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Anotace
Hlavním cílem diplomové

práce

je

prezentovat

metodu

kvalitativní analýzy v praxi na mediálním obrazu sportovního
podniku celosvětového charakteru v ČR ve dvou českých
celostátních denících.
Práce s názvem Mediální obraz MS v klasickém lyžování
v Mladé Frontě Dnes a Právu podrobně analyzuje prezentaci
obrazu MS v klasickém lyžování v Liberci 2009 v době od
26.7.2007, až do konce března 2009. Ukazuje, jakým způsobem
tato tištěná denní periodika dodržovala teoretické základy
sportovního zpravodajství a jaké hlavní rozdíly mezi Právem a
Mladou Frontou, se v tomto ohledu objevily. Analyzuje také
styčné, společné body.
Mimo vlastního zpravodajského hodnocení popisuje práce i
organizační stránku MS a to na základě obrazu různých osobností
majících tuto problematiku na starosti - především předsedkyně
organizačního výboru Kateřiny Neumannové, bývalé slavné
lyžařky, anebo jejího předchůdce Romana Kumpošta, či
libereckého primátora Jiřího Kittnera. Časový úsek zkoumaného
období byl stanoven záměrně ode dne zvolení Kateřiny
Neumannové do čela organizačního výboru namísto Romana
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Kumpošta, protože důvod této změny provázela celá řada
nejasností.
Zabývá se také mediálně prezentovanými postoji organizačně
nezúčastněných

lidí,

např.

sportovních

fanoušků,

ale

i

ekologických aktivistů, kteří nesouhlasili s konáním lyžařského
mistrovství světa v Liberci a přilehlém okolí z důvodu narušení
přírodních podmínek chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.
Zaměřuje se i na zásahy státu v organizační a finanční rovině.
Práce využívá poznatků a závěrů různých teoretiků mediálních
studií a masové kultury.

Annotation
This diploma thesis called The Picture of Presentation of
Crosscountry Skiing in Mlada Fronta Dnes and Pravo is about
how the picture of Crosscountry Skiing world championships
changed in the period, which was the subject of research. ( 26th
June 2007- till 31st March 2009). It concentrates on the main
characters involved ( e.g head of the organizing committee
Kateřina Neumannová, the mayor of Liberec Jiří Kittner, the
former head of the organizing committee Roman Kumpost) The
main goal of this thesis is to offer the complete picture of an
major action of global importance on Czech soil.

Klíčová slova
Sport, média, klasické lyžování, kvalitativní analýza

Keywords
Sport, media, cross country skiing, qualitative analysis
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Úvod
„Mistrovství světa v klasickém lyžování je významná
mezinárodní sportovní akce konaná jednou za dva roky, která
dlouhodobě přitahuje pozornost mnoha diváků, čtenářů a
posluchačů na celém světě. V minulosti se ale MS konalo každý
rok (poprvé 1924 v rámci 1. olympijských her ve francouzském
Chamonix, dvouletý časový odstup začal až v roce 1970).“1 V
roce 2009 jej hostila Česká republika po 39 letech (naposledy to
bylo ještě v době Československa - roku 1970 na Štrbském
plese). Toto mistrovství poutalo v Česku velkou pozornost
zejména kvůli změnám ve vedení organizačního výboru
šampionátu a kvůli nevhodnosti zvoleného prostředí, kvůli které
neustále docházelo ke zvyšování nákladů na mistrovství.
Cílem mé diplomové práce je poskytnout co nejkomplexnější
obraz formou kvalitativní komparativní analýzy o prezentaci
tohoto lyžařského světového šampionátu ve dvou významných
českých periodicích, denících Mladá Fronta Dnes a Právo.
„Výhodou kvalitativní analýzy je získání hloubkového popisu
případů.

Kvalitativnímu

výzkumu

se

naopak

vytýká,

že

představuje sbírku subjektivních dojmů.“2 Podrobně popisuji na
počátku práce dění okolo libereckého šampionátu - referuji, jak
se vyvíjely chronologicky události spojené s MS. Hlavní část své
práce rozděluji do několika pododdílů - nejprve popisuji
informování o financích, poté o organizačních záležitostech, a
také o osobnostech z týmu organizátorů (především šéfky

____________________________________________________
1
2

www.fis.ski.com - oficiální stránky Mezinárodní lyžařské federace ( FIS)
Hendl,Jan: Kvalitativní výzkum, Portál, Praha 2008, strana 50-51
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organizačního výboru Kateřiny Neumannové), ale i samotných
sportovců. Referuji také o tom, zda média, když o MS v Liberci
psala, fungovala nepředpojatě,nezávisle, anebo byla nucena
jednat pod tlakem různých subjektů. Pro hlavní, analytickou část
diplomové práce využívám jako zdroj odbornou databázi
Anopress IT, která obsahuje podrobný archiv novinových
příspěvků a také přepis rozhlasového a televizního vysílání z let
minulých.
Téma své magisterské diplomové práce jsem si zvolila, protože
se po řadu let (od roku 2004) zabývám sportovní žurnalistikou, a
je mi tudíž velmi blízké. Problematikou se přede mnou na naší
fakultě ještě nikdo, pokud jde o studentskou diplomovou práci,
nezabýval. Budu analyzovat prezentaci MS v klasickém lyžování
v době od 26.7.2007 (Kateřina Neumannová zvolena do čela
organizačního výboru), do konce března 2009 (MS sice skončilo
28.2.2009, ale záměrem je monitorovat i údobí několik týdnů po
skončení svět. šampionátu)
Celkový přínos mé magisterské diplomové práce lze hledat
především v představení obrazu prezentace takovéto významné
akce sportovního, ale i celospolečenského a kulturního rázu ve
dvou významných českých periodikách.
Na počátku nastiňuji chronologický vývoj spojený s MS,
popisuji, jak šly události za sebou.

V analytické sekci, tvořící

jádro celé diplomové práce, se zaměřuji

především na tři

aspekty: na finanční stránku světového šampionátu, organizaci
MS, a také jednotlivých osobností z ČR i ze zahraničí ( působící
v různých oblastech lidského života). Rozdíly mezi periodiky
posuzuji na základě globálního zájmu o sport a lyžování a
zdůrazňuji, pokud by média informovala rozdílně.
Jak už bylo dříve napsáno, hlavním záměrem diplomové práce
je přiblížit

na základě poznatků o kvalitativní analýze a o

sportovním a běžném zpravodajství ( například zprávách
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z politiky, ekonomiky, kultury…) nabytých z odborné literatury
(mimo jiné autorů Rosaline Barbour- Introducing Qualitive
Research, Davida Rowea - Sport,Culture and The Media, Jana
Hendla - Kvalitativní výzkum a Jana Děkanovského- Sport,média
a mýty) mediální obraz celosvětově významné akce konané na
českém území, jakou nepochybně lyžařský světový šampionát
byl.

Využívám také informací z www.sport.cz, sportovního

serveru deníku Právo. Literatura dostupná k tématu byla velmi
srozumitelná a informace v ní byly relevantní pro můj
výzkum.Výhody literárních podkladů jsem spatřovala, jak už
bylo řečeno, v její srozumitelnosti a relevantnosti, nevýhodou
bylo, že materiálů dostupných pojednávajících přímo o MS bylo
minimum.
Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci bylo středem
pozornosti všech médií nejen před začátkem, ale i během a po
skončení vlastního šampionátu. Odpovídala tomu mediální
prezentace, kdy téměř každý den, kdy Mladá Fronta a Právo
vycházely, se v novinách nějaká informace objevila, ať už šlo o
novinky ze zákulisí, informace o organizačních záležitostech,
anebo zprávy o přípravě sportovců. Příspěvky se objevovaly jak
negativně, tak pozitivně laděny. Příkladem pozitivních zpráv byl
dobrý výsledek českého sportovce, negativní vyznění měla
zpráva,

vyskytly-li

se

nějaké

problémy

v souvislosti

s fungováním MS, ať už šlo o organizační , finanční či jiné
záležitosti.
Oba deníky zevrubně také
předzávodní

prezentují

a popisují formu

přípravy různých českých osobností, nejvíce

Lukáše Bauera, českého běžce na lyžích, a také mimo jiné
mladého Aleše Razýma. Zajímavé je, že se vedle sebe staví
zkušená osobnost Lukáše Bauera, ověnčeného celou řadou
medailí, a Aleše Razýma, který naopak všechny mile překvapil
svým konečným umístěním zejména ve sprintu jednotlivců, když
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zcela nečekaně skončil 6. Razým je oběma deníky díky svým
skvělým výsledkům na MS

vnímán jako možný Bauerův

nástupce pokud jde o zisk medailí na velkých akcích. Vedle
Razýma a Bauera je pozornost, pokud jde o naše reprezentanty
zaměřena nejvíce na skokana na lyžích Jakuba Jandu, jeho
reprezentačního kolegu Romana Koudelku. Zajímavým námětem
pro oboje noviny je

také premiérový start žen-skokanek.

Zdůrazňuje se jejich nízký věk a referuje se o problémech, které
některá družstva potkaly- viz pád naší mladé dvanáctileté
skokanky Natálie Dejmkové . Velký význam se klade také
prezentaci obrazu takzvaných lyžařských exotů, to znamená
sportovců z exotických zemí. Zcela zřejmým záměrem je
zdůraznit ve vybraných médiích multikulturalitu celé akce - že
podniky tohoto typu nejsou jen pro

sportovce vyznávající

vrcholné výkony, ale také pro mnoho lyžařských exotů ze
zdánlivě „nelyžařských zemí“
Obě zkoumaná celostátní tištěná média (Mladá Fronta, i
Právo) od 26.7.2007 do 31.3.2009 si vytvořila v období
relevantním pro moji závěrečnou práci určitou skupinu lidí,
osobností, o nichž podrobně referovala. Věnovala jim pozornost
ve zpravodajských, ale i názorových příspěvcích. Jak v případě
Mladé Fronty, tak u deníku Právo to byli především funkcionáři,
politici, sportovci a další lidé, kteří měli co říci k fungování
světového šampionátu (hlavně se pozornost zaměřovala na obraz
předsedkyně

organizátorů

Kateřiny

Neumannové,

bývalé

reprezentantky a olympijské vítězky z roku 2006 v běhu na
lyžích, dále to byl liberecký primátor Jiří Kittner, a mnoho
dalších lidí více či méně zainteresovaných do chodu MS., jako
například

předchůdce

ministryní

školství

Kateřiny

Danou

Neumannové,

Kuchtovou,

Roman

odvolaný
Kumpošt

Z politiků to byli například Mirek Topolánek, tehdejší předseda
vlády ČR).
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Jak Mladá Fronta, tak i deník Právo se snažily o co
nejdetailnější zachycení dění okolo libereckého lyžařského
světového

šampionátu.

Přinášely

novinky

z libereckého

mistrovství světa formou zpravodajských a komentativních
příspěvků (MF Dnes), ale i články pouze zpravodajské (deník
Právo). Obě analyzovaná periodika se ale ve svém zpravodajství
nevyhýbala ani kontroverzním tématům (jako byly například
problémy s organizací v důsledku nedostatku sněhu – areál ve
Vesci, kde se MS konalo, ležel v nízké nadmořské výšce a byl
tam nedostatek sněhové pokrývky, a proto museli organizátoři
dovážet sníh z chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, což se
nelíbilo ekologickým aktivistům- a státních finančních dotací
potřebných pro bezpečné fungování MS). Pozornost je MS
věnována také i po jeho skončení. Dozvuky MS se projevují ve
formě příspěvků o finančních nákladech a hrubých odhadech
zisků z celého MS.
Ve studii si také detailně všímám míry objektivity
analyzovaných příspěvků z libereckého MS. Vycházím přitom
z teoretických základů o novinářské objektivitě, které jsem
nastudovala z odborných knih. Pokud jde o stupeň objektivity ve
zpravodajství obou analyzovaných médií, dá se říct, že je do
velké míry zachována. Avšak velmi sporné je, zda Mladá Fronta
Dnes a Právo tím, že se ve svých příspěvcích zaměřují na
povětšinou stále stejné osobnosti, tyto lidi neprotežují na úkor
jiných, čímž mohou zadávat podnět k diskusi o možném
porušování objektivních norem. Pokud by se přece jen nějaký
evidentní případ neobjektivity objevil, upozorním na něj.
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1. Teoretická východiska: sportovní zpravodajství, rutiny,
specifika sportovních zpráv, vývoj tématu
1.1. Popis dění okolo MS v daném období
V této podkapitole popisuji nejvýznamnější fakta spojená
s MS v klasickém lyžování v Liberci, konaném od 18.2.2009 do
28.2.2009.
Doba, o jejímž mediálním obrazu chci referovat, byla plná
zajímavých událostí.

Nyní bych ráda nastínila stručně vývoj

událostí okolo MS. „Řetězec momentů spojených s přelomem
v dění okolo světového šampionátu začal 26. července 2007
odvoláním dosavadního předsedy organizačního výboru Romana
Kumpošta, a následným dosazením bývalé lyžařky Kateřiny
Neumannové do čela týmu organizátorů ministryní školství
Danou Kuchtovou. Neumannová poté musela čelit celé řadě
nepříjemností: spory s bývalým vedením, nepřízeň počasí
(generální zkoušky na šampionát v podobě závodů světového
lyžařského poháru v roce 2008 musely přeměňovat svůj časový
pořad kvůli nedostatku sněhu - lyžařský areál ve Vesci
disponoval nízkou polohou), odporu ochránců přírody (pro
nedostatek sněhu Neumannová nechala dovážet sněhový podklad
z Jizerských hor, za což sklidila kritiku ekologických aktivistů a
byla nominována českou ekologickou organizací Děti země na
anticenu Ropák roku).
Liberecký šampionát se musel poté potýkat s obrovským
zadlužením, protože se mu nedostávalo finančních prostředků
potřebných pro výstavbu sportovišť. Docházelo k tomu, že
stavební práce nepokračovaly tak, jak bylo předem dohodnuto přípravy na šampionát nabraly velký skluz.“3
____________________________________________________
3

www.sport.cz - internetový portál deníku Právo
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1.2 Sportovní zpravodajství

V následující podkapitole bych ráda definovala, co vše se
rozumí pod pojmem sportovní zprávy, (zmiňuji se mimo jiné o
rutinách, objektivitě, a dalších aspektech nutných pro fungování
zpráv jako takových, a tudíž spojených i se světem sportovních
zpráv). Mluvím také o vztahu sportu a různých druhů kultury.
Píšu i o zálibě čtenářů a diváků ve sportovních příbězích.
Sport a sportovní zprávy mají dnes velký význam pro
společnost. Zmiňuje to například David Rowe ve své studii
Sport, Culture and the Media:

„Sport dnes hraje velmi

významnou roli v globalizačním procesu společnosti. Akce typu
olympijské hry a mistrovství světa ve fotbale se těší velkému
zájmu na celém světě. Export amerických sportů do celého světa
znamenal vznik kultu nových hvězd. Začalo se díky tomu
objevovat více výzkumů na téma sport a média. Podoba sportu se
dnes proměňuje. Řada tradičních sportovních disciplín ztrácí
popularitu proto, že se od nich odvracejí média. Namísto těchto
ustupujících druhů sportu se objevují nová sportovní odvětví,
která záhy získávají přízeň sdělovacích prostředků, zejména
televize, a přitahují pozornost diváků. Je zcela jasné, že se tak
děje vlivem celkových proměn společnosti, ale vliv samotných
médií je v tomto případě zásadní.
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Sport je fenomén, který je výrazně ovlivněn okolní společností a
jejími hodnotami, normami.“4
„Sport dnes nelze omezit pouze na tištěná a elektronická
média - mluvíme o tzv. sportovní kultuře. Pro systém těchto
atributů

se

v sociologii,

kulturní

antropologii,

respektive

kulturologii užívá označení kulturní vzor. Sportovci mohou být do
určité míry i vzory pro kulturu. Přispívají ke stabilizaci kulturních
zvyklostí, tak i k přenosu kulturních hodnot a osvojování pravidel
kultury. Vzory pro kulturní chování se mění v čase a jsou
historickými produkty. Přestože kulturní vzory nemusí být nutně
přijímány všemi vrstvami společnosti, plní ve společnosti důležité
funkce. Přispívají ke stabilizaci kulturních zvyklostí, tak i
k přenosu kulturních informací. V užším slova smyslu znamená
kulturní vzor model činnosti nebo chování v určité společenské
roli. V tomto významu je pojem kulturní vzor blízký termínům
obyčej a zvyk, se kterým je běžně zaměňován.
Sport je určitým typem kultury, sportovní vzory tedy mohou
být i vzory kulturními: „Kulturní vzory se coby realita šířily dříve
(a částečně i nyní) prostřednictvím velmi složité difuze. Ta je
závislá zejména na migraci obyvatel. Nositelé kulturních vzorů je
tímto způsobem transportovali a konfrontovali s kulturními vzory
autochtonního obyvatelstva.“5
20. století lze charakterizovat podle Rowea jako období, kdy
zájem běžného fanouška o sport vzrostl: „Zájem veřejnosti o
sport prodělal ve druhé polovině 20. století obrovský vzestup díky
neuvěřitelnému rozmachu prostředků masové komunikace.
_____________________________________________________
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Zvláště televize učinila ze sportu důležitou součást populární
kultury. Sport (a jeho rozličné podoby) je dnes v západní
společnosti natolik rozšířeným a nepřehlédnutelným fenoménem,
že se jeho zkoumání ujímají dokonce i různé akademické instituce.
Rozvoj komerční stránky sportu vedl k tzv. celebritizaci vytváření sportovních celebrit.

