 

instinktech. Podle Cailloise právě pravidla hry položila základ zformované společnosti řídící 

se určitým řádem.20 

 Provázanost různých her s jednotlivými kulturami je zřejmá. V každé společnosti 

nalézáme převládající herní principy, které jsem nastínila výše v Cailloisových kategoriích 

her. I dnes můžeme různé černošské kmeny nazvat společnostmi vzruchu (mimikry, ilinx), 

civilizované národy pak společnostmi propočtu (agón, alea). Ovšem i moderní západní 

                                                 
16 CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998, s. 38. 
17 Tamtéž, s. 42. 
18 Tamtéž, s. 45. 
19 HUIZINGA, Johan. Homo ludens. Praha : Mladá fronta, 1971. 
20 CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998, s. 50. 
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civilizace musela vzejít z primitivního společenství upínajícího se k sakrálním představám 

koloběhu života a vzniku světa. I ony musely projít obdobím „masky a transu“.21 U 

archaických kmenů je v průběhu rituálních obřadů, které nesou zřetelné prvky hry, zpočátku 

pouhé napodobování s pomocí masky (mimikry) dohnáno až k posedlosti (zvuky bubnů, 

tanec). Předstírání je nahrazeno závratí, která stmeluje chatrná společenství a uvádí je do 

důvěrného styku, čímž plní sociální funkci.22 Ve skupině však stále převládá pudové jednání 

nad rozumem. Jaký podnět stál u vyvedení lidstva z dějinné léčky chaotických masek a 

způsobil zrod civilizace? 

 Mimikry a ilinx jako dva hlavní herní principy ve společnosti zanikají ve chvíli, kdy 

lidstvo dospívá k poznání kosmos, to jest k představě vesmíru, v němž neplatí zázraky. 

Chatrné tajemství masky je prolomeno a do popředí vystupují míry a čísla (Řecko). Autorita 

se opírá o klid a rozum, ne o pomatenost a šílenost, jako tomu bylo u kmenových šamanů. 

Mladou společnost nyní pohánějí dva vzájemně propojené herní principy, které nahradily 

mimikry a ilinx – agón ve formě vydobytých zásluh a alea s prvkem náhody. Roger Caillois 

toto považuje za rozhodující zlom v dějinách lidské civilizace.23 

 Mimikry a ilinx se ale nemohly úplně vyčerpat, stále cítíme touhu po přejinačení a 

transu. V dnešním světě, kde vládnou opačné principy, se objevují v nových zvrácených 

formách. Rozmach sportu či filmu posiluje „kult zastoupení“.24 Formují se fanoušci, kteří se 

hlásí k zásluhám svých vyvolených a své hvězdy oslavují stejně fanaticky, jako to dělaly 

archaické národy při náboženských obřadech. Hra „jako by“ je dnes nejzřetelnější v oblasti 

divadla a filmu, ale můžeme ji spatřovat také ve sportovním diváctví nebo módních trendech, 

které kopírují styl oblíbených celebrit. Pocit závrati (ilinx) zase vyhledáváme na poutích nebo 

při provozování adrenalinových sportů.  

 

1. 1. 4  Sport jako herní forma v moderní společnosti 

 Dnešní svět již nepotřebuje být korigován herními pravidly a nemusí si utvářet zbrusu 

nový řád. Tím hra kulturu obohatila mnohem dříve a nyní se může zdát, že už nemá co 

nabídnout. Přesto existují herní formy, a je to především sport, které v moderní společnosti 

zaplňují nemalý prostor. 

 Jakmile člověk ztratil jakoukoli souvislost mezi hrou a kultem, tedy sakrálností hry, a 

hra zabírala v jeho životě čím dál tím méně důležité místo, musel si začít pěstovat některé 
                                                 
21 CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998, s. 95. 
22 Tamtéž, s. 97. 
23 Tamtéž, s. 101. 
24 Tamtéž, s. 112. 
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činnosti, které by mu nabízely stejný požitek. Co se sportu týče, rivalita je nám přirozená a i 

když už naše kultura není přímo hrána, samotný princip soutěžení ji neustále rozvíjí. Na rozdíl 

od reálného života, kde se snažíme vynikat nad ostatní (ve škole, v zaměstnání), nám však 

sport umožňuje soupeřit a riskovat bez trvalých následků. Nezáleží na tom, jestli jste 

rekreační sportovec nebo náruživý televizní fanoušek. Moderní sport představuje pauzu ve 

zrychleném životě, je pro nás hrou, ve které nehledáme konečný smysl života, nesnažíme se 

skrze ni dosáhnout blahobytu ani životního štěstí, dopřává nám „jen“ odpočinek od reality.25 

 Ovšem jiné je to pro dnešní profesionální sportovce, u nichž se vytrácí herní 

spontánnost a bezstarostnost.26 Sport pro ně přestal být zábavou, ve smyslu relaxace, a stal se 

v podobě zaměstnání součástí reálného života. Jak ale ve své knize uvádí Roger Caillois, 

herní povaha profesionálních soutěží se tím ani v nejmenším nemění.27 Stále nalézáme mnoho 

společných znaků profesionálního sportu s hrou, ale podle mého názoru, je ještě markantněji 

než na hřišti můžeme sledovat u čím dál tím víc masovějšího sportovního diváctví, které je 

hlavním motorem výkonů sportovců a tvůrcem atmosféry soutěže.  

 

 Do teď jsem se zabývala sportem v jeho obecné rovině. Osvětlila jsem základy sportu 

ve hře, dosavadní vliv soutěže na vývoj lidské kultury a poukázala jsem také na ostatní herní 

formy, které provázejí lidstvo odnepaměti a dokazují, že člověk je tvor hrající. Ve stručnosti 

by tím měla být zodpovězena otázka vysoké popularity sportu a sportovního diváctví 

v moderní společnosti a tedy i důvod nebývalého zájmu médií zprostředkovávat početné 

skupině příjemců organizované sportovní akce. 

 Na následujících stranách se budu věnovat současnému profesionálnímu sportu na 

reprezentační úrovni a jeho publiku, jež by jeden bez druhého a bez podpory masových médií 

nemohly existovat. Turnaje mezinárodního rozsahu jsou médii nepřetržitě monitorovány a 

šířeny do všech koutů planety. Úspěch národních reprezentantů na takových soutěžích 

znamená zviditelnění státu v celosvětovém měřítku. Například sledovanost olympijských her 

převyšuje zájem o jakékoli jiné souběžné události, což je fakt, který nemohl zůstat ze strany 

nejvyšších státních představitelů bez odezvy. Politika, díky konceptu národní reprezentace, 

zasahuje do sportu stejně silně, jako do kterýchkoli jiných oblastí. Vzájemnou provázanost 

sportu a národní politiky popíši dále. 

  

                                                 
25 FINK, Eugen. Oáza štěstí. Praha : Mladá fronta, 1992, s. 12. 
26 HUIZINGA, Johan. Homo ludens. Praha : Mladá fronta, 1971, s. 268. 
27 CAILLOIS, Roger. Hry a lidé. Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998, s. 65. 
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1. 2  Sport, národ a politika 

 Spojení sportu s národem není náhodné. V životě společnosti rozdělené národními 

hranicemi států sport zastává důležitou socializační i nacionální roli. Je nositelem mnoha 

významných hodnot a stejně jako hra kdysi kulturu rozvíjela,28 její moderní nástupce ji 

minimálně formuje. Britští kolonizátoři dokonce užívali fotbal jako nástroj k civilizování 

„barbarských“ Afričanů. Sport je měl naučit týmovému duchu, disciplíně a respektování 

pravidel hry.29 Ve sportu je důležitým činitelem úspěch a ten je veřejnosti prezentován jako 

dosažitelný pomocí mnoha charakterových vlastností. Kázeň a řád, individualismus, podřízení 

se autoritě a kolektivní cítění, to je jen zlomek výhod socializace sportem, který díky své 

medializované podobě v konečném důsledku představuje oporu systému hegemonie 

kapitalistických společností.30 

 Společenský význam sportu po kulturní i kolektivní stránce ale není vlastní pouze 

kapitalistickým ideologiím. Propagace krásy pohybu těla ve spojení s disciplínou a nacionální 

sounáležitostí funguje dokonale ve státním socialismu nebo německém nacismu. Oba tyto 

režimy spojovaly sportovní události s politickými propagandami národní zdatnosti a 

kolektivismu. V případě Hitlerovského Německa nelze nezmínit konání letní olympiády 

v Berlíně roku 1936, která se stala jasnou manifestací síly nacistické ideologie nejenom 

internacionální, ale hlavně celosvětovou, a podpořená snímkem Olympia dokumentaristky 

Leni Reifenstahlové nesla zřetelné poselství o jedinečnosti čisté rasy do všech koutů země.31 

Masové propagaci her napomohl i fakt do té doby nepoznané míry medializování sportovní 

události, které umožnilo, aby byly úspěchy sportovců měřítkem mocenských sil národů jindy 

soupeřících na poli diplomacie. Pro ideologii komunismu je zase charakteristické období 

studené války. Sportovci Sovětského svazu se na velké soutěže nepřijížděli „jen“ účastnit, ale 

vyhrát. Mnohdy se už nesoutěžilo pouze na stadionech, ale také v laboratořích a výzkumných 

ústavech. Výkon předimenzovaného sportovce demonstroval vyspělost národa a sílu 

mocnosti. V takto diktovaných politických zájmech se nikdo nezdráhal užít i hrubé zásahy do 

organismů sportovců. 

Naopak slabé socialistické státy východního bloku prožívaly na poli sportu jediné 

zákonné formy revolty proti svým silnějším utlačovatelům a v případě úspěchu i určitou 

dávku satisfakce. Sportovní diváctví tak nebylo v duchu relaxace a zábavy, ale velkého vypětí 

                                                 
28 HUIZINGA, Johan. Homo ludens. Praha : Mladá fronta, 1971.  
29 LINDER, Tomáš. Afričané vystupují ze stínu. Týden. 2006, č. 24, s. 32-36. 
30 LAICHMAN, Marek. Politika sportu a budování národa. Revue pro média. 2005, č. 11, s. 2-7. 
31 ŠLESINGEROVÁ, Eva. Vidět krásné. Revue pro média. 2005, č. 11, s. 15-17. 
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a kolektivismu uvnitř stmeleného národa. To naznačuje, že ačkoli je sport ideologickým 

nástrojem dominantních vrstev, využívaný ke spontánní reprodukci potřebných představ a 

předsudků ohledně správného uspořádání stávající společnosti,32 diváci s jeho prezentací 

mohou nesouhlasit a hodnoty směřující k nastolení poslušnosti odmítnout. „Jak sport, tak 

média jako součásti populární kultury, v sobě obsahují zárodky rezistence umožňující 

vzdorovat shora uplatňovanému, dominantnímu společenskému systému.“33 Zápasy 

československé hokejové reprezentace se Sovětským svazem z konce šedesátých let, se silně 

politickým nádechem tehdejších událostí, jen potvrzují výše uvedené.  

„Ke komentování zápasu ČSSR – SSSR: Začalo to ve Stockholmu při MS 1969, naši 
hokejisté porazili dvakrát Sověty, já obě utkání vysílal a byl jsem kritizován za to, že jsem sám 
nekritizoval naše hráče, kteří si přelepili hvězdičku ve znaku na prsou, ale to hlavní přišlo 
později. Naši lidé v Praze s radostí přišli oslavovat na Václavské náměstí a já byl obviněn z 
toho, že jsem tu demonstraci u Aeroflotu svým komentářem vyprovokoval. Dokonce byla 
stanovena zvláštní komise v Praze, která hledala na záznamu větu: tak to doma dobře oslavte, 
však vy víte jak. Já jsem jí nikdy neřekl, komise ji nikdy nenašla, a přesto mě z televize 
vyhodili.“34 

(Vladimír Vácha, komentátor hokejových přenosů, 15. 3. 2006) 
 
Podobné typy sportovních utkání sledují i zarputilí nesportovci. Proč? V takových 

chvílích už nehraje hlavní roli sport.  

 

1. 2. 1  Vliv sportu na národní hrdost a identitu obyvatel 

 Pocit hrdosti z výkonů reprezentačních sportovců pociťují Češi dodnes. Dostačujícím 

důkazem jsou výzkumy Sociologického ústavu AV ČR z let 2003 a 2006, přímo zaměřené na 

národní hrdost občanů ČR. Zatímco na úspěchy ve sportu a české sportovce je hrdo okolo 

90% obyvatel ve věku od 15 let, ostatní odvětví formující národní stát, jako jsou politika, 

historie či věda, zdaleka takové obliby nedosáhla.35 Proč je tomu tak? Jak ve své reflexi 

fenoménu mezistátních fotbalových zápasů poznamenal britský historik Eric Hobsbawm: 

„Imaginární společenství miliónů se zdá být reálnější, má-li podobu týmu jedenácti lidí 

s konkrétními jmény,“36 zvláště u kolektivních sportů na reprezentační úrovni vyniká 

představa sounáležitosti a identifikace s národem. Navíc mimo sportovců žádní umělci ani 

                                                 
32 LAICHMAN, Marek. Politika sportu a budování národa. Revue pro média. 2005, č. 11, s. 2-7. 
33 BINKOVÁ, Pavlína. Ideologie, sport a mediální událost. Revue pro média. 2005, č. 11, s. 8-13. 
34 Vladimír Vácha, moderátor Československé televize, na otázku: „Proč přesně jste po komentování zápasů 
ČSR - SSSR nesměl na obrazovku? Co jste řekl tak hrozného?, záznam chatu ČT ze středy 15. března 2006 
od 14:00. 
35 Sociologický ústav AV ČR [online]. [cit. 2007-04-10]. Dostupný z WWW: http://www.cvvm.cas.cz/, tiskové 
zprávy CVVM, výzkumy na téma Hrdost Čechů na Čechy a Národní hrdost občanů ČR. 
36 HOBSBAWM, Eric. Nations and Nationalism since 1780. Cambridge : Cambridge University Press, 1990. s. 
142. 
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vědci neúčinkují na mezinárodní scéně pod hlavičkou ČR a se státním znakem na prsou. 

Naopak se prezentují individuálně a jako takový se bere i jejich případný úspěch.  

 Koncepce národní reprezentace, mohutně podporovaná médii, podle mého názoru, 

stojí v hodnotovém žebříčku sportovních fanoušků na nejvyšším stupni a dokáže přitáhnout i 

publikum, které obvykle sport nezajímá. Na úrovni klubového fotbalu a jeho nejslavnějšího 

turnaje Champions League se můžeme často setkat se situací, že v zápase o postup do dalších 

bojů, nebo definitivní vyřazení ze soutěže, se střetnou týmy z jedné země nebo dokonce 

rivalové z jednoho města (v případě AC a Interu Milán nebo londýnských Arsenalu a Chelsea 

se nejedná o nic neuvěřitelného). V takovém případě, domnívám se, je u fanoušků na prvním 

místě jejich vyvolený klub a nesnášenlivost s příznivci soupeřů stoupá se zvyšující se gradací 

soutěže. Při mezinárodním reprezentačním zápase je to jiné. Nejenom že se kolektivně spojí 

fanoušci všech týmů z národní ligy v jeden celek, ale masu doplňují i diváci do té doby ke 

sledování fotbalových zápasů pasivní. Úspěšní zástupci státu pak mohou za pomoci médií 

v jeho obyvatelích podnítit sounáležitost, hrdost z příslušnosti k určité komuně, kolektivismus 

v rámci hranicemi vymezeného státu a pocit národního vědomí. Díky mezinárodním 

fotbalovým turnajům se na čas dokážou stmelit i jindy znepřátelené africké kmeny, které jsou 

kvůli kolonizátory uměle vytvořeným hranicím mnohdy sloučeny v národní stát zcela 

nesmyslně. „Ghana, Togo, Kamerun a jiné země se skládají ze spousty soupeřících etnik. Ale 

když nastoupí národní tým, tak mu fandí všichni a je úplně jedno, zda pochází z jihu nebo ze 

severu země,“ říká v Praze působící politolog Belei Mandabouwe.37 

 Posílení identifikace svých občanů s národním společenstvím patří mezi primární 

zájmy všech států, proto se zdá být zřejmý důvod a motivace některých zemí věnovat sportu 

státní podporu. Česká republika je mezi nimi. Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 

vymezuje sport jako veřejně prospěšnou činnost a jako takovou ukládá státním orgánům ji 

finančně a jinak podporovat. Tak je tomu i v oblasti sportovního diváctví. Zákon č. 231/2001 

Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání v platném znění ukládá provozovateli 

vysílání povinnost umožnit většině obyvatelů České republiky sledování každé „události 

značného společenského významu“, a to v přímém přenosu. Pouze v případě dvou souběžně 

se odehrávajících akcí dovoluje zákon záznam.38 Jaké události jsou ale natolik „společensky 

významné“, že má televize povinnost je vysílat živě? Pravidelně obnovovaná vyhláška 

ministerstva kultury č. 233/2001 jich jmenuje hned několik a všechny sportovní.39 Žádné 

                                                 
37 LINDER, Tomáš. Afričané vystupují ze stínu. Týden. 2006, č. 24, s. 32-36. 
38 Heslář : Regulace vztahu médií a sportu. Revue pro média. 2005, č. 11, s. 43-44. 
39 Dostupná z WWW: http://www.rrtv.cz/cz/static/zakony/pdf/233-2001.pdf, [cit. 2007-05-10]. 
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politické, kulturní, ani jiné, pouze světové sportovní turnaje typu olympijských her a 

hokejových či fotbalových mistrovství, včetně nejdůležitějších zápasů české reprezentace. 

Nasnadě je spojitost výčtu sportovních událostí s jejich mezinárodní i národní popularitou, 

kde OH jsou už dávno pasovány na globální akci obrovského rozsahu, stejně tak je tomu u 

fotbalového mistrovství a hokej nesmí chybět už kvůli historicky dosaženým úspěchům na 

mezinárodním poli a oblíbenosti u českých obyvatel.  

 

1. 2. 2  Olympijské hry – obraz propojení národního státu a sportu 

 Olympijské hry už ve starém Řecku disponovaly spíše politickými ambicemi než těmi 

sportovními. I když byl olympijský vítěz jako jednotlivec ve svém státě veleben a ctěn až do 

své smrti, všeobecně známější pravda o tehdejších Hrách panuje ohledně držení míru mezi 

národy po dobu konání soutěží. Boje se přesunuly z pole válečného na ta sportovní. A tak 

tomu je i dnes. Vyspělé mocnosti spolu soutěží prostřednictvím individuálních výkonů svých 

sportovců a skrze vedení statistik o počtu získaných medailí vedou svůj národní boj. Menší 

země se pak dílčími úspěchy snaží zviditelnit – zdatnost reprezentantů odráží zdatnost národa, 

přednosti (ale i neduhy) atletů jednoho státu se globálně přebírají jako stereotypy chování 

charakteristické každému jeho obyvateli. V rámci celosvětových sportovních akcí jde o 

důsledek propojení sportovního a politického diskurzu. „Olympijské hnutí přijalo jednotku 

národa jako centrální jednotku moderní sociální morfologie a přijímalo atlety [...] jen jako 

‚formální zástupce‘ národů. Na druhou stranu klade jeho vlastní ideologie olympismu velký 

důraz na překračování národních a kulturních hranic a sporů prostřednictvím společného 

sportovního úsilí vedeného ve jménu sdílené humanity.“40 

 „Setkání národů pod pěti kruhy“, i tak se někdy přezdívá olympijským hrám, jejichž 

logo, znázorňující pět kontinentů, zná téměř každý. To si moc dobře uvědomují i hostitelské 

země a skrze pořádání Her doufají nejen v přímý hospodářský výdělek, ale hlavně ve 

zviditelnění oblasti pro budoucí turismus. Už tradičně se zahajovací ceremoniál Her pod 

dohledem organizátorů mění v otevřenou propagaci národní kultury země s vystoupením 

nejvěhlasnějších hvězd showbyznysu, zakončenou projevy politiků apod. K slavnostnímu 

začátku olympiády se vždy vzhlíží s očekáváním, ale už samotné přípravy budí velkou 

pozornost médií i široké veřejnosti na celém světě. Od vítězství v kandidatuře na pořádání OH 

k řádnému termínu konání Her vede dlouhá cesta plánování, budování a organizace. Další 

možnost pro vládnoucí vrstvy hostitelské země, jak dokázat své schopnosti a možnosti světu. 

                                                 
40 RIORDAN, James. Sport, Politics and Communism. Manchester : Manchester University Press, 1991. s. 10. 
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Megalomanie v rámci pořádání letních olympiád plně propukla v Sydney roku 2000 a 

doposud vyvrcholila loni v Pekingu. Z mého pohledu Čína evidentně pojímala roli pořadatele 

Her jako potvrzení nástupu nové mocnosti na světovou politicko-hospodářskou scénu, a to 

v duchu moderních staveb, precizní organizace i neuvěřitelné stovky získaných medailí. 

Londýn, který přivítá sportovce z celého světa v roce 2012, prý plánuje méně okázalé Hry. 

Otázkou ale je, jestli se nenechá strhnout enormní medializací události a své předsevzetí 

dodrží. Představa Her, které by svou velikostí předstihly olympiádu v Číně, je popravdě 

řečeno pro mnohé sportovní fanoušky až děsivá. 

 Olympiády nabízejí skvělý model k demonstraci propletení sportu a politiky. 

Umožňují i malým národním státům prosadit se a pomocí mnoha symbolů se vrýt do paměti 

zbytku světa. Jak vlajky, tak národní hymny si veřejnost díky jednotlivým sportovcům spojuje 

se svébytným státem. V pravidelných dvouletých (čtyřletých pouze v případě rozsáhlejší letní 

olympiády) intervalech se svět představuje světu. Stát, který se Her neúčastní, jako by nebyl. 

 

1. 2. 3  Sportovní diváctví jako opium 

 Během celosvětově významných a sledovaných sportovních událostí se politický život 

jednotlivých států „zastaví“. Při úspěšném tažení reprezentantů se mnohdy přeruší i život 

ekonomický (jak jsme tomu byli svědky u některých škol i zaměstnavatelů při účinkování 

české hokejové reprezentace na OH v Naganu 1998). „Divácké sporty přejímají funkci 

náboženství jako ,opia‘, odvádějící pozornost od reality společenských problémů a konfliktů. 

Diváctví a velké emocionální zaujetí pro sport zvyšují pasivitu a odčerpávají takové množství 

času a energie, že tyto problémy nebudou nikdy ani diskutovány, natož vyřešeny.“41 

Zajímavým příkladem zklidnění politických vášní sportovním úspěchem a odvedení 

pozornosti obyvatel od hospodářské nestability v zemi je příběh kamerunských fotbalistů na 

MS v Itálii 1990. „Lvi“ z Kamerunu oslnili svojí hrou a smolně vypadli ve čtvrtfinále, kde 

jejich účast žádný z odborníků nečekal. Euforie vyvolaná okolo národního týmu nakonec 

nejvíc prospěla tamějšímu prezidentu Paulu Biymu, když mu de facto pomohla v zažehnání 

vzpoury vyvolané demokratickým hnutím, které požadovalo svobodné volby. Díky 

uspokojení občanů z nebývalého sportovního úspěchu byla počínající politická krize 

zažehnána.42 

 Pak je zcela zřejmý důvod, proč stát podporuje sport a jeho medializování – obě 

funkční podoby sportu, kulturní i ideologická, představují účinný nástroj vládnoucích vrstev 

                                                 
41 LAICHMAN, Marek. Politika sportu a budování národa. Revue pro média. 2005, č. 11, s. 2-7. 
42 LINDER, Tomáš. Afričané vystupují ze stínu. Týden. 2006, č. 24, s. 32-36. 
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k posílení společenského statutu quo. U jedinců formováním jejich etického chování podle 

žádaných společenských hodnot, u celku národa vyvoláním diváckého nacionalismu, a tím i 

potřebných postojů ke státní autoritě. Politické smýšlení o sportu zcela otevřeně přiznává 

usnesení vlády České republiky ke Směrům státní politiky ve sportu na léta 2004 – 2006. Ve 

čtvrtém bodě dokumentu můžeme mezi cíli státní politiky nalézt „působení na změnu 

hodnotové orientace občanů v oblasti sportu jako faktoru tvorby morálních a etických hodnot, 

socializace a re-socializace, tak i jako faktoru projevu kultury státu a jeho reprezentace“.43 

 

 Ale jak je možné formovat masy a vštěpovat jim představy dominantních 

společenských vrstev? Neotřesitelné postavení médií v roli zprostředkovatelů sportovních 

událostí širokému poli příjemců, podporované zájmy sponzorů, nastíním v následující krátké 

kapitole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Dostupné na WWW: http://www.cstv.cz/informaceprovas/vladni/smery_2003-2006.doc, [cit. 2007-05-10]. 
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1. 3  Sportovní trojúhelník44 

 Ústřední úlohu v hodnotovém systému sportu a jeho prezentaci veřejnosti hrají média. 

Ani ideologické, ani kulturní tlaky, působící na obyvatele prostřednictvím sportu, by nikdy 

nedosáhly takové míry, nebýt jeho sílící medializace v 2. polovině 20. století. Díky živému 

televiznímu vysílání se sport stal dostupný široké základně fanoušků, kteří nechtějí nebo 

nemohou volit přímou účast na stadionu.  

 A kde je zájem televize a tisku s významnou částí populace v zádech, brzy se objeví 

také inzerenti. Sportovní akce v přímém televizním přenosu disponují početným publikem, 

které z marketinkového hlediska představuje dobře definovatelnou cílovou skupinou 

spotřebitelů. Sponzoring profesionálního sportu na sebe nenechal dlouho čekat a dnes už 

byste těžko hledali odvětví, do kterého nezasáhl. Z hlediska oslovení jednoho bodu cílové 

skupiny, je pro inzerenty mnohokrát výhodnější dostat se na televizní obrazovku skrze přímý 

přenos sportovního utkání, než platit přemrštěné sumy za minutový spot v klasickém 

reklamním čase. Vhodně umístěné logo sponzora na mantinelu, hrací ploše nebo přímo na 

dresu sportovců, zůstává na očích diváků po celou dobu trvání zápasu. Vzhledem k 

demografickému složení sportovního publika reklama zasáhne maximum potenciálních 

zákazníků. Nemalé finanční částky získávají sportovní federace a kluby také od televizních 

kanálů za vysílací práva. Nynější vrcholový sport sponzory potřebuje, dnešní profesionalitu 

sportu vybudovaly jejich peníze se zárukou návratnosti vynaložených prostředků z 

dopadu reklamy.  

 Ani televizní kanály v tomto symbiotickém prolnutí nic netratí. Výmluvné je 

prohlášení mediálního magnáta Ruperta Murdocha z roku 1996: „Sport naprosto překonává 

film a všechno ostatní ze zábavních žánrů. [...] Využíváme ho jako ,beranidlo‘ a jako hlavní 

lákadlo všech našich placených služeb.“45 Z ekonomického hlediska jsou sportovní pořady 

velmi ziskové stran reklamních zadavatelů a přitahují televizní diváky, kteří mohou zůstat 

vysílání věrní také při nesportovním programu. Hlavně u zpoplatněných televizních stanic 

mohou sportovní přenosy upoutat mnoho nových konzumentů. Podle amerického výtvarníka 

Davida Roweho je navíc kulturní prestiž sportu momentálně natolik významná, že soukromé i 

veřejné vysílání by bylo bez sportovních přenosů vnímáno jako neúplné.46 Paralelně ke 

stránkám v tisku má tedy sport své místo i na televizních obrazovkách.  

                                                 
44 Označení interakce médií (televize), sportu a sponzorů použité M. Bruhnem a následně Boylem a Haynesem. 
45 LACHMAN, Tomáš. Sport a televize: láska na první pohled. Revue pro média. 2005, č. 11, s. 30-32. 
46 „Je absurdné izolovat' šport od politiky" : rozhovor s Davidom Rowom. Revue pro média. 2005, č. 11, s. 20. 
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 Skrze svůj sílící vliv si televize (bok po boku se sponzory) začaly diktovat „pravidla 

hry“. Doby začátku utkání se přesouvají do nejsledovanějších odpoledních a večerních časů, 

hřiště a stadiony jsou upraveny podle přání inzerentů a postavení televizních kamer. Dokonce 

se mění i zažitá pravidla vybraných sportů. Tenisový Tie Break byl vymyšlen z jediného 

důvodu: rychlé rozhodnutí o vítězi mezi dvěma vyrovnanými soupeři, jejichž nekonečné 

přetahování a každý gam by bylo pro televizní obrazovku neúnosně dlouhé. Stejně tak se ve 

volejbale zrušily ztráty a každý vyhraný míč znamená bod.  

 Jak cudně vypadá uplatňovaný požadavek ještě černobílého vysílání na kontrastní 

odlišení dresů soupeřů (tmavá-světlá), oproti dnešním komerčním přestávkám, které odvádějí 

pozornost diváka od průběhu hry. Diktování televizní kultury v ČR vyvrcholilo hromadným 

nákupem SET TOP BOXŮ před přenosem zimních olympijských her v Turíně 2006, kterým 

mělo začít dlouho dopředu avizované digitální vysílání sportovního kanálu České televize 

ČT4 SPORT.47 

 

 Vliv médií na současnou podobu profesionálního sportu je neoddiskutovatelný. 

Dokážou ale televize, rozhlas, tisk nebo internet formovat i mínění a postoje publika? A 

pokud ano, jakým způsobem? Už na konci kapitoly „Sportovní diváctví jako opium“ jsem 

zmínila vliv masových médií na udržování stávajícího rozdělení moci ve společnosti tím, že 

recipientům předkládají souhrn hodnot a vzorů, které preferuje většinová vládnoucí vrstva. 

Tím média podporují socializaci jedince a stabilitu společnosti. Stejně však jako můžou média 

ovlivňovat publikum nabízenými významy, které obvykle vyhovují těm, jež média vlastní a 

ovládají, recipienti mají možnost tyto významy ve sdělení odmítnout. Poznání, jakým 

způsobem vnímá příjemce mediovaný text, by však vyžadovalo celý tým odborníků a ani není 

cílem této práce. 

