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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá konstruováním reality během Mistrovství světa v ledním 

hokeji v roce 2011 v Bratislavě, pro nějž Robert Záruba vymyslel unikátní projekt postavený 

na mýtu přátelství a soudržnosti Čechů a Slováků. Teoretickým východiskem práce je sociální 

konstrukce reality, podle které je realita v našich myslích utvářena vlivem společnosti. V 

analýze struktury vysílání kanálu ČT 4 během šampionátu se snažím zjistit, v jakém množství 

útočí hokej na vědomí diváka a v jaké míře jsou v programu zastoupené reprezentace Česka a 

Slovenska. Jako prostředek konstrukce a rekonstrukce fikčního světa, tedy světa vytvořeného 

svým autorem, se uplatňuje narativ. V další části práce tak popisuji narativy typické pro 

strukturu ČT 4 s cílem nalézt narativ, jenž by mohl sloužit jako určitá předloha pro narativ 

šampionátu. Finální podobu dává narativu jednak vypravěč (moderátor, komentátor), který 

slovně popisuje, co se právě odehrává a jednak režisér, který zodpovídá za obrazovou skladbu 

příběhu. Narativ pomáhají konstruovat znaky přítomné ve vysílání, jejichž závěrečný rozbor 

vede k uvědomění, které znaky vznikly na základě podobnosti či souvislosti s označovaným 

předmětem, a které jsou pouhou domluvou společnosti. Diskurzivní, sémiotické a narativní 

analýze podrobuji tři utkání českého národního týmu: Česko – Lotyšsko, Česko – Slovensko a 

Česko – Rusko. Ta mají po srovnání s narativem typickým pro strukturu ČT 4 potvrdit 

existenci jednoho platného narativu, který si média pro hokej vytvořila. 
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Abstract 

This thesis deals with designing of reality during the Ice Hockey World 

Championship 2011 in Bratislava, for which Robert Zaruba devised a unique project built on 

the myth of friendship and cohesion of the Czechs and the Slovaks.The theoretical basis of 

this work is the social construction of reality, according to which the reality in our minds is 

shaped by society. In the analysis of the structure of the broadcast channel CT 4, I am trying 

to find out how much does  ice hockey push on viewer´s mind and what is the amount of 

the Czech Republic and Slovakia national teams involvement. As a means of construction 

and reconstruction of the fictional world, the world created by its author, narrative is 

applied. The narratives typical for the structure of the CT4 are descibed in the next part in 

order to find a narrative that could serve as a template for the narrative of the 

championship. The final form of the narrative is shaped both by the 

narrator (presenter,commentator), who verbally describes what is happening and also the 

director whois responsible for the visual composition of the story. Features used in 

brodcasting, whose final analysis leads to the ability of distinction of the characters creating 

on the basis of similarity and context of highlighted object or those having arisen from 

anagreement among society, help to construct the narrative. I used discursive, semiotic and 

narrative analysis for  three games of the Czech national team: the Czech Republic - Latvia, 

the Czech Republic - Slovakia and the Czech Republic - Russia. These, compared 

with the narrative structure typical for CT 4, should  confirm the existence of 

avalid narrative that media have created for hockey. 
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Úvod 

O manipulativní moci médií už dnes nikdo nepochybuje. Lidé často chápou 

manipulaci jako konkrétní sdělení, které má určitý záměr a stojí za ním určitý zájem a přitom 

nevnímají manipulaci ve smyslu vytváření uzavřeného obrazu světa, který jim média 

zprostředkovávají. Nabízejí jim sdělení, která nějakým způsobem vypovídají o společnosti, 

jejích normách, hodnotách a pravidlech, a to pomocí významů obsažených v těchto sděleních. 

Média jsou tedy schopna definovat společensky platné významy a ovlivňovat publikum, čímž 

se významnou měrou podílejí na konstruování sociální reality (Jirák, Köpplová, 2007). Média 

ale nesdělují pouze zkreslené, neúplné a lživé, anebo naopak zcela přesné a pravdivé 

informace, spíš nás nutí určitým způsobem vnímat okolní realitu. Nastolují témata, o kterých 

se mluví a o kterých ne, vytvářejí rámec, ve kterém přemýšlíme o světě. 

Ve své práci vycházím z Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna, podle nichž je 

základem našeho vnímání a chápání světa vědění konstruované sociálně. To znamená, že je 

vytvářeno v našich myslích pod vlivem společnosti. Na socializaci jedince se výrazně podílejí 

instituce, tedy i média. Instituce udávají vzorce chování, které lidskému jednání předurčují 

jeden směr ze všech teoreticky možných směrů. V tomto kontextu je pak vědění jakýmsi 

návodem, který definuje zmíněné institucionalizované oblasti chování a role, jež mají být 

v souvislosti s danými institucemi hrány. „Toto vědění je v průběhu socializace vštěpováno 

jako objektivní pravda a tím je internalizováno jako subjektivní realita. Tato realita má pak 

schopnost jedince utvářet.“ (Berger, Luckmann, 1999: 69)  