Velká sledovanost akcí typu

olympijské hry vede k tomu, že se v průběhu let ze sportu stal
obchodní produkt.“6
Jaký je pohled na sport z hlediska teorie kultury? „Bez větších
pochybností můžeme sport zařadit do širšího rámce her.“7
„Myslitel J. Bowyer Bell tvrdí, že sporty jsou hry, ale zároveň ne
všechny hry jsou sporty. Sporty se nacházejí v uzavřeném
universu.“8 „Hra představuje pozoruhodný, důležitý a donedávna
poněkud opomíjený fenomén, kterému je ale v poslední době
věnována zasloužená pozornost. Hrou se do jisté míry zabývala
celá řada vědních disciplin, z nichž každá odkryla určitou
charakteristiku

zkoumaného

fenoménu

a

někdy

dospěla

k formulování teoretických závěrů. Ze specializace oněch vědních
disciplin vyplývá, že herní teorie zformulované za pomoci úzce
specializovaného aparátu zpravidla postrádají větší či menší míru
univerzality.“9
„V historii můžeme nalézt herní teorie estetické, celou řadu
psychologických konceptů i důležitá uchopení herního fenoménu
prostřednictvím sociologických instrumentů. Základní, a nutno
_____________________________________________________
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říci, že značně kontroverzní tezí nizozemského historika a
teoretika kultury Johana Huizingy je tvrzení, že sama kultura
vzniká ve formě hry:
primární,

objektivně

Ve dvojjedinosti kultury a hry je hra
zaznamenatelná

a

konkrétně

určitá

skutečnost, zatímco kultura je jen označení, jež náš historický
úsudek tomuto a takto danému případu přisuzuje.
Německý

fenomenolog

Eugen

Fink

–

autor

patrně

nejkompaktnější práce věnované hře - se s tak radikálním
tvrzením neztotožňuje, ale významu hry pro lidskou kulturu
přisuzuje důležitou a nezastupitelnou úlohu. V eseji Oáza štěstí
píše: „Hra není žádným okrajovým jevem v životní krajině
člověka, žádným jen příležitostně vystupujícím, náhodným
fenoménem. Hra náleží svou podstatou ke stavu bytí lidského
pobytu, je to základní existenciální fenomén. Jistě není jediným
takovým fenoménem, avšak přece jen je fenoménem vlastním a
svébytným, jenž nemůže být odvozen z jiných životních jevů.“10
Ráda bych nyní připomněla postoj předního kanadského myslitele
McLuhana ke sportu: Význam této myšlenky spatřuji v tom, že
se sport spojuje s různými dalšími typy umění: „Kanadský
teoretik médií Marshall McLuhan zařazuje sport, respektive hry,
mezi prostředky mezilidské komunikace. Sport je McLuhanem
označován dokonce jako populární umění a je mu jím přičítána
spolu s uměním schopnost poodstoupit od materiálních tlaků
rutiny a konvence. Paralelu mezi uměním a sportem nachází i
francouzský filozof a sociolog Pierre Bourdieu. V kulturní
(myšleno umělecké) produkci rozlišuje viditelný prvek – tedy
samotného umělce – a pak skryté činitele: kritiky, agenty, ředitele
galerií apod. Ti všichni pomáhají vytvářet smysl a hodnotu
uměleckého díla a také víru ve smysl umění.
_____________________________________________________
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I sportovec je pak jen zdánlivým subjektem představení, které je
produkováno nadvakrát: jednak sportovci, trenéry, organizátory
atd., a potom těmi, kdo vyrábějí reprodukci v obrazech a
promluvách.“11
„Proti tomuto tvrzení se kategoricky staví polemicky Roger
Caillois. I on připouští, že pro profesionální sportovce přestala
být jejich hra zábavou, jejíž účel je především relaxační. Hra se
stala jejich profesí a k relaxaci užívají jiných her. Huizingovi však
Callois oponuje tvrzením, že herní povaha profesionálních soutěží
se tím ale ani v nejmenším nemění.“12 S tímto tvrzením lze
souhlasit. V posledních letech opravdu došlo k tomu, že se sport
ve velké míře zprofesionalizoval.
To, jakým způsobem média ovlivňují podobu zpravodajství, a
nejen toho sportovního, se nazývá agenda setting - nastolování
agendy. Podle předního teoretika Maxwella McCombse se
„nastolování

agendy

stalo

v současnosti

běžně

užívaným

spojením. Je shrnujícím označením pro dialogy a detaily, které se
odehrávají ve všech komunitách od lokálních sousedství po
mezinárodní pole. Duchovním otcem této teorie je Walter
Lippmann. V úvodní kapitole jeho klasické knihy Public Opinion
z roku 1922 s názvem Okolní svět a obrazy v našich hlavách se
nachází shrnutí myšlenky nastolování agendy, ačkoli sám
Lippmann toto označení nepoužil. Jeho tezí je, že zpravodajská
média určují naši kognitivní mapu světa.
V roce 1968 dva mladí vyučující na School Of Journalism,
University of South Carolina (Don Shaw a Maxwell McCombs)
zahájili výzkum v Chapel Hill v Severní Karolíně. Ústřední
hypotéza zněla, že masová média nastolují agendu témat
_____________________________________________________
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politické kampaně, protože ovlivňují, jak voliči určují témata.
Tento termín Shaw a McCombs nazvali Agenda Setting.
Všude na světě, kde dochází k výměně informací mezi občany
v rámci otevřených masmediálních systémů, se veřejné mínění
neustále proměňuje a vyvíjí.“13
Dnešní sport také není pouze o výkonech, přitahuje pozornost
díky příběhům velkých osobností: „Sport také často píše velké
příběhy. Lidé mají dlouhodobě zálibu v příbězích. Narativu je
ostatně přisuzován význam nejen v literárních, ale i v kulturních
teoriích. Právě ty tvrdí, že se pokoušíme rozumět světu
prostřednictvím příběhů. Život kolem nás se neřídí vědeckou
logikou

příčiny

a

následku,

nýbrž

logikou

příběhu.

Racionalistická věda příběh odsunula do marginálních oblastí,
ale na konci 20. století se příběh začíná chápat jako způsob, jímž
se člověk vztahuje ke světu.
Záliba ve vyprávění příběhů i v naslouchání jim je doložitelná
ve všech kulturách, existovala i v preliterárních společnostech a
nabývá statutu antropologické kultury.“14
Nyní bych ráda ve stručnosti přiblížila životní a sportovní
příběh jedné z nejvýznamnějších osobností zainteresovaných do
MS. „Pro českého sportovního příznivce byl v posledních letech
jedním z největších osud lyžařky Kateřiny Neumannové. Její
kariéra gradovala spíše pozvolna, a přestože měla celou řadu
úspěchů z mistrovství světa či olympijských her, zlatá medaile
z olympiády v její kariéře stále scházela.
Důležitou postavou v kariéře Neumannové byl její svérázný
trenér Stanislav Frühauf. Jeho hněvivá a svérázná vyjádření na
adresu svěřenčiných soupeřek a jejich vztahu k užívání
podpůrných prostředků vzbudila u některých lidí odpor, ale
____________________________________________________
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daleko větší část recipientů svojí nekonvenčností upoutala. Poté,
co na olympijských hrách v Salt Lake City 2002 vyšlo najevo, že
systematicky

dopující

ruské

lyžařky

zcela

znehodnotily

olympijskou soutěž a potažmo i výkony Neumannové (ta dostala
zasloužené medaile až po diskvalifikaci ruských závodnic a
zdlouhavých administrativních procedurách a podvod soupeřek ji
tak připravil o bezprostřední radost z úspěchu) a že Frühaufovy
na první pohled nepodložené odhady byly naprosto přesné,
připoutal

tento

příběh

křivdy

značnou

pozornost

české

veřejnosti.“15
„Kateřina Neumannová poté načas přerušila kariéru, protože
se jí narodila dcera. To, jakým způsobem se následně vrátila16
(„poprvé po mateřské dovolené startovala na světovém poháru
v rakouském Ramsau v listopadu 2003 a zvítězila“17), překvapilo i
největší optimisty. Psychicky vyzrálá sportovkyně, v jejímž životě
znamenalo mateřství i změnu hodnotového žebříčku, aniž by
sportovní příprava utrpěla, dokázala zvítězit v několika závodech
Světového poháru a v roce 2005 se stala prvně mistryní světa
v německém Oberstdorfu“18 ( „na trati 10 km volně“19).
„Vrcholem kariéry pro Kateřinu Neumannovou měly být
olympijské hry v Turíně o rok později. Startovala tam na třech
individuálních tratích.20 Ve skiatlonu ( 2 x 7.5 km)21 získala
stříbrnou medaili, když ji dokázala porazit pouze Estonka
Kristina Šmigunová, u níž vzbuzovaly pochybnosti její slabé
_____________________________________________________
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výsledky v sezoně, příprava v ústraní, a následně zázračně nabytá
forma. Tyto faktory vyvolávaly otázky o možném použití dopingu.
Na 10 km klasicky Neumannová doplatila na konzervativní
přípravu lyží22 (na olympiádě v Turíně byl na trati zároveň
technický a umělý sníh, a Neumannová spolu se svým švédským
servismanem Ulfem Olssonem namazala lyže klasickými vosky,
ačkoli se pro tento typ sněhové pokrývky používalo voskování
značky Vox)23 a dosáhla cíle jako pátá. Její poslední šancí na
úspěch byl maraton na 30 km volnou technikou. Délka trati
nepatřila k jejím oblíbeným, a fakt, že šlo o závod s hromadným
startem, českou běžkyni na lyžích znevýhodňoval. Neumannová
navíc ke třiceti kilometrům nastupovala s počínající virózou.
Závod se rozhodoval ve finiši. Neumannová se s vypětím sil
držela dvojice vedoucích závodnic (Rusky Julie Čepalovové a
Polky Justyny Kowalczykové) a do závěrečné dlouhé cílové
rovinky vjížděla na třetím místě. Ztráta sprinterské výbušnosti jí
nedávala příliš šancí na úspěšný boj s oběma soupeřkami. Přesto
se Neumannové podařilo v samém závěru předvést skvělý finiš,
v němž Čepalovovou i Kowalczykovou porazila. Její příběh, plný
proher i dílčích úspěchů vyvrcholil v jejím posledním olympijském
závodě, do něhož vstupovala navíc z nevýhodné pozice.
Elektrizující

finiš,

v němž

Neumannová

soupeřky

zcela

deklasovala, se stal happyendem příběhu, jenž vyrůstal z peripetií
v širší perspektivě její sportovní kariéry i v užším hledisku
olympijských her a i tohoto jednotlivého závodu (tento kontext byl
mnohokrát rekapitulován v médiích a televizních komentářích
během závodů).
____________________________________________________
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Autentický příběh, jenž si nezadal s možným fiktivním scénářem,
byl dotvořen k dokonalosti i takovým detailem, jímž bylo shledání
vyčerpané závodnice s malou dcerkou za cílovou čarou. Scéna,
jež by ve fiktivním příběhu patrně iritovala svojí kýčovitostí, se
v autentickém příběhu stala dojemným a fascinujícím výjevem,
v němž se nekompromisní úspěšná bojovnice mění v něžnou a
milující matku.
Podobných příběhů bychom mohli nalézt a vyjmenovat
dlouhou řadu a s termíny konání dalších a dalších sportovních
podniků si můžeme být jisti, že se dalších obdobných narativů
záhy dočkáme. Někteří úspěšní sportovci se stávají obecně
známými osobnostmi a v některých případech se jejich sláva a
oblíbenost mění ve svérázný kult. Sportovní úspěchy, které stály u
počátku tohoto procesu, ustupují do pozadí a případné prohry
nebo prohřešky jsou zcela opomenuty, pokud nemohou mít pro
vznik a posílení ikony pozitivní dopad.“24
Příběh

Kateřiny

Neumannové

je

jedním

z největších

v dějinách našeho sportu, nejen toho lyžařského. Její turínská
zlatá medaile může být vnímána jako určitý typ satisfakce za
všechny nepříjemnosti a obtíže, které ji během její kariéry potkaly
(viz například celá řada zdravotních problémů, kvůli nimž
nedokončila některé závody na velkých akcích, doping jejích
soupeřek atd.)
„Každý příběh je z jednoho hlediska starým příběhem, ale z
druhého je zasazen do nové situace, jakkoli vykládá staré téma.
Každý příběh je v tomto smyslu transformací jiného příběhu, i
když různě vědomou, vždy se vypráví v rozlehlém a nejistém
poli.“25
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Sportovní zpravodajství má také i svoji mytologickou rovinu: „Je
tedy jasné, že i zdánlivě moderní příběhy současných sportovců
existovaly dříve v jiných podobách a jsou roztroušeny v celém
trvání lidstva. Mnohé z nich jsou dokonce variacemi prvotních
mytických příběhů. Budeme-li uvažovat o mýtu z pozice literární
vědy, musíme se pokusit nějakým způsobem pojmenovat ty
atributy, které jsou mýtu a literární vědě společné. O tradičních
mýtech (tedy příbězích bohů, archetypálních hrdinů apod.) se dá
říci, že transformují obecné představy do smyslově konkrétního
tvaru.
Nejstarší mytologii charakterizovala jistá synkretická celost obsahovala základy náboženství, filosofických představ a umění.
Umělecká forma pak od mýtu převzala jak smyslově konkrétní
způsob zobecnění, tak samotný synkretismus.“26
Chtěla bych také zmínit, že se sportovní hvězdy často díky
svým

úspěchům

stávají

velmi

populárními:

„Je

neoddiskutovatelným faktem, že se někteří úspěšní sportovci
stávají obecně známými osobnostmi, a v některých případech se
oblíbenost a sláva mění ve svérázný kult. Fyzická osoba
sportovce je nahrazována ikonou, jež se stává virtuálním
sportovcovým alter - egem, které ale posléze může získat nad
skutečnou osobou vrch a zcela ji nahradit.“27
„Nabízí se otázka, zda a do jaké míry může sport, respektive
kulturní text vzniklý mediální prezentací sportu ovlivnit
většinovou společnost. Toto ovlivnění neprobíhá jednosměrně právě tak lze vysledovat i podoby vystupování na sportovním poli
coby odraz společenské reality. Metafory se staly předmětem
zkoumání lingvistů, psychologů, literárních vědců i filosofů.
________________________________________________
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Klasická Aristotelova teorie považuje metaforu za věc jazyka.
Předpokládá, že běžný jazyk nepoužívá metafor a metafory
využívají prostředků z oblastí, které leží mimo běžný konvenční
jazyk.
Příkladem ovlivnění může být používání sportovních metafor
v jiných oblastech - například v politice. Popularita sportovců
má podvědomě i vědomě vliv na vyjadřování politiků. Uplatnění
sportovní metafory v politice má svoje opodstatnění. Sport je
součástí tzv. agonálního (soupeřícího) principu. Sport je jeho
přímou herní podobou, zatímco politika je institucializovanou
formou. Úspěšnost politika v demokratickém systému je závislá
na počtu občanů, které dokáže oslovit. Popularita sportovců a
obliba mediálně zprostředkovaného sportovního dění u širokého
obecenstva, zdá se, vědomě i podvědomě ovlivňuje způsob
chování i jazykovou kulturu politiků. Většina těchto metafor
používaných politiky ztratila svoji neotřelost a stala se jedním ze
znaků úpadku politické kultury.“28
„Teatrolog Vladimír Just se pokusil ve svém Slovníku floskulí
(2003) sestavit seznam klišé, ustálených prostředků. Zmiňuje se o
pojmech znovunabýt ztracenou rovnováhu, běh na dlouhou trať,
a mnoha dalších.“29
Jaké je tedy dnes postavení sportu v (českých) médiích?
„Sportovní dění dnes v periodickém tisku má nezastupitelnou a
velmi významnou roli. Současná podoba sportovních zpráv
v tištěných médiích, pokud jde o Českou republiku, vypadá tak, že
všechny velké deníky obsahují sportovní zpravodajství (a jeden
z nich je sportu věnován kompletně). Pokud má periodikum
záměr zasáhnout co nejširší čtenářskou obec, musí dát velký
____________________________________________________
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prostor také sportu.
Zvýznamňující postavení má signalizovaná hierarchie témat
podle důležitosti. Tak se zprávy s příznakem - zpráva nejvyšší
důležitosti - dostávají na titulní stranu novin. U některých
tematických oblastí je dokonce hierarchie důležitosti ustavena
mediální důležitostí ustavena mediální praxí a je chápána jako
samozřejmá.“
Ve sportovním zpravodajství je také velmi aktuální problém
novinářské objektivity, stejně jako v běžných zpravodajských
materiálech (např. politické zpravodajství, kultura, ekonomie):
„Jedním z očekávání, která ovlivňují uspořádání mediálních
produktů (zvláště zpravodajství) v liberálně - demokratických
společnostech, je požadavek objektivity jako zvláštní formy
mediální činnosti a zvláštního postoje k úloze shromažďovat,
zpracovávat a rozšiřovat informace. Fakticky se jedná o
dovednost

žurnalisty

vedoucí

k tomu,

aby

se

potlačila

nevyhnutelná a zákonitá subjektivita zpravodajství - tedy aby
zpravodajství bylo pokud možno věcně co nejpřesnější,
nejúplnější, aby podávané informace byly závažné a aby bylo
pokud možno neutrální. Objektivita tu je chápána ve smyslu
intersubjektivity. A intersubjektivita vyžaduje, aby si každý mohl
– alespoň teoreticky – učiněnou výpověď prověřit, aby ji bylo
možné od samotného vzniku na každém dalším kroku sledovat a
aby každý, kdo vychází ze stejných stanovisek a sleduje stejnou
cestu, dospěl ke stejnému závěru. Objektivita podle myslitele
Briana

McNaira

dovoluje

novinářům

v liberálně

-

demokratických společnostech nárokovat si privilegované místo
autorizovaného pravdomluvce.
Jako

společensky

podstatné

normativní

nároky

na

zpravodajsky zaměřené žurnalistické produkty bývají vedle
objektivity vnímány také požadavky vystříhání se předpojatosti
(bias) a dosažení vyváženosti (balance). Významným problémem
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analýzy mediálních obsahů je zkoumání postojové, resp.
ideologické
Předpojatostí

inklinace
se

média

v mediální

k předem
praxi

hotovému

rozumí

postoji.