 Mě naopak zajímají významy ve sdělení zakódované, které budu sama analyzovat v 

novinových článcích v praktické části práce. Jsou v mediovaném textu rozeznatelné záměry a 

subjektivní postoje autora? Pro snadnější pochopení tématu nyní vymezím základní mediální 

teorie a konkrétní prvky, které lze podle mediálních teoretiků opakovaně v prezentaci sportu 

vysledovat. 

 

 

                                                 
47 KÁLAL, Jan. Hlad po set-top-boxech [online]. DigiZone.cz, 30. ledna 2006 [cit. 2009-06-10]. Dostupný z 
WWW: <http://www.digizone.cz/aktuality/hlad-po-set-top-boxech/>. 
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1. 4  Mediální prezentace sportu 

 Podstatou jednání médií je zprostředkování události, tzv. mediace. V jakékoli 

mezilidské komunikaci jde o nejobecnější proces, při němž mezi dvě strany vstupuje 

prostředník, aby ovlivnil nebo zajistil vztah mezi nimi. Každý prostředník, v našem případě 

masová média, vtiskuje mediaci určitý ráz daný povahou zprostředkovatele, ale také pravidly 

vyplývajícími ze situace a cíli, které sleduje.48 Událostem, které veřejnost vnímá skrze 

masová média, vtiskují charakteristické vlastnosti sami jejich tvůrci. To oni tvoří z událostí 

zprávy a rozhodují, v jaké formě (a jestli vůbec) je podají příjemci. Objektivita pak 

představuje ideál, kterého ve skutečnosti nelze nikdy dosáhnout. „Televizní kamery, které 

snímají sportovní utkání, provádějí selekci událostí, některé aspekty události opomíjejí, na 

jiné soustředí pozornost, mění perspektivu apod. [...] Divákovi se tím pádem nedostává 

objektivního zprostředkování, nýbrž interpretace události.“49 

 Většina mediovaných sdělení má podle Umberta Eca charakter uzavřených textů, které 

v sobě obsahují latentní autorovo doporučení čtenáři, jak obsahu porozumět (tzv. preferované 

čtení). V publiku vidí bezbranného a pasivního konzumenta, neschopného vůči vloženému 

významu zaujmout rezistentní postoj.50 O jednoznačné účinnosti preferovaného četní na 

recipienta naopak pochybují britská kulturální studia. Například metoda etnografie publika 

zdůrazňuje determinaci čtenáře jeho kulturním zakotvením, nikoli textem. Každý autor 

televizní reportáže nebo novinového článku předkládá ve svém díle svůj způsob chápání 

události, na divácích a čtenářích pak je rozhodnutí, zda s významem, který byl do 

mediovaného sdělení vložen, souhlasit, anebo si ho dekódovat po svém.51  

 V případě zprostředkování a přijímání sportovní události se nejvíc ztotožňuji 

s výkladem procesu masové komunikace amerického teoretika Johna Fiskeho.52 Podle jeho 

konceptu sémiotické demokracie vzniká opravdový význam textu až na straně recipienta, 

který sdělení přijme lépe, pokud je kompatibilní s jeho zájmy, každodenní zkušeností a 

sociální situací. Jestliže text splňuje uvedená kritéria, má ambice stát se součástí populární 

                                                 
48 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno : Barrister and Principal, 2001. 392 s. 
49 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty. Praha : Dokořán, 2008, s. 35. 
50 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha : Argo, 2007. 372 s. 
51 Model zakódování a dekódování, jedna z verzí výkladu procesu masové komunikace, se pojí především se 
jménem britského zakladatele kulturálních studií Stuarta Halla, který považoval publikum za schopné 
identifikovat v textu vepsanou ideologii a přečíst ji různým způsobem s odkazem na sdílené kulturní prostředí. 
Jiné je tedy zakódování sdělení podavatelem a jiné je jeho dekódování adresátem. Tato teorie představuje 
radikální odklon od přenosového modelu masové komunikace z počátku 20. století, který předpokládá, že 
veškerá komunikace funguje jako interpersonální. HALL, Stuart. Encoding and Decoding in the Television 
Discourse. Univ.B'ham : Centre for Contemp.Cult.Studs. (1973). 
52 FISKE, John. Understanding Popular Culture. Boston : Unwin Hyman, 1989. 206 s. 
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kultury.53 Sémioticky, z hlediska významů, jsme si všichni rovni, každý člověk dokáže podle 

Fiskeho produkovat při procesu čtení vlastní významy, které jsou mimo jakoukoli působnost 

producentů textu. Předpokládám, že pokud si český divák pustí v televizi hokej, ihned se 

ztotožní s textem, který je k němu vysílán, i když na vývoj hry by už měl každý svůj 

subjektivní názor. Na druhou stranu lakrosové utkání by nejspíš představovalo text, který má 

recipient v českých podmínkách problém přijmout. Kulturní prostředí, rasa, pohlaví, intelekt, 

to vše hraje roli při dekódování významu sdělení, který s tím, co zamýšlel autor, nemusí 

korespondovat. Obsah masových médií je polysémický a právě polysémie je nezbytným 

rysem skutečně masové kultury.54  

 Charakteristické rysy prezentace události televizním přenosem a novinovým článkem 

se liší. Tyto rozdíly plynou z možností jednotlivých médií. Zatímco živé televizní vysílání 

umožňuje divákovi sledovat děj v aktuálním čase, a tím i prožívat aktuální emoce, denní tisk 

čerpá ze širšího časového horizontu. Namísto vzrušivých pocitů z právě probíhající události, 

kterou zprostředkovává televize, může tisk díky časovému odstupu nabídnout obsahově 

hodnotnější informace v podobě rozsáhlých analýz, komentářů a dalších zajímavostí. 

 Pokud ovšem není fanoušek přímo v dějišti soutěže, stále se mu skrze média dostává 

pouhá interpretace události a v takovém případě už musí počítat se zkreslením reality. Režisér 

přímého přenosu využívá střihu, neustále zaměňuje hru v přítomném čase s opakovanými 

scénami z minulosti, diktuje kameramanům, jaké záběry divákovi poskytne, a které mu 

zůstanou skryty. Stejně tak novinový článek je zcela podřízen libovůli pisatele, který do textu 

vkládá svůj vlastní prožitek zdůrazněný úderným titulkem a výmluvnou fotografií.  

 Jaké možnosti zprostředkování sportovní události tedy média využívají? V pokračující 

teoretické části poukážu na několik společných znaků mediální prezentace nejenom sportovní 

události. V praktické části se pak pokusím tato obecná tvrzení dokázat rozborem novinových 

článků o oštěpařce Barboře Špotákové během OH 2008 v Pekingu.  

 

1. 4. 1  Prezentace národního týmu jako „nás“ 

 Především u mezinárodních soubojů je patrný posun od objektivní, neutrálně laděné 

rétoriky k emocionálně zabarveným přívlastkům. V přímých přenosech nemá komentátor moc 

času k přemýšlení, musí improvizovat a pohotově reagovat na dění na stadionu. Je pouze na 

                                                 
53 Fiske svojí domněnku dokazuje na příkladu televizního Dallasu. Úspěšnost seriálu vidí v široké škále 
významů, ze které si většina příjemců vybere ten svůj. Obsahuje souhlas i nesouhlas s kapitalismem i 
feminismem, nabízí divákovi možnost vytvářet další významy ohledně důležitých hodnot jako je štěstí, rodinné 
vztahy a podobně. 
54 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2002. 269 s. 
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profesionalitě novináře, do jaké míry projeví při reprezentačních akcích své pocity, které 

mohou fanoušky více vtáhnout do hry. Na klubové úrovni, když se příznivci obou týmů 

ocitají v jednom kulturním prostředí, je však jakýkoli projev sympatií přísně zapovězen.  

 Můžeme na zřetelné nadržování reprezentantům narazit také v tisku? Pochopitelně 

ano, ačkoli má pisatel článku možnost svá slova vzít zpět nebo opravit, tvoří text, který nabízí 

(a často i nevědomě) jeho postoje a vztah k události. Novinář je se sportovcem obvykle 

v blízkém kontaktu, v mnoha případech si navzájem tykají, není tedy divu, že pak čtenář 

v novinových článcích nalézá familiérní označení atleta zdrobnělým křestním jménem, výrazy 

radosti nad jeho úspěchem nebo náznaky smutku z prohry. Samozřejmě záleží na osobním 

pojetí každého žurnalisty, na jeho rozhodnutí, jak událost prezentovat, anebo co mu diktuje 

charakter média, ve kterém pracuje. 

 Při prezentaci mezinárodního klání se často mediálně vytváří důležitost našeho 

vítězství. Mezi komentátory přímých přenosů, ale i ostatními novináři, patří k nejčastějším 

výrazům slovo ,my‘ nebo ,náš‘. „Sport je formou, která umožňuje konstrukci národa jako 

,nás‘; v terminologii sportovního zpravodajství a komentátorství jsou sportovci živými 

reprezentacemi národních, respektive rasových charakteristik.“55 

 Komentátorská mluva v první osobě plurálu už je zvykem. Onikání by nejspíš celé 

kouzlo sportovního diváctví řádně odosobnilo a na tom pravděpodobně nemá zájem žádná ze 

sportovních redakcí a asi ani nikdo z diváků. Referování o jedenáctičlenném fotbalovém 

mužstvu jako o ,nás‘ anebo o českém atletovi jako o ‚našem‘ sportovci vytváří základ pro 

identifikaci s reprezentanty, umožňuje rozvoj národně sdíleného rituálu, kdy ač každý sedí u 

televizní obrazovky sám, cítí se jako jednotka celku (ať už týmu, fanoušků, nebo národa). 

„Média hrají zásadní úlohu v tom smyslu, že pomáhají vytvořit pocit kolektivní identifikace 

mezi členy sociální skupiny, [...] a propojují jednotlivce s větším kolektivem.“56  

Dichotomie prvků „my“ a „oni“ si všímal nizozemský lingvista Teun van Dijk 

v jednom z kroků analýzy diskurzu mediálního zpravodajství.57 Do jaké míry se vyskytují 

pozitivní označení u prvku „my“ a negativní u prvku „oni“? Většinou je prvek „my“ médii 

spojován s něčím blízkým, nejlépe podporujícím hodnotový systém dané společnosti, a na 

druhé straně vyjádření „oni“ zastupuje cizost, jinakost. Mediální odlišení světa na „my“ a 

„oni“ zakládá mytologický obraz dobra a zla, jenž lze vypozorovat také při sportovních 

událostech.  

                                                 
55 BINKOVÁ, Pavlína. Ideologie, sport a mediální událost. Revue pro média. 2005, č. 11, s. 8-13. 
56 BOYLE, Raymond, HAYNES, Richard. Power Play: Sport, the Media and Popular Culture. London : 
Longman, 2000. s. 14. 
57 DIJK VAN, Teun. Discourse as Structure and Process. London : SAGE, 1998. 
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1. 4. 2  Sport a mýtus 

 Religionista a teoretik kultury Mircea Eliade definuje mýtus jako skutečný příběh, 

který nastal kdysi na počátku času a slouží jako vzor pro lidské chování.58 Takovému popisu 

by odpovídal mediálně vytvořený obraz sportovce jako vytrvalého a cílevědomého člověka, 

který se dočkal úspěchu nejenom za pomoci talentu, ale především díky nezměrnému úsilí a 

odhodlání. Sportovec, u kterého jsou zdůrazňovány pouze kladné vlastnosti, se pak nápadně 

podobá bájným rekům s nadlidskými schopnostmi. Pokud ale atlet poruší obecně platné a 

vyzdvihované hodnoty slušného chování, například dopingem nebo nezřízeným způsobem 

života, rázem spadá do kategorie padoucha, který v prvním případě kvůli úspěchu podváděl a 

v tom druhém si ho pro svoji marnivost nezaslouží.  

 Pokud budu v analytické části práce rozebírat mediální text a fotografie, které už dnes 

k novinovému článku neodmyslitelně patří, je třeba zmínit teorii mýtu francouzského 

literárního teoretika Rolanda Barthese, která je často zmiňována v souvislosti s mediálními 

studii. Barthesovo pojetí není antropologické, ale sémiotické, a nezaměřuje se na dlouhodobě 

přežívající mýtus, ale na systém mýtů, který produkuje moderní společnost skrze instituce, 

jako jsou politika, školství, nebo média, aby obhájila sebe samu.59 Barthes vychází 

z předpokladu, že znak,60 jakožto celospolečensky platný a sdílený nástroj komunikace, 

neodkazuje pouze k dané skutečnosti, ale především je s ním spojená celá řada významů, 

které základní obsah znaku zabarvují (tzv. konotace). Například výraz „okno“, použitý ve 

smyslu ‚výpadek paměti‘, může být asociován s nepříjemnými pocity studu. Jako mýtus pak 

Barthes označuje společensky velmi silné a rozšířené konotované významy, které jsou 

v konečném důsledku odrazem hodnot a zájmů dominantních skupin ve společnosti. Známý je 

například Barthesův rozbor fotografie z titulní stránky časopisu Paris Match, která zobrazuje 

vojáka černé pleti salutujícího francouzské vlajce. Barthes ve výjevu odhaluje konotované 

významy jako loajalita, vlastenectví a překonání minulosti francouzského kolonialismu. 

Mýtus je pak obraz dobré a demokratické Francie, kde svým utlačovatelům rádi slouží i 

utlačovaní.61 Barthes neoznačoval mýty za pozitiva společnosti, naopak v nich viděl způsob, 

jak historické události, které jsou všechny nahodilé, přetvářet v něco stálého a přirozeného, 

což vyhovuje vládnoucím vrstvám a jejich politickým zájmům.62  

                                                 
58 ELIADE, Mircea. Mýty sny a mystéria. Praha : Oikoymenh, 1998. s. 13. 
59 BARTHES, Roland. Mytologie: Mýtus dnes. Praha : Dokořán, 2004. 
60 Podle Barthese se znak na úrovni signifikace prvního řádu skládá z označujícího a označovaného (denotace), 
na úrovni signifikace druhého řádu (konotace) se znak z předcházející roviny stává označujícím a označované 
k němu dodává příslušný mýtus. 
61 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. s. 158. 
62 BARTHES, Roland. Mytologie: Mýtus dnes. Praha : Dokořán, 2004. 
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 Barthesovo pojetí mýtu lze dobře vztáhnout na obecně zažité představy o 

dovednostech národní reprezentace. Sportovci jsou médii prezentováni skrze svoje ideální 

schopnosti, díky kterým ční nad soupeři a které se zvlášť zdůrazňují při případném úspěchu. 

Například hokejisté Československa se v druhé polovině 20. století profilovali jako chytří, 

aplikující rozmanitou hru s překvapivými přihrávkami, zatímco reprezentanti Sovětského 

svazu byli pověstní skvělou fyzičkou a silovou převahou. Jednotlivé vlastnosti, neustále 

opakované masmédii, se stávají konotovaným významem znaku sportovce určité národnosti a 

tímto mytizujícím posunem se ocitají v pozici atributů charakterizujících celý národ.63 

 Jan Děkanovský ve své knize Sport, média a mýty vymezuje pojem kulturní vzor jako 

„určitý koherentní systém společenských institucí, forem chování, kulturních předpokladů, 

hodnot a norem charakteristických pro danou společnost a kulturu. [...] Přestože kulturní 

vzory nemusejí být nutně akceptovány všemi příslušníky dané společnosti, plní ve společnosti 

důležité funkce. Přispívají jak ke stabilizaci kulturních zvyklostí, tak i k přenosu kulturních 

hodnot a osvojování kultury.“64 V každé zemi je populární jiný sport, který v Barthesově 

mytické rovině vytváří obraz typických vlastností jejích obyvatel (například běhavý Afričan). 

 Na druhou stranu mohou reprezentanti z různých kulturních prostředí pojímat stejný 

sport jiným, dané společnosti osobitým, způsobem. „Někdy je možné sledovat zápas dvou 

mužstev jako konfrontaci dvou odlišných kulturních vzorů. Jeden tým může vyznávat tvrdou, 

přímočarou hru, při níž hráči spoléhají na vlastní fyzické a herní schopnosti. Druhé družstvo 

naproti tomu preferuje využívání taktických prvků, které s hrou samou souvisejí nepřímo: 

zdržování hry, předstírání zranění apod.“65 Pak můžeme slyšet, že Němci jsou zarputilí, 

Italové energičtí, Švédové chladní atd. 

 V praktické části práce se pokusím ze stejného sémiotického pohledu, jenž jsem 

nastínila u pojetí mýtů Rolanda Barthese, analyzovat novinové články o oštěpařce Barboře 

Špotákové. Jaké hodnoty jsou v textu a fotografiích skryty?  

 

1. 4. 2. 1  Mytické zobrazení dobra a zla 

 Podle mediálních analytiků Raymonda Boyla a Richarda Haynese je stěžejním prvkem 

mediální prezentace sportu, kromě mytické dimenze, vytváření a využití protikladných 

kategorií hrdiny a padoucha, resp. dobra a zla.66 Už samotné užívání slov ,boj‘, ,souboj‘ nebo 

                                                 
63 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty. Praha : Dokořán, 2008, s. 118. 
64 Tamtéž, s. 150. 
65 Tamtéž, s. 153. 
66 BOYLE, Raymond. HAYNES, Richard. Power Play: Sport, the Media and Popular Culture. Edinburgh 2000, 
s. 18. 
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,probojovat‘ ve sportovní sféře evokuje mytickou představu střetu dobra a zla. Zatímco 

národní tým je plný bájných reků, soupeř disponuje mnoha charakterovými vadami. 

„Rozlišení obou rivalů na hrdinu a nepřítele závisí pochopitelně i na povaze a sympatiích, 

které k nim pociťuje recipient kulturního textu.“67 Pro český hokejový národ, zvlášť starší 

generaci, zůstává ruský soupeř odvěkým sokem. Ještě stále je skrze živě vysílané rozhovory 

v médiích slyšet hanlivé označení ,Rusák‘ namísto spisovného ‚Rus‘. Historické události, 

které podnítili zášť mezi oběma národy, jsou už dávno minulostí, ale obrázek neporazitelné 

,sborné‘ z 60. a 70. let má vryt do paměti každý někdejší fanoušek.  

 Jak už bylo řečeno v první kapitole, ztrátu herních forem, na kterých byly postaveny 

archaické společnosti, si dnes nahrazujeme jejich zvrácenými podobami. V dalším vývoji 

moderní civilizace už nemají herní principy mimikry a ilinx své opodstatnění, stále ale 

z našich životů nevymizely. Naši předci kdysi obřadně uctívali božstva při tanci s ohněm, my 

se ve hře „jako by“ vtělili do fanoušků slavných osobností, jejichž obdivování se v některých 

případech mění ve svérázný kult. Hrdinou už není šaman kmene, promlouvající se světem 

mrtvých, ani statečný rytíř, který uspěl v boji. Moderní celebrity dneška jsou herci, zpěváci a 

sportovci. Vydělávají velké peníze, předvádějí skvělé výkony a mnoho lidí touží být jako oni. 

Pro média představují ideální zdroj příběhů. Občas se sice objeví hrdina z lidu (pilot letadla, 

který spasil cestující před katastrofou, policista, který zachránil tonoucí dítě apod.), ale jeho 

příběh je mediálně použitelný pouze v krátkém časovém úseku, zatímco kariéru hrdiny 

sportovce lze sledovat mnoho let. Je nepopiratelným faktem, že na tvorbě kultu sportovce 

jako národního nebo klubového hrdiny, se média podílejí měrou vrchovatou. Mediální obraz 

atleta, který příjemce dostává, je ale pouhou interpretací skutečného člověka. 

 „Fyzická osoba sportovce je nahrazena ikonou, jež se stává virtuálním sportovcovým 

alter-egem, které ale posléze může získat nad skutečnou osobou vrch a zcela ji nahradit. 

Taková metamorfóza skutečné osoby v ikonu je provázena radikálním zjednodušením a 

redukcí všech jejích atributů, které jsou divákovi (konzumentovi) posléze předkládány. 

Charakter reálné osoby podrobený takové simplifikaci se stává mnohem snáze uchopitelným 

médii pro další použití.“68 Podle aktuálních sezónních událostí se tak na televizních 

obrazovkách a stránkách novin objevují úspěšní reprezentanti, aby se v roli hrdiny připomněli 

veřejnosti. Dlouho před očekávanou sportovní akcí jsou publiku stále předkládány stejné 

tváře, jejich příběhy a osudy. „Pro každodenní kontakt diváka (čtenáře) s ikonou jsou její 

atributy vtěleny do stručných a snadno zapamatovatelných přívlastků a sloganů, které posléze 

                                                 
67 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty. Praha : Dokořán, 2008, s. 133. 
68 Tamtéž, s. 83. 
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degenerují ve více či méně otřepané klišé. [...] Tytéž zákonitosti lze ale vysledovat nejen 

v případě konkrétních osob, ale i jejich činů – tedy spíše následně generovaných příběhů, 

kterými jsou tyto činy dále šířeny.“69 Slovní spojení ‚naganský bůh‘ nebo ‚vršovický dloubák 

pak téměř každému recipientovi v českých kulturních podmínkách evokuje obraz hokejového 

brankáře Dominika Haška a neobvyklý pokutový kop fotbalisty Antonína Panenky. 

 Média navozují divákovi (čtenáři) pocit, že konkrétního sportovce důvěrně zná, což 

zvlášť na reprezentační úrovni podněcuje jeho identifikaci s blízkým hrdinou. Koncept ryze 

mytologického kontrastu dobra a zla, který média při prezentaci sportovní události často 

využívají, pak nabývá reálnějších obrysů v souboji „našeho“ populárního hrdiny proti 

neznámému protivníkovi – padouchovi. 

 Opravdu byla oštěpařka Barbora Špotáková během olympiády v Pekingu novináři 

prezentována jako hrdinka a její soupeřky jako ztělesněné zlo? Jaký mediální obraz české 

reprezentantky vytvořil deník Sport? Na to se pokusím odpovědět v praktické části práce. 

 

1. 4. 3  Narace v mediované sportovní události 

 Pro vyprávění příběhu, tedy uspořádání události do narativní struktury, jsou příznačné 

tyto rysy: přítomnost zápletky, děj, v němž se zápletka realizuje a přítomnost vypravěče.70 

Narativní charakter u fiktivních děl, ať už literárních nebo mediálních, je zcela zřejmý a 

přiznaný. Od malička vstřebáváme základní vypravěčská schémata, která se skrývají 

v pohádkách a později vídáme stejné opakující se struktury v knihách a filmech. U mnoha 

kinematografických děl jsme dokonce schopni uhodnout zápletku i rozuzlení příběhu po pár 

minutách sledování. „Každý příběh je z jednoho hlediska starým příběhem, rozeznáváme 

v něm stopy už vyprávěných příběhů, a z druhého hlediska je naopak každý příběh tím, že je 

rozpracován, zasazen do nové situace, jinak vyprávěn, nový, jakkoli se opírá o tradiční 

schéma. Člověk vyprávějící je vlastně pokaždé člověkem převyprávějícím, vypráví po svém a 

jinak staré příběhy, například příběhy mytologické.“71  

 Narativní postupy ale nenalezneme pouze ve fiktivních žánrech, pro svoji 

jednoznačnost a snadnou srozumitelnost jsou hojně využívány také v masmediální 

komunikaci. Vyprávění pracuje se zkratkou a umožňuje jeho tvůrci vkládat nové informace 

do známých a osvědčených dějových schémat.72 „Kulturní teorie tvrdí, že se pokoušíme světu 

                                                 
69 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty. Praha : Dokořán, 2008, s. 83. 
70 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. s. 159. 
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porozumět především prostřednictvím příběhů. Život kolem nás se neřídí vědeckou logikou 

příčiny a následku, nýbrž logikou příběhu.“73 Proto je díky narativní struktuře události vysoká 

šance na pochopení záměru komunikátora (médií) u adresáta (publika), který se tak stává 

pouhým konzumentem obsahu, jak ho viděl Umberto Eco. Denně se ve zprávách setkáváme 

s narativní konstrukcí popisující zločin a následný trest nebo píli odměněnou úspěchem. 

Prezentace podobných událostí v narativní rovině umožňuje producentovi předložit příjemci 

jasný a zřetelný význam sdělení, kterému nelze neporozumět. Reportáže, založené na zápletce 

a postavě vypravěče (novináře), pak vzbuzují dojem, že postoje a soudy v nich zakódované, 

jsou zcela samozřejmé, až přirozené. Jejich neustálé převypravování v konečném důsledku 

pomáhá upevňovat preferované hodnoty a normy ve společnosti.  

 Ani zdánlivě originální příběhy moderních sportovců nepřinášejí nic nového. Mnohé 

z nich se naopak nápadně podobají mytickým příběhům bohů a archetypálních hrdinů. Je 

hodně faktorů, které předurčují sportovní událost k narativní prezentaci, a dlouhodobé trvání 

turnajů je pouze jedním z nich. I u kratší sportovní akce, ještě před jejím začátkem, média 

donekonečna prognózují, vytvářejí různé analýzy a hledají ideálního hrdinu příběhu. 

Kontinuita a kulturní pochopitelnost patří mezi hlavní zpravodajské hodnoty, které určují, zda 

média událost zařadí do zpravodajství a jakým způsobem ji zpracují.74 Sportovní turnaje, 

nejlépe v publikem oblíbené hře, tak pro tisk i televizi představují důležitý bod zájmu. O 

soutěži mohou novináři referovat několik dní a rivalita sportovního prostředí jim umožňuje 

vytvářet zajímavé příběhy plné personalizací, konfliktů a překvapivých výsledků. Interpretace 

a zarámování náhodného běhu událostí do narativní struktury pak může oslovit mnohem širší 

spektrum veřejnosti, než které se o sport jako takový skutečně zajímá. Událost předkládána 

publiku formou jednoduchého příběhu se stává srozumitelnější a lépe zapamatovatelnou.  

 První olympijský turnaj za účasti profesionálních hokejistů z NHL novináři okamžitě 

přejmenovali na „Turnaj století“ – něco nedosažitelného a hlavně neopakovatelného.75 

Předpokládané sestavy nejlepších týmů plnily stránky novin dlouho před začátkem Her. 

Českému týmu v konkurenci světových špiček novináři nejprve nedůvěřovali, ale 

s postupnými úspěchy se náhle zrodila česká mediální pohádka. „Komentátoři dokázali velmi 

efektivně využít každé drobné události, jejíž skrytý potenciál se zdál být vhodný k rozvinutí 
                                                 
73 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty. Praha : Dokořán, 2008, s. 36. 
74 Zpravodajské hodnoty představují faktory, které v daném období a prostředí rozhodují o tom, zda se skrze 
média stane z události zpráva. Pozornost médií může upoutat jak intenzita jedné hodnoty, tak kombinace více 
hodnot. K obecným zpravodajským hodnotám patří: frekvence, blízkost, jasnost, jednoduchost, smysluplnost, 
novost, průběžnost, možnost dalšího vývoje, vztah k elitním národům či státům, personalizace, negativita, 
souznění, překvapení, předvídatelnost a variace. (HARTLEY, John. Undestanding News. London : Routledge, 
1990.) 
75 Při OH v Naganu v roce 1998 se ještě nepočítalo s účastí hokejistů z NHL na příštích OH v Salt Lake City. 
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do podoby příběhu, a častým opakováním se pak z takové historky stala klíčová událost, jejíž 

primární význam se již zcela ztratil pod mnohem efektivnějším mytologickým významem,“76 

Tak byl brankář Dominik Hašek pasován na Boha, kapitán Vladimír Růžička na heroického a 

protřelého vůdce a kouč Ivan Hlinka na geniálního taktika, který sestavil tým vítězů 

z neznámých hráčů.  

 Na jaký motiv kladli novináři důraz v případě oštěpařky Barbory Špotákové? Lze 

v tisku pozorovat konstruovanou naraci s oštěpařkou v hlavní roli? 

 

1. 4. 4  „Reprezentace“ 

 Vzhledem k rozebíranému tématu, ke kterému se často váže pojem „reprezentovat“ ve 

smyslu mediální prezentace sportu, české národní reprezentace, reprezentant apod., je na 

místě si toto označení stručně vymezit.  

 Na koncept reprezentace lze nahlížet různými způsoby. V podobě slovníkového hesla 

představuje výraz „(veřejné, oficiální) zastupování nějakého celku“,77 což by vystihovalo 

pojmy národní reprezentace a reprezentant. Naopak z pohledu mediálních studií je slovo 

„reprezentace“ spojeno se zprostředkováním reality a znamená „způsob uchopování 

skutečnosti prostřednictvím znakového systému (kódu), zejména pomocí přirozeného 

jazyka,“78 se záměrem zpřítomnit událost minulou nebo nedosažitelnou. Média často 

interpretují místa a příhody, se kterými se příjemce nemá možnost setkat jiným způsobem. 

Proto obsahy, které tisk a televize opakovaně reprezentují, mohou nabývat trvalejších hodnot 

a mohou být považovány za přirozené (tzv. stereotypizace, viz níže). V souvislosti 

s mediálními produkty nabývá pojem reprezentace hned několik významů, které lze zkoumat. 

Britský profesor Richard Dyer je přehledně shrnul do čtyř kategorií:79  

1. re-prezentativnost – první význam se vztahuje k všeobecné interpretaci světa 

příjemcům a výrazovým prostředkům, které média obvykle užívají. 

2. reprezentativnost – druhý význam vystihuje tendenci médií zobrazovat osoby 

s určitými vlastnostmi a vizáží jako příslušníky podle nich charakteristické 

sociální skupiny. 

3. předvedení – třetí význam vyjadřuje zřejmé rozdíly v reprezentaci události 

podle instituce nebo konkrétního tvůrce, který je za ni zodpovědný. 

                                                 
76 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty. Praha : Dokořán, 2008, s. 120. 
77 Slovník cizích slov. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981. s. 607. 
78 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. s. 212. 
79 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno : Barrister and Principal, 2001. s. 186. 
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4. pochopení – poslední význam se váže k publiku, co si navzdory vloženému 

preferovanému čtení myslí, že je mu prezentováno. 

Pro moji práci jsou důležité především první dva body vztahující se ke sdělení. 