opakující

se

pravidelnost ve zkreslování reality. Vyvážeností se v rovině
novinářských rutin rozumí požadavek neprezentovat událost
pouze z perspektivy jednoho z účastníků, nýbrž najít i názor
protistrany (schematicky bývá tento přístup k vyváženosti
formulován do požadavku nechat promluvit obě strany). Takto
jednoduše pojatá vyváženost může sloužit jako pojistka proti
předpojatosti či stranění jednotlivé zprávy, ale nemůže např.
postihnout

problém

vyváženosti

celého

televizního

či

rozhlasového programu nebo všech vydání deníku. Obecně lze
vyváženost chápat jako cílevědomé vyvažování nejrůznějších
předpojatostí, k nimž mají média jako společenské instituce
nesoucí hodnoty společnosti, v níž působí, sklon. Radikálnější
přístupy oddělují vyváženost jako profesní dovednost (nechat
zaznít hlas více účastníků konfliktu) od předpojatosti jako
přiznaného i nepřiznaného prezentování vlastního postoje
k události.“30
Stejně jako u ostatních typů zpráv, i ve sportu se objevují
různé rutinní postupy: „Rutiny ve sportovním zpravodajství lze
charakterizovat stejně, jako rutiny ve zpravodajství běžném.
Novinářská práce je na jedné straně tvůrčí činností, na straně
druhé vzniká v rámci hierarchizované organizace s pravidelně se
opakujícími procesy produkce. Novinářská práce probíhá
v neustálém tlaku uzávěrek, a aby ji novináři zvládli, musí být
rutinizována. Rutiny ulehčují kontrolu toku práce a umožňují
zpracovávat v krátkém časovém horizontu nečekané události.
____________________________________________________
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Rutinní postupy probíhají na několika úrovních: při sestavování
agendy zpravodajství, při vyhledání informací, při práci se zdroji
i konečném zpracování zpráv.
Podle Shoemakerové a Reese (1996) rutiny pomáhají mediální
organizaci
vypořádat se se třemi otázkami:
Co je přijatelné pro publikum?
Co je schopna mediální organizace zpracovat?
Jaký surový materiál má organizace k dispozici od
dodavatelů (zdrojů)?
Každá rutina je tak více či méně provázána s jednou z těchto
tří otázek a podle potřeb, které naplňuje, může být blíž jednomu
z vrcholů pomyslného trojúhelníku: mediální organizace – zdroje
- publikum. Mezi rutiny tak patří zaběhlé způsoby výběrů událostí,
opakující

se

praktiky

sběru

informací

a

prezentace

zpravodajských příběhů.
Zjevným projevem rutinních postupů při sběru informaci a
odhalování nových událostí je podle Gay Tuchmanové využití tzv.
zpravodajských sítí. Podle Tuchmanové má zpravodajská síť
v sobě zabudované tři základní představy o zájmech příjemců
zpravodajských sdělení:
1) příjemci se zajímají o události v určitých oblastech
2) příjemci se zajímají o aktivity specifických organizací
3) příjemce více zajímají určitá témata
Ze studia zpravodajství jako produktů mediálních organizací
jednoznačně vyplývá, že zpravodajství má velmi stabilní a
předvidatelný charakter - že výběr, zařazení a zpracování zpráv
se děje pomocí zažitých kritérií.“31

____________________________________________________
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2. Metodologická východiska:

představení metody

kvalitativní analýzy i konkrétní aplikace metody v této
práci
Dříve, než se pustíme do vlastní analýzy, podívejme se na
problematiku z hlediska teorie: Na začátku našeho bádání si
stanovíme definici kvalitativního výzkumu na základě poznatků
z různých odborných knih. „Tento typ zkoumání se dá popsat
různými

způsoby - známe několik definic: Negativní od

metodologů Glasera a Corbinové v roce 198932 - podle nich je
kvalitativní výzkum jakýkoli výzkum, jehož výsledků se nedosahuje
pomocí statistických metod nebo jiných způsobů kvantifikace.
Mnoho autorů s tímto vymezením ovšem nesouhlasí - jedinečnost
kvalitativního výzkumu podle nich nespočívá pouze v absenci
čísel. Kvalitativní výzkum je široké označení pro rozdílné
přístupy. Kvalitativní výzkum upřesňuje to, co je pro něj typické.
Při kvalitativním výzkumu je nutné seznámit se s literaturou.“33
Podívejme se nyní na pohled jednoho z předních metodologů
na tento typ analýzy: Významný metodolog Creswell (1998)
charakterizoval tento typ výzkumu takto: „Kvalitativní výzkum je
proces hledání porozumění, který je založený na různých
metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo
lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní holistický obraz,
analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků
výzkumu

a

provádí

zkoumání

v přirozených

podmínkách.

Kvalitativnímu výzkumu jde o události a procesy, jimiž jsou
propojeny. Vysvětlení událostí v procesu se pomocí proměnných
hůře zvládá. Je vhodnější podrobněji zkoumat několik málo
případů tak, že identifikujeme mechanismy propojení událostí a
_____________________________________________________
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kontextuální závislost vztahů mezi událostmi.“34
Nyní můžeme charakterizovat základní prvky kvalitativní
analýzy:

„Uveďme

základní

charakteristiky

kvalitativního

výzkumu a jeho výsledků (Miles a Creswell 2003, Hubermann
1994, Bogdan, Biklen 1992):
Kvalitativní výzkum se provádí pomocí delšího a intenzivního
kontaktu s terénem nebo situací jedince či skupiny jedinců. Tyto
situace jsou obvykle banální nebo normální, reflektující
každodennost jedinců, skupin, společností nebo organizací.
Výzkumník se snaží získat integrovaný pohled na předmět
studie, na jeho kontextovou logiku, na explicitní a implicitní
pravidla, která fungují v dané oblasti.
Používají se relativně málo standardizované metody získávání
dat. Hlavním instrumentem je výzkumník sám.“35
„Výzkumníci se snaží o izolování určitých témat, projevů a
datových konfigurací. Obvykle je však ponechávají co nejdéle
v kontextu ostatních dat. Hlavním úkolem je objasnit, jak se lidé
v daném prostředí a situaci dobírají pochopení toho, co se děje,
proč jednají určitým způsobem a jak organizují své všednodenní
aktivity a interakce. Data se induktivně analyzují a interpretují.
Kvalitativní výzkumník nesestavuje ze získaných dat skládanku,
jejíž konečný tvar zná, spíše konstruuje obraz, který získává
kontury v průběhu sběru a poznávání jeho částí. Výzkumník ve
svém hledání významů a snaze pochopit aktuální dění vytváří
podrobný popis toho, co pozoroval a zaznamenal. Snaží se
nevynechat nic, co by mohlo pomoci vyjasnit situaci.
Kvalitativnímu výzkumu se vytýká, že jeho výsledky představují
sbírku subjektivních dojmů. Pro jeho pružný charakter jej lze na
_____________________________________________________
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rozdíl od kvantitativního výzkumu těžko replikovat. Protože
pracuje s omezeným počtem jedinců, a obvykle na jednom místě,
vznikají také obtíže se zobecňováním výsledků.36 Někdy se také
kvalitativnímu

výzkumu

vytýká

neprůhlednost,

malá

transparentnost. Často z výzkumné zprávy nepoznáme, jak se
vybírali jedinci pro rozhovor nebo pozorování. Také často není
možné odhalit, jak se provedla analýza.“37
Ne všichni výzkumníci ale s metodou kvalitativního výzkumu
souhlasí: „Výhrady proti kvalitativnímu výzkumu jsou vyváženy
jeho jinými vlastnostmi. Navíc to, co kvantitativní výzkumníci
kritizují, je vlastně v mnoha případech přednost. Výhodou
kvalitativního přístupu je získání hloubkového popisu případů.
Nezůstáváme na jejich povrchu, provádíme podrobnou komparaci
případů, sledujeme jejich vývoj a zkoumáme příslušné procesy.
Citlivě zohledňujeme působení kontextu, lokální situaci a
podmínky. Kvalitativní výzkum poskytuje podrobné informace,
proč se daný fenomén objevil. Velkým přínosem kvalitativní
metodologie jsou přístupy, pomocí nichž navrhujeme teorii
nějakého sledovaného fenoménu. Kvalitativní výzkum používá
celou škálu postupů, aby zajistil hodnověrnost svých výsledků.“38
Jaký je vztah kvalitativního a kvantitativního výzkumu?
„Pokud jde o vztah kvalitativního a kvantitativního výzkumu,
prosazuje se mínění, že kvalitativní i kvantitativní výzkum každý
po svém přispívá k rozšiřování našich znalostí o člověku a
sociálním světě. Podle tohoto názoru se nelze na oba přístupy
dívat jako na kontradiktorní. Výsledky získané oběma strategiemi
výzkumu se doplňují.

Tento názor již zastávali významní
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metodologové Glaser a Strauss (1967), kteří při obhajobě svého
kvalitativního postupu tvrdí, že neexistuje základní konflikt mezi
kvalitativními a kvantitativními metodami nebo daty. Domnívají
se však, že kvalitativní data jsou důležitější při generování
hypotéz. Dodávají, že zaměření na kvalitativní data je nutné
z mnoha

důvodů.

Například

data

popisující

strukturální

podmínky, odchylky, následky, normy, procesy, konfigurace a
systémy mají obvykle kvalitativní podobu. Situace je často taková,
že v dané oblasti výzkumníci nemusí usilovat o výzkum, který by
šel za kvalitativní podobu. Je to většinou z toho důvodu, že
kvalitativní výzkum je v dané situaci nejadekvátnějším a
nejefektivnějším

způsobem,

jak

se

dostat

k požadovaným

informacím a vyrovnat se s obtížemi empirické situace.“39
Jak postupovat při analyzování dokumentů?

„Analýza

dokumentů:
1. Definice výzkumné otázky
2. Definice dokumentu. Podle této definice se bude
postupovat určitým způsobem při sběru dokumentů.
Vyhledání všech relevantních dokumentů.
3. Pramenná kritika (externí a interní posouzení
dokumentů)
Interpretace dokumentů zaměřená na hledání odpovědi na
položené otázky a vypracování zprávy.

_____________________________________________________
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Poznávací cena dokumentu se hodnotí dle šesti kritérií:
1. Typ dokumentu
2. Vnější znaky dokumentu
3. Vnitřní znaky dokumentu
4. Intencionalita dokumentu
5. Blízkost dokumentu
6. Původ dokumentu“40
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3. Analýza prezentace světového šampionátu v klasickém
lyžování v Liberci 2009 v Mladé Frontě Dnes a Právu
3.1. Zpravodajství Mladé Fronty Dnes
V hlavní části diplomové práce, podrobné kvalitativní analýze
prezentace

šampionátu

v obou

vybraných

denících,

budu

aplikovat teoretické poznatky z části 2. do praxe. Pro analyzování
užívám také článků z odborné databáze Anopress IT, poskytující
mediální archiv.
Mladá Fronta Dnes je prestižní celostátní deník, vycházející
šestkrát týdně v různých regionálních mutacích (například Střední
Čechy, Liberecký kraj, Praha), který o průběhu událostí
souvisejících se světovým šampionátem zpravoval čtenáře velmi
podrobně. Ve zkoumaném období vydal 170 článků. V centru
zájmu byla hlavně předsedkyně organizačního výboru celého
šampionátu, bývalá lyžařka Kateřina Neumannová, která se
v průběhu několika měsíců stala v médiích, ale i v očích sportovní
veřejnosti z obdivované olympijské šampionky tou, která byla
mnohými považována za jednu z hlavních příčin organizačních
problémů tím, jakým způsobem řešila potíže spojené s konáním
světového šampionátu. Dále se zde zmiňují jména odvolaného
předsedy organizačního výboru Romana Kumpošta, libereckého
primátora Jiřího Kittnera a dalších osob více či méně
zainteresovaných do problémů souvisejících s přípravou zázemí
libereckého lyžařského světového šampionátu (například majitele
zábavního centra Babylon Miloše Vajnera, někdejší ministryně
školství Dany Kuchtové, atd.). Mladá Fronta význam celé akce
podtrhuje tím, že zprávy ze světového šampionátu umisťuje nejen
na sportovní stránky, ale mezi články o běžném zpravodajství.
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Tabulka 1: Počet článků k MS v Liberci v deníku
Mladá Fronta Dnes:
(26.7.2007- 31.3.2009)
Mladá

Fronta Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

50

100

Dnes
Počet článků

20

3.1.1. Mediální obraz organizace světového šampionátu
Nejdříve budu analyzovat mediální obraz organizace MS:
Problémy, ale i naopak úspěchy týmu vedeného Kateřinou
Neumannovou, obojí je významným tématem pro Mladou Frontu
Dnes, která organizačním záležitostem vyčleňuje mnoho článků.
Povětšinou jde o zpravodajství, ale objevuje se také několik
komentativních příspěvků.
Zaměřuje se především na chyby v organizaci, například na
nedostatek finančních prostředků pro světový šampionát a postoje
jednotlivých aktérů spojených s MS vůči organizačním chybám.
Mimořádné zasedání města chtělo svolat občanské sdružení
SOS Liberec 30.srpna 2007 z důvodu toho, že se jeho členům
nelíbilo,

jakým

způsobem

byli

zvoleni

členové

výboru

organizátorů. „Mimořádné zasedání zastupitelstva chce v Liberci
kvůli sporům o vedení příprav mistrovství světa v klasickém
lyžování 2009 svolat sdružení SOS pro Liberec. Jeho členům se
nelíbí, jakým způsobem došlo k výměně vedení organizačního
výboru.
‚Myslíme si, že to jen maskuje soukromé zájmy jednotlivých
lobbistických skupin,‘ vzkázali členové SOS pro Liberec v
tiskovém prohlášení, které včera vydali. Mimořádné zasedání
zastupitelstva chtějí svolat na 30. srpna. ‚Na tomto jednání by měl
být představen nový organizační výbor, vysvětlena situace a
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předložen upravený harmonogram prací,‘ požadují politici SOS
pro Liberec.“41
Z příspěvku je jasné, že Mladá Fronta chce nabídnout
diverzitu názorů a postojů ohledně MS - zde je to sdružení SOS
Liberec.
Potíže s přípravou MS popisuje článek Ve Švýcarsku přiznali
pořadatelé MS potíže. „Ani problémy a nepříliš lichotivé zprávy
nezastírali v Curychu na kongresu Mezinárodní lyžařské federace
členové organizačního výboru mistrovství světa v klasickém
lyžování Liberec 2009. Ve Švýcarsku představili aktuální stav
příprav libereckého šampionátu.
‚Máme z toho pozitivní pocit. Nepřesvědčovali jsme nikoho, že
nejsou potíže, všechno jsme si vyříkali a domluvili jsme se na
dalším postupu zejména v problematických oblastech,‘ řekl v
telefonickém rozhovoru z Curychu Marek Rejman, výkonný ředitel
šampionátu.“42
Přestože se v souvislosti s organizací objevily problémy,
organizátoři se snažili najít jejich společné řešení. Článek jsem
vybrala proto, abych ukázala, že problémy, které v Liberci měli,
začínaly s postupem času získávat i mezinárodní rozměr. Mým
záměrem bylo poukázat na to, že i přes závažnost tématu
probíraného v Curychu měli liberečtí funkcionáři z jednání dobrý
pocit.
Nespokojenost s politickými tlaky při organizaci světového
šampionátu v Liberci vyjádřila podle Mladé Fronty také
Mezinárodní lyžařské federace v Argentině. Píše se o tom
v následujícím textu:

„Změny, ke kterým došlo v létě v
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organizačním výboru mistrovství světa v Liberci, jsou politickým
zásahem, a to nás znepokojuje. Přesně to nyní vzkázalo do
Liberce předsednictvo Mezinárodní lyžařské federace ze svého
zasedání

v

argentinském

městě

Bariloche.

Obavy z politického tlaku vyjádřili šéfové světového lyžování i v
tiskové zprávě, kterou rozeslali novinářům. ‚Předsednictvo FIS
vzalo na vědomí, že organizační výbory MS 2009 v alpském i
klasickém lyžování ve Val d´Isére a Liberci prokázaly progresivní
vývoj v souvislosti s organizačními změnami během léta. Nicméně
předsednictvo FIS vyjádřilo znepokojení nad politickým zásahem,
který se vyskytl v případě Liberce, píše se v tiskové zprávě.“43
Mladá Fronta Dnes vyjadřuje svůj postoj k politickému vlivu na
šampionát. Zdůrazňuje význam toho, že političtí činitelé zasahují
do dění okolo MS tím, že více čí méně ovlivňují fungování
organizace světového šampionátu.
16. ledna 2008 se odehrála významná změna v organizačním
výboru MS a reaguje na to i Mladá Fronta. Manažer Marek
Rejman skončil ve funkci výkonného ředitele MS a nahradila ho
Renata Aptová, bývalá marketingová ředitelka Plzeňského
prazdroje a Karlovarského porcelánu. Mladá Fronta prezentuje
Rejmanův názor, protože to považuje za nutné. Rejman ke svému
odchodu z funkce řekl: „Odešel jsem z trvalého pracovního
poměru, protože bych se chtěl ještě věnovat svým projektům a
nechci být nefér k organizačnímu výboru. Ve smyslu, že bych bral
výplatu a netrávil tam sto procent svého času.“ 44 V tomto článku
se poukazuje na významné změny v týmu organizátorů světového
šampionátu. Autoři uvádějí také postoj Marka Rejmana , jenž
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odešel proto, že se chtěl věnovat více svým projektům.
O téměř nulové propagaci MS rok před jeho startem píše
Mladá Fronta pod názvem „Informace o MS? Nevedeme“:
„Nemáme. Trapnou odpověď musí dávat pracovníci infocenter
návštěvníkům o prospektech k chystanému mistrovství světa
v klasickém lyžování. Necelý rok před libereckým šampionátem
neupozorňuje na největší sportovní událost republiky téměř žádná
reklama.
Nejde ale jen o ni, cizincům i návštěvníkům Liberce i z jiných
míst republiky chybí i základní informace. Třeba kde seženou
vstupenky. ‚Letáky bohužel nemáme. Nejsou‘, uvedla pracovnice
Městského informačního centra města Liberce. Jak dodala,
turistů, co se na ně už ptali, byla celá řada.“45 Mladá Fronta zde
poukazuje na nedostatky, jenž jsou spojeny s propagací světového
šampionátu v Liberci. Je to proto, že chce uspokojit poptávku
čtenářů po kontroverzních tématech. Ve článku se negativně
hodnotí organizace MS. Organizační výbor je prezentován jako
jedna z hlavních příčin nastalých problémů. Je zde také zachycena
velká poptávka turistů po startu propagační kampaně k světovému
lyžařskému libereckému šampionátu. Příspěvky píše vždy stejná
skupina autorů (MF Dnes do Liberce vyslala početný štáb), kteří
mají na danou problematiku shodný (negativní) názor.
Nakonec ale došlo k tomu, že přece jen organizátoři začali
dělat reklamu lyžařskému světovému šampionátu, která byla
velmi masivní - organizační výbor na ni vynaložil velké
prostředky. O obří kampani, kterou chystal organizační výbor
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světového šampionátu, píše autorka Milada Prokopová: „Masivní
reklamní kampaň připravují organizátoři libereckého mistrovství
světa v lyžování v roce 2009. Měla by vytvořit pozitivní obraz celé
akce a zahájit ji chtějí zhruba do měsíce. ‚Čekáme, až budeme mít
schváleného maskota‘, říká mluvčí šampionátu Zdeněk Soudný.
Právě nedostatečná propagace šampionátu byla v poslední době
terčem kritiky například ze strany cestovních kanceláří, které si
stěžují

na

nedostatek

informačních

materiálů.

Bez maskota nemělo smysl tisknout a vymýšlet nějaké propagační
materiály a suvenýry, říká Soudný. Kampaň podle něj přijde na
částku kolem desítky milionů korun. ‚Velkou část ale budeme
hradit prostřednictvím barterových smluv, to znamená například
protislužbou za reklamu,‘ poznamenal Soudný.“46
Z daného článku vyplývá, že organizátoři chtějí na samotný
šampionát upozornit, a dělají tak skrze reklamu a média.
Reklamní kampaň měla za cíl oslovit co největší počet zájemců a
potenciálních návštěvníků. Reklamní a mediální kampaň měla mít
tedy velký účinek na veřejnost.
Ukázku vlivu politiků na fungování sportovních akcí v poslední
době a na jejich spojitost s organizací podniků jako je lyžařský
světový šampionát

představuje příspěvek v Mladé Frontě

z

21.10.2008 Pořadatelé MS 2009: Volby šampionát neohrozí:
„Výsledek voleb nijak neovlivní přípravy mistrovství. Doufám, že
kraj bude myšlenku mistrovství podporovat i nadále, naše
vzájemná komunikace byla doposud dobrá, uvedla Kateřina
Neumannová, prezidentka organizačního výboru mistrovství
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světa v klasickém lyžování.“47 Příspěvek vyjadřuje přání Kateřiny
Neumannové, aby podpora světového šampionátu ze strany
libereckého kraje trvala i dál. Liberecký kraj tedy Neumannová
považuje za významného spojence a doufá, že jí a jejímu týmu
pomůže zabezpečit bezproblémový průběh lyžařského MS v roce
2009.
Otázku, co se stane s areály po šampionátu, řeší článek
z 3.11.2008:
lyžařských

„Nejistotu vnesl do budoucnosti libereckých
areálů,

vylepšených

před

mistrovstvím

státní

miliardovou investicí, jejich dosavadní provozovatel. O areály na
Ještědu a ve Vesci se měla po skončení mistrovství starat
společnost Snowhill, nyní ale jedná s libereckou radnicí o
změnách podmínek smlouvy. Jednou z možností je, že Snowhill z
Liberce odejde, společnost už tři měsíce ovládá jiný majitel.
O probíhajících jednáních jako první informoval deník
Týden.cz. ‚Se změnou majitele se řeší, co bude dál. Jednání
probíhají, nic konkrétního jsme ale nedomluvili,‘ uvedl Ondřej
Červinka, náměstek libereckého

primátora.

Náměstek Červinka zcela nevyloučil možnost, že Snowhill od
pronájmu ustoupí a oba liberecké areály opustí. Vyjádření firmy
ale podle něj v tomto smyslu zatím není zcela jednoznačné.“48
V tomto příspěvku Mladá fronta akcentuje nejistotu spojenou
s budoucností lyžařského areálu po MS (Tento příspěvek
dokazuje nejistotu, která je spojena s budoucností lyžařského
areálu po MS).
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Přesně 100 dní před začátkem světového šampionátu byl
publikován příspěvek pod názvem 100 dní do MS. A problémy
nekončí: „V pondělí bude zbývat sto dní do začátku největší
sportovní akce v historii České republiky - mistrovství světa v
klasickém lyžování v Liberci. Akce, kterou provázejí od loňského
července problémy. Akce, v jejímž čele byl od první myšlenky v
roce 1994 Roman Kumpošt a jehož loni v létě kontroverzně
vystřídala po zásahu vlády bývalá lyžařka Kateřina Neumannová.
Akce, jež bude stát skoro dvě miliardy korun. Podle aktuálních
zpráv se zdá, že organizátoři všechno stihnou. ‚Areál ve Vesci pro
běžecké lyžování je připraven, zázemí kolem můstku na Ještědu v
Liberci se dostavuje. Největším problémem však může být
nedostatek sněhu, který pořadatele trápil při letošních Světových
pohárech. Všechno běží, na přípravách se finišuje, ale hlavně se
teď začínáme pomalu modlit k obloze,‘ přiznala Neumannová.“49
Ačkoli tomu nikdo ze začátku nevěřil, vypadalo to, že se vše
stihne podle plánu - i přes pesimistické předpovědi se zdálo, že
MS bude moci začít včas a nebude muset docházet k úpravám
v časovém harmonogramu.
V lednu 2009 už bylo jasné, že se pořadatelé o nedostatek
sněhu nemuseli bát: „Zásoby umělého sněhu ve Vesci nyní stačí
na všechny tratě pro blížící se mistrovství světa v klasickém
lyžování v Liberci. To začne za 46 dní a pořadatelé se i přes
sněžení posledních dní chtějí pojistit na možnou změnu počasí,
proto využívají mrazivého počasí. Loni v únoru kvůli velké oblevě
museli dovážet sníh z Jizerských hor. ‚Zasněžujeme stále dál,
rozhodně se nebudeme spokojovat se zásobami, které máme,‘
upozornil Zdeněk Soudný, mluvčí
Vesci za

šampionátu. Sněhová děla ve

poslední týden nastříkala téměř 30000 metrů
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krychlových technického sněhu, které stačí k zajištění kvalitních
běžeckých stop.“50
Několik týdnů před začátkem MS si organizátoři stěžovali na
nezájem o

ubytovací kapacity: „Představy hoteliérů o

pohádkových ziscích během mistrovství světa rychle mizí. Diváků
přijede na šampionát zřejmě méně, než pořadatelé očekávali. Ti
už

proto

zrušili

smlouvy

na ubytování

zhrub čtyřiceti

zařízením. ‚Jde o zařízení, na které jsme neměli objednávky a o
která nebyl zájem. Měla buď vysokou cenu, nebo byla daleko,‘
řekl Filip Dohnálek, vedoucí sekce ubytování v organizačním
výboru.“51
Mladá Fronta zdůrazňuje nezájem turistů o ubytovací služby.
Nezájem mohl být podmíněn vysokými cenami anebo místem,
kde se hotely nacházely.
Po skončení MS Mladá Fronta prezentuje mnohé názory lidí
více či méně zainteresovaných do dění okolo MS: „Měl to být
kšeft jeho života. Nábytek pro mistrovství světa v Liberci měl
majiteli nábytkářské firmy z Malšic Dušanu Smržovi přinést
slušný výdělek, jeho lidem práci na dva roky a firmě reklamu.
Teď má na krku dluhy, soudy a hrozí mu konkurz. Právě Smrž
dodával nábytek na rekonstrukci kolejí liberecké univerzity,
kterou prověřoval Nejvyšší kontrolní úřad. ‚Dostal jsem se do
soukolí, které jsem nemohl ovlivnit, a to jsem si říkal, že to bude
perfektní reklama,‘ říká Smrž. ‚Kdybych tušil, co se bude dít,
nikdy bych do toho nešel, nechal se slyšet nábytkář.‘ Jeho firma
DS Interier získala před více než dvěma lety zakázku na vnitřní
vybavení

nově rekonstruovaných kolejí liberecké Technické
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univerzity v Harcově.“52 Názor nábytkáře je negativní. Vyjadřuje
rozhořčenost z toho, co se okolo MS dělo.
3.1.2 Mediální obraz financování MS
Významným tématem pro Mladou Frontu je i finanční stránka
mistrovství. V této podkapitole bych o tom chtěla hovořit. Zabývá
se především různými dotacemi pro mistrovství a cenami
vstupenek a služeb spojených s vlastním programem světového
šampionátu.

Důkazem je článek z 8. února 2008. Referuje o

začátku prodeje vstupenek. „Vstupenky na lyžařské mistrovství,
které se uskuteční příští rok v Liberci, jsou od včerejška v prodeji.
Zájemci si je mohou koupit ve všech sítích Ticketpro. Ceny lístků
jsou rozdělené do několika kategorií podle míst a také
jednotlivých disciplín. ‚Nejlevnější je trénink skokanů, za který
fanoušci zaplatí 200 korun a naopak nejdražší jsou permanentky
na severskou kombinaci a cross country mužů. První kategorie
zde stojí 3000 korun. Myslím, že ceny jsou optimální a
srovnatelné s podobnými podniky v České republice a Evropě,‘
říká mluvčí organizačního výboru Zdeněk Soudný.“
Představují se zde dva protichůdné názory - zatímco Zdeněk
Soudný tvrdil, že vstupenky jsou cenově optimální, opačně se
podle MF DNES vyjadřoval jeden z fanoušků: „Pro průměrnou
českou rodinu je proto mistrovství nedostupné. Například skoky
na velkém můstku by stály čtyřčlennou rodinu pět tisíc.
Potřebné miliony přitom ještě před svojí rezignací přislíbila
exministryně školství Dana Kuchtová. Poskytnutí peněz ale včera
odmítl potvrdit náměstek ministra školství.“53
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Čtenář se z výše zmíněného příspěvku dozví cenové relace
vstupenek. Mladá Fronta klade velký důraz na přiblížení velkých
rozdílů v ceně. Je vidět, že výše vstupného není pro běžné české
fanoušky, že spíše zisky z prodeje lístků při libereckém MS
budou zásluhou zahraničních návštěvníků,kteří si mohou tak
vysoké ceny často dovolit více, než tomu je u našich sportovních
příznivců. Příspěvek je objektivní, prezentují se zde názory jak
organizátorů, tak fanoušků.
Také liberečtí pedagogové vyjadřovali svůj názor na MS.
Mladá fronta prezentuje jejich názor jako příklad negativního
postoje veřejnosti vůči MS. Pedagogové adresovali ministerstvu
školství žádost, aby nedotovalo světový šampionát. Vynaložené
peníze by se mohly podle nich namísto toho využít pro učební
pomůcky. „Text petice nesouhlasí s dalším uvolňováním dotací ze
státního rozpočtu na pořádání mistrovství světa v klasickém
lyžování v roce 2009. Zvláště v situaci, kdy byly výdaje na školství
na rok 2008 sníženy o půl miliardy a tím došlo k omezení
prostředků na nákup pomůcek, učebnic, vybavení škol a další
vzdělávání pedagogických pracovnic/pracovníků, hlásá petice.
Podle členky petičního výboru Aleny Losové předloží iniciátoři
akce archy k podpisům také při velké demonstraci učitelů před
úřadem vlády devátého června.“54

Článek popisuje negativní

postoje veřejnosti vůči MS, konkrétně skupiny libereckých
pedagogů, která si nepřeje, aby byly dotace dávány do organizace
libereckého MS, a namísto toho by rádi viděli finance pro
pomůcky pro učitele a žáky. Je zaměřen primárně na liberecké
pedagogy-na jejich postoje a názory.
I vláda ČR zasáhla do financování libereckého mistrovství.
Organizátorům přislíbila

dalších

189

milionů

korun.
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„Liberecké mistrovství se drasticky prodražuje, vláda pošle
organizátorům dalších 189 milionů korun. Poplynou například na
pronájem tribun nebo dopravu. Organizátorům se také kvůli
ekonomické krizi příliš nedaří získávat sponzorské peníze, ani
peníze z prodeje vstupenek. Lidé o ně mají malý zájem.
‚Peníze pro organizátory mistrovství, o kterých ve středu vláda
rozhodla, nejdou z rozpočtu ministerstva školství. Vyčlení se z
rozpočtové rezervy,‘ uvedl Jan Kocourek, náměstek ministra
školství, mládeže a tělovýchovy. Jak uvedl, peníze poslouží
organizátorům na výstavbu sociálního zázemí pro diváky,
provozně technického zajištění ubytování a řešení dopravní
situace v místě mistrovství.“55 Příspěvek dokazuje provázanost
vlády a organizace sportovních akcí.
Premiér Mirek Topolánek chtěl podle MF DNES prozkoumat
dotace pro světový šampionát. Svědčí to o silném vlivu politiků
na konání MS. „Premiér Topolánek volal ve Sněmovně po
prošetření chyb, které se staly během přijímání dotací nutných
pro uspořádání mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci.
Nesrovnalosti odhalilo šetření Nejvyššího kontrolního úřadu
(NKÚ), výsledky úřad zveřejnil týden před šampionátem. Já vám
garantuji, že až se začne tato věc celá šetřit, tak se opravdu přijde
na to, že ty základní chyby z hlediska financování a rozhodnutí se
udělaly ještě přede mnou. A pokud u toho budu, tak se postarám,
aby se došetřily, řekl premiér. Topolánek tvrdí, že základní chybu
udělala minulá vláda v čele s ČSSD. Cizí rozhodnutí ho prý
dostalo do neřešitelné situace a on neměl na vybranou, než
mistrovství podpořit.“56
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Mirek Topolánek z Občanské demokratické strany je mezi
čtenáři jedním z nejznámějších politiků, nebylo proto divu, že
Mladá Fronta vybrala Topolánka jako reprezentanta politické
obce.
3.1.3. Obraz hlavních aktérů
3.1.3.1 Obraz Kateřiny Neumannové
Kateřina Neumannová byla jednou z největších osobností
českého a světového lyžování za posledních několik let. Ze všech
osob, o kterých se referovalo ve zkoumaném údobí, proto právě jí
byl dáván největší prostor. Měla nejvýznamnější funkci, a za
dobu svého závodění si získala velké jméno u fanoušků.
První zmínka o ní je v článku Jak rostly konflikty okolo MS
z 26. 7. 2007. Představuje se tam jako osoba, která byla zvolená
do čela organizačního výboru v souladu s názory ministerstva
školství,

jenž

nesouhlasilo

s předchozím

vedením

v čele

s Romanem Kumpoštem. „Ministerstvo školství vyjádřilo vedení
organizačního výboru MS nedůvěru a rozhodlo se dosadit pod
podmínkou dalšího financování akce do funkce předsedy
Neumannovou. Ta oznámila, že nabídku přijme, členové výboru
se však rázně postavili za svého současného šéfa Kumpošta.“57
S postupem

času

se

její

obraz

mění

na

neschopnou

organizátorku, protože ani po několika týdnech v čele OV nebyla
schopna zajistit svoje spolupracovníky „Klíčové posty už čtyři
týdny postrádají odborníky. Na výzvu Neumannové, aby se
dopřípravy šampionátu znovu zapojili, nikdo nezareagoval.
_______________________________________________
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Stejně se postavili i k výzvě generálního sekretáře svazu lyžařů
Norberta Pelce. Šest bývalých manažerů setkání s Neumannovou
naplánované na 21. srpna ignorovalo. Byl mezi nimi i bývalý šéf
běžecké sekce Jakub Vodrážka. Organizační výbor se bude muset
pravděpodobně poohlédnout po odbornících v zahraničí, což
šampionát prodraží. ‚Obávám se upřímně o dobrý výsledek celé
akce,‘ prohlásil Vodrážka.“58
Obraz Kateřiny Neumannové je zde negativní - je vnímána
Mladou Frontou jako ta, která nejvíce odpovídá za nastavší
problémy.
Obsáhlý rozhovor s Kateřinou Neumannovou a její názory
prezentuje MF Dnes 27.9.2008. Neumannová pro MFD uvedla, že
by si přála, aby na šampionát celkově přijelo 300 000 diváků jako
o čtyři roky dříve na světové mistrovství do německého
Oberstdorfu. „Byla bych ráda, kdyby se návštěvnost přiblížila
Oberstdorfu, kde to bylo tři sta tisíc lidí. To znamená řádově
třicet tisíc lidí denně. Každým dnem se samozřejmě budou ta čísla
pohybovat někde jinde podle atraktivnosti disciplín. Extrémní
návštěvy můžeme očekávat jen během víkendových „top“ dnů,
během pracovních dní bude lidí podstatně méně. Zatím je to jen
věštění.“59
Mladá Fronta Dnes prezentuje Kateřinu Neumannovou jako
úspěšnou organizátorku, která ale musela čelit často tvrdé kritice.
Její nejistotu, jak se budou věci okolo mistrovství vyvíjet,
signalizuje tvrzení, že odhadnout čísla návštěvníků se podobá
věštění.
Po skončení světového šampionátu se Kateřina Neumannová
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netajila názorem, že by se MS mohlo konat v Liberci v budoucnu
znovu. Eventuální opětovné spolupráci s organizací se nebránila.
„Proč ne? Kdyby mě někdo k tomu chtěl, určitě bych u mistrovství
světa v Liberci znova ráda byla. Určitě to ale bude víc než deset
let.“60

Kateřina Neumannová po skončení mistrovství chtěla

ukázat všem jejím odpůrcům, že se přes všechna slova kritiky
nebrání dalšímu možnému angažmá v organizačním štábu
v případě, kdyby se v naší republice opět konal světový lyžařský
šampionát.