V případě novinových článků, které se chystám analyzovat, jde o mediální reprezentaci 

skutečnosti (re-prezentaci), ve které se pisatel v roli zprostředkovatele stává silným tvůrcem 

významů (reprezentativnosti) pro příjemce sdělení – čtenáře. 

 

1. 4. 4. 1  Reprezentace osob pomocí typů, archetypů a stereotypů 

V zásadě lze uvažovat o třech rovinách reprezentace sociálních skupin, v nichž mohou 

mít lidé charakter typů, archetypů a stereotypů. „V každé rovině je reprezentace o něco 

zjednodušenější, hrubší, obecnější (snad i klišovitější) a více orientovaná na hodnotové 

poselství stojící v druhém plánu hodnotového textu.“80 Z beletrie či filmů známe typy 

policistů, učitelů, tuláků a mnoha dalších. Pomocí role, kterou představují, jsou pro recipienta 

příběhu snadno rozpoznatelní, ale jako postavy samotné typy disponují jedinečnými 

charakterovými rysy, které se nezjednodušují častým opakováním, jako se tomu děje se 

stereotypy v masových médiích. Naopak v archetypech nalézáme nejobecnější lidské 

vlastnosti, hluboko zakořeněné v jednotlivých kulturách.81 Dobro, zlo, krása nebo odvaha, to 

jsou povahové znaky, které tvoří nejvýraznější složku mytických hrdinů, pohádkových 

postav, uměleckých děl, ale také se nám promítají do snů a fantazií. Právě v této spojitosti 

vynalezl pojem archetyp švýcarský psycholog Carl Gustav Jung a použil ho ve své hypotéze o 

kolektivním nevědomí.82 

Pro oblast masových médií je nejpříznačnější výraz stereotyp a proces stereotypizace. 

„Stereotyp je zjednodušenou reprezentací nějakého lidského projevu, rysu či postoje. 

Stereotyp se ustavuje tím, že se po řadu let objevuje jako re-prezentace téhož, ať 

v masmédiích či v každodenní konverzaci.“83 Jeho pozitivním přínosem je pomoc příjemcům 

zpráv orientovat se ve světě, se kterým nemají osobní zkušenost. Pro lidské myšlení by bylo 

nepoměrně složitější, ne-li nemožné, pojímat realitu v její komplexnosti, proto si pomocí 

stereotypů vytváří zkratkovité konstrukce, které vedou rychlou cestou přímo k významu 

sdělení (především v ikonografii). Z toho ovšem plyne i negativní vliv stereotypů spočívající 

                                                 
80 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno : Barrister and Principal, 2001. s. 188. 
81 Tamtéž, s. 189-190. 
82 Kolektivní nevědomí – nevědomé prvky v duševním životě člověka, které mají obecný charakter, tj. jsou 
společné všem lidem, mají formu obrazů spojených s pocity (Velký sociologický slovník 1996, s. 104). 
83 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno : Barrister and Principal, 2001. s. 188. 
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v posilování předsudků a odsudků, které formují postoj většinové společnosti k ostatním 

lidem, skupinám a národům.  

Při reprezentaci osob je základním elementem fyzický zjev, ale také určité rysy 

chování. Sportovec tak většinou bývá zobrazován zpocený, udýchaný, bezprostředně po 

zápase nebo tréninku, na sobě má dres, případně sportovní oblečení, a pokud je to možné, je 

v televizním záběru nebo na fotografii viditelný nějaký atribut, který připomíná jeho soutěžní 

disciplínu (pokud v danou chvíli přímo nezávodí). Sportovec zachycený v jiné situaci už není 

tolik obvyklý, proto je u nezasvěceného publika snadné posílit předsudek omezeného 

fotbalisty, který nemá žádné další zájmy. 

„Stereotypy jsou sociálními konstrukcemi a jako takové představují určitý dosažený 

konsensus v pohledu na svět. Proto jsou stereotypy sociálně sdílené a předávané.“84 Připadají 

nám zcela samozřejmé, ale už méně si uvědomujeme, že média, jako hlavní zdroj informací, 

šíří stereotypy rozhodujících vrstev a převažujících hodnot ve společnosti. Stereotyp 

představuje mýtus, jak ho vymezuje výše zmíněný Roland Barthes. Pokud média prezentují 

muže jako zaryté sportovní fanoušky, zatímco ženy jako hlupačky, které netuší nic o ofsajdu, 

pak takový stereotyp posiluje toto rozdělení, jako by bylo přirozené a obecně platné. 

Často zmiňovaným příkladem stereotypizace je mediální zpodobňování menšin a 

cizinců. Za stereotyp považujeme nejenom způsob prezentace, který posiluje očekávání 

některých lidí ohledně chování či postojů například Romů, Němců nebo Rusů, ale také nízký 

zájem novinářů o tyto marginální skupiny. „Média mají tendenci se věnovat představitelům 

většiny a život některých menšin přehlížet, popřípadě prezentovat jen ve chvílích, kdy se 

odchyluje od většinové představy o „správném“ životě.“85 

V kapitole Sport a mýtus už jsem nastínila myšlenku, že vlastnosti jednotlivých 

sportovních reprezentantů bývají častým opakováním následně přisuzovány celému národu. 

Stejný vztah ovšem může platit také obráceně, když stereotypy, které média užívají při 

zobrazení jednotlivých národů, automaticky vztáhnou na konkrétní sportovce. Objeví se 

v článcích deníku Sport zjednodušující soudy o oštěpařce Špotákové a jejích soupeřkách? 

Vyjadřují fotografie z olympiády v Pekingu určité ideologické hodnoty, tedy mýty, jak je 

popisuje Roland Barthes? Jelikož budu v praktické části práce rozebírat také několik 

fotografií, na následujících řádcích krátce popíšu jejich význam pro tisk a vliv na čtenáře. 

 

                                                 
84 BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno : Barrister and Principal, 2001. s. 190. 
85 JIRÁK, Jan. O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média [online]. Metodický portál RVP, 13. září 
2005. [cit. 2009-06-20]. Dostupný z WWW: <http://www.rvp.cz/clanek/438/284>. 
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1. 4. 5  Fotografie 

 V tisku hraje fotografie nezastupitelnou úlohu. Na stranách mnoha novin zabírá 

nepoměrně větší prostor než text a troufnu si tvrdit, že v kombinaci s chytlavým titulkem se 

nejvíce podílí na prvotním zaujetí čtenářů. Bez obrazového doprovodu nepřitahuje článek 

okamžitou pozornost, recipient musí odkrývat obsah sdělení postupně během jeho čtení, 

zatímco výjev na fotografii často mluví sám za sebe. „Na rozdíl od slov a vět nám fotografie 

nepředkládá myšlenku nebo názor na svět s výjimkou situace, kdy pomocí jazyka převedeme 

obraz na myšlenku. [...] Fotografie předvádí svět jako objekt, zatímco jazyk jako myšlenku.“86 

Pokud vyfotíte orámovaný kus reality, stále to nebude mít na focenou entitu takový vliv, jako 

se mění smysl věty vytržené z kontextu. Na druhou stranu je ale i sebevíc autentická 

fotografie pouze re-prezentací skutečnosti a i když sportovní snímek nic nepředstírá, jeho 

výběrem, grafickou úpravou a zařazením mohou média navyšovat důraz zachycených gest a 

výrazů. Radost, štěstí, bolest, zmar, to všechno jsou opravdové emoce, které se fotografům 

povedly zachytit v jediný okamžik. Jak ovšem bude scéna použita a vedle jakého titulku, to už 

je v moci novinářů. 

 Český filozof Vilém Flusser rozděluje fotografie (tzv. technické obrazy) podle 

autorova záměru na neočekávané a předpokládané.87 Fotograf tak podle Flussera pouze 

zaznamenává skutečnost, anebo si výjev v hledáčku upravuje tak, aby recipientovi vnutil svůj 

způsob čtení. K tomu fotografovi pomáhá i dokonalá kvalita dnešních snímků. „Charakter 

technických obrazů vede diváka k tomu, že se na ně nedívá jako na obrazy, ale jako na okna. 

Důvěřuje jim jako vlastním očím. [...] Tato nekritičnost vůči technickým obrazům se v situaci, 

kdy technické obrazy vytlačují texty, stává nebezpečnou. Nebezpečnou proto, že ‚objektivita‘ 

technických obrazů je klam. Neboť nejsou – jako všechny obrazy – pouze symbolické, spíše 

znázorňují ještě daleko abstraktnější komplexy symbolů než tradiční obrazy.“88 

 Žánr sportovní fotografie se od ostatních nijak nevymyká a v novinách nalézáme 

snímky jak autentické, tak se záměrnou manipulací autora. Oba dva postupy reprezentace 

reality mohou nést symbolické významy, chtěné i náhodné, a jejich interpretace záleží často 

pouze na subjektivních postojích příjemce. Přesto se u několika fotografií s Barborou 

Špotákovou pokusím o sémiotickou analýzu znaků v nich obsažených a jejich skrytých 

významů. 

 

                                                 
86 POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti. Praha : Mladá fornta, 1999. 80 s. 
87 FLUSSER, Vilém. Za filosofii fotografie. Praha : Hynek, 1994. 77 s. 
88 Tamtéž, 14 s. 
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 Jako materiál pro rozbor mediovaných obsahů v praktické části jsem využila články 

deníku Sport z období od 1. července do 30. září 2008, tematicky založené na oštěpařce 

Barboře Špotákové. Pro snadnější orientaci v tehdejším sportovním dění a seznámení 

s rozebíraným listem nejprve na následujících stranách krátce popíši letní olympijské hry v 

Pekingu, jejichž konání bylo důležitým významotvorným faktorem v mediálních sděleních, 

dále představím českou reprezentantku v hodu oštěpem Barboru Špotákovou, jejíž mediální 

obraz jsem sledovala, a nakonec vymezím postavení deníku Sport na české mediální scéně, 

doplněné o charakteristiku vnitřní struktury novin. 
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1. 5  Olympijský svátek – „One World One Dream“ 

 V létě roku 2008 se pozornost celého světa upnula k Číně. Důvodem, nebyl její 

hospodářský rozmach, potlačování lidských práv, ani rozvoj jaderného programu. Čínské 

hlavní město Peking se od 8. srpna stalo na sedmnáct dní hostitelem XXIX. letních 

olympijských her. Organizace největšího sportovního svátku planety zaujímala v činnosti 

totalitní vlády prioritní postavení. Už v roce 2002 začaly rekonstrukce zastaralých stadionů a 

o rok později odstartovala výstavba dvou obřích projektů – Národního stadionu (Ptačí hnízdo) 

a Národního stadionu vodních sportů (Kostka vody).89 

 Masové informační kampani se nevyhnul žádný z obyvatel metropole. Na mnoha 

místech v Pekingu, včetně nově vystavěného metra, byly rozesety obrazovky, z nichž se linula 

poučení o slušném chování v dopravních prostředcích i základních hygienických návycích 

obvyklých na Západě.90 Olympijská osvěta se zaměřovala také na pravidla mnoha 

olympijských sportů, které v Číně postrádají jakoukoli tradici.91 Vytvořit ten nejlepší dojem o 

pořadatelské republice byla povinnost nejenom organizátorů a školených dobrovolníků, ale 

všech, se kterými sta tisíce turistů a novinářů mohly přijít do styku. „V zemi, kde na vás i 

prodavačka u řady pokladen v bufetu mává rudou vlaječkou, když chce upozornit, že má 

volno pro dalšího zákazníka, je olympiáda věcí cti.“92 

 Megalomanský rozpočet letních olympijských her v Pekingu se vyšplhal na 

neuvěřitelných 42 miliard amerických dolarů, resp. 290 miliard čínských jüanů (dva státní 

rozpočty ČR). Čínští organizátoři tak téměř trojnásobně předčili patnáctimiliardové náklady 

svých předchůdců z Atén, kde se Hry konaly v roce 2004. Skrze olympiádu potvrdila 

politicky odsuzovaná Čína před zraky ostatních mocností své postavení nejdynamičtěji se 

rozvíjející ekonomiky světa. Žádná jiná světová událost by k podobné demonstraci síly nebyla 

vhodnější. Olympijských her v Pekingu se zúčastnilo přes deset tisíc sportovců, pět a půl 

tisíce funkcionářů a devět tisíc šest set reportérů z devadesáti zemí světa.93 

 

 

                                                 
89 Peking 2008: Čínská nej… [online]. Finance.cz. 29. července 2008. [cit. 2009-06-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.finance.cz/zpravy/finance/181350-peking-2008-cinska-nej-/>. 
90 GÁŠKOVÁ, Ivana. Pekingské přípravy na olympiádu [online]. E-polis.cz, 10. února 2008. [cit. 2009-06-27]. 
Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz/aktualne/223-pekingske-pripravy-na-olympiadu.html>. 
91 Jak se Číňané učí, co to je dvojchyba. Sport. 7.8.2008, č. 184, s. 19. 
92 Jao přinesl oheň. Sport. 7.8.2008, č. 184, s. 19. 
93 Peking 2008: Vyhlídky na Zelenou olympiádu [online]. Sfinance.cz, 30. července 2008. [cit. 2009-06-26]. 
Dostupný z WWW: <http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/181564-peking-2008-vyhlidky-na-zelenou-
olympiadu/>. 



 38 

1. 5. 1  Cesta za olympijským zlatem a světovým rekordem 

 O olympijské vítězce v hodu oštěpem měla česká média jasno už v červenci. Úřadující 

mistryně světa Barbora Špotáková zažívala úžasnou sezonu, během níž vévodila světovým 

tabulkám a kterou kalila jediná červnová porážka z domácí Zlaté tretry. Na nejlépe 

obsazeném atletickém turnaji v Ostravě Špotáková poprvé nestačila na Němku Christinu 

Obergföllovou, která ženskému oštěpu dominovala v roce 2007 před nástupem české 

závodnice. Na mistrovství světa 2007 v Ósace jela jako hlavní favoritka právě Obergföllová, 

ale titul navzdory všem předpovědím získala Špotáková a od té chvíle se role obou soupeřek 

obrátily. V následující olympijské sezoně byla za hlavní adeptku na zlato považovaná Barbora 

Špotáková, zatímco Němka zastávala pozici její největší konkurentky. Výsledky 

předolympijských závodů takové rozdělení na jedničku a dvojku vytvořily a média ho zdatně 

posilovala v očích veřejnosti. Jiné soupeřky než Němku Obergföllovou a formu hledající 

světovou rekordmanku z Kuby Osleidys Menéndezovou česká reprezentantka na stránkách 

novin před Hrami neměla. 

 Zahájení olympijských her média doprovázela typy na úspěchy české výpravy a, i 

když se v mnohém rozcházela, na jedné zlaté medaili se shodla – získá jí oštěpařka Barbora 

Špotáková. „Česká výprava si odveze z Pekingu osm medailí, z toho dvě zlaté. Alespoň podle 

propočtů amerického časopisu Sports Illustrated. [...] Své postavení v čele letošních tabulek 

potvrdí mistryně světa v hodu oštěpem Barbora Špotáková a třetího zlata se na svých pátých 

hrách dočká kajakářka Štěpánka Hilgertová.“94 Se zprávou České tiskové kanceláře se z 

poloviny ztotožnila většina tuzemských médií, pozice oštěpařky byla neotřesitelná, jen 

s hodnocením kajakářky Hilgertové byli novináři opatrnější. Deník Sport jí například 

přisoudil bronzové umístění.95 

 Svoji suverenitu potvrdila Špotáková hned v kvalifikaci olympijské soutěže, kterou 

vyhrála bezmála osmašedesátimetrovým hodem, druhá žena dosavadních tabulek Němka 

Obergföllová zaostala o pár centimetrů. Hlavní závod byl naplánován na 21. srpna, tedy den 

čtyřicátého výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, což se později 

ukázalo jako silný narativní prvek článků referujících o oštěpařském finále. Hned svým 

prvním pokusem totiž všechny přihlížející ohromila neznámá Ruska Maria Abakumovová. 

Závodnice, která se po celou sezonu na mezinárodních turnajích příliš neobjevovala a na 

olympijský vrchol se připravovala v ústraní, zahodila svůj oštěp k sedmdesátimetrové hranici 
                                                 
94 Sports Illustrated: Češi získají v Pekingu osm medailí [online]. Idnes.cz, 3. srpna 2008. [cit. 2009-06-26]. 
Dostupný z WWW: <http://oh.idnes.cz/sports-illustrated-cesi-ziskaji-v-pekingu-osm-medaili-pp5-/olympiada-
peking.asp?c=A080803_175259_sport_oh_rou>. 
95 Češi získají osm medailí. Sport. 8.8.2008, č. 185, s. 13. 
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a o víc jak dva metry si vylepšila osobní rekord. Špotáková kontrovala navýšením vlastního 

českého rekordu, na výkon Rusky to nestačilo. Za deště na promočené dráze Abakumovová 

potvrdila ve čtvrtém kole průběžné první místo hodem dlouhým 70,78 metrů a vytvořila tak 

nový evropský rekord. Česká favoritka do této chvíle nikdy nepřekonala sedmdesátimetrovou 

hranici a ani špatné počasí nenasvědčovalo opaku, přesto Špotáková vzala Rusce posledním 

pokusem (71,42 m) zlato i evropský rekord a v napínavém závěru potvrdila všechny počáteční 

předpoklady. 

 Po olympijském triumfu ještě česká reprezentantka absolvovala několik závodů, ale 

v žádném z nich výkonnostně nijak nezazářila. Olympijskému hodu chybělo do světového 

rekordu 28 centimetrů a média tuto skutečnost svým čtenářům i sportovkyni samotné 

připomínala před každou další soutěží. „Rekord? Vše je možné; Oštěpařka Špotáková 

zahajuje poolympijské miniturné, chystá se na rekordní hod,“96 hlásal titulek deníku Sport 

z 2. září 2008. 

 Barbora Špotáková světové maximum skutečně překonala v posledním závodu sezony 

při prestižním Světovém atletickém finále ve Stuttgartu. Hned v prvním pokusu vyslala svůj 

oštěp do rekordní vzdálenosti 72,28 metrů a sezonu zakončila na vrcholu světových 

výsledkových tabulek. Jakým způsobem referoval deník Sport o Barboře Špotákové od 

července do září 2008? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Rekord? Vše je možné. Sport. 2.9.2008, č. 206, s. 16. 
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1. 6  Obecné představení deníku Sport 

 V další části své práce budu odkazovat k periodiku, které zaujímá nemalý prostor na 

české mediální scéně. Jako jediný z českých deníků nabízí svým čtenářům v celém svém 

rozsahu sportovní zpravodajství a lze tedy předpokládat, že věnuje sportovnímu odvětví 

mnohem větší pozornost než ostatní tištěné deníky. Z logického důvodu, jakým je více 

prostoru na více stranách, má deník Sport možnost sledovat jinými médii opomíjená témata a 

naopak ta populární rozebírat hlouběji než ostatní denní tisk. Pro rozbor článků o oštěpařce 

Barboře Špotákové mi nabídl dostatečné množství materiálu, abych mohla své výsledky 

považovat za relevantní. K rozhodnutí vybrat si toto periodikum jako vzorový příklad 

mediovaných sportovních textů přispěl i fakt, že jeho odběrateli jsou jednoznačně sportovní 

fanoušci a vliv deníku na tuto cílovou skupinu je nepopiratelný. Nyní je na místě vymezit si 

pozici, kterou deník Sport zaujímá na českém novinovém trhu a krátce popsat jeho vnitřní 

strukturu. 

 

1. 6. 1.  Pozice deníku Sport na české mediální scéně 

 První výtisk deníku Sport, tehdy ještě nesoucí federativní přívlastek Československý, 

se v prodeji objevil 3. ledna 1953 a jako jediný ryze nepolitický deník vycházel dalších 

šestatřicet let. Pokud říkám „nepolitický“, myslím tím, že Československý sport nebyl 

konkrétně spjat s žádnou stranou Národní fronty, jak tomu bylo u ostatních plnoformátových 

deníků, ovšem ani jeho obsah neunikl přísné cenzuře institucí podřízených ÚV KSČ. Po pádu 

komunistického režimu na přelomu 90. let prožívala dosavadní média dynamický přerod 

z tzv. příkaznického typu k modelu liberálně demokratickému.97  

Prvními kroky k idealizované svobodě projevu byly důsledné odstátnění všech médií a 

privatizace tisku. Československý sport, který v předlistopadové éře řídil ústřední výbor 

ČSTV, přešel do rukou stejnojmenné společnosti s ručením omezeným a podobně bylo 

naloženo také s ostatními tituly. Díky předchozím zkušenostem žádala československá 

společnost absolutní vyloučení politických stran ze skupiny subjektů, které mohly vydávat 

periodický tisk. Lidé žili v romantické představě o poslání médií, která byla podpořena 

vzpomínkami na přitažlivé chování tisku během Pražského jara ve 2. polovině 60. let a která 

se zakládala na mytologizovaném obrazu prvorepublikových poměrů. Namísto podobných 

ideálů však transformující se společnost vstoupila do prostředí, kde panovaly nebývalá 

                                                 
97 10 let v českých médiích. Praha : Portál, 2005, s. 11. 
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komercionalizace a hluboká provázanost médií do nadnárodních ekonomických struktur.98 Na 

vlně rozvíjející se podnikatelské činnosti vzniklo mnoho soukromých periodik, které přivedly 

do země zahraniční vlastníky s cílem generovat zisk. Trvalo jen pár let, než většinu akcií 

mnoha tuzemských periodik skoupili evropští vydavatelé, anebo noviny zanikly úplně. 

Počáteční boom periodického tisku skončil po roce 1993.99 Československý sport si však stále 

udržoval neotřesitelnou pozici tematického deníku a v souvislosti s rozpadem ČSFR změnil 

pouze název na Sport, jak ho známe dnes.  

 Do roku 2001 byla majoritním vlastníkem Sportu společnost Československý sport, 

ani ta však neodolala tlaku mezinárodních koncernů a v roce 2001 prodala svůj 

jedenapadesátiprocentní podíl švýcarskému vydavatelství Ringier AG, jehož skupina Ringier 

ČR, a.s. vstoupila na český mediální trh jako první zahraniční vydavatel dva roky po 

Sametové revoluci. Když pak v roce 2002 koncern navýšil svou účast v Československém 

sportu na osmdesát procent, významně se přiblížil k úplnému ovládnutí jediného sportovního 

deníku v České republice. Od září stejného roku začal Sport pod vlivem švýcarského 

vydavatele vycházet barevně a dosavadní suplement Volno Sport (na trhu od roku 1997) byl 

transformován do dnešního Sport magazínu. O rok později už švýcarská skupina odkoupila 

zbývající akcie společnosti Československý sport, s. r. o. a za pár měsíců převedla všechna 

vydavatelská práva na Sport a Sport magazín do kompetence Ringier ČR, a. s.100 

 Dnes švýcarské vydavatelství zaujímá osmatřicetiprocentní podíl na českém trhu 

s denním tiskem. Jeho tituly Blesk, Aha! a Sport se denně dostanou do rukou dohromady 3,9 

milionů čtenářů. Ekonomická úspěšnost titulu se zračí ve výši jeho nákladu a míře čtenosti. 

Na jakém místě v konkurenci ostatních deníků figuroval Sport, respektive Nedělení Sport 

mezi sportovními časopisy v roce 2008, jehož články z období od července do září mě 

zajímají? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 10 let v českých médiích. Praha : Portál, 2005, s. 13. 
99 Tuháček, M. (1998): Počet titulů již klesá. Média 98 (zvláštní příloha Strategie), s. 26-40. 
100 Ringier [online]. 2008 [cit. 2009-06-29]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ringier.cz/scripts/detail.php?id=2560>. 
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Tab. 1  Čtenost a průměrný náklad celostátních deníků v roce 2008 

Celostátní deníky Čtenost Náklad 

Blesk (bez Nedělního Blesku) 1 477 000  435 505  

Mladá fronta Dnes  1 076 000  291 711  

Právo  411 000  145 032  

Sport  338 000  64 113  

Aha!  320 000  114 238  

Hospodářské noviny  223 000  57 390  

Lidové noviny  220 000  70 413  

Šíp  146 000  55 287  

Zdroj: Media Projekt, Unie vydavatelů, SKMO, GfK Praha - Median, výsledky za období 1. 1. - 17. 12. 2008 

 

Tab. 2  Čtenost a průměrný náklad celostátních deníků v roce 2007 

Celostátní deníky Čtenost  Náklad 

Blesk (bez Nedělního Blesku)  1 561 000  459 626  

Mladá fronta Dnes  1 122 000  301 644  

Právo  458 000  153 944  

Aha!  346 000  123 908  

Sport  291 000  68 071  

Lidové noviny  238 000  70 355  

Šíp  218 000  90 463  

Hospodářské noviny  190 000  59 986  

Zdroj: Media Projekt, Unie vydavatelů, SKMO, GfK Praha - Median, výsledky za období 1. 1. - 17. 12. 2007 

 

 Z první tabulky je zřejmé, že v olympijském roce 2008 byl Sport čtvrtým nejčtenějším 

deníkem s celorepublikovým rozsahem. Denně si ho přečetlo 338 000 recipientů, což je o 

47 000 více než v předešlém období. Stejný výzkum, pouze za druhé pololetí roku 2008, 

vykazuje u Sportu menší hodnoty než ty, které byly naměřeny v období od ledna do června 

téhož roku,101 což naznačuje, že srpnové olympijské hry neměly na celoroční vysokou čtenost 

deníku žádný vliv. Otázkou, která by vyžadovala samostatný výzkum, však je, jestli by se to 

samé dalo říct o červnovém mistrovství Evropy ve fotbale. Celoroční přední postavení Sportu 

mezi ostatními deníky ale můžeme přisuzovat dlouhodobému zájmu publika o sportovní dění, 

přičemž na zvýšené popularitě novin během jednoho roku se mohlo podílet mnoho dalších 

faktorů. „Rozhodující vliv na podobu českých deníků má dnes „marketingové myšlení“, 

v jehož logice se média podbízejí čtenáři vším od jednoduchého stylu po soutěže se stíracími 

                                                 
101 DOUBRAVOVÁ, Johana. Www.strategie.cz [online]. 2008 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.strategie.cz/assets/strategie2/strategie-main/data/s07_49.pdf.pdf>. 
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losy, počtem příloh, barevným magazínem, spotřebitelským servisem a texty o životním stylu, 

zdraví, cestování, bydlení a autech.“102 

 Dalším významným znakem dokazujícím úspěch Sportu u veřejnosti je poměr mezi 

jeho nákladem a čteností. Zatímco ostatní deníky zasáhnou přibližně trojnásobně více lidí, než 

kolik výtisků posílají do oběhu, Sport má vůči svému průměrnému nákladu čtenost 

pětinásobnou. Tato čísla naznačují, že Sport mezi svými spotřebiteli koluje anebo je čten 

v početnějších skupinách, jako jsou například domácnosti, návštěvníci restauračních zařízení, 

sportovní týmy, kolegové v zaměstnání a studenti ve školách. 

 

Tab. 3  Čtenost a průměrný náklad sportovních časopisů v roce 2008 

Sportovní časopisy Čtenost Náklad 

Nedělní Sport  297 000  40 973  

Český rybář  186 000  neověřován 

ProFootball  96 000  11 259  

Cykloturistika  79 000  neověřován 

ProHockey  63 000  10 513  

Jezdectví 58 000  17 165  

Zbraně & Náboje  56 000  neověřován 

Outdoor  28 000  neověřován 

Zdroj: Media Projekt, Unie vydavatelů, SKMO, GfK Praha - Median, výsledky za období 1. 1. - 17. 12. 2008 

 

 Všechny deníky vydavatelství Ringier na českém trhu jsou doplněny o nedělní vydání 

a výjimku netvoří ani Nedělní Sport. Jak vyplývá z měření Media Projektu, modifikace Sportu 

na neděli představuje nejčtenější sportovní časopis v ČR, jehož konzumenti více než 

sedminásobně převyšují počet výtisků v prodeji. Aniž bych tyto jednoznačné výsledky chtěla 

jakkoli popírat, přeci jenom vidím v postavení Nedělního Sportu vůči ostatním časopisům 

určité zvýhodnění. Na první pohled je už z názvu patrné, že zatímco Nedělní Sport svým 

čtenářům nabízí aktuální shrnutí všech výsledků a událostí, další sledovaná periodika jsou 

zaměřena na jednotlivá sportovní odvětví, čímž se od sebe i od Nedělního Sportu odlišují jak 

obsahově tak cílovou skupinou, kterou zasahují. Výše uvedené časopisy si vzájemně 

nekonkurují a hodnoty zveřejněné společností Media Projekt slouží vydavatelům nejspíš 

hlavně pro porovnání s jinými obdobími, přesto postavení Nedělního Sportu dokazuje rozsah 

sportovního diváctví v ČR a vysokou popularitu sportu jako takového. 

                                                 
102 10 let v českých médiích. Praha : Portál, 2005, s. 16. 
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 Významné postavení Sportu na české mediální scéně jako jediného ryze tematického 

deníku je z výše uvedených tabulek jasně patrné, ovšem jaká je jeho vnitřní struktura? Jakým 

obsahem přitahuje víc jak tři sta tisíc čtenářů? A mění se zavedené rozdělení témat 

v závislosti na konání celosvětově sledované sportovní události? 

 

1. 6. 2  Struktura deníku Sport a týdeníku Nedělní Sport 

Všechna média prožívají během své existence mnoho grafických i obsahových úprav, 

které závisejí na obsazení jednotlivých pozic v organizaci i na vývojových trendech v tisku 

obecně. Dnes, v roce 2009, bychom ve stejných novinách objevili mnoho změn oproti 

loňskému typu, jak ve stálých rubrikách, tak především v grafické úpravě listu. Proto je 

důležité upozornit, že následující rozbor se bude týkat skladby deníku Sport, který vycházel v 

roce 2008. Jaké události pokládají média za významné (titulní strana) a které „triky“ Sport 

používal k přitáhnutí pozornosti čtenářů (rubriky, speciály)? Neopomenu ani základní 

charakteristické prvky periodika (počet stran v barvě, poměr textu a fotografie atd.). 

 Tematické rozdělení deníku Sport odpovídá i jeho organizační struktuře na 

redaktorské úrovni. Celkový obsah výtisku se skládá z prací tří novinářských sekcí: fotbalové, 

hokejové a sportovní. Pokud byste listovali deníkem od jeho titulní strany dál, naleznete 

zpracování konkrétních sportů v uvedeném pořadí s tím, že počet stran je pohyblivý podle 

sezónnosti a aktualit. Nejvíce prostoru v přepočtu na jednotlivé strany dostává fotbal (8 až 

10), následuje hokej (v průběhu extraligy 6 až 8, v letních měsících ale mohou být jen 2) a 

jako poslední všechny zbývající sporty (2 až 6, záleží na momentálním sportovním dění),103 

z kterých podle sezony významněji vyčnívají motorismus, atletika, tenis, basketbal a běžecké 

lyžování. Nutno podotknout, že velikost plochy a četnost textů, které věnuje třetí oddělení 

jednotlivým „ostatním“ sportům, maximálně záleží na dvou faktorech. Tím prvním je konání 

celosvětově nebo republikově významné akce, kdy se list snaží zprostředkovat čtenáři 

aktuální informace a nezaostat za konkurencí. U mnoha celoročně opomíjených sportů, jako 

je třeba volejbal, házená, plavání, stolní tenis a mnoho dalších, se mediálně sledují pouze 

mezinárodní šampionáty a finále domácích lig. Druhým důvodem, proč dát jednomu sportu 

přednost před jinými, je úspěch českého reprezentanta. Jasným příkladem takového 

zviditelnění nesledovaného sportu je olympijský vítěz v akrobatickém lyžování Aleš Valenta 

                                                 
103 Je opravdu složité vystihnout přesný počet stran, jelikož se vše mění každý den na dopolední poradě podle 
aktuální potřeby. Vzhledem k inzertním plochám je navíc možné, že i když má výtisk dvacet stran, redaktorským 
oddělením je jich věnováno o tři méně apod. 
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nebo světová rekordmanka v rychlobruslení Martina Sáblíková, jejichž disciplíny zahrnuje 

program olympijských her a činí je tak ve světě populárnější. 

 Počet stran, který jsem uvedla jako prostor vymezený každému sportu, je samozřejmě 

relativní. Záleží na sezoně i poutavosti konkrétního tématu. V červnu může novinám 

dominovat tenisový Wimbledon na úkor hokeje a naopak tomu bude v zimních měsících. V 

celoročním průměru je však nejvíce prostoru věnováno tradičnímu fotbalu a hokeji, zatímco u 

ostatních sportů větší pozornost periodika zaujme pouze zmiňovaný Wimbledon či jiný Grand 

Slam, Formule 1 a další mezinárodně nejpopulárnější podniky s dlouhodobou tradicí, kterým 

bezkonkurenčně dominují olympijské hry. 

 Za čtvrtou samostatnou sekci lze považovat pracovníky Sport magazínu, což je páteční 

suplement deníku Sport, který zahrnuje televizní program a každý týden se soustředí na 

aktuální téma, které zpracovává formou obsáhlých článků, rozhovorů a obvyklých rubrik. 

Jelikož obsah Magazínu Sport nelze považovat za deníkový formát, nezařadila jsem jeho texty 

do materiálu o oštěpařce, který budu rozebírat, a nepovažuji za nutné jeho náplň popisovat 

hlouběji. 

 Už od počátku 90. let je charakteristickým rysem českých deníků jejich úplná 

komercionalizace. Vstup zahraničních koncernů na tuzemský mediální trh s sebou přinesl 

nejenom vývojové trendy vlastnické, ale především obsahové a ani Sport nebyl výjimkou. 

Orientace médií na vlastní ekonomický prospěch staví čtenáře do role konzumentů, kterým se 

svými obsahy snaží podbízet a profitovat z jejich zájmu. Poutavé fotografie a jednoduché 

texty nejsou obtížné, hlavním cílem je pobavit. Trivializace textů se ve Sportu promítla 

především do titulní strany, která připomíná spíš obal časopisu. Celé ploše vévodí jediná 

fotografie s úderným titulkem, jenž má za úkol spotřebitele oslovit na první pohled a společně 

s krátkým rozvíjejícím textem upozornit čtenáře na hlavní událost dne. U horní a dolní hrany 

titulního listu jsou pak umístěny upoutávající hesla na další zajímavá témata uvnitř novin. 

Tím, které články zmiňuje na své první straně, dává deník najevo, čeho by si měl recipient 

všimnout a co pokládají jeho tvůrci za významné. Celkově Sport hodně využívá barevných 

obrázků. Počet černobílých stran se pohybuje od čtyř do šesti z celkových dvaceti až 

dvaadvaceti (liší se podle dní v týdnu). Jednotlivým plochám pak dominují fotografie anebo 

líbivé grafické zpracování obsahu. Texty se krátí, do popředí vystupuje přehlednost a rychlá 

pochopitelnost obsahu, což umožňují právě ikonografické obrazy společně s velikými 

burácivými titulky. Standardní jsou tabulková srovnání, vizitky šampionů nebo krátké 

fotopříběhy. V dnešním nadbytku informací, kterému člověk během dne čelí, má stručný a 

jednoduchý článek u masy spotřebitelů největší šanci na úspěch. 
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 Stejně jako ustálené rozdělení novin do tří částí podle druhu sportu (fotbalu, hokeje a 

ostatních sportů), poskytuje Sport svým stálým příjemcům pravidelné rubriky, ať už jde o 

běžnou Kroniku dne na druhé straně, anebo o jednotýdenní list komentářů v sobotníku. 

Nabídka žurnalistických útvarů je velmi pestrá, rozhovory často přesahují na dvě strany (tzv. 

panorama), což by si jiný deník stěží mohl dovolit.  

 Nedělní Sport se od deníku v mnohém neliší. Grafická úprava je totožná, jediný rozdíl 

spočívá v počtu a velikosti listů. Všech šestnáct listů je barevných a i když jsou rozměrově 

menší, nabízejí překvapivý objem textu a výsledkových servisů. Rozdělení stran podle 

sezonních sportů zůstává zachováno (v teplých měsících vévodí novinovému prostoru fotbal, 

v zimní přestávce nebo při finále extraligy a světovém šampionátu ho střídá hokej). Dvě 

strany jsou vyhrazeny Velké ceně Formule 1, zbývající místo pokrývá aktuální zpravodajství. 

Časopisovému formátu je věrná pouze rubrika Kaleidoskop na poslední straně, která se věnuje 

spíš zálibám sportovců namísto jejich výkonům. 

  

1. 6. 3  Olympijský formát deníku Sport 

 Dvaatřicet dní před úvodním ceremoniálem XXIX. letních olympijských her 

v Pekingu zahajuje Sport svůj „Olympijský seriál“. Od 7. července se na poslední dvoustraně 

pod názvem „Zlaté vzpomínky“ objevují rozhovory s bývalými olympijskými vítězi, počínaje 

Danou Zátopkovou a Janem Železným konče. Čtenář si během povídání vybavuje atmosféru 

Her, jejich výjimečnost pro sportovce i diváky. Nová příloha novin ho začíná připravovat na 

roli konzumenta nadcházejících událostí. Hlasy oblíbených medailistů po týdnu střídá řada 

informací z historie olympiád, které sportovní nadšenec dobře zná a které se každé čtyři roky 

připomínají v různých variacích. Tentokrát zvolil deník Sport formu veřejné ankety. Čtenáři 

hlasovali na on-line stránkách v kategoriích Největší legendy, Nejúžasnější výkon, Největší 

skandál, Největší událost, Nejdojemnější happyend a Nejkrásnější medailistka. Denně od 14. 

do 19. července si pak fanoušci na stranách novin připomínali slavné olympijské momenty, 

které svým neustálým převypravováním dávno ztratily svůj původní význam a staly se 

moderními mýty. V navazujících sedmi dnech „Olympijský seriál“ přeskakuje do současnosti 

a otvírá téma kontroverzní olympiády v Číně. Megalomanie, politika, zvyky, nadlidské 

sportovní výkony i problematika životního prostředí v komunistické zemi poskytly všem 

novinářům zajímavý materiál, ne už tak sportovního rázu. Olympijské hry, z důvodů 

zmíněných v teoretické části, nikdy nebyly ryze sportovní událostí, jejich dosah je 

celospolečenský, a jako takové jsou prezentovány médii. 
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 Olympijská příloha končí na přelomu července a srpna sérií šesti rozhovorů 

s populárními sportovci (28. července až 2. srpna), kteří odlétají do Pekingu s medailovými 

ambicemi. Pozornost veřejnosti je díky interwiev nasměrována na konkrétní osoby, které mají 

předpoklady uspět v mezinárodní konkurenci. Selektivní výběr šesti reprezentantů je 

podmíněn především domnělými hodnotami publika. Někteří reprezentanti jsou lidem dobře 

známí a oblíbení (v případě desetibojaře Romana Šebrleho a kanoistky Štěpánky Hilgertové), 

jiní jsou neokoukaní a mediálně přitažliví svou sportovní disciplínou (bikrosař Michal Prokop 

odjížděl do Pekingu jako vicemistr Evropy v novém olympijském sportu). Mezi vyvolenými 

sportovci překvapivě chybí Barbora Špotáková. Rozhovor s nejlepší oštěpařkou sezony byl 

zařazen do Sport magazínu, který vyšel jako příloha deníku v den zahájení Her (pátek 8. srpna 

2008). V týdenním suplementu je odlišná úprava i kvalita stran a podle slov autora článku 

Martina Haška bylo interwiev se Špotákovou šetřeno do jeho olympijského vydání. Ačkoli 

obsah časopisu jsem nezařadila do rozebíraného materiálu, považuji za důležité zmínit, že 

rozsáhlý rozhovor s atletkou redakce Sportu neopominula, naopak jeho umístěním ve Sport 

magazínu zvýšila předolympijskou prestiž Špotákové vůči ostatním olympionikům.  

 Dva dny před zažehnutím olympijského ohně na stadionu Ptačí hnízdo, 6. srpna 2008, 

deník Sport otiskl první aktuální články od reportérů přímo z dějiště Her. Sportovní oddělení 

se věnuje výhradně událostem v Pekingu a v porovnání se zbytkem roku je mu poskytnuto 

nebývalé množství prostoru, včetně inzerce a sporadických zpráv z oblasti motorismu zaujímá 

deset stran. V den, kdy byla čínská olympiáda zahájena, vychází deník Sport s fotografií 

oštěpařky Špotákové na titulní straně, opatřené nápisem „Přivezou 8 medailí“. V 

následujících dnech mají Hry své místo na prvním listu pouze v případě medailového úspěchu 

českých reprezentantů104 nebo při srovnání dvou mediálních celebrit Her plavce Michaela 

Phelpse a sprintera Usaina Bolta, ostatní čísla vycházejí s tradičním titulním fotbalovým 

tématem. 

 První den olympijských soutěží, 9. srpna, mění deník Sport zavedenou vnitřní 

strukturu na nové uspořádání, které upřednostňuje olympijské obsahy. Fotbal, do té doby na 

stranách deníku dominující, ustoupil méně známým a propagovaným sportům, jako jsou 

střelba, veslování nebo vodní slalom. Zatímco olympijské události zabírají poloviční prostor 

novin, fotbal byl odsunut na strany deset až šestnáct, hokeji připadly maximálně dvě 

následující strany a poslední list skýtal prostor pro motorismus a jiné aktuality. Podobné 

                                                 
104 9. srpna zlatá střelkyně Kateřina Emmons, 11. srpna zlatý střelec David Kostelecký, 15. srpna opět Emmons, 
tentokrát se stříbrem, 17. srpna také stříbrný skifař Ondřej Synek a 18. srpna poslední stříbro deblkanoistů 
Štěpánka s Volfem, 22. a 23. zlatá oštěpařka Barbora Špotáková. 
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změny obsahu na prvních několika stranách dokáže jednorázově vyvolat také finále 

Wimbledonu, MS v atletice nebo úspěch českých tenistů v Davis Cupu, olympijské hry ale 

zůstávají jedinou nefotbalovou a nehokejovou akcí, která plní prostor více než tří předních 

stran v dlouhodobějším časovém horizontu. K obvyklému formátu se deník Sport vrátil 26. 

srpna, dva dny po skončení Her. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

2.  Praktická část 

 

2. 1  Metodika zpracování praktické části 

 Praktická část diplomové práce se věnuje rozboru novinových článků tematicky 

zaměřených na oštěpařku Barboru Špotákovou. Důkladnou interpretací významů mediálních 

sdělení jsem zjišťovala, jakým způsobem média prezentují sportovní událost a její aktéry, 

přičemž domněnku, že oštěpařka Barbora Špotáková je díky vysoké mediální popularitě 

vhodnou představitelkou typu českého sportovce v mediovaném textu, jsem potvrdila 

stručnou analýzou výskytu olympijských medailistů v obsazích tištěného periodika. Jako 

výzkumný materiál jsem si vybrala všechny čísla deníku Sport a Nedělního Sportu z období 

od 1. července 2008 do 30. září 2008. Záměrně jsem určila časové rozmezí tak, aby do jeho 

středu spadalo konání letních olympijských her v Pekingu, na kterých získala česká oštěpařka 

zlatou medaili. Znalost tehdejších událostí mi umožnila předpokládat, že novinové články 

uveřejněné během zmíněných tří měsíců poskytnou různorodý zdroj informací k detailnímu 

rozboru. Jelikož jsem při práci s textem použila kvantitativní i kvalitativní analýzu, před tím, 

než blíž popíši základní otázky a cíle výzkumu, obě metody obecně představím. 

 

2. 1. 1  Kvantitativní a kvalitativní analýza 

 Pro analýzu mediálních obsahů existují dva rozdílné metodické přístupy, jejichž užití 

závisí na druhu stanoveného úkolu. Zatímco hermeneutická textová a obrazová analýza 

zkoumá význam mediálních obsahů a vychází tedy z předpokladu, že text je polysémický, 

předmětem zájmu kvantitativní obsahové analýzy je systematické sledování zjevného obsahu 

díky redukci sdělení na počitatelné jevy. „Podstatným rozdílem mezi oběma způsoby je 

stupeň strukturovanosti, popř. otevřenosti postupu.“105 

 Hermeneutická analýza je úzce spojena s osobou výzkumníka, který pomocí svých 

hodnotících postupů odhaluje v textu skryté hlubší struktury. Jeho poznání se odehrává na 

základě interpretace a má ryze subjektivní charakter. Neexistují dvě totožné lidské bytosti se 

stejnými vlastnostmi, znalostmi, žijící ve stejném kulturním prostředí, proto je u 

hermeneutické analýzy malá šance na stoprocentní replikovatelnost. Autor výzkumu je jeho 

součástí. Kvalitativním způsobem lze důkladně rozebrat pouze malé množství textů, zato 

umožňuje z mnoha různých pohledů odhalovat nevyřčené intence původce sdělení. 

Hermeneutickou analýzu jsem využila při zkoumání článků a fotografií o oštěpařce 

                                                 
105 REIFOVÁ, Irena. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum, 2004. s. 29.  
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Špotákové, které publikoval deník Sport během tříměsíčního období. U každého mediovaného 

obsahu jsem se zamýšlela nad jeho vloženým preferovaným čtením a skrytými významy, 

které působí na příjemce sdělení. Metoda interpretace mi umožnila upozornit na skutečnost, 

že v mediální prezentaci sportovní události nemusí vždy jít v první řadě o sport jako takový. 

 Jestliže hermeneutická analýza pracuje s významem, který vzniká až při čtení 

mediovaných textů, kvantitativní analýza se opírá pouze o zřetelné obsahy a publikum přijímá 

jako jejich pasivního konzumenta. „Tento postup vychází ze sociálněvědních metod měření a 

kvantifikace a při jeho použití se mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik 

vybraných znaků.“106 Užívá se například k popisu množství a druhu informací přenášených 

určitým médiem nebo identifikaci obsahových rozdílů různých médií.107 Výsledky analýzy 

pak mohou být znázorněny v číselných hodnotách, přehledných grafech a tabulkách, které 

budí dojem dosažení objektivity.108 Oproti hermeneutickému přístupu výzkumník vyděluje 

jednotlivé prvky z kontextu sdělení a, i když jsou jeho závěry replikovatelné jiným badatelem 

se stejnými výsledky, pomocí kvantitativní analýzy nemůže zaznamenat účinek textu v celé 

jeho komplexnosti. K provedení hodnotné kvantitativní analýzy je potřeba tým několika 

odborníků, já ji ovšem ve své práci využila ve zjednodušené podobě. Abych potvrdila 

domněnku o vysokém mediálním zájmu o Barboru Špotákovou, vytvořila jsem stručnou 

tabulku, znázorňující četnost článků obsahujících jména olympijských medailistů v deníku 

Sport za uvedené období. Z výsledných čísel je patrné, kterému úspěšnému reprezentantovi 

věnoval deník Sport nejvíce pozornosti. Interpretace výsledků mi naznačila, které hodnoty 

média preferují při selektivním výběru sportovců v mediovaných sděleních, tedy jaká témata 

(osoby) jsou pro média přitažlivá v takové míře, aby z nich vytvořila zprávu.  

 

2. 1. 2  Koncept rozboru mediovaných textů 

 Česká reprezentantka v hodu oštěpem Barbora Špotáková byla před Hrami v Pekingu 

úřadující mistryní světa a poskytovala tak novinářům možnost využívat kontinuity jejích 

úspěchů v delších narativních příbězích. Častý výskyt v médiích se logicky promítá do širšího 

povědomí veřejnosti o sportovci a vysoká popularita Špotákové byla důvodem, proč jsem si ji 

vybrala jako ústřední postavu svého rozboru. Abych však o hojné mediální prezentaci české 

oštěpařky pouze nespekulovala, rozhodla jsem se před rozborem samotných novinových 

článků její častý výskyt v mediovaných obsazích potvrdit. Mediální zájem o Barboru 
                                                 
106 REIFOVÁ, Irena. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha : Karolinum, 2004. s. 29. 
107 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. s. 21. 
108 Výsledky by byly skutečně objektivní, pokud by bylo možné z obsahu textu vyvodit jeho účinek, což ovšem 
vyvrátila výše zmíněná teorie zakódování a dekódování Stuarta Halla. 
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Špotákovou je v další kapitole znázorněn v tabulce, vyjadřující jmenovitý výskyt 

olympijských medailistů v článcích deníku Sport za uvedené období. Pomocí kvantitativní 

analýzy jsem tak hledala odpověď na otázku: 

 

− Jakou míru pozornosti věnoval deník Sport jednotlivým olympijským medailistům 

v období od července do září 2008? 

Za předpokladu, že:  

− míru pozornosti definuji jako počet článků, ve kterých je zmíněno jméno medailisty 

v titulku, podtitulku, perexu109 nebo v případě menších jednosloupkových textů hned 

v prvních třech větách (výčty medailových nadějí, žebříčky a grafická znázornění, 

heslovitá sdělení a rubriky se nepočítají) 

− za článek považuji zalomený souvislý text s titulkem 

− olympijští medailisté jsou jmenovitě: Barbora Špotáková, Kateřina Emmons, David 

Kostelecký, deblkanoe Volf/Štěpánek, Ondřej Synek 

 

Rozsah jednotlivých textů nebyl pro můj výzkum určující, jelikož z mého pohledu je 

důležitější počet témat, tedy článků, které chce redaktor o sportovci nalézat a prezentovat 

čtenářům, než jejich velikost. Pro lepší srovnání jsem výzkum o četnosti článků 

s jednotlivými medailisty rozdělila do dvou částí, před a po zisku medaile, což mi umožnilo 

sledovat proměnu mediální pozornosti zaměřenou na sportovce po dosaženém úspěchu, anebo 

naopak kontinuitu zájmu u vyvolených olympioniků. Konečná čísla mi pomohla zhodnotit 

hypotézu, že „v případě srovnatelných olympijských úspěchů sportovců závisí míra 

mediálního zájmu o každého z nich na oblibě jejich disciplín u veřejnosti“. Interpretace 

dosažených výsledků navíc odhalila zpravodajské hodnoty, kterým se sportovní redakce 

podřizuje, tedy podle jakých kritérií se sportovní novinář rozhoduje, co recipientovi sdělení 

nabídne a co mu zůstane utajeno.  

 Následuje hlavní část – důkladný rozbor novinových článků o oštěpařce Barboře 

Špotákové. Speciálně při podnicích mezinárodního charakteru jsou v tisku patrné pravidelné 

postupy při interpretaci soutěží, národních reprezentantů i jejich soupeřů. Emocionálně 

zabarvené a přivlastňující výrazy, mytologické zobrazení sportovního zápasu jako dobro 

versus zlo, stereotypizace, zveličování významu určitých událostí, narace a skryté dominantní 

hodnoty v preferovaném čtení – to všechno jsou znaky mediovaného textu, které jsem 

                                                 
109 Perex je krátký text na začátku článku, tučně vytištěný a oddělený od zbytku sdělení, s funkcí zaujmout 
pozornost čtenáře. 
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nastínila v teoretické části. Jaké jazykové a stylistické prostředky použil deník Sport 

k prezentaci Barbory Špotákové a jejích sportovních počinů, včetně olympijského závodu? K 

odhalování zmíněných teoretických znaků v konkrétním mediovaném textu (deníku Sport) 

jsem využila metodu kvalitativní analýzy podle následujících indikátorů: 

 

• NARACE – kontinuita článků o Špotákové (navazující témata), prvky vyprávění 

v textu (úvod, zápletka, vyvrcholení, závěr).  

• EMOCIONÁLNĚ ZABARVENÁ OZNAČENÍ – familiérní pojmenování, subjektivní 

výrazy radosti/smutku. 

• MYTOLOGICKÉ ZOBRAZENÍ SOUPEŘŮ JAKO DOBRO VERSUS ZLO – 

hodnotící přívlastky, zdůrazňování kladných vlastností hrdinky a záporných soupeřky 

(padoucha), situace, ve kterých je zobrazovaná Špotáková a ostatní oštěpařky. 

• MODERNÍ MÝTY, STEREOTYPIZACE – opakované přiřazování určitých 

osobnostních charakteristik, zdůrazňování významu dílčích událostí a vlivů na výkon 

sportovce, zjednodušující slogany a klišé. 

 

Subjektivní interpretace zjištěných souvislostí pak zodpověděla zásadní otázky mé analýzy: 

 

− Jaký mediální obraz Barbory Špotákové nabídl deník Sport svým čtenářům? 

− Jakými prostředky vyvolává Sport v recipientovi dojem, že je česká reprezentantka 

národní hrdinka? 

− Podněcují emocionálně zabarvené výrazy a hodnotící soudy v textu prezentaci 

sportovní události jako mytologický střet dobra se zlem? 

 

 Podrobný rozbor mediovaných obsahů s Barborou Špotákovou, které otiskl deník 

Sport od července do srpna roku 2008, řadím chronologicky podle data vydání, výzkumnými 

vzorky jsou články prezentující oštěpařku. Podle vývoje skutečných událostí, a s tím 

spojenými změnami v mediální interpretaci sportovkyně, jsem pro snazší přehlednost 

rozdělila zkoumané období do tří částí: články před olympijským finále („Největší 

favoritka“), po zisku zlaté medaile („Opěvovaná hvězda“) a texty s zářijovým vydáním 

(„Očekávaný rekord“). V každém časovém úseku poukazuji v novinových článcích na 

konkrétní ukázky mediálních prostředků prezentace sportovní události, které jsem nastínila v 

teoretické části.  
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 Za cíl práce si kladu (kromě zodpovězení položených otázek) upozornit na 

standardizované postupy prezentace sportovní události v tisku, s využitím konkrétních 

příkladů v deníku Sport. 

 

2. 2  Analýza mediální popularity Barbory Špotákové 

 Atletika je často novináři označována za královnu sportu a troufnu si tvrdit, že jde o 

jedno z nejsledovanějších sportovních odvětví, ve kterém proti sobě soupeří jednotlivci. Letní 

olympijské hry vrcholí právě při atletických soubojích, jejichž vítězové se vždy těší vysoké 

pozornosti médií. Jméno české oštěpařky Barbory Špotákové, zlaté medailistky z Her v 

Pekingu, zná v našich podmínkách téměř každý, včetně lidí, kteří se o sportovní dění nijak 

hlouběji nezajímají. Na střelce Davida Kosteleckého, který v Číně dosáhl stejného úspěchu, si 

už ale vzpomene málokdo.110 Jak bylo popsáno v teorii, bez médií by nebylo profesionálního 

sportu. Tisk i televize se hlavní měrou podílejí na popularitě jednotlivých reprezentantů, 

vytvářejí jejich mediální obrazy i podněcují publikum v jeho emocích. Jakým olympijským 

medailistům věnoval deník Sport nejvíce pozornosti v období od 1. července do 30. září 

2008? A jak se lišil mediální zájem o sportovce před a po zisku medaile? 

 

Tab. 4  Mediální zájem deníku Sport o olympijské medailisty111 

UMÍSTĚNÍ JMÉNO 
POČET ČLÁNKŮ 
před ziskem 
medaile 

POČET ČLÁNKŮ 
po zisku medaile 

CELKEM 

Barbora Špotáková 
(atletika) 

10 38 48 

Kateřina Emmons 
(střelba)∗ 

6 30 36 ZLATÍ 

David Kostelecký 
(střelba) 

0 12 12 

Jaroslav Volf, 
Ondřej Štěpánek 
(vodní slalom) 

4 7 11 

STŘÍBRNÍ 
Ondřej Synek 
(veslování) 

9 7 16 

∗ získala zlatou a stříbrnou olympijskou medaili, ve výzkumu jsem počítala s první dosaženou zlatou medailí  

                                                 
110 Zatímco Špotáková prestižní anketu Sportovec roku 2008 vyhrála, Kostelecký se umístil na čtvrtém místě. O 
konečném pořadí rozhodují sportovní novináři ČR. 
111  

Kvantitativní analýza 
Téma: Jakou míru pozornosti věnoval deník Sport jednotlivým olympijským medailistům v období od července do září 2008? 
Definice prvků:  

− míru pozornosti definuji jako počet článků, ve kterých je zmíněno jméno medailisty v titulku, podtitulku, perexu111 nebo 
v případě menších jednosloupkových textů hned v prvních třech větách (výčty medailových nadějí, žebříčky a grafická 
znázornění, heslovitá sdělení a rubriky se nepočítají) 

− za článek považuji zalomený souvislý text s titulkem 
− olympijští medailisté jsou jmenovitě: Barbora Špotáková, Kateřina Emmons, David Kostelecký, deblkanoe Volf/Štěpánek, 

Ondřej Synek 
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 U všech olympijských vítězů je patrný rapidní nárůst mediální pozornosti po zisku 

zlaté medaile, zájem o stříbrné deblkanoisty vzrostl téměř dvojnásobně, pouze u skifaře Synka 

otiskl deník Sport po stříbrném závodě méně článků než před ním, což si můžeme vysvětlovat 

nenaplněným očekáváním. Ondřej Synek byl jedním z kandidátů na vítězství, proto o něm 

média před Hrami referovala skoro stejně často jako o favorizované oštěpařce Barboře 

Špotákové, spekulace o jeho možném úspěchu pak byly mediálně přitažlivější než konečné 

umístění. Přesným opakem je případ Davida Kosteleckého. Střelec na trap nikdy ve světové 

konkurenci nevynikal a jeho triumf média nepředvídala, proto se Kostelecký objevil 

v mediovaném obsahu poprvé až jako olympijský šampion. Prezentace nenadálé události však 

byla krátkodobá, neexistoval příběh se zápletkou a náhlá událost neměla vybudovaný 

mediální podklad pro plnohodnotné přijetí neznámého Kosteleckého recipienty. Oproti 

ostatním dvěma olympijským vítězkám Špotákové a Emmons v mediální pozornosti 

Kostelecký velmi zaostává. 

 Jediná sportovkyně, která se přiblížila frekvencí výskytu svého jména v článcích 

oštěpařce Špotákové, byla střelkyně Kateřina Emmons, rozená Kůrková. Ačkoli soutěží ve 

stejném, médii celoročně opomíjeném sportu, jako Kostelecký, díky příběhu, se kterým je 

spojena, představuje hodnotnější mediální téma. Její otec a trenér Petr Kůrka byl mistrem 

světa ve sportovní střelbě, na olympijský titul ale nikdy nedosáhl. To se povedlo až jeho dceři 

Kateřině, která na LOH 2004 v Athénách skončila třetí ve vzduchovce. Na stejných Hrách se 

také seznámila s americkým střelcem Matthewem Emmonsem, který se tehdy proslavil 

ztrátou jistého vítězství po vystřelení poslední rány do soupeřova terče, a o čtyři roky později 

v Pekingu už reprezentovala Českou republiku pod manželovým jménem. Oba byli ve svých 

disciplínách velkými favority a romance dvou střelců různých národností plnila stránky novin 

v úvodních dnech Her. Druhým důvodem, který vysvětluje vysokou míru mediálního zájmu o 

Kateřinu Emmons, je zisk dvou olympijských medailí a pozice nejúspěšnějšího člena české 

výpravy v Pekingu. Třetí fakt, ke kterému bychom měli přihlédnout, je zisk prvního zlata 

v sobotu, takže událost byla prezentována nejdříve v Nedělním Sportu a následně také 

v pondělním vydání deníku Sport.  

 Podle mých předpokladů média ze všech olympijských medailistů nejvíce referovala o 

oštěpařce Barboře Špotákové. Za její postavou sice nestojí emotivní příběh o manželství s 

olympijským smolařem, ani neměla možnost soutěžit o větší počet medailí, její mediální 

popularita podle mého názoru tkví v masové oblibě atletiky, jejíž vítězové přeci jenom budí 

při olympijských hrách celosvětově větší pozornost než střelci, veslaři nebo vodní slalomáři, 

což můžeme přisuzovat počtu zemí v jednotlivých sportech zastoupených. Špotáková 
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v sezoně excelovala a média to neopomněla svým čtenářům zdůrazňovat dlouho před 

začátkem Her. I když bylo víc sportovců pasováno na české medailové naděje, média nejvíc 

sledovala ty atletické. Článek, který by komentoval formu střelce Kosteleckého před 

olympiádou, jsem nenašla, zato přípravě atletů včetně těch, kteří na Hrách nakonec skončili 

v kvalifikaci, se deník věnuje velmi často.112 Mohou-li se oba borci pochlubit stejnými 

úspěchy, spočívá důvod jejich rozdílné popularity zřejmě v oblíbenosti jejich sportovní 

disciplíny113 nebo propojení se zajímavým příběhem, jak je tomu například u střelkyně 

Kateřiny Emmons. Zatímco o atletická klání (a výkony Špotákové) se média zajímají po celý 

průběh sezony a na stadiony chodí desetitisíce fanoušků, o střeleckých soutěžích, které 

disponují v poměru k atletice nepatrným množstvím příznivců, referují pouze v období 

olympijských her.  