3.1.3.2 Obraz Romana Kumpošta
Roman Kumpošt byl předsedou organizačního výboru
libereckého světového šampionátu do 26. července 2007. Mladá
Fronta dále popisuje, jak se dále vyvíjel obraz tohoto funkcionáře
po zmiňovaném datu.
Nejprve je prezentován jako odmítaný ze strany ministerstva
školství: „Ministerstvo školství vyjádřilo vedení organizačního
výboru MS nedůvěru a rozhodlo se dosadit pod podmínkou
dalšího financování akce do funkce předsedy Neumannovou. Ta
oznámila, že nabídku přijme, členové výboru se však rázně
postavili za svého současného šéfa Kumpošta.“ 61
Jak doba postupuje a organizační problémy narůstají, objevují
se dokonce spekulace, že by Kumpošt mohl být povolán zpět do
současného týmu organizátorů a tím tak navázat spolupráci s
novým (současným) organizačním výborem.

On to ale v Mladé
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Frontě Dnes striktně odmítl: „Mistrovství je pro mne uzavřená
věc. Nevím o tom, že bych s nimi měl v budoucnu spolupracovat a
ani se k tomu zatím nechystám.“62 Kumpošt je v tomto článku
zobrazen jako člověk odmítající spolupráci s novým vedením
v čele

s Kateřinou

Neumannovou.

Objektivita

článku

je

nezpochybnitelná, dává prostor vyjádření oběma zainteresovaným
stranám.

3.1.3.3 Obraz primátora Liberce Jiřího Kittnera
Jiří Kittner byl svým postavením jedním z nejvýznamnějších
aktérů událostí okolo světového mistrovství. On jako primátor
pořadatelského města měl velké slovo v organizaci celého
šampionátu.
Nejprve je liberecký primátor Kittner prezentován jako ten,
kdo v roce 2004 navrhoval do čela organizačního výboru MS
Romana Kumpošta, a následně o tři roky později žádal o finanční
dotace na organizaci světového mistrovství.63
S přibývajícím časem Kittner přiznává, že by už znova
neorganizoval světový šampionát v Liberci. „Kdybych ovšem před
osmi lety tušil, co se stane před začátkem MS, nikdy bych do
kandidatury nešel, řekl primátor.“64
Mladá Fronta Dnes popisuje Jiřího Kittnera jako primátora,
který v rozhovoru pro tento deník řekl, že kdyby před osmi lety
_____________________________________________________
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tušil, co se okolo konání světového lyžařského šampionátu bude
dít, nikdy by s městem na lyžařský šampionát nekandidoval.
Z článku je vidět, že svého dřívějšího rozhodnutí pořádat MS
v klasickém lyžování Kittner velmi litoval.
Během samotného mistrovství světa 2009 Mladá Fronta velmi
podrobně informovala čtenáře o dění na šampionátu. V této době
se ve zkoumaném periodiku objevilo velké množství příspěvků
pojednávajících o aktualitách a různých příbězích spojených
s libereckým MS.
Tento deník má v Liberci při světovém šampionátu (18.2.2009
- 28.2.2009) stálý tým korespondentů (například Barboru
Žehanovou, Adama Pluhaře, Tomáše Macka. Ti věnovali velkou
pozornost průběhu celého mistrovství. Podrobně informovali
čtenáře o novinkách, které se v Liberci odehrály).
Velký prostor dávají novináři Mladé Fronty Dnes i v době
konání

mistrovství

světa

osobnostem,

finanční

stránce

šampionátu, a i jeho organizaci. Dá se říct, že finance často
s organizací souvisí.
MF Dnes v době světového šampionátu i nadále dává velký
důraz na finance, které byly často spojeny s organizací
mistrovství, stejně jako tomu bylo dříve. Často se v deníku Mladá
Fronta tedy stává, že příspěvek obsahuje informace ohledně
organizace i financí zároveň, že organizace a financování jsou
v článku vzájemně propojeny.
Mladá Fronta uvádí, že MS příliš finančních prostředků
v průběhu šampionátu nezískalo: „Měly to být dva týdny hojnosti,
místo toho cítí hoteliéři, stánkaři a prodejci v centru Liberce
zklamání. Lyžařský šampionát, který v neděli končí, nepřinesl
vytoužené zisky. (…) fanoušků přijelo méně, než se čekalo.“
Z ukázky je vidět malý zájem diváků. Důvodem byly
s největší pravděpodobností i vysoké ceny služeb: „Nastavení cen
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na zahraniční klientelu poškodilo tu českou, jejíž kupní síla je
nižší než na západě a severu Evropy. Fanoušci si stěžují, na
předražené vstupenky…., ale i na skutečnost, že za 500 korun měli
při závodě skokanů zakrytou nájezdovou věž a odrazovou hranu
můstku. ‚Je to ostuda celého Česka, prodávat tak drahé lístky na
tak mizerná místa,‘ prezentuje MFD s odkazem na Českou
tiskovou kancelář jednoho z libereckých fanoušků.“65

3.1.3.4. Osobnosti spojené s MS:
Každá sportovní akce má své osobnosti, své hrdiny. Ale i
velké poražené, kteří i přes enormní snahu uspět kýženou medaili
nezískají. I poraženým hrdinům však MF Dnes dávala prostor na
svých stránkách.
Mladá Fronta Dnes nereferovala ve svém zpravodajství a
komentářích pouze o financování a organizačních záležitostech,
velký význam kladla také na prezentaci samotných sportovců, jak
domácích, tak zahraničních. Snažila se čtenářům podat co nejvíce
informací a novinek z tréninku sportovců.
Z českého

pohledu

se

pochopitelně běžci na lyžích

největší

pozornost

věnovala

Lukáši Bauerovi díky jeho

výborným výsledkům z minulosti „(například stříbrná medaile na
OH 2006 v Turíně na 15 km klasicky).“66

Podle Mladé Fronty

Dnes nejvíce lidí- diváků přišlo na stadion ve dnech, kdy Lukáš
Bauer závodil. Počet návštěvníků tedy svědčí o velké Bauerově
popularitě mezi diváky mistrovství světa. „Například v neděli
22.února 2009 se podél trati na Bauera bylo podívat 17 000
_____________________________________________________
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diváků. Liberec zatím nabídl nádhernou atmosféru jen při
Bauerových bězích, v neděli ho sledovalo 17 tisíc fanoušků.“67
V příspěvku se zmiňuje, že 17 tisíc fanoušků dokázalo na
stadionu vytvořit parádní atmosféru při běhu Lukáše Bauera.
Podotýká ale, že návštěvnost libereckého mistrovství byla jinak
velmi nízká. Článek tedy obsahuje jak negativní, tak pozitivní
informace. Negativem byla nízká účast při jiných typech závodů,
pozitivním faktem naopak velký zájem o Lukáše Bauera, který si
přízeň fanoušků vysloužil hlavně svým vynikajícím sportovním
uměním. Mladá Fronta klade velký důraz na Bauerovu účast díky
jeho výsledkům z let minulých.
V Mladé Frontě se také objevují zprávy podrobné z tréninků a
předzávodní přípravy českých sportovců - mj. Lukáše Bauera,
Jakuba Jandy a reprezentačního trenéra běžců Miroslava Petráska.
Trenér Miroslav Petrásek prozrazuje, že se poslední čtyři roky
drží před vrcholnými podniky stejného modelu: „Určitými
tréninky navozujeme v tělech závodníků pocit, že ta nejdůležitější
chvíle přichází.“ Český skokan Jakub Janda se před závody
odreagovával televizí: „Ještě že mám tady na výběr spoustu
českých programů,‘ pochvaluje si. Předloni v Sapporu se
v televizi dalo dívat jen na sumo nebo na reklamy plné jídla.“68
Jakub Janda byl také velmi známým sportovcem mezi českými
fanoušky, proto Mladá Fronta také přinesla zprávu z jeho
tréninku.
Liberecký šampionát přinesl řadu dalších novinek: mimo jiné
se na MS poprvé představovaly i ženy - skokanky na lyžích.
Mezi nimi i dvanáctiletá Češka Natálie Dejmková, jejímuž
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sportovnímu i životnímu příběhu, ale i osudu na samotném
mistrovství se MFD v počátcích MS podrobně věnuje. Ta ale
„v úvodu svého tréninku upadla, vyvázla sice bez zranění,
nicméně reprezentační trenér Jaroslav Sakala se rozhodl
neriskovat.“69
Mladá Fronta ve článku o Dejmkové zdůrazňuje její nízký věk
a fakt, že i přes pád se nezranila.

Jméno trenéra ženské

reprezentace Jaroslava Sakaly je známé spíše starším čtenářům,
jenž si Sakalu pamatovali jako úspěšného bývalého skokana na
lyžích 90. let.
Velké naděje se Mladou Frontou dávaly českým běžcům také
na kratší vzdálenosti, ve sprintech. Nejpříjemnějším překvapením
byl ale mladý Aleš Razým, jenž na trati 6x1.5 km skončil na 6.
místě, poslední ve finále: „Běžec na lyžích Aleš Razým skončil ve
sprintu na libereckém mistrovství světa šestý, nečekaně předvedl
druhý nejlepší výsledek po stříbru Lukáše Bauera.“70 Razýmův
výsledek je chápán jako velké překvapení, jeho umístění ve
sprintu se rozhodně neočekávalo.
MF DNES i během mistrovství dává velký prostor osobnosti
předsedkyně organizačního výboru Kateřiny Neumannové.
Neumannová

přesto,

že

ji

někteří

fanoušci

obviňovali

z předraženosti vstupenek (viz dříve), se rozhodla poděkovat
fanouškům, kteří doposud MS navštívili. „Kdo si zakoupil
vstupenku, dostal druhou k stání za symbolickou korunu. ‚Chceme
tak poděkovat všem fanouškům, kteří vytvořili během uplynulých
dnů

skvělou

atmosféru,‘

uvedla

Kateřina

Neumannová,

prezidentka organizačního výboru.“71 Neumannová v článku
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evidentně chce svým tvrzením nabídnout kompenzaci fanouškům
za jejich rozčílení a rozhořčení v souvislosti s vysokou cenou
vstupenek, a pomoci tak ke zvýšení návštěvnosti šampionátu.
Na vyjadřování Neumannové reaguje v komentáři sportovní
editor MF Dnes Petr Čermák: „Z Kateřiny Neumannové, která
byla ještě před pár lety nezpochybnitelnou národní hrdinkou, se
stal národní psanec. Kvůli pár stokorunám, což je cena běžné
vstupenky na lyžařský světový šampionát, jemuž šéfuje. … Ano,
Neumannová má pravdu, když říká, že 250 korun za Lukáše
Bauera není přemrštěná cena (…)
Je tu však zásadní problém. Olympijské vítězce v zajetí
milionových a milionových výpočtů uniká, že fanoušci lyžování
v Česku počítají v daleko nižších řádech než ti zahraniční.“72
Čermák jako sportovní editor prezentuje také svými názory
postoje Mladé Fronty vůči Kateřině Neumannové. Kritizuje její
neznalost faktu, že čeští fanoušci počítají v nižších cenových
relacích, než ti zahraniční.

3.1.4. Shrnutí prezentace MS v Mladé Frontě Dnes.

Mladá Fronta Dnes je celostátní český deník vycházející
šestkrát týdně a mající speciální sportovní přílohu, který o
průběhu událostí souvisejících se světovým šampionátem
zpravoval čtenáře velmi podrobně. Ve zkoumaném období (26. 7.
2007 - 31.3.2009).

Mladá Fronta vydala 170 článků

(zpravodajských i komentářů).
_____________________________________________________
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Pokud budeme hodnotit prezentaci MS na základě teoretických
poznatků ze druhé části diplomové práce, dá se říci, že
zpravodajství je vyvážené - snaží se poskytnout na svých
stránkách všem zúčastněným prostor. Snaží se koncepcí svých
článků zaujmout své čtenáře.
Shrneme-li mediální obraz libereckého světového mistrovství
v tomto deníku, dojdeme k závěru, že v centru zájmu tohoto
média z lidí, kteří reprezentovali organizační výbor (OV) byla
hlavně předsedkyně

OV celého šampionátu, bývalá lyžařka

Kateřina Neumannová, která se v průběhu několika měsíců stala
v médiích, ale i v očích sportovní veřejnosti

z obdivované

olympijské šampionky tou, která byla mnohými považována za
jednu z hlavních příčin organizačních problémů.
Dále se zde zmiňují jména odvolaného předsedy OV Romana
Kumpošta, libereckého primátora Jiřího Kittnera a dalších osob
více či méně zainteresovaných do problémů souvisejících
s přípravou zázemí libereckého lyžařského světového šampionátu
(například majitele zábavního centra Babylon Miloše Vajnera,
někdejší ministryně školství Dany Kuchtové, atd.). Například
obraz Kateřiny Neumannové lze charakterizovat, jak už dříve
řečeno, následovně: z obdivované olympijské vítězky se v očích
mnohých fanoušků stala nenáviděná osoba tím, že do určité míry
obhajovala cenové relace šampionátu.
Z hlediska

předmětu

zkoumání

této

diplomové

práce

(kvalitativní analýza mediálního obrazu světového šampionátu) je
významný způsob, jakým Mladá Fronta uchopila dané téma.
Mediální obraz celého šampionátu je veskrze negativně pojat,
hlavně před začátkem šampionátu.

Toto periodikum se snaží

vyhledat co nejvíce chyb a nedostatků v organizaci, ale i
financování (nedostatek sněhu, financí pro vybudování potřebné
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infrastruktury - ubytovací kapacity, tratě, parkovací prostory),
velké zadluženosti ve spojitosti s celým MS.
Více pozitivních článků zpráv a informací naopak se objevuje
během samotného trvání MS (18.února – 1. března 2009) - snaží
se uspokojit požadavky čtenářů

a přináší

zprávy o velkých

osobnostech, ať už těch, od nichž se očekávají nejlepší výsledky,
anebo o

sportovcích z exotických zemí. Ukazuje tím i

amatérskou stránku současného sportu. Záměr dát čtenáři
odpočinout od negativních zpráv je jasný - nechtějí je příliš
odradit od toho, aby zmíněná média kupovali. Takže se jedná o
čistě marketingový tah.
Deník Mladá Fronta Dnes svým čtenářům předkládá také i
největší novinky spojené s libereckým světovým šampionátem:
jednou z největších je emancipace skoků na lyžích. Mladá Fronta
referuje o premiérové účasti žen - skokanek na MS. Poskytuje
možnost seznámit se s osudem našeho ženského družstva včetně
české nejmladší skokanky Natálie Dejmkové, která ale dopadla
velmi neslavně (pád v tréninku). Vyzdvihuje také prestižní jméno
Jaroslava Sakaly, našeho bývalého skokana na lyžích, jako trenéra
českého ženského týmu.
Pokud chceme udělat závěr z pojetí obrazu MS v Liberci
Mladou Frontou, dá se celkově říci, že Mladá Fronta Dnes
informuje o světovém šampionátu v Liberci velmi podrobně.
Jestliže se na začátku jedná o spíše negativnější obraz, s blížícím
se začátkem MS se věnuje kromě problémů s organizací i
přípravě našich sportovců. Pochopitelně se s velkou pečlivostí
věnuje především českým sportovcům a jejich úspěchům a
neúspěchům, osobním vítězstvím, i prohrám - jedná se o české
noviny a předpokládá se, že jej budou převážně číst naši občané,
kteří si v průběhu let vytvořili pověst sportovních příznivců.
Její způsob prezentace šampionátu je takový, že uspokojuje ty,
kteří se o sport více či méně zajímají, nejen formou zpravodajství,
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ale i komentářů různých autorů. I komentářové příspěvky často
vyjadřují redakční postoje, protože je ve sportovní rubrice
připravili redaktoři MFD, nikoli samotní fanoušci či jiní experti.
Fanoušci dostali prostor pro vyjádření svého názoru především ve
speciální rubrice Mladé Fronty Názory v jiném sešitě periodika.
Čtenáři také mohli posílat dotazy přímo Kateřině Neumannové
skrze Mladou Frontu Dnes, a ta každý den odpovídala na vybrané
otázky v daném deníku.

3.2. Prezentace v deníku Právo:
Deník Právo je celostátní deník vycházející od pondělka do
soboty v několika regionálních mutacích. Také pro tyto noviny je
liberecké mistrovství světa v lyžování 2009 významnou událostí dostává

na jeho stránkách velký prostor. Právo popisuje

organizační

a

finanční

stránku

libereckého

lyžařského

šampionátu, a také se zaměřuje na velké osobnosti spojené
s lyžařským libereckým mistrovstvím. Referuje o tom, jak se
měnil obraz Kateřiny Neumannové, libereckého primátora Jiřího
Kittnera, a Romana Kumpošta, bývalého odvolaného předsedy
OV MS v klasickém lyžování 2009. V tabulce 2. uvádím počet
článků, jenž toto periodikum ve zkoumané době otisklo. Nejvíce
příspěvků je pochopitelně v roce samotného šampionátu, 2009.
Tabulka 2: Počet článků o MS v klasickém lyžování 2009
- Deník Právo
( 26.7.2009 - 31.3.2009)
Deník Právo

2007

2008

2009

Počet článků

25

30

50
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3.2.1. Finanční stránka mistrovství:
Vláda České republiky se snažila všemožně podporovat
lyžařské mistrovství a poskytovat předsedkyni organizačního
výboru Kateřině Neumannové co největší množství finančních
prostředků

pro

zabezpečení

fungování

chodu

organizace

šampionátu. „Ministryně školství Dana Kuchtová oznámila, že
podpora ze státního rozpočtu se zvýšila z 569000000 Kč o dalších
700 milionů korun.“73 Příspěvek je důkazem provázanosti státu a
organizace světového šampionátu. I politici dostali možnost
prezentovat svoje názory a postoje na stránkách Práva.

3.2.2. Mediální obraz organizace mistrovství:
Největší změna ve vedení organizačního výboru (OV) pro
světové mistrovství v Liberci 2009 se odehrála 26. července 2007
a Právo o ní pochopitelně také referovalo. Změna ve vedení OV
byla jednou z klíčových událostí kolem šampionátu. Došlo
k tomu, že do čela organizačního výboru mistrovství byla nově
zvolena bývalá lyžařka Kateřina Neumannová. Z funkce byl
odvolán dosavadní předseda OV Roman Kumpošt. Neumannová
ale svoji roli v čele týmu organizátorů neměla už od počátku
lehkou: „Neumannová je v nelehké pozici. Bude muset sestavit
téměř kompletně nový tým, protože stávající členové OV vyjádřili
nesouhlas s odvoláním Kumpošta.“74 Příspěvek pojednává o tom,
že Neumannová hned na začátku své nové role byla postavena
_____________________________________________________
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Osoba,Michal: Neumannové už vláda přislíbila další peníze, Právo, 28.7.2007, číslo
176, str.22

74

Osoba,Michal: Neumannová zvolena, ale tým se jí rozpadá. Právo, 27.7.2007, číslo
175, str. 19
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čelem

k problémům.