 Abych nezůstala pouze u logického předpokladu, že média svými selektivními obsahy 

ovlivňují povědomí publika o jednotlivých sportovcích i událostech, pokusila jsem se bez 

rozsáhlých dotazníkových výzkumů zjistit popularitu Špotákové u veřejnosti pomocí serveru 

YouTube. Na internetový fenomén, který vznikl v roce 2005, může kdokoli umístit 

videozáznam s libovolným obsahem, který je dostupný komukoli dalšímu. „Je jasné, že 

kvantitativní zastoupení jednotlivých sportovních disciplín v těchto audiovizuálních 

souborech odpovídá jejich celosvětové popularitě. Existuje zde zřejmá provázanost mezi 

velikostí divácké obce, která má ten který sport v oblibě a následně jej na serveru YouTube 

redistribuuje, a mezi zdroji primárních materiálů (především televizí), které jsou jen odrazem 

diváckého zájmu.“114 

 Abych potvrdila myšlenku o rozdílné sledovanosti dvou zlatých medailistů z Pekingu, 

která reflektuje míru mediální pozornosti na ně zaměřené, pokusila jsem se na serveru 

YouTube vyhledat všechny soubory, které se k oštěpařce a střelci váží. Po zadání klíčových 

slov „Barbora Špotáková“ se objeví odkazy k přibližně padesáti souborům, z nichž se většina 

věnuje olympijskému vítězství. Zlatý hod Špotákové můžeme sledovat s původním českým 

nebo finským televizním komentářem, dále jsou k dispozici různé sestřihy a reportáže z Her, 

ale také z jiných soutěží, v nichž se česká oštěpařka prezentovala povedenými pokusy. 

Všechny videosekvence jsou v přidružené diskuzi obsáhle komentované nejenom českými 

příznivci Špotákové.  
                                                 
112 Atleti na stránkách deníku Sport v červenci 2008: Roman Novotný (dálka), Roman Šebrle (desetiboj), 
Denisa Ščerbová (dálka a sedmiboj), Jan Kudlička (skok o tyči), Kateřina Baďurová (skok o tyči), Iva Straková 
(výška), Jaroslav Bába (výška), někteří v novinách i vícekrát. 
113 Stejnou domněnku vyslovil Jan Děkanovský ve své knize při srovnání veslaře Steva Redgrava a jezdce 
formule 1 Michaela Schumachera (DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty. Praha : Dokořán, 2008, s. 20.). 
114 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty. Praha : Dokořán, 2008, s. 80. 
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 Naopak když jsem do kolonky vyhledávání vepsala jméno Davida Kosteleckého, 

server YouTube mi nabídl tři relevantní odkazy na záběry se sportovcem. Dva z nich 

zachycují přivítání zlatého olympionika v rodných Holasicích po návratu z OH v Pekingu, tím 

třetím je pouhá fotografie s hudebním doprovodem. Z těchto tří příspěvků, ke kterým nejsou 

připojeny žádné komentáře, je patrné, že Kosteleckého popularita u veřejnosti není nijak 

dramatická.115 

 Kvantitativní výzkum četnosti jmen olympioniků v novinových článcích Sportu 

potvrdil mou domněnku, že média více referují o celosvětově oblíbených sportech, ačkoli i 

v těch menších dosahují čeští reprezentanti úspěchů. Výjimku tvoří střelkyně Kateřina 

Emmons, která v Pekingu získala dvě medaile a její manželství s olympijským smolařem 

v dresu USA poskytuje novinářům příběh, který nelze opominout. Přesto se mediální 

pozornost upínala víc ke Špotákové. Ve srovnání s ostatními olympijskými medailisty pro mě 

reprezentantka v hodu oštěpem představuje nejvhodnější kandidátku k rozboru mediálního 

obrazu i mediální prezentaci sportovních výkonů české reprezentantky. Jako zástupkyni 

populárního atletického sportu, mistryni světa, olympijské vítězce a světové rekordmance jí 

média věnují dostatečné množství prostoru a vytvářejí mediální obraz, který si recipienti 

pamatují, proto je relevantním objektem pro následný rozbor novinových článků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Vyhledáno ne serveru www.youtube.cz 3. května 2009. 
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2. 3  Příběh Barbory Špotákové na stránkách deníku Sport 

 Během celých tří měsíců je z článků dobře patrná jejich kontinuita, proto dřív, než se 

pustím do rozboru jednotlivých textů, poukážu na narativní prvky mediální prezentace 

sportovní události v dlouhodobém horizontu. Autor mnohokrát pracuje s dřívějšími 

informacemi, předpokládá od recipientů určité znalosti a chronologicky v čase konstruuje 

příběh oštěpařky Špotákové. Stylistickou formu vyprávění nevyužívá pouze v jednotlivých 

textech a dnech (toto rozvedu u konkrétních článků), téma příběhu je prostoupeno celým 

olympijským cyklem. V souladu se zpravodajskými hodnotami se média o Barboru 

Špotákovou zajímají už před oficiálním zahájením olympiády. Úřadující mistryně světa a 

první oštěpařka sezónních výsledkových tabulek je všeobecně pokládána za velkou 

kandidátku na zlatou olympijskou medaili, její příběh tedy médiím slibuje další vývoj, 

jednoznačnou personalizaci a budoucí zápletku. Srozumitelné vyprávění o národní hrdince, 

která přemůže v boji všechny soupeřky, splňuje očekávání publika116 a poutá jeho pozornost 

dlouho před klíčovým zápasem.  

 „Rekord s přešlapem“117, „Barva mých bot je zlatá“118, titulky článků s červencovým 

datem odstartovaly story „olympijské favoritky“. Stejně jako ve fiktivních žánrech, kde se 

v úvodu čtenář seznamuje s charaktery postav a jejich úlohou v příběhu, je česká 

reprezentantka vykreslena jako favorizovaná závodnice, která doposud všechny konkurentky 

hravě porážela. Olympijská kvalifikace ale přináší dramatickou zápletku. „Chlad – bojová 

taktika?“119, „Špotáková dostává sílu od přítele. Bude opravdu zlatá?“120, v cestě za 

nejcennějším kovem Špotáková naráží na první překážku, nečekaně dobrou výkonnost 

německé soupeřky Obergföllové. Vyvrcholení tištěného příběhu přichází s denním zpožděním 

oproti reálnému času. „Zlatý zázrak!“121 hlásá klišovitý nápis na titulní straně. Přítomnost 

rozuzlení předchozího sledu událostí v hlavním závodě oštěpařek byla předvídatelná, otázkou 

díky existenci zápletky zůstávalo, jestli se vyvine ve prospěch české sportovkyně. „Hod snů: 

zlato a pomsta!“122 Příběhy úspěšných sportovců se hodně podobají mytologickým 

vyprávěním o cestách archetypálních hrdinů a jejich boji se zlými tvory. Zasazení nečekaných 

                                                 
116 Jedna ze zpravodajských hodnot, které rozhodují o transformaci události v mediální zprávu, je „souznění“. 
Pokud zpráva splňuje očekávání publika a význam sdělení je srovnatelný s míněním recipienta, má událost 
velkou šanci dostat se do médií. Pohled na reprezentačního sportovce jako na národního hrdinu takové 
„souznění“ s většinovým publikem v daných kulturních podmínkách umožňuje. 
117 Rekord s přešlapem. Nedělní Sport. 6.7.2008, č. 27, s. 12. 
118 Barva mých bot je zlatá. Sport. 16.7.2008, č. 165, s. 12. 
119 Chlad – bojová taktika?. Sport. 20.8.2008, č. 195, s. 2. 
120 Špotáková dostává sílu od přítele. Bude opravdu zlatá?. Sport. 21.8.2008, č. 196, s. 5. 
121 Zlatý zázrak!. Sport. 22.8.2008, č. 197, s. 1. 
122 Hod snů: zlato a pomsta!. Sport. 22.8.2008, č. 197, s. 2. 
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událostí do zavedených dějových schémat posiluje významy sdělení a jejich přijetí na straně 

čtenářů. Přípravy na olympijský turnaj, délka jeho trvání i závěrečné oslavy umožňují 

mediálně propojit několik dílčích událostí, ve kterých hraje hlavní úlohu úspěšný sportovec.  

 Původní euforii na stranách deníku Sport vystřídala oslava nové hvězdy. „Špotáková, 

to je hit! Pije pivo, je neokoukaná. Kolik bude stát olympijská hrdinka?“123 Zlomový okamžik 

story už má čtenář za sebou, charakter hlavní postavy se však neustále vyvíjí, obsah sdělení už 

nepojednává o favoritce, ale o skromné oštěpařce, která v cestě ke zlatu překonala všechny 

nástrahy. Titulky „Na humbuk nejsem připravená“124, „Konec s pivní pohádkou“125 nebo 

„Zlatá oštěpařka nejvíce touží po klidu a domácí polévce“126 uzavřely kapitolu olympijského 

triumfu „národní hrdinky“ Barbory Špotákové.  

 Vyprávění ale ani zdaleka nekončí. „Oštěp třímá Čtvrtá sestra“127 zní nadpis 

posledního srpnového článku, který referuje o oslavách Špotákové s populární kapelou Tři 

sestry. Narativní konstrukce o úspěchu, který pramení v obdiv a uznání, vyvolává dojem 

samozřejmosti a stejně jako mytologie nebo pohádky utvrzuje recipienty v hodnotách 

preferovaných většinovou společností. 

 Díky olympijskému vítězství, se závěr sezony Špotákové odvíjel v duchu očekávání 

dalších závratných výsledků. „Rekord? Vše je možné“128, přemítá titulek s odkazem na 

„magické“ olympijské finále. Předpoklad, že čtenáři deníku Sport znají podrobnosti 

medailového úspěchu oštěpařky, se promítá i do zářijových výtisků. Nadpis „Málem zase 

vyšel poslední“129 s fotografií Ruské soupeřky Abakumovové zasvěceným fanouškům 

zřetelně připomněl dramatický průběh olympijského finále. Nepostradatelný happyend 

příběhu se zrodil v posledním závodě sezony. Titulek „Má rekord!!!“130 postrádá jméno 

sportovce, při mediální popularitě Špotákové stačí k identifikaci fotografie. Příběh, který 

spojil události tří měsíců, a v němž jeho hrdinka prodělala přerod z olympijské favoritky na 

národní hrdinku a světovou rekordmanku, je u konce. Jeho druhé dějství však může přinést 

hned další sezona, alespoň podle deníku Sport: „Hranice je mnohem dál“131. 

 

 

                                                 
123 Špotáková, to je hit!. Sport. 23.8.2008, č. 198, s. 1. 
124 Na humbuk nejsem připravená. Sport. 23.8.2008, č. 198, s. I. 
125 Konec s pivní pohádkou. Nedělní Sport. 24.8.2008, č. 34, s. 2. 
126 Zlatá oštěpařka nejvíce touží po klidu a domácí polévce. Sport. 25.8.2008, č. 199, s. 6. 
127 Oštěp třímá Čtvrtá sestra. Sport. 29.8.2008, č. 203, s. 13. 
128 Rekord? Vše je možné. Sport. 2.9.2008, č. 206, s. 16. 
129 Málem zase vyšel poslední. Sport. 6.9.2008, č. 210, s. 16. 
130 Má rekord!!!. Nedělní Sport. 14.9.2008, č. 37, s. 1. 
131 Hranice je mnohem dál. Sport. 15.9.2008, č. 217, s. 22. 
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2. 4  Kvalitativní rozbor novinových článků 

 Podle uvedených stupňů vyprávění lze analýzu jednotlivých článků rozdělit do tří 

základních skupin, ve kterých se mění význam mediálních sdělení s plynoucím časem a s 

navazujícími oštěpařčinými úspěchy. V první části vystupovala Špotáková jako největší 

adeptka české výpravy na zisk zlaté medaile, s vítězstvím si upevnila pozici národní hrdinky a 

poolympijskou sezonu charakterizovalo mediální očekávání světového rekordu. Následující 

rozbor je koncipován právě podle těchto tří navazujících období. 

 

2. 4. 1  Část první: „Největší favoritka“ 

 Do první části rozboru jsem zařadila všechny články o Barboře Špotákové, které 

vytiskl deník Sport od 1. července do 21. srpna 2008. Jde o období před hlavním olympijským 

závodem oštěpařek a jednotným pojítkem následujících obsahů je spekulace o výsledku, který 

se stane v budoucnosti. 

 

Neděle, 6. července 2008 (12. strana) 

 Hned první červencový článek132 staví Barboru Šporákovou do role olympijské 

favoritky. I když je text koncipován jako zpravodajství z atletického mistrovství ČR, jeho 

stěžejní část je postavena na výsledcích Barbory Špotákové, která zaznamenala průměrný 

výkon dlouhý 64,17 metru. Přestože dva sportovci na šampionátu vytvořili nové národní 

rekordy, autor článku jim věnoval méně prostoru než mediálně známé Špotákové. Svojí 

volbou dal pisatel znatelně najevo, jakého atleta považuje měsíc před zahájením olympijských 

her za významného. „Megahod oštěpařky Barbory Špotákové za hodnotu evropského rekordu 

do statistik nepustil přešlap.“ Věta v závěru perexu133 nepřiznává, že by atletka sama udělala 

chybu, když porušila pravidla a vstoupila do zakázaného prostoru, naopak vyzdvihuje 

nadlidský výkon hrdinky, která svoje náčiní poslala do rekordní vzdálenosti. Titulek „Rekord 

s přešlapem“ vyjadřuje příslib do budoucna, který sama atletka podpořila slovy: „Nedalo se 

tomu zabránit. Asi to dneska nemělo být. Dneska ještě ne.“ Hlas sportovkyně obsažený 

v článku je s velkou pravděpodobností vytržen ze širšího kontextu, nádech očekávání 

v poslední větě však dobře posloužil pisateli článku k potvrzení myšlenky Špotákové jako 

olympijské favoritky jejími vlastními ústy. Podobnými výroky pomáhají sledované osobnosti 

                                                 
132 Rekord s přešlapem. Nedělní Sport. 6.7.2008, č. 27, s. 12. 
133 Perex je v žurnalistice označován jako krátký text o maximálně pěti větách, jehož účelem je uvést téma a 
upoutat pozornost k dalšímu pokračování článku. Zpravidla bývá odsazený a tučně tištěný. Hned po titulku bývá 
považován za rozhodující faktor, který určuje, jestli se čtenář rozhodne pokračovat v čtení celého textu, anebo ho 
téma nezaujme. 
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vytvářet svůj mediální obraz velmi často, speciálně při rozhovorech, které bývají zcela v režii 

novinářů.  

 

Pondělí, 7. července 2008 (12. strana) 

 Na nedělní článek navazuje rozhovor „Špotáková: Asi to nemělo být“.134 Téma uvádí 

stejný důraz na sedmdesátimetrový hod jako text z předchozího dne. Předolympijská 

výkonnost má pro obsah sdělení větší váhu než titul mistryně ČR. „Místo životního momentu 

oslavila oštěpařka Barbora Špotáková na mistrovství republiky jen další vítězství. Prvním 

pokusem zřetelně přehodila hranici sedmdesáti metrů i hranici evropského rekordu o dvacet 

centimetrů. Jenomže těsně přešlápla. Titul tak brala kvalitním výkonem 64,47 metru.“ Otázky 

se nevztahují k vítězství v soutěži, ale směřují k hodnotícím výrazům ohledně formy 

Špotákové před vrcholem sezony. „Schovala jste si sedmdesátimetrový hod na olympiádu?“ 

Spekulace o pokusu dlouhém 70 metrů navíc trochu degradují „kvalitní výkon“ o pět a půl 

metru kratší. 

 

Středa, 16. července 2008 (12. srana) 

 „Barva mých bot je zlatá“135 hlásá titulek u interview s oštěpařkou. Každý sportovní 

fanoušek, který má ponětí o ambicích Špotákové na nadcházející olympiádě, chápe dvojsmysl 

narážející na prognózovaný zisk nejcennější medaile. Většina otázek pak nedává 

respondentovi mnoho různých možností k odpovědi. Tazatel je pokládá se záměrem dostat 

předpokládanou informaci. „Je vám jasné, že jste favoritka olympijského závodu?“ Jiné cílené 

dotazy zase otvírají zdroj údajů, které může novinář rozpracovat i v budoucnu: „Máte už 

objednané talismany do Pekingu?, „Vezmete si s sebou osvědčenou figurku lemura Krále 

Jelimána z filmu Madagskar?“ Mytický příběh o vlivu talismana na případný úspěch 

sportovce má v takových otázkách položeny své základy, nehledě na osobní přiblížení atletky 

čtenářům. Zatímco o české reprezentantce se čtenáři dovídají, kde strávila dovolenou, jaké 

bude mít boty a její celkové pocity dvacet dní před olympijskými hrami, soupeřky jsou v 

interview nazývány pouze příjmením a rozeznávány podle národnosti. „V Athénách jste 

v neděli porazila všechny hlavní konkurentky – Němky Oberföllovou s Neriusovou a Kubánku 

Menéndezovou. Dalo vám to sílu?“ Dotaz opět zdůrazňuje postavení Špotákové mezi 

ostatními oštěpařkami ve startovním poli. Obraz české sportovkyně jako mytické hrdinky tkví 

                                                 
134 Špotáková: Asi to nemělo být. Sport. 7.7.2008, č. 157, s. 12. 
135 Barva mých bot je zlatá. Sport. 16.7.2008, č. 165, s. 12. 
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v mediované neporazitelnosti, vnitřní síle a vysokém sebevědomí. Sympatie vůči Špotákové 

oproti ostatním oštěpařkám jsou prostoupeny celým rozhovorem. 

 

Pátek, 8. srpna 2008 (1. strana, viz příloha A) 

 V den zahájení pekingské olympiády vychází deník Sport s celostránkovou fotkou 

Barbory Špotákové na titulním listu. „Přivezou 8 medailí“136 oznamuje tučný nápis vedle 

hlavy oštěpařky. Za předpokladu, že čtenář zná podobu Špotákové, nabízí mu spojení 

fotografie s rozměrným nadpisem zřetelný význam: Tato sportovkyně má z české výpravy 

největší šanci na úspěch. Odhodlaný výraz ve tváři, otevřená ústa a skrčené čelo vyvolávají 

dojem válečnice Špotákové jdoucí do boje. Ostatní sportovci jsou na titulní straně zobrazeni 

v menší velikosti a pohybu během své disciplíny, což čtenáři umožňuje zařadit si každého 

reprezentanta k danému sportu a zisku potenciální medaile, aniž by sportovce znal hlouběji. 

Výřezy s olympioniky ve tvaru hvězdy, která v moderní společnosti symbolizuje slávu a lesk, 

prezentují úspěch, který se od nich očekává. Obrazové ztvárnění strany včetně titulku přispívá 

k prezentaci reprezentantů jako hrdinů, kteří jsou národem vyvolení, aby bojovali a zvítězili. 

Jejich úspěch není individuální, prostřednictvím vyslanců se vztahuje na celý národ, kterému 

„přivezou 8 medailí“. Díky mezinárodnímu kontextu byl na hlavní straně po dlouhé době 

zobrazen jiný sport než fotbal. Tradiční kolektivní hra se na nejprestižnější místo novin vrátí 

hned v dalším čísle a setrvá tam i po dobu olympiády, ustupuje pouze v případě medailového 

úspěchu českého reprezentanta.  

 

Pondělí, 18. srpna 2008 (5. strana) 

 Poslední rozhovor137 před kvalifikací oštěpařek nabízí čtenářům obraz Barbory 

Špotákové spíš než jako sportovce, jako člověka. „Už do Pekingu dorazil váš přítel Lukáš 

Novotný?“ nehledě na odpověď se recipient mediovaného textu dozvídá jednu z osobních 

charakteristik sportovkyně, která je většinově, společností založené na rodinném svazku, 

chápána velmi pozitivně. Tvůrce interwiev Špotákovou zná blíže než čtenáři, proto si je 

vědom účinku dalšího dotazu na příslušníky národa s dlouholetou pivní kulturou. „Byli jste ve 

městě na pivu?“ Kladná odpověď, ve které Špotáková navíc vyzdvihuje plzeňské pivo, boří 

sice mýty o dietách a odříkání vrcholových sportovců, zato vytváří ikonu sympatické 

reprezentantky, která je jednou z „nás“. Charakteristika sportovkyně jako české patriotky a 

milovnice piva je novinami opakovaně využívána i v dalších příbězích. Zjednodušený 

                                                 
136 Přivezou 8 medailí. Sport. 8.8.2008, č. 185, s. 1. 
137 Snad aspoň to \"nihao\" mi někdo rozumí. Sport. 18.8.2008, č. 193, s. 5. 
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mediální obraz oštěpařky je pro většinového čtenáře dobře zapamatovatelný a lépe přijímá její 

mediální obraz hrdinky a favoritky soutěže. Deník Sport si podobnou simplifikací u recipientů 

zajišťuje požadované dekódování sdělovaných významů (tzv. preferované čtení). 

 V souvislosti s Barborou Špotákovou se v médiích často objevuje jméno Jana 

Železného. Bývá prezentován jako rádce Špotákové, který jí předává své letité zkušenosti. 

Železného vliv na výkon oštěpařky je ve skutečnosti menší, než jak ho popisují média. Bez 

určitých fyzických i psychických předpokladů, tréninku a přípravy Špotákové by rady 

trojnásobného olympijského vítěze a světového rekordmana nic neznamenaly, ovšem 

skutečnost, že po ukončení kariéry jednoho populárního oštěpaře, začala stoupat sláva nové 

české oštěpařky, média přetvořila v chytlavý příběh učitele a žačky. „A co psychika? Jste 

favoritkou na zlato, neptala jste se Jana Železného, jak se vyrovnat s tlakem?“ V mnoha 

rozhovorech už Špotáková potvrdila, že občas od Železného radu dostane, ale opakovaně 

medializované spojení obou sportovců posunulo vliv Železného na výkony Špotákové do 

mytických rozměrů. Jméno mediálně méně zajímavého, ale skutečného trenéra Špotákové, 

Rudolfa Černého lidé tolik neznají. 

 

Středa, 20. srpna 2008 (2. strana) 

 Do dnešního dne byla Barbora Špotáková v deníku Sport prezentována jako největší 

favoritka na zlatou olympijskou medaili, která nemá konkurenci. V rozhovorech působila 

uvolněným dojmem, dotazy se týkaly odlehčených témat a jistota úspěchu byla patrná 

z každého mediovaného textu. Obsah sdělení se mění časově souběžně se začátkem samotné 

oštěpařské soutěže. „Chlad – bojová taktika? Česká oštěpařka vyhrála kvalifikaci na OH, 

Němka Obergföllová byla těsně druhá“, titulek zpravodajského článku138 o kvalifikaci 

oštěpařek přirovnává závod k boji a k dosud neohrožené hrdince Špotákové přiřazuje 

nebezpečnou soupeřku. „Stačí okamžik a Němka Christina Obergföllová s Barborou 

Špotákovou se už na sebe musejí podívat. Pak se ukáže, jak se rivalky vyrovnají s osobním 

setkáním: Usmějí se? Ušklíbnou? Která uhne pohledem dřív? Otázky zůstanou bez odpovědi. 

Obergföllová přichází k tribunám a je nemožné, aby si Špotákové nevšimla. Jenomže Němka 

se chová, jako by Češka seděla v jejím slepém bodu.“ Vyprávění na úvod článku je založeno 

na střetu dvou oštěpařek – milé, čtenářům z předchozích textů známé, Špotákové a chladně 

vystupující Obergföllové. Rozdělení dvojice závodnic na dobrou a zlou, je v textu zřetelně 

zakódováno pomocí hodnotících výrazů, autor nijak nezakrývá své osobní sympatie ke 

                                                 
138 Chlad – bojová taktika?. Sport. 20.8.2008, č. 195, s. 2. 
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Špotákové a přenáší je do textu ve formě preferovaného čtení. „Špotáková začala SKVĚLÝM 

hodem 67,79 metru. Byl to její TŘETÍ NEJLEPŠÍ VÝKON roku i celé kariéry. JENŽE Němka 

Obergföllová ve druhé kvalifikační skupině kontrovala výkonem 67,52, zaťala pěsti a bojovně 

zvedla ruce nad hlavu.“ V uvedené větě je česká hrdinka oslavována, naopak německá 

soupeřka reprezentuje agresivní bojovnici, aniž by byl její vydařený sportovní počin jakkoli 

komentován. 

 Stejný význam, který obsahuje zpravodajský text, nabízí také rubrika s názvem 

Olympijský zápisník, ve které má redaktor prostor se subjektivně vyjádřit o jakékoli 

olympijské záležitosti. „Mám pocit, že se dvě oštěpařské favoritky vydaly každá po své cestě. 

Obergföllová dlí ve svém světě, kontrolovaném psycholožkou. Špotáková je otevřená ostatním 

a veselé mysli. Místo velkých gest na oslavu dalekého hodu rozpustile mrkne do kamer. I 

tenhle rozdíl v přístupu může hrát v zítřejším vypjatém finále roli.“ 

 

Obr. 1 

 

 

 Příběh o konfrontaci dobra a zla podtrhuje fotografická koláž (Obr. 1) složená ze dvou 

výjevů. První zobrazuje Špotákovou s paží nad hlavou, druhý zachycuje Obergföllovou, jak se 

s rozhozenýma rukama a vztyčenými ukazováky otáčí směrem k Češce. Postoj Špotákové 
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mohl být ve skutečnosti vyfocen například bezprostředně po odhodu nebo jindy, ale ve 

spojení s hrozícím prstem Němky vyvolává dojem vítězného gesta. Zatímco Špotáková se 

sklopeným zrakem působí jako stoicky klidný člověk s vítěznou formou, Obergföllová jako 

by jí vyhrožovala a vyzývala k souboji. Symbolika gest obou oštěpařek a výrazy v jejich 

tvářích odhalují recipientovi význam sdělení, aniž by si musel číst celý článek o dvou 

největších rivalkách. 

 

Čtvrtek, 21. srpna 2008 (5. strana) 

 V den hlavního olympijského závodu vychází ve Sportu článek139 postavený na 

přítomnosti partnera Špotákové v Pekingu. Mediální mytizace vlivu jeho blízkosti na výkony 

oštěpařky je zřetelná už v nadpisu. „Špotáková dostává sílu od přítele. Bude opravdu zlatá?“ 

Většina lidí ví, jak důležitá je pro sportovce psychická vyrovnanost, a text této společné 

vědomosti využívá k prezentaci přítele jako hlavního faktoru dobrého rozpoložení 

reprezentantky. „Špotákové přítomnost partnera pomáhá i udržovat pohodu v dlouhých 

jedenácti dnech, které po jejím příletu do Číny předcházely dnešnímu závodu o zlato.“ Text 

čtenáři sděluje, že díky milovanému člověku se může česká reprezentantka odpoutat od 

svazující role favoritky „Špotáková se v běžném životě nerada zabývá oštěpem, a aby se v den 

D mohla soustředit na závod, potřebuje rozptýlení“ a připomíná příběh z minulosti. „Novotný 

byl se svou dívkou už loni v Ósace, kde Špotáková vyhrála mistrovství světa. Těsně po 

skončení závodu se tam proslavil tygřím skokem z tribuny do čtyřmetrového příkopu, aby se 

mohl s čerstvou šampionkou obejmout.“ Srovnání s rok starou událostí, ve které figurovali 

stejní lidé, medailové ambice a vysoká prestiž sportovní akce, vyvolává dojem uzavřeného 

příběhu, který se nyní může opakovat. K vylíčení partnera jako činitele úspěchu použil pisatel 

článku i slova oštěpařky po kvalifikačním závodě: „Zvládla bych to i bez něj, nesložila bych 

se. Ale je fajn vidět ho za sebou.“ Příběh romantického vztahu, který stojí v pozadí 

vrcholných sportovních výsledků, je častým mediálním tématem. 

 Význam potenciálního vítězství české reprezentantky je v závěru článku prezentován 

v celonárodním rozsahu. „V 13.20 českého času jí začne boj, ve kterém se může stát první 

českou olympijskou vítězkou v ženském oštěpu od triumfu Dany Zátopkové před šestapadesáti 

lety v Helsinkách.“ Pokud se abstraktní výraz úspěch vymezí v přesných historických 

souvislostech, čtenář si ho lépe představí a přijme obsah sdělení, který klade důraz na 

důležitost výsledku. 

                                                 
139 Špotáková dostává sílu od přítele. Bude opravdu zlatá?. Sport. 21.8.2008, č. 196, s. 5. 
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Shrnutí 

 V červencových vydáních deníku Sport jsem vyhledala pouze tři články založené na 

oštěpařce Barboře Špotákové a ani v dalším období před olympijským finále se frekvence její 

textové prezentace v novinách nijak rapidně nezvýšila.140 Podle redaktora deníku Sport 

Martina Haška to bylo dáno tím, že před vrcholnou akcí se Špotáková plně připravuje, 

omezuje mediální aktivitu a není tak k zastižení. Také jezdí na méně mítinků, aby pošetřila 

energii, a nevytváří tak mediálně zajímavé soutěžní výsledky. Je však třeba upozornit, že 

fyzická podoba Špotákové se objevuje v každém výtisku. Její fotografie pravidelně 

doprovázejí inzertní plochu, která upoutává na on-line zpravodajství Sportu z Pekingu, anebo 

doplňují texty, které se týkají olympioniků obecně. Spojení pekingských Her s tváří 

Špotákové zkrátka nemůže čtenáři Sportu uniknout. 

 Psaným textem pak vytvořila redakce Sportu mediální obraz sympatické oštěpařky, 

která může mít díky svým celosezónním výkonům na olympiádě jen ty největší cíle. Noviny 

referují o rekordních hodech a vítězstvích, ale zprávy, které by mohly poškodit typizaci 

nepřemožitelné hrdinky, nejsou do tisku zařazeny (tzv. gatekeeping).141 V článku o atletickém 

mistrovství ČR pisatel upozorňuje na sedmdesátimetrový hod oštěpařky, kterého dosáhla 

s přešlapem, namísto zisku titulu republikové šampionky průměrným pokusem. V perexu u 

rozhovoru je zase zdůrazňováno vítězství české oštěpařky nad „kompletní světovou špičkou“, 

ale skutečnost, že k úspěchu stačil Špotákové nevydařený výkon 63,70 metrů, prozrazuje 

čtenáři sama v jedné z odpovědí. Zpravodajství ze závodu v Bílině, který se konal 5. srpna a 

kde mediálně opěvovaná favoritka na zlatou olympijskou medaili nepřehodila hranici šedesáti 

metrů, na stránkách Sportu nenajdeme, informace o prohře by narušila ikonu největší adeptky 

na olympijské zlato české výpravy. 

 Obraz hrdinky národa média podporují častým opakováním charakteristických 

vlastností a zálib. Zatímco Špotáková je prezentována jako chytrá („Na loňském mistrovství 

světa v Ósace jste se naučila základy japonštiny. Jak daleko jste s čínštinou?“142), sympatická 

holka s milujícím přítelem a láskou k pivu, zahraniční závodnice jsou jmenovány pouze 

výjimečně v souvislosti s nadcházejícím „bojem“. Rozdělení postav v olympijském závodu na 

                                                 
140 Rozbor „Co přinese nadějím úspěch?“ (9. srpna 2008, s. 5), ve kterém je Špotákové věnováno pár vět 
nepovažuji za dostatečný zdroj významů, proto jsem ho do své analýzy nezahrnula. Stejně tak článek 
„Očekávaný den D je tu“ (21. srpna 2008, s. 5), který je věnován souhrnně všem olympionikům nastupujícím ve 
stejný den do hlavního závodu. 
141 Pojem gatekeeping se používá pro označení procesů, jimiž se při práci v médiích provádí výběr událostí, které 
se přetvoří ve zprávu. Rozhodnutí, zda se konkrétní událost dostane k publiku, z velké míry závisí na výše 
zmíněných zpravodajských hodnotách. 
142 Snad aspoň to \"nihao\" mi někdo rozumí. Sport. 18.8.2008, č. 193, s. 5. 
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hodnou Špotákovou a neznámé soupeřky je další simplifikací vedoucí k lepšímu uchopení 

celého příběhu české oštěpařky a její role národní reprezentantky.  

 
2. 4. 2  Část druhá: „Opěvovaná hvězda“ 

 Druhý díl rozebíraných článků začíná vítězstvím Špotákové v olympijském finále 

oštěpařek, s denním posunem tedy 22. srpna, a končí posledním článkem, který se vztahuje 

k oslavám české šampionky. Olympijskému zlatu národní reprezentantky noviny věnují hodně 

prostoru, bezprostředně po závodu i čtyři celé strany z deseti, proto jsem oproti předchozímu 

období analyzovala více článků v jednom dni. Zajímaly mě především emocionálně 

zabarvené výrazy, které čtenářům jasně odhalují záměr pisatele interpretovat úspěch 

v národním kontextu, a hodnoty, jež jsou v mediální prezentaci sportovní události posilovány. 

 

Pátek, 22. srpna 2008 (1. strana, viz příloha B) 

 Výtisku vládne jediné téma: olympijské vítězství Barbory Špotákové. „Zlatý zázrak! 

Skvělá oštěpařka Špotáková ohromila v Pekingu svět i sebe“143 stojí na titulním listu u fotky 

sportovkyně s nevěřícím výrazem. Dvě první slova, která na straně svou velikostí dominují, 

vytvořila klišé, v němž se ukrývá zřetelný význam – v dramatickém průběhu závodu získala 

česká reprezentantka zlatou medaili. „FANTAZIE! Tak, jako mají ŠŤASTNÝ konec pohádky, 

mělo ho i včerejší olympijské vystoupení Barbory Špotákové“ překypuje úvodní sdělení 

emotivními výrazy. „Česká oštěpařka dokázala všem, jak VELKÁ JE ZÁVODNICE. 

Svalnatou Rusku Abakumovovou, která celý závod vedla, porazila posledním ÚŽASNÝM 

hodem“ hýří superlativy text a vytváří obraz houževnaté hrdinky, která díky své nezdolnosti 

předčila všechny soupeřky. Zatímco česká reprezentantka je „skvělá“, „velká závodnice“, 

„statečná“, „úžasně hází“ a „ohromuje svět“, ruská soupeřka je „svalnatá“, což ve spojení 

s ženskou postavou není společností považováno za příliš lichotivé. Význam úspěchu 

Špotákové je tím ale ještě o stupeň povýšen. „STATEČNÁ BARBORA při něm poslala oštěp 

do vzdálenosti 71,42 metru!“ Proti ztělesněné síle musela česká oštěpařka vytáhnout svoji 

další ctnost. Do vítězného závodu byly sympatie pisatele v textu patrné při čtení mezi řádky, 

nyní už se věty nesou zcela zřejmě na vlně radosti z úspěchu české reprezentantky. Emotivní 

prezentace sportovního triumfu zláká jistě víc čtenářů než strohé konstatování. Funkce textu 

z první strany je shrnout událost a přitáhnout pozornost, představuje minipříběh, který bude 

rozveden uvnitř periodika. „,Říkala jsem si, že když v den čtyřicátého výročí sovětské invaze 

do Československa vede Ruska, tak je pro mě ten závod asi už ztracený. Jenže pak se stal 
                                                 
143 Zlatý zázrak!. Sport. 22.8.2008, č. 197, s. 1. 
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zázrak...‘ vzlykala hrdinka.“ Poutavý námět na story nabídla novinářům sama Špotáková. 

Výjev z československé historie, který vytvořil hlavní kostru finálového příběhu o boji lidské 

hrdinky proti ruskému monstru, se bude ještě v mnoha textech objevovat. V českých 

kulturních podmínkách je toto téma hodně vžité a i mladším ročníkům je interpretováno jako 

jedno z největších křivd v dějinách, proto význam sdělení ve smyslu boje dobra se zlem 

dekóduje správně většina recipientů. 

 Fotografie překvapené Špotákové jen dokládá výraz „zázrak“ v titulku. Zachycený 

obraz není naaranžovaný, tvůrci se podařilo zachytit skutečné emoce. Špotáková klečí na 

kolenou, s rozhozenými pažemi a dlaněmi otočenými k nebi. Rozevřená ústa a vykulené oči, 

jako by nevěřila vlastnímu pohledu. Emotivní síla výrazu oštěpařky nabízí čtenáři okamžitý 

význam – česká reprezentantka zvítězila v dramatickém závodě způsobem, kterému ani ona 

sama nevěří. Scéna, která by ve fiktivním příběhu patrně iritovala svou kýčovitostí, se 

v autentickém okamžiku stala dojemným výjevem. Momentku pak doplňuje menší podobizna 

Špotákové s medailí, umístěná u loga Sportu v horní části strany, která popisně potvrzuje zisk 

nejcennějšího kovu. 

 

Pátek, 22. srpna 2008 (2. strana) 

 Národní náklonnost, se kterou deník Sport referuje o vítězství Barbory Špotákové, se 

skrze emocionálně zabarvená označení ve zpravodajských sděleních projevuje naplno. 

Prezentaci mezinárodního souboje Češky a Rusky jako střetu dobra se zlem uvádí největší 

nápis strany „Hod snů: zlato i pomsta!“,144 který doplňuje podtitulek „Barbora Špotáková 

posledním pokusem zdolala ruskou sokyni Abakumovovou“. Zpravodajský text (tzv. 

otvírák)145 je kompletně postavený na střetu dvou soupeřek. Napínavost vyprávění posilují 

krátké věty, četné užití vykřičníků i tří teček, které naznačují nevyřčenou myšlenku. „Byl to 

hod, jenž napsal jednu z nejdojemnějších kapitol české olympijské historie. [...] Takový příběh 

přináší jenom sport...” zdůrazňuje význam olympijského vítězství redaktor a vzápětí budí ve 

čtenáři pocit účasti. „Už to vypadalo ztraceně. Už málokdo doufal. Přiznejte se, kdo z vás 

opravdu věřil...“ odkazuje autor sdělení k národní sounáležitosti při reprezentačních zápasech 

a opět naznačuje význam překvapivého závěru závodu. V barvitém popisu přímého dění na 

stadionu vykresluje oštěpařku Abakumovovou jako přehnaně sebejistou závodnici, která si za 

svoji pýchu zaslouží být poražena, „Když se pak Ptačím hnízdem nesly tóny ruské hymny na 

počest vítězné chodkyně, krajanka Abakumovová si slova prozpěvovala. Cítila, že vyhraje. Do 

                                                 
144 Hod snů: zlato a pomsta!. Sport. 22.8.2008, č. 197, s. 2. 
145 V žurnalistické praxi jde o článek, který se zaměřuje na hlavní téma. „Otvírá“ jej a přibližuje čtenářům. 
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svých pokusů dala na ženu až buldočí sílu. Už se viděla, jak křepčí...“ Propastný rozdíl mezi 

prezentací obou soupeřek navíc zvětšuje i nepoměr přímých ohlasů každé z nich, 

uveřejněných v textu. Pocity Špotákové a lidí z jejího okolí v článku dominují a interpretují 

jejich emoce bezprostředně po vítězném hodu. Je pochopitelné, že sportovec stejné národnosti 

je v novinách citován mnohem častěji, což je také jeden z posilujících prvků mediální 

stylizace reprezentanta do role hrdiny, ovšem nulové reakce ruské oštěpařky v textu jen 

posilují její simplifikaci do zástupkyně národa okupantů, přestože se narodila osmnáct let po 

vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. 

 V rohu strany je sice Marii Abakumovové věnován krátký článek, ovšem ani titulek 

„Pochybnosti o Rusce“146 příjemnějším dojmem nepůsobí. Na malém prostoru redaktor 

rozebírá, kde se v závodnici vzala síla, s níž hned v prvním pokusu překonala svůj osobní 

rekord o více než dva metry. Ve stejné souvislosti pak poukazuje na fakt, že se na olympijský 

závod připravovala v ústraní a jinde než v Rusku nezávodila. Skrytý význam sdělení o 

domnělém dopingu stříbrné medailistky posiluje stereotypizaci ruských sportovců do 

podvodných svalnatých monster, která většinový konzument mediálních obsahů dobře zná 

z amerických filmů (například Rocky IV). V konečném důsledku pak potvrzuje stereotypní 

představu o Rusku jako zemi, která se za mnoho let nevymanila ze sovětské minulosti, v níž 

byl doping sportovců kontrolován komunistickým režimem. Úplně opačný postoj zaujal deník 

Sport k totožnému výkonu Barbory Špotákové, která si vítězným hodem vylepšila své 

dosavadní maximum o 2 metry a 27 centimetrů, jak uvádí text v rubrice „Zlaté olympiády 

českých oštěpařů“ u spodního okraje strany. Ve spojitosti s českou reprezentantkou jde o 

oslavovaný „zázrak“. Konstrukce mytologického střetu hrdinky s nepřítelem zdůrazňuje 

pouze klady jednoho a zápory druhého. 

 Mytologizovaný vliv Jana Železného na výkony Špotákové autor neopomenul zmínit 

jak v závěru otvíráku, „Když pořadatelé ručníky utírali rozběhovou dráhu, legendární Jan 

Železný jí opakoval: ,Máš na to! To zlato jí nedaruj!‘“, tak v samostatném minirozhovoru147 

na téže straně v otázkách „Jak se Barbora změnila od té doby, co jste ji přemluvil, aby se 

začala věnovat oštěpu?“ a „Co jste Špotákové říkal na předolympijském soustředění 

v Nymburku, kdy se jí moc nedařilo?“. Oba dotazy staví trojnásobného olympijského vítěze 

do pozice rádce Špotákové, který ji doprovází na každém kroku, pravdou však je, že se 

Železný účastnil prvních velkých závodů Špotákové právě v Pekingu. 

Pátek, 22. srpna 2008 (3. strana) 

                                                 
146 Pochybnosti o Rusce. Sport. 22.8.2008, č. 197, s. 2. 
147 Ta holka má na svěťák. Sport. 22.8.2008, č. 197, s. 2. 



 69 

 V rozhovoru148 bezprostředně po vítězném finále poskytla Špotáková novinářům plno 

emotivních výroků. Zmiňuje čtyřicáté výročí okupace, hecování Jana Železného i osobní 

pohled na reprezentaci. „Musela jsem udělat i radost tolika lidem v Česku.“, „Jsem ráda, že 

pokračuje česká oštěpařská tradice, je ve mně takový pocit vlastenectví. Nevím, jak to popsat. 

Možná jako pocit, když lidi stavěli Národní divadlo.“ Když sportovec vyjadřuje své pocity, 

jsou podobná klišé povolena, dokonce ze strany novinářů vítána. Interview je zajímavější, 

když na sebe atlet něco prozradí. V tomto případě z textu vyznívá patriotismus, který sílí ve 

spojitosti s dalšími faktory (ruská soupeřka, historické datum apod.). Sportovci jsou stejnými 

konzumenty médií jako všichni ostatní a pokud jsou v nich olympijské hry důrazně 

prezentovány jako událost celonárodního významu, posilují myšlenku reprezentace celku 

jednotlivcem i u samotných olympioniků. Skryté sdělení zde naznačuje, že jestliže sportovec 

závodí na mezinárodní úrovni jako zástupce své země, její obyvatelé by mu měli přát 

vítězství, taková je hodnotová norma kolektivního cítění. 

 Vedle interwiev má na straně ještě prostor výčet událostí, které deník Sport považuje 

za důležité v kariéře Barbory Špotákové. Text s nadpisem „Jak se rodí olympijská 

šampionka“ nabízí momenty ze sportovního života hrdinky, mezi nimiž má i porážka svůj 

symbolický význam. „Nakonec bylo dobře, že jsem tam prohrála, protože jsem si uvědomila, 

že jedním hodem se vyhrávat nedá“. Chronologický výčet jednotlivých momentů, podpořený 

vědomostí čtenáře o šťastném konci na olympijských hrách, skrývá společností preferovaný 

koncept jednání a následků. Jestliže autor rozebírá devítileté období rok po roce, 

intertextuálně poukazuje na cílevědomost a píli Špotákové, která se po několika nezdarech a 

osudové náhodě („Železného boty“) dočkala zaslouženého úspěchu. Vládnoucími vrstvami 

podporovaný efekt snaha a následná odměna je médii posilován v mnoha vyprávěních.  

 Fotografie „staré“ a „nové“ Špotákové (Obr. 2), které jsou vložené po stranách textu, 

zdůrazňují rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Zatímco pro rok 2002 vybrali redaktoři 

snímek, na kterém je mladá oštěpařka jako nevýrazná šedá myška se smutným pohledem, 

v roce 2008 na čtenáře kouká sebevědomá žena plná energie. Oba obrazy v kontextu srovnání 

a ve spojení s nadpisem pak posilují většinové mínění ve společnosti, že profesně úspěšný 

člověk je šťastný a naopak. 

 

 

 

Obr. 2 

                                                 
148 To jsem nemohla hodit já!. Sport. 22.8.2008, č. 197, s. 3. 
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Pátek, 22. srpna 2008 (4. strana) 

 Článek s titulkem „Drama, pak šampaňské“149 pojednává o pocitech, které prožívali 

příznivci Špotákové na tribuně, a i když nepopisuje přímo dění v oštěpařském sektoru, ani 

neobsahuje hlasy atletky, tvoří její mediální obraz pomocí reakcí lidí, kteří olympijský závod 

sledovali. „,Začala jsem strašně řvát. Přišlo nám to úplně neuvěřitelný. Bára se nepoddala a 

bojovala do posledního pokusu,‘ řekla diskařka Věra Cechlová.“ Na jedné straně má recipient 

k dispozici výjev nezlomné hrdinky, která se nevzdala a dosáhla úspěchu, na straně druhé mu 

je popisována normální holka s přítelem hasičem ze Sýkořice, která vítězství zapije pivem. 

„,Kluci ze Sýkořice psali, že to věděli, že je Bára napíná. Psali, že mají šampáňo a zelenou a 

jedou,‘ líčil Novotný.“ Špotáková není pojímána jako zbožštělá hrdinka, ale jako „jedna 

z nás“ s mnoha hrdinskými vlastnostmi, díky kterým předčila ostatní, čímž média prezentují 

osobnostní vzorce a hodnoty preferované většinovou společností, které podporují ideologii 

rovných příležitostí a možného úspěchu dosažitelného vlastní pílí. 

 Velký prostor je věnován už tradičně Janu Železnému. „Legendární oštěpař Jan 

Železný před lety Špotákovou přemluvil, aby se začala oštěpu naplno věnovat. Včera si sedl 

na tribunu těsně za oštěpařský sektor a ze svého místa závod výrazně ovlivnil.“ Poprvé po 

dvaceti letech nebyl Železný přímým účastníkem Her, jeho jméno je však mediálně tolik 

s olympiádou propojeno, že i pouhá jeho přítomnost na stadionu budí pozornost médií. Fakt, 

že jde o nejlepšího olympionika historie v disciplíně, ve které triumfovala i Špotáková, tuto 

okolnost o to víc podněcuje. „,Honza byl u Bářina velkého závodu poprvé a hodně to 

pomohlo,‘ uznal Špotákové trenér Jan Černý. ,Loni na mistrovství světa vyhrála i bez něj, ale 

                                                 
149 Drama, pak šampaňské. Sport. 22.8.2008, č. 197, s. 4. 
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stačilo o čtyři metry míň. Nasadili jsme nejtěžší kalibry.‘“ Při vysoké popularitě 

trojnásobného olympijského vítěze stačí novinářům k interpretaci jeho podílu na formě 

Špotákové jakékoli slovo nebo čin. „,To dáš! Ty na to máš!‘ hlaholil Železný, který proslul 

jako mistr citlivého psychologického boje.“ Zřejmě podobně povzbuzovali i další členové 

české výpravy na tribuně, jméno slavného oštěpaře však skrývá největší potenciál 

k interpretaci účinku jeho volání na výkon Špotákové. 

 

Sobota, 23. srpna 2008 (2. strana) 

 Po emocemi nabitých textech z minulého dne, ve kterých se řešilo olympijské finále, 

nabízí sobotní výtisk s fotografií dekorované zlaté oštěpařky na titulní straně pohled do 

budoucnosti. Nadpis „Špotáková, nový hit!“150 a podtitulek „Vítězné oštěpařce otvírá 

olympijský titul cestu k jízdě na marketingovém trhu“ uvádějí článek na druhé straně, který 

prognózuje budoucí finanční zajištění Špotákové. V textu samotném nejsou zahrnuta žádná 

konkrétní čísla, ale sdělení doplňuje tabulka příjmů z marketingu ostatních úspěšných 

olympioniků (Šebrle, Valenta, Neumannová). Milionové cifry u jmen tří sportovců posilují 

stereotypní představu o atletech milionářích, ve skutečnosti se ale v českých podmínkách 

ziskům fotbalistů a hokejistů v zahraničním angažmá vyrovná jen pár velice úspěšných 

sportovců, kteří se proslavili olympijským vítězstvím a silným příběhem přitažlivým pro 

marketingové agentury. Dojemná story, s níž si díky mediálnímu opakování veřejnost spojuje 

konkrétní sportovní výkon, utvrzuje recipienty v mínění, že následný zisk z úspěchu je 

správný. „Je zřejmé, že pekingské zlato Barbory Špotákové si budou lidé připomínat spíš pro 

neopakovatelnou krásu čtvrtečního příběhu. Byl to triumf posledním pokusem nad ruskou 

soupeřkou, nad níž visel podvodný stín, a navíc symbolická odplata za příkoří způsobené 

porobenému národu ve výroční den sovětské okupace. Tyhle emoce zůstanou. A s nimi přijdou 

i ZASLOUŽENÉ peníze jako další odměna.“ Význam olympijského vítězství, který byl 

sekundárně převeden na pomstu zástupkyně okupovaného národa, podpořil mediální obraz 

Špotákové jako ctnostné hrdinky, která musí být po právu odměněna. Stejný dojem budují 

mnohá sdělení o jejích kladných vlastnostech. „Špičková profesionální sportovkyně 

kombinovaná s pohodářkou, která nemá ráda humbuk a nejlíp si odpočine s kamarády u vody. 

Pohledná dívka s neobvyklou dávkou pozitivní životní filozofie“ rozplývá se autor hned 

v úvodu perexu. „Špotáková je známá šíří svých aktivit a zájmů. Studuje vysokou školu, má 

přehled o světovém dění, ráda se setkává se zajímavými lidmi, jezdí na kole, plave na 

                                                 
150 Špotáková, nový hit!. Sport. 23.8.2008, č. 198, s. 2. 
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přehradě, chodí na pivo.“ Zjednodušenou ikonu, kterou média stvořila, využívají také 

marketingové agentury, k jejichž účelům se postava důvěryhodného sportovce s dojemným 

příběhem ideálně hodí. „,Pro lidi je zajímavá. Pije české pivo, má ráda české věci, chodí na 

koncerty. Oslovuje lidi, protože má ráda podobné věci jako oni. Ona žije stejně,‘ říká 

Varhaník. ,Lidi s ní ten příběh budou sdílet a budou jí to hrozně přát. To je pro inzerenty, 

potenciální zadavatele reklamy, dobré.“ potvrzuje dosavadní slova citace manažera 

Špotákové vyjmutá z článku. 

 

Obr. 3 

 

 

 Nejsilnějším motivem celé strany je fotografie klečící Špotákové (Obr. 3), jež svírá 

v rukou pytle peněz. Pozice na kolenou vyvolává dojem, že oštěpařka klesla pod tíhou peněz, 

překvapený až naivní výraz s otevřenými ústy zase naznačuje, jako by nevěděla, jak s tak 

velkou sumou naložit (tzv. konotované významy). Na pytlích je zobrazen všeobecně známý 
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symbol dolaru, stabilně užívaného mezinárodního platidla. Grafická montáž tak vyjevuje 

mýtus nehorázně bohatého atleta, který disponuje tolika penězi, že sám neví, co s nimi. 

 Text ve dvou sloupcích v dolní části strany, označený „Dojala i prezidenta“,151 

potvrzuje propojení sportu, národa a politiky, jak bylo nastíněno v teorii diplomové práce. 

„Vlna pozornosti se snesla na národní hrdinku Barboru Špotákovou.“ začíná článek o 

blahopřejném telefonátu prezidenta Václava Klause s olympijskou vítězkou. Je zvykem, že 

vrcholní politici gratulují k významným sportovním úspěchům na reprezentační úrovni. 

V očích mnoha obyvatel jsou olympionici národními hrdiny, jak stojí v textu, a telefonát od 

prezidenta naznačuje jeho spoluúčast a radost sdílenou s obyvateli, což mu nejenom vylepšuje 

image, ale také posiluje koncepci národa a kolektivního cítění. Podněcování národní jednoty 

při sportovních událostech, ač jenom dočasně, prohlubuje státní integritu a hegemonii, čímž 

udržuje postavení mocenských struktur v zemi. Největším propagátorem skupinové 

sounáležitosti při mezinárodních utkáních jsou právě média. „Epické finále Špotákové 

olympijského závodu lidi v Česku drtivě zasáhlo.“ 

 

Sobota, 23. srpna 2008 (příloha I, II) 

 Dvoustránkový rozhovor152 s Barborou Špotákovou nabízí čtenáři rekapitulaci událostí 

minulých dní. Když Špotáková vypráví o tom, jak sledovala na YouTube svůj vítězný hod 

komentovaný ve finštině, interwiev se stočí k ruské soupeřce: 

A v ruštině ten hod komentovaný nebyl? 

„To jsem nenašla. Ruština mi stačila na tiskovce po závodě. Jak Abakumovová (soupeřka, 

která byla druhá) říkala, že je mladá a tohle je jen začátek, že začala tu správnou přípravu. 

Tak jsme na sebe s Kristýnou (Obergföllovou) jen tak koukaly... Ona tam Ruska mlela i něco o 

kosmosu, nevíte, co to bylo?“ 

V ruštině to je vesmír. 

„Dobře, ale oni to tak překládali i do angličtiny. Možná něco jako vesmírná energie.“ 

Nebo dopink. 

(směje se) „Někdo tomu asi říká vesmírná energie...“ 

Myslíte si, že ona si kvůli němu jednou dá nucenou dvouletou přestávku? 

„Vy mě pořád do toho tlačíte. Já jenom říkám, co vidím. Ale pokud na dopingové kontrole 

byla a je čistá, tak je prostě čistá. Takový je systém. Na druhou stranu všichni víme, že sedm 

                                                 
151 Dojala i prezidenta. Sport. 23.8.2008, č. 198, s. 2. 
152 Na humbuk nejsem připravená. Sport. 23.8.2008, č. 198, s. I-II. 
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Rusek do Pekingu vůbec nejelo... U nich jsou asi způsoby kontroly jiné, i když by to tak být 

nemělo.“ 

Ani tazatel, ani oštěpařka nepochybují o porušení pravidel ze strany Rusky. V rozhovoru 

vtipkují na její účet. Jak by vypadala atmosféra, kdyby Maria Abakumovová skutečně Češku 

porazila, to se nedozvíme. Velmi pravděpodobně by se otázka dopingu rozebírala ještě 

intenzivněji. V tuto chvíli je ale stříbrná medailistka prezentována jako přemožená sokyně, 

jejíž zlo už nikomu neublíží. Když je Špotáková dotazy manipulována do nařčení Rusky z 

podvodu, zezačátku odpoví taktně, ovšem v dalších slovech už je cítit náznak pochybností, 

který je do sdělení zakódován ve stereotypní představě nekalých sovětských praktik. Příběh 

olympijského zázraku by bez chladné soupeřky ztratil svůj hrdinský význam, proto se s ní 

setkáváme i v pokračování rozhovoru. 

Který moment byl pro vás z celého večera nejdojemnější? 

„Asi to, jak mi všechny soupeřky kromě té Rusky přály. Což bylo vidět i pak v televizi – jak 

byla ta podpora od nich upřímná, to bylo něco, co se jen tak nevidí. [...]“ 

Soupeřky vám asi hodně přály, ať Rusku přehodíte. 

„Všichni jsme předpokládali, že bude schopná hodit tak 67 metrů. Víte, my se dobře známe, 

vídáme se hodně a máme o sobě představu. Moc s náma nezávodila a když už ano, hodila 

pětapadesát. A najednou teď sedmdesát... Podívaly jsme se na sebe se soupeřkami a říkaly si: 

Co to je? A pak na mě ostatní hleděly tak, jako že jsem jediná, která ji může přehodit.“ 

Věříte, že právě i ten jejich pohled vám dal energii? 

„Určitě. Všechny měly radost, byly naměkko. Bylo to něco úžasného. To musela cítit i 

Abakumovová, že mezi nás nezapadla.“ 

Bylo jí to nepříjemné? 

„Pořád měla kšiltovku, schovávala se, byla sehnutá k zemi. Absolutně nekomunikovala. 

Myslela si, že má zlatou medaili už v kapse.“ 

Před finálovým závodem prezentovala symbolické zlo, proti kterému jde do boje hrdinka 

Špotáková, Němka Obergföllová, o sokyni z Ruska čtenář netušil. Nyní je vše obráceně. 

Německá reprezentantka se stala kamarádkou a spojenkyní proti ruské vyvrhelce, která se 

chová chladně (před tím znak zdůrazňovaný u Obergföllové), sebevědomě a jako by něco 

skrývala. Negativní mediální obraz ruské oštěpařky vytvářejí reakce pouze českých redaktorů 

a Špotákové. V novinách není jejím vlastním pocitům věnován žádný prostor, přitom je 

z rozhovoru patrné, že na tiskové konferenci s novináři mluvila. Pro dosažení smysluplné 

narace média vyhledávají potenciální sokyně, aby z nich vytvořila konkrétnější představu 

personalizovaného souboje, v tomto případě však úplná absence vyjádření Abakumovové 
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znatelně zasahuje do vyváženosti sdělení, které produkuje bez jakýchkoli náznaků objektivity 

významy jako „Ruska si porážku zasloužila“, „podvádět se nevyplácí“ nebo „všichni přáli 

vítězství hodné Špotákové“. 

 Hrůzostrašnou Rusku připomíná i krátký článek s titulkem „Nadupaná soupeřka 

pronikla do snu“153 otisknutý na druhé straně pod rozhovorem. „S Ruskou Marií 

Abakumovovou se oštěpařka Barbora Špotáková ve čtvrtečním olympijském finále natrápila 

tolik, že se jejího přízraku nezbavila ani v neklidném spánku. V noci se jí o svalnaté Rusce 

s lýtky rekordních rozměrů zdálo!“ pokračuje text ve vykreslování padoucha příběhu. Druhá 

polovina sdělení je už postavena na známé Češce. Aby co nejvíce podpořili redaktoři deníku 

Sport úspěch Špotákové a zaujali čtenáře, vytvářejí další story a vyhledávají vlivné okolnosti 

s potenciálním účinkem na její výkon. „Ke zlatu pomohly ponožky s lebkou“154 hlásá titulek 

dvousloupkového článku v dolním rohu strany. Zatímco u Abakumovové se Sport zaměřuje 

na hanlivou prezentaci její fyzické stránky, Špotákovou popisuje skrze její kladné vlastnosti a 

soudy přijímané většinovou společností. 

 

Neděle, 24. srpna 2008 (2. strana) 

 V poslední olympijský den nabídl časopis Nedělní sport svým čtenářům reportáž 

z oslav olympioniků v pekingském Českém domě. „Konec s pivní pohádkou“155 uvádí nápis 

odlehčené téma s absencí jakýchkoli sportovních výkonů. Dojemný příběh posledního zlatého 

hodu ve finálovém závodu oštěpařek je minulostí, na řadu přicházejí oslavy. „Je to deset a půl 

roku, co byla oštěpařka Barbora Špotáková vítat hokejisty při jejich zlatém návratu z Nagana. 