Byla

nucena

sestavit

nový

tým

spolupracovníků, kteří se budou podílet na bezproblémovém
fungování všech záležitostí okolo světového šampionátu.
Bývalý předseda organizátorů Roman Kumpošt, který byl
ministerstvem odvolán, se ale rozhodně se svým odvoláním
nehodlal smířit. Zvažoval právní následky: „Za mým odvoláním
stál lobbistický zájem spojených s ministerstvem a manažerem
Jindrou.“75 Článek popisuje postoje odvolaného Kumpošta.
Ukazuje, že i přes své odvolání se Kumpošt nehodlal své funkce
hned tak vzdát. Z hlediska objektivity nelze Právu nic vytknout
v souvislosti s daným článkem: objevuje se v něm postoj a názor
jak Neumannové, tak Kumpošta.
Do

organizace

světového šampionátu zasahovaly také

advokátní společnosti. Jedna z nich, advokátní kancelář Bakeš +
partneři seznámila v srpnu 2007 s dosavadními výsledky auditu
jejich práce tým okolo Kateřiny Neumannové. „Advokátní
kancelář Bakeš & partneři seznámila včera podle informací
Práva Kateřinu Neumannovou, předsedkyni Výkonného výboru
občanského sdružení OC FIS NORDIC WSC 2009 o. s.,
organizujícího mistrovství světa v Liberci 2009, jehož členem je
mimo jiné i zástupce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
s výsledky dosavadního šetření prováděného v rámci auditu práce
tohoto sdružení. Z něho mimo jiné vyplývá, že většina předaných
smluv má neurčité a nesrozumitelně stanovené předměty plnění,
byly uzavírány smlouvy s dodavateli, kteří podle veřejně
dostupných údajů neměli pro poskytování plnění potřebná
oprávnění k podnikání, a prozatím nebyla předána již zaplacená
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Osoba,Michal: Roman Kumpošt tvrdí, že nezná důvod odvolání, Právo, 27.7.2007,
číslo 175, str.19
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dokumentace k projektu zajištění sekce IT pro MS .“76
Zde se poukazuje na chyby organizačního výboru. Není ale
jasné z tohoto příspěvku, zda za chyby mohla už Neumannová,
anebo chybná rozhodnutí přebírala po svém předchůdci
Kumpoštovi.
V lednu 2008 se v areálu pro MS již závodilo: „V areálech pro
liberecké mistrovství světa v lyžování už probíhají závody. Sérii
testovacích podniků rok před vrcholnou akcí rozjíždí dnes
sdruženáři, zkoušku při jejich Světovém poháru kategorie B
podstoupí tratě ve Vesci i ještědský skokanský stadión.
Město areály předalo pořadatelům, některé stavby na Ještědu ale
čekají na dokončení či zprovoznění. Zařízení ve Vesci přišlo na
304 miliónů. Náklady na Ještědu přesahují 600 miliónů, uvedl
primátor Liberce Jiří Kittner. Do mistrovství ale podle slov šéfky
organizátorů Kateřiny Neumannové zbývá spousta práce.“77
Necelý rok před začátkem mistrovství se měla konat generální
zkouška sportovišť ve formě Světového poháru. Ale zkouška se
neobešla bez problémů: „Dlouho to vypadalo, že se proti nám
postavila sama příroda, teploty v posledních 14 dnech byly
vysoké, pršelo, a to nejen v Liberci, ale také nahoře, v Liberci,
poznamenala Kateřina Neumannová.

Mluvčí organizačního

výboru Zdeněk Soudný řekl: „Má o víkendu mrznout, což umožní
výrobu sněhu, ale po neděli má přijít oteplení, což může ohrozit
běžecké a sdruženářské generálky.“78 Článek poukazuje na
významný vliv počasí a povětrnostních podmínek na konání
závodů v Liberci. Vysoké teploty a déšť rozhodně nepřispěly
_____________________________________________________
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Vlastní zpráva: Audit organizátorů MS v lyžování odkryl nesrovnalosti,Právo,
18.8.2007, číslo 192,str.5
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(vap): Neumannová zkusí maraton, návrat to není. Právo, 12. 1. 2008, číslo 10.
str.24.

78

(vap): Generálka na skoky v Liberci bude, Právo, 2. 2. 2008, číslo 28, str. 22
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k hladkému průběhu příprav na generální zkoušku před světovým
šampionátem a nadělaly organizátorům celou řadu starostí.
Řešení problémů se sněhem předložila samotná předsedkyně
OV Kateřina Neumannová: Sníh měl být navezen z hor. „Sníh
navozíme.

Máme

vytipované

místo

v Jizerských

horách,

neudržované cesty, chce to jen povolení. Dva okruhy na skiatlon
neuděláme, vypadá to na jeden distanční závod a sprint.“
Nakonec však vše bylo jinak: „Závodit se bude na okruhu jen
2.5km. Potřebujeme 10000 balíků sněhu. Programovým záměrem
bude sprint, naznačila Neumannová.“79 Příspěvek ukázal, že
Neumannová dokázala najít řešení zdánlivě velmi složité situace.
Nakonec se generálka na liberecký šampionát přece jen
uskutečnila. Ale neobešla se bez potíží - chyběli jí převážně
diváci a sníh na tratích. „Snad výše vstupného, nebo pochybnosti,
že v takovém teple mohou závodit lyžaři, odradily návštěvníky.“80
Článek ukazuje na

několik negativních aspektů spojených

s konáním generální zkoušky na MS - světového poháru: teplé
počasí, malý zájem diváků, vysoké ceny vstupenek.

Na den

přesně rok před zahájením světového šampionátu se v Liberci
sešla skupina několika lidí:

„Nesouhlasili s pořádáním MS

v Liberci 2009, pořádáním SP v běhu na lyžích a severské
kombinaci a s dováženým sněhem.“81 Článek poukazuje na
nespokojenost některých skupin s pořádáním MS a dalších akcí
okolo něj. Ministr školství Ondřej Liška také velmi zasahoval do
organizace světového šampionátu.

Často nesouhlasil s kroky
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Procházka,Václav: Sníh navozíme z hor, plánuje Neumannová, Právo, 7. 2. 2008,
číslo 32, str. 24
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81

(vap),(sob): Generálce chyběl sníh i diváci,Právo, 9.2.2008, číslo.34, str. 24
Silná,Barbora: Ve Vesci se sešla k protestu stovka lidí, Právo 18.2.2008, číslo.41,
str. 8
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šéfky organizačního výboru Kateřiny Neumannové. Podle serveru
Tyden.cz odmítá, aby se na rozhodování o šampionátu podílel
manažer Josef Jindra. Ministr tak reagoval na dokument, v němž
šéfka pořadatelů pověřila zastupováním v době své nepřítomnosti
právě Jindru. „Byla upozorněna, že ministerstvo trvá na
dodržování uzavřených dohod, vyjádřil se Liška.“82 Deník Právo
prezentuje názor ministra školství Ondřeje Lišky na působení
Kateřiny Neumannové v čele organizátorů.
Premiér Mirek Topolánek se v rozhovoru pro Právo zastal
Kateřiny Neumannové a jejích kroků v čele výboru organizátorů.
„Má moji důvěru, zastal se bývalé běžkyně, na niž se snesla další
kritika za to, že jmenovala svým zástupcem v době nepřítomnosti
Josefa Jindry.“83 Neumannová dostává podle článku důvěru od
vysokého představitele české vlády i přesto, že podle ministra
Lišky ve své práci silně pochybila. Představuje se zde protikladný
postoj dvou předních českých

politiků vůči osobě K.

Neumannové (Liška Neumannovou kritizoval, naopak Topolánek
se jí zastal). O Právu lze na základě provedené analýzy
konstatovat, že o postojích všech aktérů referuje objektivně.
Velké problémy k řešení nastaly Kateřině Neumannové o pár
týdnů později - její tým opustili dva významní lidé: OV 2009 MS
v Liberci přišel o dva členy: „Výpověď podle tyden.cz podala
výkonná ředitelka R.Aptová a také šéfka dobrovolníků Vanda
Šulcová. Odchod Aptové uvedla jako důvod

své výpovědi

“84

Šulcová.
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(vap): Ministr nesouhlasí s Neumannovou, Právo, 2.7.2008, číslo 154, str. 24
(vap): Topolánek hájil Neumannovou i jejího poradce,Právo, 3.7.2008, číslo 155,
str. 18
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(Česká tisková kancelář, sob): Neumannovou opouštějí manažeři,Právo, 24.7.2008,
číslo 172, str. 18
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Kateřina Neumannová po odchodu Aptové podle tvrzení
Práva

náhradu

nehledala:

„Místo

výkonného

ředitele

organizačního výboru MS v Liberci zůstane prázdné. Prezidentka
organizačního výboru Kateřina Neumannová dle Aktuálně.cz
rozhodla, že výkonného ředitele nepotřebuje, a zástupce odvolané
Renaty Aptové nepotřebuje. Kvůli oslabení kompetencí výkonné
ředitelky rezignovala i Vanda Šulcová. Za ni Neumannová
náhradu hledá. Ve hře jsou dvě jména. Nyní sekci dobrovolníků
řídí 3 asistenti.“85 Příspěvek prezentuje Kateřinu Neumannovou
jako šéfku organizátorů, která byla postavena před situaci, kdy
musela hledat některé nové spolupracovníky, jelikož ti, kteří dříve
spolupracovali

s Romanem

Kumpoštem,

na

své

funkce

rezignovali, a Neumannová tak musela hledat nové lidi do týmu.
Několik měsíců předtím, než samotné MS začalo, se měla
konat generální zkouška v podobě závodu sdruženářů. Nakonec
ale ti diváci, kteří si koupili vstupenky a očekávali, že uvidí
nejlepší sportovce v akci, se bez ní museli obejít, protože do
organizace opět promluvily rozmary počasí - ji zrušily nepříznivé
povětrnostní podmínky, v Liberci panovalo příliš velké teplo:
„Bílé kulisy chybějí, jedna z generálek na liberecký světový
šampionát odpadá. Sdruženáři si v dějišti MS nezazávodí.
Organizátoři verdikt zrušení oznámili už v pátek. Sněhová
pokrývka se v teplém počasí v příštích dnech ještě ztenčí.“86
Právo popisuje potíže organizátorů, kteří museli čelit
rozmarům počasí. Tento deník poukazuje na přetrvávající
problémy, které organizační výbor musel překonávat (chybějící
sníh), následkem čehož se musely sněhové zásoby dovážet
z Jizerských hor.
Přes všechny potíže se ale v prosinci 2008 jeden závod přece
_____________________________________________________
85
86

(vap,ČTK): Neumannová náhradu nehledá, Právo, 30.7.2008, číslo 177, str. 23
( vap): Generálku zrušilo teplo, Právo,6.12.2008, číslo 286, str. 31
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jen v Liberci konal. Pořadatelé dokázali připravit slušné
podmínky pro Kontinentální pohár ve skocích na lyžích. „Poprvé
v téhle sezoně budou lyžaři závodit v Liberci, dějišti MS. V sobotu
a neděli se na Ještědu uskuteční dva díly kontinentálního poháru
ve skoku.“87 Deník Právo poukazuje na vynikající schopnosti
organizátorů improvizovat a i přes nepříznivé podmínky - počasí
jim opět nepřálo, připravit můstky pro skokanskou soutěž a na to,
že dokázali zabezpečit konání Kontinentálního poháru.
Jestliže se v roce 2008 spekulovalo, zda se vůbec generální
zkouška na MS bude konat, nakonec došlo k tomu, že se testování
přece jen i přes všechny potíže mohlo uskutečnit.
Závod Kontinentálního poháru se nakonec ale přece jen zvládl.
„Podle ředitele skokanského úseku Svazu lyžařů Leoše Škody
nebyly zaznamenány pří první liberecké generální zkoušce žádné
potíže.“88 Příznivě laděný příspěvek odkazuje na slova Leoše
Škody, jenž vyjadřoval velkou spokojenost s generální zkouškou
na liberecké mistrovství světa v klasickém lyžování.
Organizátoři MS se snažili všemožně zajistit co největší
bezpečnost všech účastníků světového šampionátu. Pomáhala jim
v tom i armáda s policií: „Osm stovek policistů spolu se třemi
stovkami vojáků dohlédne na pořádek a bezpečnost sportovců,
turistů, ale i obyvatel Liberce v době konání mistrovství světa v
klasickém lyžování. To začne pod Ještědem ve středu 18. února,
první výpravy sportovců ale do města dorazí už na sklonku tohoto
týdne. Zejména výpravy USA, Izraele anebo Velké Británie budou
pod drobnohledem, neboť jde o sportovce zemí nejvíce
ohrožených teroristickými útoky.

Na seznamu 61 přihlášených
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(vap): V Liberci se bude skákat, Právo, 18.12.2008,číslo 296, str. 22
(Česká tisková kancelář, (vap): V Liberci lyžovali, vše zvládli za jediný den, Právo,
22.12.2008, číslo 299, str. 22
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zemí jsou ale i další rizikové státy, jako například Írán.“89 Deník
Právo poukazoval na nutnost přísných bezpečnostních opatření
během světového šampionátu.
Přesně den před začátkem mistrovství přináší Právo zprávu o
tom, že je vše připraveno: „Nedostatek sněhu nehrozí.“90 Tento
příspěvek dodává čtenářům optimismus, že sněhu pro MS je dost
a že nehrozí, že by se mistrovství světa nemohlo konat kvůli
nedostatku sněhu. Pesimistické prognózy minulých let jsou
najednou nahrazeny příznivými zprávami.
Mistrovství v Liberci bylo rekordní co do počtu sportovců, ale
i do zúčastněných zemí světa: „Šampionát hostí rekordní počet
598 závodníků z 61 zemí. Přivítali je předsedkyně organizačního
výboru Kateřina Neumannová, předseda Mezinárodní lyžařské
federace FIS Gianfranco Kasper Vrcholem programu byl večerní
koncert kapely Deep Purple.“91 Článek přibližuje čtenářům
průběh slavnostního zahájení libereckého mistrovství. Vyzdvihuje
lidi, jenž se představili na slavnostním úvodním ceremoniálu
lyžařského světového šampionátu. Výběr jmen popsaný v Právu
je záměrný, Neumannová i Kasper hodně znamenali v globálním
měřítku v lyžařském sportu, a proto je Právo uvedlo ve výčtu na
prvních místech ve zmiňovaném článku.

Je zajímavé, že

příspěvek o slavnostním zahájení se objevuje v přední části
deníku Právo, mimo sportovní přílohu. Je to zcela jistě dáno
celospolečenským významem této akce, přesahující rámec pouze
sportovního podniku.
_____________________________________________________
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(sil):MS v Liberci: 800 policistů a 300 vojáků, Právo, 4.2.2009,číslo 29,str. 8
Procházka,Václav: Kulisy jsou připraveny, Liberec celý v bílém, Právo 17.2.2009 ,
číslo 46, str. 24
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Silná,Barbora: MS zahájil ceremoniál Bílá noc, Právo 19.2.2009, číslo 42, str.,
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3.2.3. Mediální obraz hlavních aktérů MS:
Čtenáři velice rádi čtou o osobách, které mají během
významných akcí největší pozornost v médiích. Také deník Právo
referoval o osobnostech, které byly velice významné pro celkový
obraz světového šampionátu.
Deník Právo se ve zkoumaném období ve svém zpravodajství
zaměřuje na velké

osobnosti

z ČR i zahraničí, které měly

význam pro fungování MS, a v případě sportovců byly
nejprestižnějšího rázu, a které nejvíce zajímaly čtenáře.
Předkládá informace o obrazu různých osob - nepřímo tak
vyjadřuje redakční postoje vůči jednotlivým osobnostem.

3.2.3.1. Obraz Kateřiny Neumannové, předsedkyně
organizačního výboru MS v klasickém lyžování 2009:
Je pochopitelné, že asi největší prostor dostává před začátkem
mistrovství světa v lyžování Kateřina Neumannová, předsedkyně
organizačního výboru, kterou u nás v republice díky jejím
předchozím výsledkům jako aktivní sportovkyni - běžkyni na
lyžích zná asi největší počet čtenářů. Její příběh zmíněný
v teoretické části se stal symbolem kariéry naplněné úspěchy a
neúspěchy.
Právo Neumannovou představuje nejprve jako ženu, která byla
donucena okolnostmi (rezignací členů bývalého organizačního
výboru) hledat nové spolupracovníky, následně referuje o tom, že
na její osobu byl vyvíjen tlak ze strany nespokojených obyvatelů
libereckého kraje ( protestovali proti pořádání MS v Liberci,
dovoz sněhu) a různých ekologických organizací. Po mistrovství
světa Neumannová řekla, že by si uměla představit, že by Liberec
ještě jednou kandidoval na MS. „Napodruhé by vše bylo
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jednodušší.“92 Neumannová pak dodala, v jakém časovém
horizontu by se světový šampionát měl konat: „Ne dříve než za
10 let.“93
Kateřina Neumannová v příspěvku nevylučuje, že by se někdy
v budoucnu do týmu organizátorů vrátila, kdyby se ještě někdy u
nás akce takovéhoto typu konala. Je však skeptická v tom, že se u
nás mistrovství světa v klasickém lyžování bude konat dříve než
za deset let. Vidí tuto možnost spíše později.