Dnes to bude ona, kdo do Prahy přiletí jako olympijská vítězka“ připomíná redaktor hned 

v úvodu textu jednu z nejslavnějších olympijských medailí české historie. Událost nemusí víc 

konkretizovat, předpokládá, že vítězství hokejové reprezentace na ZOH 1998, je každému 

recipientovi dobře známé. Tehdejší úspěch českých hokejistů prožívala takřka celá země a 

opakováním slavné události autor přisuzuje výkonu Špotákové stejný význam celonárodního 

rozsahu. Ve vypravěčském stylu popisuje poslední hodiny Špotákové v Pekingu, od balení, 

přes vyprovázení přítele na letiště, po konečné oslavy s českou olympijskou výpravou u dortu. 

Opakovaně zmiňuje její vztah k pivu. „Jako medailistce jí patří také malý soudek, který si při 

gratulacích převzala. Ten ale možná zůstal na místě. Špotáková je totiž pověstnou klientkou 

pražské restaurace u Pinkasů.“ 

                                                 
153 Nadupaná soupeřka pronikla do snu. Sport. 23.8.2008, č. 198, s. II. 
154 Ke zlatu pomohly ponožky s lebkou. Sport. 23.8.2008, č. 198, s. II. 
155 Konec s pivní pohádkou. Nedělní Sport. 24.8.2008, č. 34, s. 2. 
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Pondělí, 25. srpna 2008 (6. strana) 

 První výtisk po skončení olympiády věnuje nejvíc prostoru polemice o počtu medailí, 

které získali čeští sportovci, ve srovnání s početností celé výpravy a umístěním v tabulce 

národů. Úspěchy odeznívají a deník Sport si klade otázku, zda sportovní vyslanci 

reprezentovali důstojně svou zemi. Statistiky výdělků prezentují obrat významu mediálních 

sdělení od sportovců „národních hrdinů“ ke „státním zaměstnancům“. Článek156 o oštěpařce 

Špotákové, která přilétla z Pekingu, je ale stále veden ve familiérním duchu. „Česká hrdinka 

z olympijských her si na oficiality nepotrpí. Po příletu z Pekingu do Prahy toužila zlatá 

oštěpařka Barbora Špotáková nejvíce po klidu. A také, aby si dala pořádnou domácí polévku, 

poctivý vývar se zeleninou, ty čínské jí už nevoněly.“ Česká reprezentantka svůj úkol splnila, 

její mediální hrdinství pokračuje. Opakují se témata i osoby s ní spojené „Bouřlivější slavení 

nastane až teď, v Praze v hospodě u Pinkasů, v Ústí nad Labem u bratra a také v Sýkořici u 

přítele Lukáše.“, „Pak se Špotáková pochlubila, co si v Číně koupila.“ a posiluje se budoucí 

očekávání „,Na podzim se mi hází vždycky nejlíp. Měla bych ještě nějaký velký hod předvést,‘ 

plánuje.“ 

 

Pátek, 29. srpna 2008 (13. strana) 

 Deník Sport se vrátil ke standardní struktuře novin 26. srpna, dva dny po skončení 

olympijských her, „Oštěp třímá čtvrtá sestra“157 je tak prvním textem o Barboře Špotákové 

po třech týdnech, který je umístěn na zadních stranách deníku, a zároveň posledním textem 

popisujícím oslavy olympijské vítězky před podzimní částí sezony. „U vchodu je oficiální 

název přeškrtnut na jiný – U Špotáků! Právě tam zlaté oštěpařce zahrála i populární kapela 

Tři sestry, která atletku uctila novou písní Čtvrtá sestra.“ Mediovaná sdělení o poctách a 

obdivu věnovaných olympijské vítězce opakovaně reprodukují narativní konstrukt úspěchu a 

následné odměny, který vede k utváření politicky významného souhlasu. „Oštěpařka se 

trochu nesměle prodrala za stůl. Její přítel Lukáš jen zasedl mezi novináře.“ Mediální obraz 

lidské Špotákové, která pije pivo ve své oblíbené restauraci a navzdory své popularitě zůstává 

skromnou holkou, shrnuje společensky preferovaný soubor vlastností, s nímž by měl čtenář 

podle platných norem sympatizovat. „,Musím znovu načerpat mentální sílu po tom humbuku, 

ale při tréninku cítím, že to jde. Dobrá forma není přece fáma,‘ použila citaci z textu Tří 

sester.“ V sekundárním významu posilují sportovní příběhy hodnoty vítězství, pracovitosti, 

                                                 
156 Zlatá oštěpařka nejvíce touží po klidu a domácí polévce. Sport. 25.8.2008, č. 199, s. 6. 
157 Oštěp třímá Čtvrtá sestra. Sport. 29.8.2008, č. 203, s. 13. 
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rovných šancí, morálky a kolektivního cítění, které jsou významné pro udržení stávajícího 

uspořádání společnosti. 

 

Shrnutí 

 Prognózy o „největší favoritce“ se naplnily, oštěpařka Barbora Špotáková získala 

zlatou olympijskou medaili v novém evropském rekordu. Výtisky věnují české reprezentantce 

v poměru s ostatními olympijskými událostmi většinu prostoru, strany deníku Sport plní 

rozhovory i detailní reportáže, čtenáři se nabízí každý pozitivní detail, který mohl formovat 

výkon Špotákové v posledních dnech. Její fotografie se bezprostředně po vítězství dostala 

dvakrát po sobě na titulní stranu novin, což u atleta v tisku, který preferuje fotbal či hokej, 

není obvyklé. Druhý den po vítězném závodu nabídl deník Sport čtenářům obraz mytologické 

hrdinky, zázračný finálový příběh i mediálně posílené vlivy, které sportovní úspěch 

reprezentantky podnítily. Triumf jednotlivce je až do oficiálního ukončení Her médii 

interpretován jako významný úspěch celonárodního rozsahu. 

 Novinářská zásada objektivity ustupuje ve vítězné euforii emotivním prvkům. 

„Fantazie!“, „pohádka se šťastným koncem“, „velká závodnice“, „úžasný hod“, „statečná 

Barbora“ a další výrazy neskrývané sympatie vůči české reprezentantce posilují ve čtenářích 

kolektivní cítění a sounáležitost s národním celkem. Naopak o stříbrné medailistce z Ruska 

Marii Abakumovové média referují s náznaky pochybností o regulérnosti jejích výsledků. 

Ženské finále v hodu oštěpem je narativními postupy konstruováno jako dramatický souboj 

dobra a zla, ve kterém hrdinka Špotáková zdolala nadopovanou Abakumovovou v den 

čtyřicátého výročí sovětské okupace Československa. Na historicky významné datum 

oštěpařského finále upozornila v bezprostřední reakci po závodu sama Špotáková, osobně si 

ale myslím, že by média podobný příběh „odplaty“ stvořila i bez její pomoci. Výroky 

oštěpařky jen podtrhují emocionální vyjádření sdělení. Častým opakováním politických 

souvislostí v dalších obsazích média transformovala význam olympijského vítězství do mýtu 

o vydřené pomstě Češky představitelce národa utlačovatelů.  

 Stejně jako byla v kvalifikačním klání největší soupeřkou české reprezentantky Němka 

Obergföllová, pro finále převzala mediální roli nesympatické sokyně Ruska Abakumovová. 

Personalizace události na dvě konkrétní rivalky umožnila autorovi textu vložit do sdělení 

významy, které jsou pro recipienta ze stejného kulturního prostředí snadno srozumitelné.  

V kontrastu s podlou Ruskou nabývají na síle pozitiva tvořící ikonu Špotákové. Články 

s nevyváženými hodnotícími soudy pak produkují významy jako „Ruska si porážku 

zasloužila“, „podvádět se nevyplácí“ nebo „všichni přáli vítězství hodné Špotákové“. 
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Propastný rozdíl mezi prezentací obou soupeřek navíc zvětšuje i nepoměr přímých ohlasů 

každé z nich, uveřejněných v textu. Zatímco deník nabízí rozhovory se Špotákovou i jejími 

blízkými, během celého olympijského období je jediná citace Abakumovové, která opět pouze 

posiluje její negativní mediální obraz. „Sama ruská oštěpařka dostala dotaz, jak je možné, že 

se její výkonnost tak rapidně zvedla. Odpověď byla vyhýbavá. ,Prostě jde moje výkonnost 

nahoru, poctivě trénuju,‘ reagovala pouze.“158 V příběhu olympijského zázraku by absence 

chladné soupeřky, stereotypizované do zástupkyně národa utlačovatelů, oslabila svůj hrdinský 

podtext. 

 V případě české oštěpařky se potvrzuje domněnka, že média posilují vnímání úspěchu 

dosažitelného pomocí vysoce ceněných vlastností, jako jsou sebekontrola, sebeprosazení, 

překonání psychických i fyzických těžkostí a podobně. Koncept píle, úspěchu a následné 

odměny, jenž je hluboce spojen s mediální prezentací sportovních událostí, reflektuje hodnoty 

preferované mocenskými vrstvami a v sekundárním významu posiluje představy ohledně 

správného uspořádání společnosti. „Poselství úspěchu je v této formě velmi silně zakotveno 

ve struktuře kapitalistické společnosti závislé na výkonné pracovní síle.“159 Špotáková je 

prezentována jako národní hrdinka, která se nevzdala a vítězství si zasloužila, je to ale také 

žena s obyčejnými zájmy, které evokují pocit rovnosti a možného úspěchu pro každého. 

 V textech deníku Sport je také hodně využíván zmytizovaný vliv partnera Špotákové 

Lukáše Novotného a bývalého sportovce Jana Železného. Zatímco přítel Novotný představuje 

součást soukromého života Barbory Špotákové a medializuje se jeho působení na psychickou 

pohodu atletky, druhý jmenovaný je nejúspěšnější oštěpař olympijské historie, který zastupuje 

profesní podporu. Železného veřejnost vnímá velmi kladně, proto je i po skončení sportovní 

kariéry opakovaně medializován a spojován s českými oštěpařskými úspěchy.  

 

2. 4. 3  Část třetí: „Očekávaný rekord“ 

 V poolympijském období závodila Barbora Špotáková na třech atletických mítincích 

s zářijovým datem – Super Grand Prix v Lausanne, Jablonecký oštěp a Světové atletické 

finále ve Stuttgartu. Všem třem podnikům věnuje deník Sport pozornost s neskrývaným 

očekáváním, že česká oštěpařka překoná světový rekord. Závěrečné měření sil nejlepších 

oštěpařek uplynulé sezony proběhlo 13. září v Německu, poslední článek měsíce, tematicky 

spojený s českou reprezentantkou, vyšel o pět dní později. 

                                                 
158 Pochybnosti o Rusce. Sport. 22.8.2008, č. 197, s. 2. 
159 LAICHMAN, Marek. Politika sportu a budování národa. Revue pro média. 2005, č. 11, s. 2-7. 
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Úterý, 2. září 2008 (16. strana) 

 Od olympijského triumfu oštěpařky Barbory Špotákové uplynuly bezmála dva týdny a 

média její popularity využívají k dalšímu pokračování příběhu o české hrdince. „Rekord? Vše 

je možné“160 spekuluje nadpis otvíráku k atletickému mítinku Super Grand Prix v Lausanne a 

podtitulek doplňuje „Oštěpařka Špotáková zahajuje poolympijské miniturné, chystá se na 

rekordní hod“. První závod oštěpařek po finále na Hrách v Pekingu pisatel interpretuje jako 

příležitost k dalšímu skvělému výkonu české reprezentantky, olympijský příběh je stále 

v paměti čtenářů a důraz na překročení další sportovní hranice má potenciál přitáhnout jejich 

pozornost. „Po legendárním matu šestým tahem v pekingském finále se dnes oštěpařka 

Barbora Špotáková poprvé ukáže v závodě jako olympijská šampionka.“ V úvodu perexu 

autor popsal vítězství české atletky pomocí šachové terminologie, v níž „mat“ je tahem, který 

znemožňuje protihráči jakkoli reagovat a znamená neodvratnou porážku, podobně jako šestý a 

poslední pokus Špotákové v olympijském finále oštěpařek. Společně s přívlastkem 

„legendární“ redaktor zdůrazňuje historický význam několik dní staré události a vyzdvihuje 

současnou výkonnost sportovkyně. „Po předloňském stříbru z mistrovství Evropy i loňském 

zlatu z mistrovství světa se Špotákové v nejbližších závodech příliš nedařilo. Tehdy ale nebylo 

její maximum jen necelé tři decimetry od světového rekordu.“ Faktické tvrzení, které je 

následně znegováno nelogickou domněnkou, potvrzuje spekulativnost celého sdělení. „Během 

příštích dní má velkou šanci atakovat světový rekord Kubánky Osleidys Menéndezové, která 

před třemi lety hodila 71,70 metru. V Pekingu chybělo Špotákové jen 28 centimetrů.“ 

Uvedené informace jsou pravdivé, v kontextu budoucího očekávání však zavádějící. Na Hrách 

v Číně si Špotáková zlepšila dosavadní osobní maximum o více jak dva metry, tehdy byl její 

pokus mediálně prezentován jako „zázrak“, i jeden dlouhý hod však médiím stačí 

k nepodloženým budoucím soudům a konstrukci nových příběhů se známými prvky, jako je 

například postava partnera Špotákové. „,Letos měla po olympiádě trošku delší pauzu. 

Uvidíme,‘ přemítá trenér Rudolf Černý. ,Podle mě je na tom dobře psychicky. Sobotu a neděli 

strávila s přítelem Lukášem na Sýkořici. To by ji mělo dostat do pohody. Je to možná 

důležitější než trénink.‘“  

 

Středa, 3. září 2008 (15. strana) 

 Umístění české oštěpařky na mítinku ve Švýcarsku prozrazuje titulek „Špotáková 

čtvrtá“.161 Na stejném podniku dosáhl jamajský sprinter Asafa Powell druhého nejrychlejšího 

                                                 
160 Rekord? Vše je možné. Sport. 2.9.2008, č. 206, s. 16. 
161 Špotáková čtvrtá. Sport. 3.9.2008, č. 207, s. 15. 
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času v běhu na 100 metrů v historii, díky národnímu kontextu však článku dominuje téma 

Špotáková. Zpravodajské hodnoty, které zde rozhodly, jaký titulek přitáhne pozornost, byly 

kontinuita a národní blízkost. Vůbec poprvé ale není k článku připojena fotografie Špotákové, 

tato výsada byla přiřčena vítězovi královské atletické disciplíny Asafu Powellovi. I přes dílčí 

neúspěch oproti očekáváním autor neopomíná zdůraznit termín dalšího závodu Barbory 

Špotákové, dál natahuje příběh o překonání světového rekordu, čímž udržuje téma olympijské 

vítězky aktuální a mediálně přitažlivé. „Špotáková dostane šanci na odvetu už v pátek na 

Jabloneckém oštěpu, kam všechny její rivalky přijedou.“ 

 

Pátek, 5. září 2008 (14. strana) 

 Oproti mítinku Super Grand Prix je premiérový ročník Jabloneckého oštěpu turnajový 

trpaslík. „Špotáková hostila soupeřky“162 hlásá nadpis a podtitulek vysvětluje „Oštěpařka se 

dnes představí v Jablonci nad Nisou, rivalky provedla centrem Prahy“. Soutěže, kterou město 

založilo na počest populární rodačky Barbory Špotákové, je v médiích prezentována jako 

show pro diváky. Text se celkově zaměřuje spíš na vztahy mezi soupeřkami než jejich 

aktuální formu, oproti předolympijskému napětí zobrazuje soupeřky jako milé a přátelské. 

„Usměvavá Němka Obergföllová si chce dnešní závod také užít. [...] ,S Bárou jsme tři roky 

kamarádky a v současnosti ji považuji za nejlepší oštěpařku na světě.‘“ Po olympijské 

kvalifikaci, ve které zaostala za favorizovanou Špotákovou o pár centimetrů, byla stejná 

atletka prezentována deníkem Sport jako chladná a nesympatická sokyně. V tehdejší 

simplifikaci finálového závodu oštěpařek do střetu dobra se zlem představovala Němka faktor 

zla. Stejně tak stříbrná olympijská medailistka Ruska Maria Abakumovová, které média 

vytvořila negativní obraz nadopované podvodnice a jejíž slova nebyla v olympijských textech 

vůbec citována, je nyní popisovaná jako „největší letošní překvapení“ s vstřícným 

charakterem. „,V Rusku vidím české pivo hlavně v reklamách. Konečně jsem měla možnost ho 

ochutnat. Znamenité. Dobře se mi po něm spalo,‘ kvituje zakončení Abakumovová.“ Důvod 

rozdílného pojetí turnajů můžeme hledat ve výši jejich prestiže na mezinárodní úrovni. 

Zatímco mítink Super Grand Prix nebo olympiáda je sledována po celém světě, jablonecký 

podnik je lokální událostí. Popsaná skutečnost, že Špotáková své soupeřky provedla Prahou 

s cílem v restauraci U Pinkasů, posiluje dojem uvolněné nesoutěžní atmosféry, přesto perex 

článku poutá čtenáře na „odvetu“. „Opakování olympijského finále? Klidně možné. Na 

mítinku v Jablonci nad Nisou se dnes vpodvečer ukáže deset oštěpařských finalistek 
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z Pekingu. A obě medailové soupeřky – Ruska Maria Abakumovová či Němka Christina 

Obergföllová nebudou chtít jen uctít slavné vítězství Barbory Špotákové. Oštěpařské hroty 

leští pro vítězství a pro odvetu...“ Na úvod sdělení je pro pisatele důležité upoutat pozornost 

recipienta, což se mu spíše podaří opětovnou personalizací známého příběhu. 

 

Sobota, 6. září 2008 (16. strana) 

 Prezentace výsledků Jabloneckého oštěpu, v němž zvítězila Ruska Abakumovová před 

druhou Špotákovou, spoléhá na recipientovu znalost olympijského příběhu. Titulek „Málem 

zase vyšel poslední“163 odkazuje k olympijskému finále v Pekingu, ve kterém Špotáková 

přehodila Abakumovovou závěrečným pokusem, a slůvkem „málem“ naznačuje, že stejný 

moment se nyní neopakoval, přesto je nehledě na umístění výkon české reprezentantky 

v perexu zdůrazňován. „Z hrdinky prvních hodů je najednou dáma posledních pokusů. 

Barbora Špotáková si v premiérovém Jabloneckém oštěpu zopakovala dramatický závěr 

olympijského finále. Znovu útočila na vedení Rusky Marii Abakumovové, tentokrát ale výkon 

64,69 metru stačil jen na druhé místo.“ První část článku se věnuje sympatickému 

mediálnímu obrazu Špotákové, popisuje aplaudující prostředí zaplněného stadionu i radostné 

emoce atletky z vydařené akce. V druhé půli textu se pisatel vrací k vítězce turnaje. „,Ukázalo 

se, že házím na půdě mé největší soupeřky. Při rozhazování jsem šla za hlavním pořadatelem 

a prosila, jestli můžu udělat díru v reklamě,‘ stěžovala si Abakumovová.“ Výroky atletky 

takto podané posilují dojem střetu dvou reprezentantek národů, v případě Rusky a Češky 

motivovaného historickými událostmi. „,Barbora v Pekingu řekla, že se tady Rusové chovali 

špatně. Ale já jsem se ptala rodičů a známých, kteří se vyznají v historii. Říkali, že Rusové nic 

špatného neudělali,‘ líčila Abakumovová.“ Svými slovy se mohla oštěpařka u českého 

příjemce prezentovat jako naivní a hloupá Ruska, jiný čtenář si ji mohl interpretovat 

pozitivně, že se o historickou událost zajímala, a další se utvrdil v iluzi o panujících 

sovětských poměrech při výkladu dějin. Reakce české sportovkyně, která je médii 

prezentována jako chytrá a úspěšná hrdinka, může být mnohými konzumenty významu 

sdělení považována za všeobecný názor, který nekriticky přijímají. Když se o tom doslechla 

Špotáková, chvíli zůstala nevěřícně zírat. ,Asi si to její rodiče myslí. Oni žijou v hlubokém 

Rusku. Prý kousíček od Krasnodaru, to bude asi tisíc kilometrů. A kousíček vedle, asi pět set 

kilometrů, je ta jejich vesnice. Asi nemají páru, co se tady dělo a děje,‘ reagovala Špotáková“  
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 Ruská soupeřka je zobrazovaná jako ambiciózní závodnice, která prahne po 

jednoznačném triumfu, aniž by se sportem bavila. Rozhovor se Špotákovou „S holkama jsme 

se jenom chechtaly“164 takovou představu posiluje. 

Vítězka Abakumovová si to zřejmě nemyslela. Po závodě vypadala naštvaně. 

„Vzala to trochu jinak než ostatní. My jsme se bavily, kdežto ona to brala smrtelně vážně. 

Místo aby měla radost, že si zaházela a ještě k tomu vyhrála. Chudák, asi si to neužila a to je 

mi líto.“ 

Pozvete ji vůbec na závěrečný večírek? 

„Teď ani nevím. Nechceme tam nějaké trudomyslné.“ (usmívá se) 

Oproti citlivé a přátelské české hrdince zaujímá Ruska místo archetypálního padoucha, který 

chtěl všechno, až nakonec neměl nic. Na příběhu odstrkované Abakumovové a milované 

Špotákové se posilují představy o záporných a kladných vlastnostech tak, jak je vnímá 

většinová společnost. 

 

Sobota, 13. září 2008 (17. strana) 

 Nápis „Flámů bylo dost“165 s podtitulkem „Oštěpařku Špotákovou čeká poslední 

závod sezony“ poutá k rozhovoru, který hned v úvodu se zvýšeným důrazem informuje 

příjemce sdělení o poslední možnosti překonání světového maxima českou atletkou. „Pozor! 

Olympijskou vítězku v hodu oštěpem Barboru Špotákovou dnes čeká závod, v kterém 

v posledních dvou letech vždy zlepšila národní rekord.“ Navzdory nevydařeným vystoupením 

na minulých mítincích autor stále živí představu nepřemožitelné hrdinky a díky statistickým 

údajům z minulých let udržuje čtenáře v napjatém očekávání. Neuzavřený příběh přitahuje 

jejich pozornost. Ohledně pravděpodobnosti rekordního výkonu autor hned prvním dotazem 

zjišťuje fyzickou kondici, zdravotní problémy by spekulace o překonání maxima znemožnily. 

„Jste před posledním závodem sezony fit?“ Další otázky už směřují jmenovitě k jednotlivým 

soupeřkám. „Motivuje vás střet s německými rivalkami Obergföllovou a Neriusovou? Vždyť 

závodí doma.“ a „Co říkáte na to, že na startu chybí Ruska Maria Abakumovová, vaše 

největší olympijská soupeřka?“ Zářijové pokračování příběhu je vystavěno na stejných 

postavách s využitím olympijské zápletky, ke které se opakovaně vrací. Autor se spoléhá, že 

recipient tři nejčastěji užívaná jména soupeřek i dřívější události zná, pro úplné nováčky pro 

jistotu doplňuje vysvětlení „největší olympijská soupeřka“. Negativní obraz Rusky 

Abakumovové je opět založen na všeobecně zažitém odporu starší generace vůči ruskému 
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národu, který plyne z československé a sovětské historie a který média stále umocňují. 

„Vyjasnily jste si s Abakumovovou vztahy poté, co si na vašem domácím závodě v Jablonci 

stěžovala na rozhodčí a obhajovala jednání sovětské armády v srpnu 1968?“ Abakumovová 

se narodila v roce 1986, je tedy možné, že i její rodiče byly v době sovětské okupace 

Československa malými dětmi. Ona sama si nejspíš éru Sovětského svazu nevybavuje. 

Hlavním mottem olympijského tématu však bylo datum finálového závodu, které zmytizovalo 

do významu „satisfakce po čtyřiceti letech“, a jehož rozvíjením v každém dalším střetu 

Špotákové s Abakumovovou média posilují představu sportovní soutěže jako konfrontace 

dvou reprezentantů (zástupců) svých národů. 

 

Neděle, 14. září 2008 (1. strana, viz příloha C) 

 Titulní strana s velkým nápisem „Má rekord!!!“166 a fotografií usměvavé Špotákové u 

tabule, která znázorňuje hodnotu nového historického výkonu, silně kontrastuje s první 

stranou, která vyšla po olympijském vítězství. Oba výjevy dokumentují úspěch české 

oštěpařky, ale zatímco na přední straně výtisku z 22. srpna je triumf v Pekingu prezentován 

jako „zázrak“, překonání světového rekordu působí jako samozřejmá záležitost, ke které se 

dlouho schylovalo. Přesně v duchu očekávání, ve kterém se nesly všechny zářijové texty. Na 

fotografii Špotáková sedí před číselným vyjádřením nového historického maxima, jednou 

rukou zdraví diváky, na druhé má vztyčený palec v mezinárodně známém gestu, její výraz 

vyjadřuje sebevědomí. Vzhledem k tradici z posledních let, podle níž fotografové zobrazují 

čerstvé rekordmany s výsledkovou tabulí za zády, je význam tohoto snímku na první pohled 

jasný každému sportovnímu fanouškovi. 

 „Prvním pokusem vlétla do historie.“ Na olympijských hrách Špotáková zvítězila 

posledním hodem, ve Stuttgartu dominovala od začátku soutěže. Rozdíl v prožívaných 

emocích se zračí v obou titulních fotografiích. „Soupeřky deklasovala prvním hodem a potřetí 

za sebou vyhrála Světové atletické finále. Vydělala si miliony a diváci jí tleskali ve stoje.“ 

Poslední věta z první strany, která poutá pozornost čtenáře k nejdůležitější události dne, 

posiluje stereotypní představu většinové společnosti o úspěchu spojeném s bohatstvím. Média 

zdůrazňují hodnotu peněz a jejich důležitost v souvislosti se společenskou prestiží, čímž 

utvrzují obyvatele vyspělého světa ve společenské hierarchii založené na peněžním 

ohodnocení jednotlivců. 
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Neděle, 14. září 2008 (14. strana) 

 V úvodu rozhovoru167 se světovou rekordmankou v hodu oštěpem Barborou 

Špotákovou autor přirovnává její popularitu ke slávě jamajského sprintera Usaina Bolta, který 

na Hrách v Pekingu posunul dosavadní historická maxima v běhu na 100 a 200 metrů. 

„Sportovní svět je u vytržení a Usain Bolt je přitom v klidu zpátky na Jamajce. Tentokrát si 

celou show pro sebe ukradla oštěpařka Barbora Špotáková. Stejně jako sprinterský král 

Pekingu i ona včera překonala světový rekord ve své disciplíně hodem 72,28 metru 

s uvolněnou lehkostí.“ V interwiev oštěpařka sama přiznává, že ke klidu na dovolené jí stačí 

odjet do ciziny, článek ale budí dojem, že je česká reprezentantka celosvětově známá a 

uctívaná celebrita. Je logické, že zdaleka největší pozornost Špotákové věnují domácí média, 

která vytvářejí ikonu české hrdinky. Aby čtenář obsahu sdělení lépe porozuměl a zapamatoval 

si jej, je dobré postavit článek na všeobecně zažitých narativních prvcích. Stejně jako byl 

příběh olympijského finále úzce propleten s historickým datem (srpen 1968), nyní autor 

úspěch Špotákové spojil s narozeninami její matky. „Mamka řekla: musíš vyhrát“ zní titulek, 

který atletku zobrazuje v přívětivém vztahu s rodičem, což v očích veřejnosti podporuje její 

kladný mediální obraz. V otázkách autor skrývá všechny postavy a momenty, které jsou 

opakovaně mediálně spojovány se Špotákovou a jejími úspěchy. „Váš přítel Lukáš Novotný 

tentokrát neseděl u oštěpařského sektoru ale na druhém konci stadionu. Neznervózňovalo vás 

to?“ Vliv partnera a bývalého oštěpaře Jana Železného byly hojně zdůrazňovány už při 

olympijských hrách, nyní v tomto mýtu pisatel pokračuje. „Jaký vliv mělo sledování 

videopásků s nejlepšími Železného hody, na které jste se před zápasem dívala na pokoji u 

Španělky Mercedes Chillaové?“  

 

Neděle, 14. září 2008 (15. strana) 

 Zpravodajství z olympijského finále neskrývalo emoce, příběh využil střetu dvou 

rivalek a historického data konání závodu. I když byla Barbora Špotáková favoritkou, průběh 

soutěže se nevyvíjel v její prospěch a novináři se následně nebáli příběh označit za „pohádku 

se šťastným koncem“. Naproti tomu článek „Z mrtvoly rekordmankou“,168 o posledním 

atletickém mítinku ve Stuttgartu, postrádá radostné výkřiky typu „Fantazie!“ nebo „zázrak“, 

vyhýbá se úsečným větám i vykřičníkům. V textu není personalizována žádná Špotákové 

hlavní rivalka, autor nevyužívá mytického střetu dobra se zlem, zůstává jediná hrdinka, která 

soupeří sama se sebou. „Pro Barboru Špotákovou to vypadalo na den blbec. Ještě před 
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168 Z mrtvoly rekordmankou.  Nedělní Sport. 14.9.2008, č. 37, s. 15. 
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včerejším závodem na Světovém atletickém mítinku jí tělem kolovala únava. Jak ale přišla na 

svoji oblíbenou zelenou dráhu ve Stuttgartu, vše se zlomilo.“ Absence Rusky Marii 

Abakumovové, která byla doposud médii prezentována jako zlá sokyně, a fakt, že Špotáková 

překonala světový rekord prvním pokusem, však v žádném případě neznemožnily autorovi 

posílit mediální obraz nepřemožitelné české oštěpařky, která i přes sportovní úspěchy zůstává 

milou a skromnou atletkou. „Napětí střetu oštěpařské špičky se rázem rozplynulo v oslavném 

humbuku, který zaskočil i hlavní hrdinku. Nejdříve rozzářeně poskakovala a mávala. Potom 

ale trochu rozpačitě následovala fotografy k rekordní tabuli. ,Bude to vypadat hrozně divně. 