3.2.3.2

Obraz Romana Kumpošta, bývalého předsedy
organizačního výboru libereckého světového
šampionátu v klasickém lyžování, odvolaného
26. 7. 2007

Také deník Právo pokládá Romana Kumpošta za velmi
význačnou osobnost.
Roman Kumpošt, odvolaný předseda organizačního výboru, je
prezentován jako člověk, jenž se evidentně cítil ublíženě. „Za
mým odvoláním stál lobbistický zájem spojených s ministerstvem
a manažerem Jindrou.“94 Kumpošt vyjádřil své negativní postoje
k ministerstvu školství a Josefu Jindrovi, manažeru MS a příteli
Kateřiny Neumannové. Jeho slova můžou být brána jako náznak
nenávisti vůči zmíněné instituci a osobě.
_____________________________________________________
92

Procházka,Václav,Novotný,Pavel: Nic bych neměnila, může se to zkusit znovu,
Právo, 3.3.2009, číslo 5, str. 22
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tamtéž
Osoba, Michal: Roman Kumpošt tvrdí, že nezná důvod odvolání. Zvažuje právní
důsledky, Právo, 27. 7. 2007, číslo 175, str. 19
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3.2.3.3. Obraz osobností účastnících se MS v klasickém lyžování
2009:
Čeští fanoušci se v našich médiích samozřejmě nejvíce
zajímali o zprávy informující o výsledcích, tréninkových
přípravách, ale i neúspěších našich sportovců, více či méně
známých veřejnosti. Právo dává velký prostor k vyjádření jejich
pocitů.
Největší osobností naší výpravy byl podle deníku Právo
zkušený český běžec na lyžích Lukáš Bauer. Statut sportovce
s největší pozorností od Práva si Bauer vysloužil především
svými vynikajícími sportovními výsledky v minulosti. L. Bauer
získal na domácí půdě v Liberci na trati 15 km klasicky stříbro. A
to ještě během samotného závodu vedl: „Ladným švihem se
dopracoval skoro k sedmisekundovému náskoku. Ještě 1.5 km
před cílem měl náskok 0.4 vteřiny.“95 Bauer ale v cíli nebyl
zklamán, po závodě řekl: „Velký dík patří servisnímu týmu i
ostatním, zvláště lékařské péči.“96 Příspěvek popisuje pocity
Lukáše Bauera po doběhu klasické „patnáctky“. Zmiňuje
Bauerovo obzvláštní poděkování lékařům, jenž ho dali zdravotně
do pořádku.
Další slušný výsledek předvedl mladý reprezentant v běhu na
lyžích Aleš Razým. Ten skončil ve finále sprintu na 6. místě
„Rychleji už jsem se prostě pohybovat nemohl, přiznal.“97 Čtenář
se zde dozvídá pozávodní pocity A.Razýma, české lyžařské mladé
naděje. Razým je také prezentován i přes své mládí jako velká
_____________________________________________________
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Procházka,Václav: Bauer dlouho vedl, nakonec má stříbro, Právo, 21.2.2009,
číslo 44, str. 24
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Tamtéž
Procházka,Václav: Razým útočil jako šelma a skončil 6.,Právo, 25.2.2009, číslo 48,
str. 24
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hvězda našeho sportu.
3.2.4 Shrnutí prezentace MS v klasickém lyžování v deníku
Právo:
Deník Právo, celostátní české periodikum, v mou diplomovou
prací zkoumané době (26.7. 2007 - 31.3.2009), dá se říci, že
velice dobře splňuje povinnost podrobně informovat čtenáře o
veškerém dění kolem MS.

Toto médium má velké množství

autorských zpráv (autory příspěvků v Právu jsou především
redaktoři Michal Osoba, Václav Procházka, a mnoho dalších,
kteří informují velmi zevrubně o dění před mistrovstvím světa,
v jeho průběhu, ale i po skončení samotného šampionátu.
Novináři Práva přibližují svým čtenářům také rozličné postoje a
názory významných lidí zainteresovaných do MS před začátkem,
během MS, ale i po skončení ( březen 2009) této největší akce
roku 2009 na českém území pokud jde o sport - činovníků
lyžařského svazu, Kateřiny Neumannové, a také zástupců
libereckého kraje - hlavně však názory primátora města Liberce
Jiřího Kittnera), vedle příspěvků České tiskové kanceláře,
zpravodajské tiskové agentury v České republice, které Právo
využívá jako zdroj svých zpráv.
Deník Právo se podrobně ve svých článcích ve velké míře také
věnuje organizačním, finančním, i osobnostním souvislostem.
Osobnosti, jimž se dával prostor ve zprávách, rozhovorech a
článcích

na stránkách Práva, byly většinou celorepublikově

známé (například Kateřina Neumannová, Lukáš Bauer, Roman
Koudelka, Jakub Janda, z politiků

to byli hlavně Mirek

Topolánek, tehdejší ministr školství Ondřej Liška), to znamená,
že je znala většina obyvatel České republiky, anebo měly význam
hlavně pro některé oblasti naší republiky (jako zástupce
pořádajícího libereckého kraje to byl primátor města Liberec Jiří
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Kittner). Mezi sportovci, jenž se objevují na stránkách deníku
Právo, jsou jak ti zkušení, tak také mladí reprezentanti, jejichž
výkony jsou velmi pozitivně hodnoceny,

například v případě

zmiňovaného běžce, sprintera Aleše Razýma, jenž je opět
předkládán čtenářům jako pozitivní příslib pro

budoucnost

našeho běžeckého lyžování. Vyzdvihuje se také jeho nečekané
šesté místo ve sprintu, které je Právem vnímáno jako pozitivum
pro naši výpravu na domácím lyžařském MS.
Problematickým a kontroverzním tématům se nevyhýbá
(nedostatek

sněhu,

zpravodajství jsou

finanční

problémy

atp.),

články

a

povětšinou vyvážené - dávají prostor

k prezentování svého názoru na stránkách deníku všem
zainteresovaným stranám - tudíž jsou objektivní, ačkoli se stává,
že na svých stránkách dávají šanci promluvit opakovaně jedněm a
týmž osobám, což by některé mohlo svádět k obviňování ze
zaujatosti.
3.3. Porovnání prezentace mistrovství v obou periodicích:
Média v dnešní době se hodně při sestavování svého schématu
řídí (anebo se alespoň o to snaží) požadavky svých čtenářů
(především se berou v potaz dotazy, které jim často chodí do
redakce) a jsou ovlivněni jejich preferencemi. Sport je pro ně také
velmi populárním artiklem. Téměř všechny noviny vycházející
v České republice mají svoji sportovní přílohu, ve které shrnují
aktuální události z různých druhů sportu.
Podle popularity sportů se dané sportovní odvětví objevuje na
té které straně sportovní přílohy. Pokud se v Liberci událo něco
opravdu významného, upoutávka na danou událost byla i na
titulní straně novin (s odkazem na stránku dále v novinách, kde
čtenář daný příspěvek našel v plné své verzi a tudíž i podrobnější
informace k problému).
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Velká

pozornost

je

upřena

Mladou

Frontou

a

Právem

pochopitelně i na dění okolo libereckého šampionátu. Liberecké
MS bylo nepochybně nejvýznamnější sportovní akcí na našem
území v roce 2009. Odpovídá tomu i prostor, jenž mu byl
věnován v českých médiích ( i v těch , jenž jsou předmětem mé
práce) i pár let před začátkem mistrovství.
Jak Mladá Fronta, tak deník Právo píšou o lidech, kteří mají
určitý typ věhlasu mezi odbornou anebo laickou sportovní
veřejností, ať už jde o organizátory, sportovce, anebo jiné
činovníky. Předsedkyně organizačního výboru, bývalá lyžařka
Kateřina Neumannová, má na stránkách obou médií největší
prostor zcela záměrně vzhledem ke své funkci, již vykonávala.
Oba deníky zobrazují K. Neumannovou jako ženu, která se ze
sportovkyně stala manažerkou. Často se na jejich stránkách také
objevují zprávy o bývalém, v roce 2007 odvolaném předsedovi
OV Romanu Kumpoštovi a libereckém primátorovi Jiřímu
Kittnerovi. Je to proto, že jak Kumpošt, tak Kittner velmi výrazně
zasáhli do dění spojeného s lyžařským světovým šampionátem.
Referují také o různých zákulisních zajímavostech spojených
s MS, ačkoli MF Dnes ve větší míře.
Čtenáři také dnes velmi důsledně vyžadují, aby média
zachovávala objektivitu, nestrannost a nezaujatost. Svědčí o tom
mnohé studie a důkazy tohoto tvrzení (viz teoretická část). Lidé,
kteří čtou média, často kritizují, když některá média straní
některému ze subjektů zpráv, ať už skrytě, nebo zřejmě. Chcemeli hodnotit objektivitu zkoumaných novin, obě periodika jsou na
první pohled povětšinou nezaujatá, objektivní v hodnocení dějů,
událostí a příběhů, přesně tak, jak by tomu v případě seriozních
médií mělo být.
Obě zkoumaná média se snaží podat čtenářům co nejlepší a
nejkomplexnější obraz a informační servis, každý den přináší
novinky z tábora české reprezentace, ale samozřejmě nezapomíná
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i na různé zahraniční sportovce. Jména zahraničních účastníků
MS prezentovaných na stránkách obou novin, jsou většinou
vybírána pro jejich předchozí úspěchy, ale zejména v případě
Mladé Fronty se čtenářům představují i sportovci z poměrně
lyžařsky exotických zemí (jako například z Keni). Využívají
příspěvky jak početného pole vlastních zkušených zpravodajů
(jejich jména zmíněna v analytické části), tak články převzaté
z českých zpravodajských agentur (nejčastěji České tiskové
kanceláře).
Obě média se kromě zpravodajské povinnosti informovat o
všeobecných výsledcích libereckých závodů pochopitelně nejvíce
zaměřují na české sportovce a jejich výsledky na libereckém
světovém šampionátu.

Píší o způsobu jejich přípravy, uvádí

rozhovory nejen se sportovci, ale i trenéry (hlavně trenér
národního

lyžařského

týmu

mužů,

Miroslav

Petrásek).

Samozřejmě také informují o ostatních účastnících světového
mistrovství, kteří do Liberce přijeli ze zahraničí, aby mezi sebou
změřili síly.
Porovnáme - li počet příspěvků o MS, dospějeme k závěru, že
Mladá Fronta má větší množství článků (zpravodajských,
komentativních), než je tomu v případě deníku Právo. Jak už bylo
řečeno, Právo je více zpravodajské a informativní, než Mladá
Fronta, jenž se velmi často

zaměřuje

kromě

vlastního

zpravodajství také na zákulisní informace a referáty o celebritách,
které MS navštíví / navštívily. Mladá Fronta také více dává
možnost vyjádřit se fanouškům přímo v novinách.
Deník Právo povětšinou uvádí aktuality z Liberce především
ve sportovní části, zatímco Mladá Fronta jednou přináší aktuální
článek od jejich redaktorky i na straně 3,.která je běžně vyhrazena
pro obecné (většinou politické) zpravodajství. Mimo to se
v Mladé Frontě objevují zprávy z Liberce (a to hlavně) i v příloze
Sport.
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Závěr:
Česká média věnovala na svých stránkách, rozhlasových
vlnách a televizních stanicích velký prostor libereckému
světovému šampionátu. Dokazuje to velký počet novinových
článků

v Mladé

publicistických),

Frontě
jenž

i

za

Právu
celou

(zpravodajských,
dobu,

kterou

ale

i

zkoumám

v diplomové práci, v určených periodikách vyšel.
Dnešní hromadné sdělovací prostředky u nás i v zahraničí, ať
už se jedná o rozhlas, televizi, anebo tištěná média (noviny,
časopisy), anebo o média nová (internet) mají v posledních letech
tendenci spíše se svým obsahem zaměřovat na negativní události,
které se dějí v lidském životě ( pracovníci médií po celém světě
při selekci zpráv často argumentují tím, že negativa jsou
vyžadována čtenáři), ať už se jedná o negativa spojená se
sportem, anebo jinými oblastmi lidského života. Někteří redaktoři
při zdůvodňování výběru negativních příspěvků do zpráv
argumentují tím, že čtenáři, diváci a posluchači 21. století
preferují různé skandály před seriozními zprávami. Podobné to
je i v případě sportu a sportovního zpravodajství. I novinky ze
sportu mohou být uchopeny seriozně, ale i v bulvárnějším pojetí.
Velká

kontroverze

projevující

se

v mnoha

aspektech

zabezpečení správného fungování MS, která obklopovala nejen ve
zkoumané době veškeré dění okolo libereckého světového
mistrovství, zůstane asi v odborných kruzích a mezi

laickou

veřejnosti jednou z nejdiskutovanějších věcí, které byly spojeny
se světovým šampionátem. Ožehavým a více či méně sporným
tématům se ani také oba zmíněné deníky na svých stránkách
nevyhýbaly. I v době, kdy pracuji na této diplomové studii (rok
2010), se čas od času stále ještě v médiích objevují nějaké nové
informace, nové poznatky k organizaci a financování libereckého
světového šampionátu, avšak tyto novinky již nejsou předmětem
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mého analytického zkoumání. Znamená to, že MS má i dávno po
svém skončení na mediální scéně stále své dozvuky.
Jak Mladá Fronta, tak deník Právo se snažily o naplnění zásad
objektivity periodik. Ale zcela úplné objektivity nebude nikdy
dosaženo, dá se to doložit tím, jaké politické strany, ale i nevládní
subjekty často opakovaně prezentují svoje názory na organizaci a
financování MS na stránkách obou periodik.
Mladá Fronta Dnes a Právo soustředily velkou pozornost na
zprávy o libereckém lyžařském světovém šampionátu. V případě
Mladé Fronty prezentace libereckého mistrovství vypadala tak, že
se MF Dnes snažila kromě vlastních zpravodajských příspěvků
přinést i různé zákulisní informace, pro oživení a často i možné
pobavení čtenářů. Redaktoři MF Dnes také popisovali svoje, a
potažmo i redakční postoje formou rozličných komentářů
k aktuálním událostem spojených se světovým šampionátem.
Vyjadřovali se například k činům a aktivitám předsedkyně OV K.
Neumannové.
Právo naopak přineslo méně článků než deník Mladá Fronta
Dnes (viz tabulka 2 v části Prezentace v deníku Právo). Zaměřilo
se také více na zpravodajskou stránku mistrovství, tedy primárně
především informovalo. Na rozdíl od MF Dnes zde nebylo
publikováno příliš zákulisních novinek, které by souvisely se
samotným sportem.

Komentáře a názorová žurnalistika k MS

v tomto deníku byly omezeny na minimum.
Oba deníky prezentovaly obraz význačných českých i
světových osobností současného lyžařského sportu. Jak Mladá
Fronta, tak deník Právo psali o lidech, kteří měli věhlas mezi
sportovní veřejností, ať už šlo o organizátory, sportovce, anebo
jiné činovníky (například politiky, zastupitele města Liberce, atd.,
kteří měli co do činění s organizací).
Je velmi pochopitelné, že státní zástupci (politici) více či méně
promlouvali do fungování příprav. Liberecké mistrovství světa
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bylo událostí velkého globálního (nejen sportovního) významu,
nejen pro naši republiku, ale i díky televizním přenosům do
zahraničí, anebo díky tomu, že do naší země přijeli zahraniční
zpravodajové ze všech koutů světa, se v různých částech naší
planety, ať už více, či méně vzdálených od ČR, lidé dozvěděli o
našem státě, a tak bylo celkem na místě, že zástupci naší politické
scény mluvili do organizačních, ale i finančních záležitostí
spojených s MS. Byla to tedy do určité míry propagace naší
republiky - někdy v negativním slova smyslu, ale často i pozitivní
s přihlédnutím k tomu, že se v souvislosti s MS odehrálo i něco
velmi pozitivního - velké úspěchy našich sportovců, především
pak Lukáše Bauera a Aleše Razýma). Výběr osobností byl zcela
jistě ovlivněn veřejným zájmem, preferencemi čtenářů, a také
výbornými libereckými výsledky zejména

běžců na lyžích

Lukáše Bauera a Aleše Razýma.
Zmíněná česká periodika dávala význam především podrobné
a detailní prezentaci obrazu předsedkyně organizačního výboru
Kateřiny Neumannové. Věnovala Neumannové velké množství
prostoru na svých stránkách. Samozřejmě zaměřila pozornost i na
jiné osobnosti, ale K. Neumannová zcela pochopitelně měla
nejvýznamnější postavení mezi prezentovanými organizačními
pracovníky, a obě média k tomuto aspektu přihlížela. Ve svých
příspěvcích poukazovala na kladné, ale i na záporné výsledky
K.Neumannové v čele organizačního výboru.

Kromě toho

vyzdvihovala také úspěchy běžce na lyžích Lukáše Bauera (ten
jako jediný z českých sportovců dokázal na MS získat medaili, a
mnoha dalších sportovních osobností. Oboje noviny zobrazovaly
bývalou lyžařku K.Neumannovou jako ženu, která byla nucena
změnit během několika měsíců svoji roli - ze sportovkyně se stala
vrcholná manažerka. Oba naše celostátní deníky podrobně
popisovaly všechna rozhodnutí, která Neumannová v čele
organizátorů udělala, ať už byly vnímány jako pozitivní, anebo
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jako negativní. Zdůrazňovaly také, že Kateřina Neumannová byla
často pod tlakem různých zájmových skupin (například
ekologických organizací), které se jí snažily zasahovat do jejích
funkcionářských pravomocí tím, že kritizovali její počínání.
Velký prostor k vyjadřování také poskytla obě zkoumaná
média bývalému, v roce 2007 tehdejší ministryní školství Danou
Kuchtovou odvolanému předsedovi OV Romanu Kumpoštovi a
libereckému

primátorovi

Jiřímu

Kittnerovi.

Kumpošta

prezentovala jako toho, jenž se svým odvoláním cítil velice
ublížen. Jiří Kittner podle obou analyzovaných médií svého
rozhodnutí podávat kandidaturu na světový šampionát velice
litoval.