Fakt! Tam to bylo takové nucené,‘ řekla Špotáková po závodu v zákulisí stadionu.“  

 Spolupráci Špotákové s bývalým oštěpařem Janem Železným média nafukovala 

všechny tři sledované měsíce. Článek „Pomohlo video s Železného hody“169 jeho myticky 

vliv na výkonnost atletky zpečetil. „Genialita Jana Železného zachycená na videu byla 

jedním z faktorů, které nasměrovaly oštěpařku Barboru Špotákovou ke světovému rekordu. 

Ráno před závodem se podívala na sestřih jeho nejlepších hodů a s tímto zážitkem se vydala 

na stadion.“  

 

Pondělí, 15. září 2008 (20. strana) 

 Nedělní sport není například při výzkumech Media Projektu o čtenosti a nákladovosti 

novin považován za součást deníku, ale je zařazen do kategorie sportovních časopisů. 

Domnívám se, že je to z důvodu rozdílnosti vzorových spotřebitelů obou tiskovin. 

Skutečnosti, že v neděli si mnozí čtenáři sportovní deník nekoupí a naopak, se přizpůsobuje i 

obsah pondělníku, který většinou nabízí rekapitulaci událostí z obou víkendových dnů. Téma 

nového světového rekordu, který ve Stuttgartu ve Světovém atletickém finále překonala 

oštěpařka Barbora Špotáková, není výjimkou. Hned první materiál použitý v pondělníku se 

hodně podobá tomu z Nedělního sportu. Jde o interwiev s názvem „Jsme oštěpařská 

velmoc“,170 které bylo zřetelně sestaveno z reakcí už otištěných v nedělním rozhovoru 

„Mamka řekla: Musíš vyhrát“ a zpravodajském textu „Z mrtvoly rekordmankou“. Využití 

jednou sebraného materiálu k tvorbě více článků je běžnou novinářskou praxí. Kratší 

rozhovor v pondělníku získal svůj titulek díky reakci oštěpařky na poslední dotaz.  

A místo toho má teď Česko dva světové rekordmany v oštěpu. Jak vám to zní? 

„To jsem si tak někdy v duchu přála. Jsme teď oštěpařská velmoc.“ 

                                                 
169 Pomohlo video s Železného hody. Nedělní Sport. 14.9.2008, č. 37, s. 15. 
170 Jsme oštěpařská velmoc. Sport. 15.9.2008, č. 217, s. 20. 
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Individuální sportovní úspěchy na mezinárodní úrovni jsou v médiích vztahovány k „nám“ 

nebo „Česku“. Podobnými přivlastňující a emotivními výrazy podněcuje mediální prezentace 

sportovních událostí sounáležitost obyvatel a zdůrazňuje jejich příslušnost k jednomu 

národnímu celku. 

 

Pondělí, 15. září 2008 (22. strana) 

 Tématu překonaného světového maxima oštěpařkou Barborou Špotákovou se věnuje 

ve stejném výtisku ještě jedna strana. Článek s názvem „Hranice je mnohem dál“171 zvažuje 

další mety, které by Špotáková mohla překonat, a vyobrazuje českou rekordmanku jako 

nepřemožitelnou atletku s dosud nenaplněným potenciálem. Mediální spekulace o dalším 

překračování lidských možností burcuje zájem recipienta o českou hrdinku. „Němka Steffi 

Neriusová je poslední oštěpařkou, která porazila Barboru Špotákovou ve vrcholném závodě. 

Před dvěma lety ji přehodila posledním pokusem ve finále mistrovství Evropy. V sobotu se ale 

vřele přidala k zástupu gratulantek.“ Soupeřky, které jsou před důležitými podniky 

zobrazovány jako úhlavní sokyně Špotákové, se po rekordním výkonu Češky mění v uznalé 

obdivovatelky a kamarádky. „,Barbora je správná držitelka rekordu. Samozřejmě jí ho přeju. 

V tuto chvíli má z nás všech nejlepší techniku i hlavu. A je to báječná holka,‘ řekla Neriusová. 

,Mám ale pocit, že v Pekingu předvedla lepší hod než ten rekordní. Tím spíš věřím, že může 

hodit pětasedmdesát metrů.‘“ Prezentací zápasu ve formě dobro versus zlo média posilují 

napětí a očekávání recipientů, to se s konečným výsledkem vytrácí a otvírá se prostor pro 

simplifikaci sportovce do oslavovaného hrdiny. Potenciální nebezpečí ze strany soupeřek už 

pominulo. 

 

Úterý, 16. září 2008 (22. strana) 

 Sportovní událost, jakou je fotbalové utkání atletů Dukly na závěr sezony, by nejspíš 

prostor v novinách nedostala, nebýt aktuálního úspěchu oštěpařky Barbory Špotákové. 

Interwiev s názvem „Na gól prostě nemám“172 je laděné v zábavném stylu – dotazy se týkají 

uvítání v přítelově Sýkořici nebo fotbalových dresů, které oštěpařka oblékla. Celkově článek 

posiluje představu sympatické Špotákové s mimořádným všestranným sportovním nadáním. 

„Pojďme ještě k atletice. 26. února se bude v Praze konat nový halový mítink. Nemáte chuť si 

tam v rámci přípravy zkusit nějakou disciplínu?“ Na mezinárodních soutěžích Špotáková 

začínala jako sedmibojařka a v této souvislosti lze také chápat uvedenou otázku. Mediální 

                                                 
171 Hranice je mnohem dál. Sport. 15.9.2008, č. 217, s. 22. 
172 Na gól prostě nemám. Sport. 16.9.2008, č. 218, s. 17. 
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obraz české hrdinky, která disponuje mnoha skvělými schopnostmi, nejvíce posiluje grafický 

rámeček „Špotákové fotbalové momenty“. Oštěpařka „naservírovala přihrávku před 

prázdnou branku“, „předvedla robinzonádu na pravou stranu, na míč však nedosáhla“, „z 

hranice vápna vypálila těsně vedle“ a „z pozice tvůrkyně hry povedeně rozehrála brejk svého 

týmu“. Už zařazení samotného popisu atletky, jak hraje fotbal, může mnohým čtenářům 

připadat nelogické, ostatní konzumenti mediálního sdělení to přijmou jako úsměvné zpestření 

mediálního obsahu, jiní se ztotožní s významem bezchybné sportovkyně. Pozitivnímu obrazu 

hrdinky podobná sdělení nijak neškodí, mohou ho pouze posílit. 

 

Čtvrtek, 18. září 2008 (17. strana) 

 Poslední zářijový článek v deníku Sport, který se vztahuje k oštěpařce Barboře 

Špotákové, je rozhovor s olympijskou vítězkou ve stejné disciplíně Danou Zátopkovou. „Z 

Báry mě chytla křeč“173 zní tučný nápis a podtitulek doplňuje význam sdělení: „Jak bývalá 

slavná oštěpařka Zátopková prožívá úspěchy své nástupkyně Špotákové“. Interwiev s bývalou 

světovou rekordmankou, která v ženském oštěpu dominovala před padesáti lety, symbolicky 

uzavírá mediální příběh, v němž se zrodila nová česká hrdinka. Podle zakořeněných 

morálních hodnot společnost uctívá starší generaci pro její životní zkušenosti a nabitou 

moudrost, a tak je chápán i hodnotící pohled Zátopkové v mediovaném obsahu. „Líbilo se mi, 

jak dobře technicky to hodila i jak si to potom prožívala. Žádné hysterické výkřiky a 

extravagance. A jak si to hezky užila na stupních vítězů, jak si zpívala...“ Sportovci, stejně 

jako ostatní mediálně sledované osobnosti, patří do většinové skupiny obyvatelstva a svými 

výroky sami posilují sdílené hodnoty majoritní společnosti. Zátopková chválí Špotákovou za 

oslavu úspěchu bez „skandálních“ projevů a vyvolává tím dojem, že opačné chovaní je 

člověku nedůstojné. Ke konci věty pak kladně hodnotí zpěv Špotákové při tónech státní 

hymny, což není v textu přímo zmíněno a rozluštění správného významu sdělení vyžaduje 

určitou recipientovu znalost. Zátopková dosvědčila národní cítění svoje i Špotákové a 

v sekundárním významu poukázala na těsné propojení národa a sportovní reprezentace. „Těší 

mě, že Bára zúročila, co má natrénované. Je výborné, že si ten svěťák hodila.“ Častá 

familiérní označení sportovců, se kterými se čtenář obvykle v rozhovorech setkává, posilují 

jeho sympatie k ikoně atletky. Emotivní zabarvení křestního jména nebo přezdívky pomáhají 

médiím i recipientům rozlišovat blízkého národního reprezentanta od neznámého a cizího 

soupeře. 

                                                 
173 Z Báry mě chytla křeč. Sport. 18.9.2008, č. 220, s. 17. 
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Shrnutí 

 Díky popularitě, kterou média ikoně Špotákové vytvořila během olympijských her 

v Pekingu, se i v září objevuje „česká oštěpařská hrdinka“ v deníku Sport velmi často. Atletka 

v září absolvovala poslední tři mítinky sezony, přičemž každému z nich se média věnují před 

začátkem i po jeho skončení. Formát prezentace sportovní události se pokaždé opakuje. 

Otvírák nebo interwiev upozorňují na závod s účastí Špotákové, připomínají nedávný 

olympijský příběh, vyzdvihují skvělou formu atletky a vábí čtenáře na potenciální překročení 

světového rekordu. Po soutěži deník referuje o reálných výkonech Špotákové, popřípadě 

dalších spojitých, mediálně zajímavých tématech, jako jsou vztahy mezi oštěpařkami nebo 

jejich finanční ohodnocení na turnajích. Story olympijské hrdinky, která je nyní konstruovaná 

pomocí známých narativních prvků z Her v Pekingu, se mediálně protahuje v očekávání 

nového maximálního výkonu. Téma olympijské vítězky Špotákové média opakováním 

udržují stále aktuální a mediálně přitažlivé. Kontinuita příběhu umožňuje rychle a 

srozumitelně sdělovat a přijímat významy mediovaných obsahů, proto má v novinách své 

místo i text, který referuje o prvním mítinku poolympijské sezony, kde česká oštěpařka 

skončila pod stupni vítězů. Na článek poutá i rámeček na titulní straně s nápisem „Špotáková 

až čtvrtá“.174 Z vlastní zkušenosti z redakce si troufnu tvrdit, že podobná událost by se za 

jiných okolností pravděpodobně zprávou nestala. Ale ve chvíli, kdy olympijská šampionka 

v posledním závodě sezony skutečně historický výsledek překonala, se udržovaný zájem 

recipientů o její osobu médiím vyplatil. 

 Prezentace soupeřek Špotákové má v článcích kolísavou tendenci, rozhodně už ale 

není tak vypjatá, jako tomu byla při olympijském vrcholu sezony. Simplifikace závodu do 

střetu dobra se zlem se téměř vytrácí a konkrétní oštěpařky, které dřív představovaly 

nesmiřitelné rivalky, jsou nyní stylizovány do rolí přítelkyň. Prvek zla, personifikovaného do 

Němky Obergföllové či Rusky Abakumovové, média opouštějí především při referování o 

dění na mezinárodně méně prestižním podniku v Jablonci nad Nisou. Přesto je výraz „odveta“ 

odkazující k olympijskému finále užíván stále a často. 

 Stříbrná medailistka z Her Ruska Maria Abakumovová se negativního mediálního 

obrazu ale úplně nezbavila, její interpretace v tisku pouze překlenula sportovní hrozbu a 

zaměřila se na charakterové vady. V mediálních sděleních, ve kterých Abakumovová 

vystupuje, představuje protipól milé a sympatické české hrdince, jejíž preferované vlastnosti 

tím víc vyniknou. Osobnostní konfrontace dvou sportovkyň nabývá národního rozměru ve 
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chvíli, kdy média pomocí historických událostí zobrazují na jedné straně Rusku jako 

zástupkyni utlačovatelů a na druhé straně hrdinku okupovaného národa Špotákovou. Mnoho 

konzumentů na představu povrchní a agresivní Rusky přistoupí bez důkladnějšího kritického 

čtení významu sdělení, a jelikož se s podobnou stereotypizací setkávají opakovaně, jsou 

ochotni si ji vztáhnout k celému národu. Kulturní vzor chladných a urputných Rusů 

prahnoucích po vítězství a síle v obsazích deníku Sport převládá hlavně díky vracejícímu se 

námětu sovětské invaze do Československa v roce 1968. Mediální užití dějinného námětu pak 

zřetelně dokazuje propojení sportu na mezinárodní úrovni s politikou. 

 Prezentace sportovní události, kterou bylo překonání světového rekordu oštěpařkou 

Barborou Špotákovou, postrádá emotivní náboj podobný tomu olympijskému. Autor 

v článcích nehýří výrazy radosti, ani úderně krátkými větami. Špotáková historické maximum 

přehodila hned prvním soutěžním pokusem, takže závod postrádal dramatičnost olympijského 

finále, a v kontinuitě mediálního příběhu šlo o prognózované vyústění událostí. Namísto 

momentu překvapení a boje proti soupeřkám se tedy pisatel zaměřuje na kladnou prezentaci 

atletky. Alter-ego, které deník Špotákové vytvořil, je bez jediné chyby. Skromná, veselá, 

přívětivá a kamarádská sportovkyně, s národním cítěním, která se může spolehnout na 

podporu přítele a nejlepšího oštěpaře historie Jana Železného. 

 Téměř v každém článku je ve spojitosti s výkony Barbory Špotákové zmiňován Jan 

Železný. Jeho vliv byl několikrát prezentován skrze povzbudivé pokřiky z tribuny, pouhou 

přítomnost na závodech, rady zkušeného předchůdce apod. Mýtus Železného podílu na 

úspěších české oštěpařky vyvrcholil v textu o světovém rekordu, kterého je Železný také 

držitelem v mužské kategorii. „Do poslední chvíle rukou usměrňovala dráhu oštěpu, tak jak 

to ráno před závodem viděla na videosekvenci nejlepších odhodů Jana Železného. A byl z toho 

světový rekord.“175 Díky své bohaté sportovní kariéře je Železný mediálně známou postavou, 

a pokud novinář potřebuje do článku reakce zasvěceného člověka, je první v pořadí. Podobně 

oblíbených „expertů“ mají redaktoři víc (vždy k jednotlivým tématům), se kterými už mají 

zkušenosti, že se dobře vyjadřují, anebo jsou publiku známí z dřívější doby. Kvůli zavedeným 

pracovním postupům v redakci, se pak v médiích opakovaně vyskytují stejní lidé na úkor 

jiných, kterým se do tisku proniknout nedaří. V médiích dostávají obecně největší prostor 

zástupci většinové společnosti, jejichž výroky jsou v souladu s převažujícími hodnotami, a u 

sportovců to platí dvojnásob. V českých podmínkách jde téměř stoprocentně o mladého 
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zdravého člověka, s bílou kůží, plně socializovaného ve fungující společnosti, který 

v interwiev nevědomě posiluje významy preferované vládnoucími vrstvami.  

 Rozhovor s bývalou světovou rekordmankou a olympijskou vítězkou v hodu oštěpem 

Danou Zátopkovou uzavírá sezónní příběh o čerstvé šampionce Špotákové. Familiérní 

označení, které vedou k větší blízkosti recipientů k atletce, mnohá kladná hodnocení „své 

nástupkyně“ a radost dotazované spojená s národní hrdostí symbolizují definitivní zrod nové 

české hrdinky Barbory Špotákové. 
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Závěr 

 

 Hlavním podnětem k vytvoření této práce byl předpoklad, že většina recipientů přijímá 

reprezentační sportovní dění pouze v interpretované podobě. Zakódovaná sdělení, která 

distribuují masová média, však představují pouhý přepis skutečnosti a jejich pochopení na 

straně příjemce se může velmi různit. Aby si média zajistila správné dekódování vysílaných 

sdělení, využívají při tvorbě zprávy mnoha opakujících se postupů. O výskytu stereotypizace, 

zpravodajských hodnot, narace a dalších jevů v televizním, tištěném i rozhlasovém 

zpravodajství existuje řada výzkumů (především zahraničních), oblast sportu však byla 

masmediálními odborníky dlouhou dobu opomíjena a stále není úplně probádána. Ve své 

práci jsem se pokusila vztáhnout obecné poznatky o zpravodajských obsazích na obsahy ryze 

sportovní. Zajímalo mě, jakými pravidly se řídí mediální prezentace sportovní události a jaké 

významy mediovaná sdělení referující o fenoménu sportu publiku nabízejí. 

 Za úkol jsem si položila nahlédnout dva aspekty mediální prezentace sportovní 

události. Za prvé to byly faktory, které podněcují sportovní redakci v rozhodnutí vytvořit 

z události zprávu, jež se dostane k recipientovi. Určit tyto souvislosti mi umožnila interpretace 

výsledků, které vzešly ze sledování souhrnných obsahů jednoho periodika (deníku Sport).176 

Za druhé jsem provedla důkladný rozbor článků pojednávajících o české oštěpařce Barboře 

Špotákové, který mi posloužil jako zdroj pro výklad vložených mediálních významů a 

standardizovaných postupů při mediální prezentaci sportovní události.  

 

 Odpovědět na první položenou otázku, tedy jaká sportovní témata média ve svých 

obsazích preferují a proč, mi umožnil průzkum výtisků deníku Sport a Nedělního Sportu 

v období od 1. července do 30. září 2008, zahrnující konání LOH 2008 v Pekingu. Jako 

jednotky kvantitativní analýzy jsem si určila články prezentující jednotlivé medailové 

olympioniky, přičemž jsem tříměsíční časový úsek u každého z nich rozdělila momentem 

zisku cenného kovu do dvou částí. Z výsledků pak bylo patrné, o kterého sportovce, potažmo 

disciplínu, se redakce Sportu zajímá více, a jak se míra mediální popularity mění po 

dosaženém úspěchu. Z celkových pěti sledovaných reprezentantů jsem u čtyř zaznamenala 

rapidní nárůst mediálního zájmu po olympijském triumfu, pouze u jednoho, který byl velkým 

                                                 
176 Toto sice nebylo hlavním námětem mé práce, ale vzhledem k tomu, že jsem interpretovala novinové články 
s Barborou Špotákovou, považovala jsem za nutné přesvědčit se, že právě tato česká reprezentantka představuje 
vhodný vzorek mediovaného sportovce. Pokud by se o Špotákovou média nezajímala dostatečně, byl by to pro 
mě signál vybrat jiného sportovce.  
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favoritem na vítězství a skončil stříbrný, pozornost médií v přepočtu na články mírně klesla. 

Dalším viditelným znakem, který olympijské medailisty odlišoval, byla mediální pozornost 

v době před závody, kdy se tisk může o budoucích výkonech pouze dohadovat a prezentuje 

tedy takové sportovce, u kterých úspěch pouze předpokládá. V této souvislosti se ukázalo, že 

pokud deník Sport není na prezentaci šampiona připraven, nevěnuje mu ani po triumfu stejný 

prostor jako vítězi očekávanému.  

 Domněnku, že mediální popularita sportovce závisí na oblibě jeho disciplíny u 

veřejnosti, mi na první pohled vyvrátily výsledky u střelkyně Kateřiny Emmons. Vzduchovka 

nebo malorážka rozhodně nepatří mezi celoročně sledované sporty, přesto se Emmons díky 

romantickému příběhu, ve kterém láska překonala všechna sportovní neštěstí, stala jednou 

z dominantních postav mediálních sdělení deníku Sport. Ovšem ani emotivní story a zisk 

dvou olympijských medailí nepředčily vliv „královny sportu“ atletiky na mediální obsahy. 

Absolutně nejvíc pozornosti totiž deník Sport věnoval oštěpařce Barboře Špotákové, kterou 

jsem si proto vybrala jako vzorový typ českého reprezentanta zobrazovaného masovými 

médii.  

 Za hlavní zpravodajské hodnoty, které rozhodují, z jaké sportovní události se stane 

zpráva, můžeme tedy považovat úspěch reprezentanta, očekávání triumfu, které umožňuje 

dlouhodobější kontinuitu článků před i po vítězství, poutavý příběh spojený se sportovcem a 

popularitu zastupované disciplíny u publika. Faktorů, které ovlivňují sportovní obsahy v tisku, 

ovšem může být mnohem víc a jistě by toto téma stálo za obsáhlejší a hlubší výzkum, jenž by 

mohl zahrnovat syntézu pohnutek samotných novinářů a zavedených pracovních procesů 

v redakcích (tzv. mediální logiky). Mým prvotním záměrem ale bylo pouhé ujištění, že volba 

využít mediální obraz oštěpařky Barbory Špotákové k důkladné analýze prezentace sportovce 

a sportovní události v médiích, byla správná. Toto se vzhledem k četnosti výskytu postavy 

Špotákové v mediovaných obsazích potvrdilo. 

 

 V druhém, rozsáhlejším kvalitativním rozboru mediovaných obsahů jsem se zaměřila 

na interpretaci novinových článků o oštěpařce Barboře Špotákové a významotvorných prvků 

v nich vložených. Teoretickou část diplomové práce jsem mimo jiné věnovala popisu mnoha 

znaků, které autoři odborných děl obecně přisuzují mediálním obsahům, a které pomáhají 

vysílateli i příjemci k rychlému a snadnému uchopení interpretované skutečnosti. 

Samostatným výzkumem jsem se pak tyto charakteristické vlastnosti textu pokusila odhalit 

v konkrétních obsazích o sportovních kláních na úrovni národní reprezentace. Dostatečně 

obsáhlý materiál mi poskytla všechna vydání deníku Sport a Nedělního Sportu od července do 
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srpna 2008, jako zkoumané jednotky jsem si zvolila články referující o české atletce 

Špotákové. Osu vybraného období tvořila olympiáda v Pekingu, které se mediální obsahy 

logicky podřizovaly. 

 Hlavním znakem všech článků ve sledovaném časovém rozmezí byla jejich kontinuita. 

Autor textů navazoval na sdělení předešlá, odkazoval k již starým událostem, počítal 

s určitými znalostmi recipienta, a naopak předesílal dění budoucí, aby podpořil zájem 

příjemce o nastolené téma. Narativní prvky uspořádaly sled událostí v chytlavé vyprávění, 

které nepostrádalo gradaci, vrchol ani rozuzlení zápletky. Preferované čtení, které autor 

vkládal do sdělení, se vyvíjelo v čase a sekvencích určených zlomovými momenty příběhu. 

V předolympijské přípravě média Špotákovou prezentovala jako jasnou favoritku, po 

dramatickém zisku zlaté medaile byla zobrazovaná v roli české hrdinky a v posledních 

zářijových závodech sezony sdělení podporovala recipienta v přesvědčení, že skvělá 

Špotáková brzy překoná světový rekord.  

 Vyprávění pracuje se zkratkou, využívá podvědomě známé struktury příběhu 

k prezentaci nových informací a pro jeho jednoduchost i srozumitelnost umožňuje médiím 

vyslat k příjemci sdělení s velkou nadějí na souhlasné pochopení jeho významu. Zobrazením 

sportovního utkání mezi dvěma reprezentantkami jako souboje vyslankyň svých zemí, média 

posilují národní koncept sportovní reprezentace a Špotákovou staví do role obdivované a 

statečné hrdinky. Celkem pochopitelně média věnují mnohem více prostoru „svému“ 

sportovci a rivaly z jiných států představují sporadicky. Deník Sport Špotákové přisoudil za 

celé období dvě soupeřky. Před finálovým závodem na Hrách v Pekingu to byla chladná a 

nepřátelská Němka Christina Obergföllová, která v kvalifikační soutěži skončila druhá, ale 

v hlavním závodě Špotákovou nijak výrazně neohrožovala a pro média přestala být vhodnou 

„vyzyvatelkou“ české hrdinky. V následujících obsazích už jsou obě prezentovány jako 

přítelkyně a pozici nesmiřitelné sokyně zastoupila „nadopovaná“ stříbrná olympionička Ruska 

Maria Abakumovová, jejíž negativní obraz posilovalo datum olympijského finále, připadající 

na čtyřicáté výročí okupace Československa. Mytologické pojetí závodnic jako dobré a zlé, je 

v textu zakódováno pomocí hodnotících výrazů a emocionálně zabarvených prvků. Zřetelným 

vyjadřováním sympatií jedné straně média odkazovala k národnímu kolektivismu a 

z prvotního významu vítězství oštěpařky Špotákové na LOH v Pekingu, vytvořila mýtus 

pomsty reprezentantky utlačovaného národa. 

 Mediální obraz Špotákové jako hrdinky média podporují častým opakováním 

pozitivně vnímaných vlastností a zálib namísto špatných výkonů či neřestí. Zatímco je česká 

oštěpařka prezentována (i mimo závody) jako chytrá, otevřená dívka s láskou k pivu, strohá 
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charakteristika soupeřek se k recipientovi dostává pouze během napjatého „boje“, ve kterém 

zaujímají pozici nežádoucích protivnic. Díky personalizaci zápasu do konkrétních postav a 

příběhu založeném na střetu dobra se zlem příjemce snadno dekóduje významy sdělení, které 

právě při prezentaci mezinárodních soutěží kladou důraz na hodnoty a normy preferované 

vládnoucími vrstvami společnosti. 

 Mediální zobrazení národního reprezentanta jako hrdiny skýtá námět k hlubšímu 

výzkumu. Ve své práci jsem se zaměřila na delší období a jeden český deník, zajímavý by ale 

mohl být rozbor jedné události, například olympijského finále oštěpařek, v různých 

zahraničních médiích, v tomto případě českých, ruských a pro srovnání také některých 

nezaujatých. Na tuto myšlenku mě přivedla jednostrannost prezentace výsledků olympijského 

závodu deníkem Sport, kterou kromě vyjevovaných sympatií k české atletce zdůraznila úplná 

absence hlasů ruské soupeřky. Jakou interpretaci skutečnosti asi obdrželi recipienti 

mediálních obsahů v Rusku? V porovnání s českou verzí se dá předpokládat, že ruská média 

události nevěnovala tak velkou pozornost, bez podložených informací se však mohu pouze 

dohadovat. 

 Alter-ego, které deník Sport Špotákové vytvořil, je dokonalé. Kromě bezchybného 

charakteru tkví obraz mytické hrdinky v mediované neporazitelnosti, vnitřní síle a okolních 

činitelích, jejichž význam média oproti realitě mnohonásobně zveličují. Mýtus o vlivu, který 

má vysoký podíl na úspěchu Špotákové, média stvořila u trojnásobného olympijského vítěze 

v hodu oštěpem Jana Železného a partnera atletky Lukáše Novotného. Rady od prvně 

jmenovaného a podpora od přítele byly opakovaně vyzdvihovány téměř v každém tištěném 

obsahu, čímž v recipientovi vyvolávaly dojem enormní důležitosti. Oba dva sehráli podstatné 

role v mediálním příběhu o české hrdince Barboře Špotákové. 

 Do stereotypizace v médiích se kromě nabízených obsahů zahrnují také události, které 

příjemci nabízeny nejsou. Podle mediálních studií mají největší šanci dostat se do médií 

zástupci většinové společnosti a naopak menšiny, jako například Romové, jsou zobrazovány 

mnohem méně, než je jejich skutečné procentuální zastoupení ve společnosti. Toto tvrzení se 

dá vztáhnout také na prezentaci sportu v národním kontextu. Domácí média ve svých 

obsazích preferují národní reprezentanty, interwiev s potenciálním soupeřem se na stránkách 

tisku objevují sporadicky.177 České sportovce lze zařadit do většinové skupiny obyvatelstva, 

proto významy, které recipient běžně nalézá v citacích nebo celých rozhovorech, posilují 

                                                 
177 Zde se opět projevuje tzv. mediální logika, tedy zavedené procesy ve výrobě mediálních obsahů. Mediální 
logika zahrnuje domněnku, že subjekt, pokud chce být medializován, musí médiím nějakým způsobem vyjít 
vstříc (tiskové konference, načasování události atd.). Pro českého novináře je určitě snazší provést rozhovor 
s českým sportovcem než se zahraniční celebritou apod. 
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dominantní hodnoty majoritní společnosti. V sledovaných textech nebylo výjimkou, že si 

Špotáková mnoho typizací své osoby vytvořila vlastními, nacionálně laděnými výroky, které 

pak autor využil k posílení preferovaného čtení celého sdělení. 

 Neoddělitelnou součástí tištěných obsahů jsou fotografie, které v rychlosti umožňují 

příjemci snadné pochopení sdělení. I když jsou sportovní záběry veskrze autentické, jde o 

ohraničené obrazy skutečnosti a způsob jejich interpretace je zcela v moci tvůrců novin. 

Konotované významy vybraných snímků v deníku Sport posilovaly například mýtus střetu 

dobra a zla, role reprezentantů jako hvězdných zástupců národa nebo narativní konstrukci 

pracovitostí dosaženého úspěchu. Výběr fotografií v médiích funguje se zřejmým cílem 

posílit preferované čtení vložené do textu. Nejenom článek, ale i jeho vizuální ztvárnění jsou 

společnými tvůrci významů mediálních sdělení. 

 

 Důkladným rozborem novinových článků o zlaté olympijské oštěpařce Barboře 

Špotákové jsem se pokusila poukázat na mnoho významů, které tištěné mediální obsahy 

produkují. Na konkrétních příkladech se mi podařilo potvrdit teoretické znaky mediálních 

sdělení a prokázala jsem, že ani prezentace sportu se neobejde bez zakódovaných hodnot a 

norem, které nesou politický význam. „V případě české oštěpařky se potvrzuje domněnka, že 

média posilují vnímání úspěchu dosažitelného pomocí vysoce ceněných vlastností, jako jsou 

sebekontrola, sebeprosazení, překonání psychických i fyzických těžkostí a podobně.“178 

Jelikož se největší část recipientů setkává se sportem skrze mediální obsahy, přijímá 

předkládané osobnostní vzory a příběhy založené na konceptu píle, úspěchu a následné 

odměny s politicky zásadním souhlasem. Mediální prezentace sportu v národním kontextu 

posiluje hodnoty vítězství, pracovitosti, morálky a kolektivního cítění, čímž utvrzuje 

recipienty v představách ohledně správného uspořádání společnosti. Myslet si, že v 

interpretaci sportovní události médii jde pouze o sport jako takový, by bylo velmi pošetilé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
178 viz s. 78. 
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