Oboje noviny také referovaly o různých zákulisních

zajímavostech

spojených s MS (mj. které tzv. „celebrity“

přijedou na MS - celebritami se myslely převážně herečky, ale i
zde se kladl největší důraz na osobnosti známé českým čtenářům),
ačkoli MF Dnes ve větší míře.
Pokud jde o Kateřinu Neumannovou, tak její celkový obraz
v médiích byl velmi ovlivněn organizačními a finančními
problémy, které potkaly její tým organizátorů světového
šampionátu, a před něž byla jako šéfka celého štábu postavena.
Neumannová byla představena jako žena, jenž musela čelit
mnoha potížím (byla často kritizována především za neoprávněný
dovoz sněhu z chráněné krajinné oblasti v Jizerských horách, a
spolu s organizátory čelila kritice za chyby, které se odehrály
během příprav a také za vysokou zadluženost pramenící
z nedostatku financí před začátkem libereckého MS.
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4. Resumé
Ve své magisterské diplomové práci o počtu 92 stran, psané a
sestavované

formou kvalitativní analýzy, obhajované v rámci

magisterských státních zkoušek v zimním semestru 2011 na
Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze, oboru
Mediální studia, nazvané Mediální obraz MS v klasickém
lyžování v Liberci v Mladé Frontě Dnes a Právu,

formou

podrobné kvalitativní

analýzy

komparativní (srovnávací)

kriticky hodnotím prezentaci světového šampionátu v klasickém
lyžování v Liberci v období od 26.7.2007 do konce března 2009
v denících Mladá Fronta a Právo. Jejím cílem je poskytnout
čtenáři globální povědomí

o zobrazení

velké akce typu

světového šampionátu v klasickém lyžování ve dvou prestižních
českých médiích.
Na začátku, poté co uvedu, z jakého důvodu jsem si téma
práce vybrala, a jaký vztah já samotná mám ke sportu, definuji
nejen

teoretickou

rovinu

zpravodajství

(běžného,

ale

i

sportovního) jako takového, ale i normativní požadavky na
formální stránku sportovních zpráv - uvádím, jak by dle různých
publikací zpravodajství mělo vypadat - především zdůrazňuji pro
dnešní dobu mimořádně důležitý požadavek objektivity ve
zpravodajství. Vycházím z toho, že čtenáři dnes vyžadují
objektivní zpravodajské příspěvky. Reálné dění spojené s MS
v klasickém lyžování dokládám na základě využitých informací
z teoretického zázemí. Píšu také o velkém sportovním i
společenském významu libereckého MS pro dění u nás v roce
2009.
Využívám jako základní a významné podklady nutné
k celkové a bezproblémové realizaci své kvalifikační magisterské
diplomové práce velkého množství různých
materiálů, ať už jsou to relevantní

pracovních

publikace v českém i
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anglickém

jazyce,

rozhovory

televizními komentátory,

s dvěma

nebo také

předními

i samotné

českými

okopírované

články ze zkoumaných novin ( 26. červenec 2007 - 31. březen
2009), zkopírované z odborné mediální databáze Anopress,
dostupné na Fakultě sociálních věd v místní knihovně.
Při svém výzkumu jsem vycházela z toho závěru, že liberecký
šampionát byl největší sportovní událostí roku 2009 na našem
území a odpovídala tomu i pozornost ze strany českého tisku, jenž
informoval o sebemenší změně v souvislosti s mistrovstvím.
Jakmile se přihodilo něco významného, zpráva, a to často velmi
obsáhlá a podrobná o tom, se hned objevila v novinách.
Cituji zde v této teoretické části hlavně odbornou literaturu
vydanou v posledních letech, která je relevantní pro

moji

diplomovou práci. Odkazuji také ve velké míře na myšlenky a
postoje několika teoretiků sportu a masové kultury působících
v různých obdobích, ať už byli z České republiky, anebo také i ze
zahraničí, konkrétně především z anglosaských zemí, anebo
českých osobností, jenž se podrobně zabývali teorií kvalitativní
analýzy, či teorií masových médií. Používám jako zdroj informací
materiály

mnoha

renomovaných a věhlasných zahraničních

autorů (odborníků na mediální studia či jiné příbuzné vědy),
například mimo jiné Rosaline Barbourové, Davida Rowea, Paula
McCombse a Čechů Jana Děkanovského, Jana Hendla, a mnoha
dalších. Cituji v teoretické části jejich nejrelevantnější myšlenky
o sportu, masové kultuře, a kvalitativní analýze a odkazuji na
jejich názory, které se týkají sportu, mytologie, teorie kvalitativní
analýzy. Ten, kdo by měl zájem číst tuto studii, zde najde
citovaných

mnoho

Přibližuji také

odborných informací od zmíněných lidí.

stručně sportovní kariéru

bývalé lyžařky

K.Neumannové (zaměřuji se na její úspěchy a neúspěchy během
doby, co reprezentovala ČR v běžeckém lyžování-využívám
k tomu knížku Jana Děkanovského Sport, média a mýty, a také
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některých informací ze sportovních přenosů České televize), jejíž
obraz v Mladé Frontě a Právu budu podrobně nastolovat ve
vlastní analytické sekci své práce.
Ve studii, v diplomové práci, se zmiňuji také o velké a
významné roli sportu v dnešní moderní společnosti. Podotýkám
také, že mnoho myslitelů z celého světa považuje sport za jistý
druh populární kultury. Sport tedy vnímá jako součást kultury.
Práce obsahuje mnoho myšlenek různých teoretiků z celého světa
spojených s tématem sportu a kultury, a také styčných bodů
obojího (sport jako nedílná součást kultury).
V hlavní analytické části, která je jádrem a základním (tedy i
nejdůležitějším) textem celé mé diplomové práce, a je tudíž
velmi podrobná, zaujímající velké množství stránek z celkového
rozsahu diplomové studie, mající několik dalších podkapitol, se
zabývám vlastní kvalitativní analýzou prezentace mistrovství
světa v lyžování v Liberci. V tabulkách uvádím pro názornost a
proto, aby si čtenář mohl udělat obraz o tom, jak velký význam
pro média tato akce měla, počet příspěvků v jednotlivých denících
za zkoumané roky. Dochází zde k využití různých teoretických
poznatků z kvalitativní analýzy, jenž jsem získala z odborné
knihy Jana Hendla Kvalitativní analýza, a také z knihy Rosaline
Barbourové Introducing Qualitative Research.
Část, kde rozebírám příspěvky obou novin, jsem rozdělila do
několika kapitol: obraz financování MS, organizace MS a také
mediální obraz různých

osobností spojených se světovým

šampionátem ( českých, ale i zahraničních). Samostatné kapitoly
tvoří pohled na zobrazení tří vybraných lidí ze štábu organizátorů:
Romana Kumpošta, Kateřiny Neumannové a Jiřího Kittnera
oběma deníky - jak v případě Práva, tak u Mladé Fronty. Kateřině
Neumannové je největší pozornost věnována zcela zaslouženě jako předsedkyně týmu organizátorů to byla ona, kdo byl nejvíce
vidět v médiích. Analytická část vychází z teoretických poznatků

84

o zpravodajství (sportovním i běžném) - teoretické informace jsou
základem vlastní kvalitativní analýzy - dochází k „naroubování“
teoretických informací na analyzované podklady. Posuzuji také
míru objektivity Mladé Fronty, i Práva- zda oboje noviny byly
stejně objektivní, anebo některé z nich byly více zaujaté. Pokud
by některé z médií pravidlo o objektivitě porušilo, zmíním se
samozřejmě o tom. Pro doklad všech tvrzení používám různé části
(pasáže) článků, které cituji.
Ačkoli samotné mistrovství světa v klasickém lyžování
v Liberci skončilo závěrečným ceremoniálem již v neděli 28.
února 2009, předmětem mého zkoumání v diplomové práci je i
celý měsíc březen roku 2009. Učinila jsem tak hlavně proto, že
hlavním záměrem je v diplomové práci ukázat, kolik prostoru se
dalo libereckému mistrovství a jeho dozvukům i v době, kdy
došlo k jeho ukončení, kdy se již na sportovištích nezávodilo a
všichni sportovci i účastníci z řad funkcionářů i novinářů

už

odjeli, a zda se nějak změnilo celkové pojetí obrazu libereckého
lyžařského šampionátu.

Stanovuji ve své práci

komplexní

mediální obraz lyžařského šampionátu jak v Mladé Frontě, tak
v Právu. Předkládám jako důkaz praktické ukázky jednotlivých
článků ze zkoumaných novin, které slouží jako doklad mých
myšlenek týkajících se mediálního obrazu libereckého světového
šampionátu.
Pro samotnou

kvalitativní analýzu, tvořící hlavní část mé

diplomové magisterské práce mimo zmíněné odborné literatury
využívám

také speciální

mediální

databáze monitorující

příspěvky z různých novin mj. za poslední tři roky od roku 2007
Anopress IT, dostupné na stránkách knihovny naší fakulty, z níž
jsem si pro jejich další zkoumání zkopírovala archivní články
z Mladé Fronty a Práva (26.červenec 2007 - 31. březen 2009),
jenž poté následně analyzuji a používám jako doklad tvrzení o
mediálním obraze celého šampionátu. Poté, co ocituji určitou
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pasáž z příslušného relevantního článku (ať už jde o Mladou
Frontu, anebo Právo), uvádím vlastní názor, vlastní pohled na
každý příspěvek, co si o tom, co je napsáno v každém z nich,
myslím - proč dané médium psalo o zmíněné situaci tak, jak
psalo, co je k tomu vedlo - činím tak na základě teoretických
vědomostí z části 2 - to znamená, že jako podklad pro svoje
postoje využívám teorii sportovních zpráv a zpravodajství obecně.
Popisuji, jak objektivní byly zprávy z MS v obou denících. Jádro
práce tvoří aplikace teoretických poznatků o médiích na analýzu
článků - to znamená, že analyzuji prezentaci MS na základě
získaných článků a pro její rozbor využívám teoretické znalosti
z mediálních studíí
Také podrobně

ve své analýze definuji, jak Mladá Fronta i

Právo vytvořila obraz několika význačných osob pro dění okolo
MS v Liberci: především libereckého primátora Jiřího Kittnera, a
také bývalého

předsedy organizačního výboru Romana

Kumpošta, odvolaného ministryní školství Danou Kuchtovou
v červenci 2007 (namísto Kumpošta nastoupila do čela výboru
organizátorů právě bývalá lyžařka Kateřina Neumannová).
Samozřejmě významnou část zájmu pro mou práci tvoří také
přední čeští sportovci a jejich obraz v Mladé Frontě i Právu - ti
české čtenáře pochopitelně zajímali zcela jistě nejvíce - šlo o
česká média zdůrazňující výsledky reprezentantů našeho národa.
Fanoušci se těšili na novinky nejen ze závodů, ale i z tréninků a
pozávodních momentů o mimo jiné našich běžcích na lyžích
Lukáši Bauerovi, Aleši Razýmovi, a jejich reprezentačním
trenérovi Miroslavu Petráskovi.

Bauer a Razým představují

konkrétně pro oboje noviny zástupce dvou lyžařských generací.
Zatímco Bauer má vzhledem ke svému věku více zkušeností jako
reprezentant ČR, Razým je zobrazen jako Bauerův možný
nástupce, jako perspektivní pro budoucnost. Dá se tedy říct, že jak
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Mladá Fronta, tak Právo dávají Razýmovi velké šance do dalších
let.
V diplomové práci zmiňuji také velmi důkladně a detailně
různé problémy a negativa spojená s přípravami libereckého
šampionátu, kterým musel čelit organizační výbor libereckého
světového šampionátu, jenž vedla právě Kateřina Neumannová zpočátku mé práce pouze chronologický nástin, následně
podrobněji (například nedostatek sněhu a teplé počasí v areálech
pro MS, chybějící finance na údržbu sportovišť, výstavbu nových
parkovacích míst, opakované protesty ekologických aktivistů
proti konání světového mistrovství v Liberci a další problémy,
jako bylo například řešení nedostatku sněhu v lyžařském areálu
ve Vesci dovozem sněhových zásob z Jizerských hor z chráněné
krajinné oblasti Jizerské hory, což vyvolalo velkou nevoli u
ochránců přírody, ekologických aktivistů, dále také malý zájem
českých diváků o závody během MS v důsledku vysokých cen
spojených se světovým šampionátem - stěžovali si především na
to, že ubytování a další služby, jako bylo například parkování a
vlastní vstupném, byly příliš drahé a neodpovídaly představám
českých fanoušků).

Organizace, finance a osobnosti tvoří

samostatné velké celky vlastní analytické části.
Popisuji také detailně mediální obraz jednotlivých osobností
spojených se světovým šampionátem,ať už se jednalo o
organizátory, jiné funkcionáře či osobnosti z řad sportovců a
trenérů (Kateřina Neumannová, Lukáš Bauer, Roman Kumpošt,
Jiří Kittner,Miroslav Petrásek, Jaroslav Sakala), jak se měnil ve
zkoumaném údobí - jak oboje média vnímala jejich působení a
také jejich roli pro fungování libereckého MS. Zkoumám, na co
všechno (na jaké aspekty jejich jednání a konání) se v souvislosti
s jmenovanými lidmi oba deníky zaměřily.
Vyzdvihuji také ve své kvalitativně - analytické diplomové
studii významnou a nepopiratelnou roli celostátních českých

87

deníků Mladé Fronty Dnes a Práva ve zobrazování a prezentování
mladých českých lyžařských talentů, především pozitivní postoj
k nečekaným výsledkům

našeho mladého

běžce - lyžaře,

sprintera Aleše Razýma a kladení velkého důrazu na jeho skvělé
šesté místo ve finále libereckého sprintu a také to, že Mladá
Fronta i Právo vidí jeho lyžařskou budoucnost jako velmi světlou.
Informuji o tom,jak oba analyzované deníky spatřují v Razýmově
osobě možného nástupce české dlouholeté lyžařské jedničky
Lukáše Bauera. Mladá Fronta i Právo tím, že pozitivně hodnotily
vystoupení naší lyžařské hvězdy příštích let právě Razýma, zcela
jistě vzbudily velký zájem čtenářů o nové hvězdy českého sportu,
jenž již od raného věku disponují velkým talentem a sportovním
nadáním. Dá se tedy říct, že v případě Mladé Fronty Dnes dochází
k předkládání sportovních vzorů potenciálním lyžařům, kteří
Mladou Frontu četli, což je rozhodně pozitivní přístup ze strany
tohoto média.
Představuji také obraz emancipace ženského klasického
lyžování v obou médiích, když referuji o zprávě ve zkoumaných
novinách ( především v Mladé Frontě) o tom, že prvně v rámci
historie mistrovství světa závodily právě v Liberci nejlepší
skokanky na lyžích ze všech koutů naší planety ( nejen
z tradičních lyžařských zemí jako je Norsko,Finsko, což Mladá
Fronta neopomíná zdůraznit) o medaile.
Zmiňuji i obraz naší mladé,talentované dvanáctileté skokanky
na lyžích, členky reprezentačního týmu, Natálie Dejmkové, která
ale rozhodně nebude na mistrovství vzpomínat v dobrém, protože
se v kvalifikaci na premiérový závod v ženském skoku na lyžích
na velké akci zranila.

Zranění znamená velmi negativní

zkušenost pro tuto závodnici. Je vypíchnut také postoj jejího
trenéra, hlavního kouče českého ženského týmu v Liberci,
Jaroslava Sakaly, jenž ji do hlavního závodu ze zdravotních
důvodů nepustil.
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Mladá Fronta speciálně vyzdvihuje příběh Natálie Dejmkové
velmi podrobně - popisuje,co se vše jí v souvislosti se startem na
libereckém MS přihodilo.
Závěrečná část mé diplomové práce obsahuje cizojazyčné
resumé v angličtině pro zahraniční studenty,aby i oni si mohli
udělat obraz o tématu, o němž
V závěru své práce uvádím v abecedním pořadí

seznam

odborné literatury (ale i jiných zdrojů), kterou jsem pro svoji
práci použila jako zdroje a informační podklady, ať už šlo o
českou, nebo cizojazyčnou (převážně anglosaské prameny).
Seznam použité literatury pro svoji magisterskou diplomovou
práci

rozděluji na tři části: monografie( knižní publikace z

domova i zahraničí, internetové zdroje, a ostatní materiály.
Kromě literatury zde v seznamu užitých materiálů lze najít také
výčet několika pořadů České televize, jenž mi

následně

posloužily jako primární, či sekundární zdroj některých faktů.
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5. English summary
This diploma thesis called The Picture of World Cross Country
Skiing championships in Liberec in Mladá Fronta Dnes and
Pravo, which is going to be defended by me

in the winter

semester 2011, is thoroughly analysing in detail using a research
method called qualitative analysis the presentation of the Cross
Country Skiing World Championships in Liberec 2009 in two
main Czech well known and famous broadsheet daily papers,
Mladá Fronta Dnes and Právo, in the time from June 26th 2007
till March 31st 2009. This championships was the biggest
international event in the Czech Republic in the year 2009, and no
wonder media paid a lot of attention to that kind of competition.
In the very city of Liberec couple of months before the start of
the world championships there was a big advertising campaign
made by the organizing committee in order to present the Cross
Country Skiing worlds to the fans, although exactly one year
before the beginning there was no major sign of any proper and
exact information given to the people interested concerning the
championships.
I write about normative requirements of sports news and news
in general. I refer to the thoughts of some famous personalities,
such as of Rosaline Barbour, David Rowe, Jan Děkanovský, Jan
Hendl, and many, many more.
Afterwards there is a main part of this essay - the own
analysis. It uses the theoretical core and knowledge described in
the beginning of the thesis and puts it into practical perspective.
After citing each article I write my opinion whether the specific
media had kept the rules of unbiased news (I use the information
from section 2).
I also focus in my work on the main characters involved in the
events of the championships - the head of the organizing comittee
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and the former crosscountry skier Kateřina Neumannová, her
predecessor Roman Kumpošt, and also the mayor of the city
Liberec Jiří Kittner, etc. Kateřina Neumannová had plenty of
outstanding results in the past,and she was popular with many
people across the Czech Republic. The thesis talks about the
problems, which the organizing committee had to face (lack of
snow, financial problems, protests of some people from district
Liberec against the world championships taking place in Liberec,
protests of environmental activists against importing the snow
from the natural reserve Jizerské hory, almost no interest of the
spectators because of high prizes of entrance fees for Czech fans
etc.
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