Mediální konstrukce reality se nejčastěji zmiňuje v souvislosti s politickými 

událostmi, u kterých je očekávatelný způsob jejich mediální prezentace. Ovšem ne pro 

každého je politika oblastí vhodnou pro pochopení sociální teorie, a tak jsem se rozhodla ji 

aplikovat na sport. Tím, že je sport v dnešní době považován spíše za zábavu a divák se u 

obrazovek baví, zápas prožívá, nechá se jím strhnout, konstrukci si zpravidla vůbec 

neuvědomuje. Přitom sportovní události běžně probíhají podle konkrétního narativu 

vytvořeného médii, ze kterého vyplývá konstrukce. Jednotlivé momenty utkání jsou 

vyprávěny tak, aby měly svou logiku a nesváděly k jinému možnému výkladu. Divák 

konzumuje obsah, který mu média předkládají a nepřemýšlí nad tím, proč je v záběru ten či 

onen hráč, předkládanou realitu bere jako samozřejmou.  

Vhodnou sportovní událostí k analýze bylo 75. Mistrovství světa v hokeji, které v roce 

2011 pořádalo poprvé v samostatné historii Slovensko. Robert Záruba ve svém projektu 

evidentně usiloval o vytvoření idey soudržnosti, přátelství a porozumění mezi Čechy a 



 

14 

 

Slováky. K posílení této domněnky mělo vést několik motivů. Vzpomínky na společnou 

minulost národů, zařazení všech zápasů obou reprezentací do vysílání, a především nominace 

slovenského hokejisty Miroslava Hlinky do role experta speciálně pro světový šampionát. 

Moderátoři ČT 4 si mohli diváka předělat k obrazu svému pouze v předzápasových a 

přestávkových studiích, kde mu určovali, co by měl v utkání sledovat. I když v této práci 

přímo nezmiňuji Mytologii Rolanda Bartese, je evidentní, že hokejový narativ bude 

podporovat hledání mýtů. Moderátoři budou pro diváky nacházet novodobé hrdiny, hráče, 

kteří by mohli do výsledku zápasu výrazněji promluvit nebo kteří jsou něčím výjimeční. 

Nedají divákovi prostor vypátrat, kdo je nejlepší, ale rovnou ho o tom informují. A to divák 

chce. Netouží po tom sám si zjišťovat informace, je rád pasivní a čeká, co mu média 

nabídnou. Daný obsah pak přijmou, neuvažují, že by něco mohlo být jinak. Za narativ 

samotného zápasu zodpovídá švédská režie, která má na výrobu světových šampionátů 

smlouvu až do roku 2015. Režisér má moc volbou záběrů a jejich délkou prosadit či upozadit 

aktéry zápasu, a tím narativ pozměnit. Řazení jednotlivých záběrů švédského režiséra pro 

vyjádření určitého motivu v porovnání s prací českého štábu by mělo vést ke zjištění, že se 

narativy shodují nebo liší. V prvním případě půjde o mediální konstrukci reality, ve druhém 

nikoliv.  

Jako výzkumnou metodu jsem si stanovila diskurzivní, narativní a sémiotickou 

analýzu. První z nich mě zajímala ve fázi, kdy jsem zjišťovala zásah hokejových pořadů 

s tématikou šampionátu do struktury vysílání ČT 4 a jejich řazení. Tyto postupy společenské 

organizace – diskurzivní praktiky vytvářejí významy, které nevyplývají z obsahu události, ale 

naznačují třeba důležitost události. V analytické části jsem rozebrala též diskurzivní strategie, 

jako jsou jazykové strategie a vizuální kódy, které vedou k vytváření reality. Dále mě 

zajímaly příběhy, které se vyskytují ve struktuře ČT 4, a tudíž jsem zvolila narativní analýzu. 

V té je kladen důraz na to, jakým způsobem dílo sděluje myšlenky autora a jak oslovuje 

příjemce. Teoretické východisko pro narativ mi pak poskytlo dílo Lubomíra Doležela a první 

moderní analýza narativu v pohádce, jejímž autorem je Vladimír Jakovlevič Propp. Sportovní 

kanál je bohatý co do počtu narativů, a tak jsem postihla pouze ty nejčastější. Sémiotickou 

analýzu jsem využila proto, že hovoří o způsobu, jakým je v textech význam konstruován. 

Dává možnost rozpoznat a interpretovat znaky, které se v narativu vyskytují. V centru mého 

zájmu tak byly i znaky, jak je definoval Ch. S. Peirce. Tedy znaky, které pojí s označovaným 

předmětem podobnost, souvislost a které jsou dané pouhou konvencí. Cílem práce je 

prokázat, že i v případě sportovních událostí celosvětového charakteru, jde o mediální 

konstrukci reality. 
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1. Teoretická část 

Teoretická část začíná výkladem sociální konstrukce reality. Jak vzniká sociální řád, jak 

probíhá socializace jedince a jaké postavení v životě jedince představuje každodenní realita, 

vysvětlují Peter L. Berger a Thomas Luckmann. V další části práce představuji projekt 76. 

Mistrovství světa v ledním hokeji a zasazuji ho do struktury vysílání kanálu ČT 4. V centru 

mého zájmu je narativ, který mi umožní odhalit mediální konstrukci reality. Jak je narativ 

koncipován, kdo se na jeho konstrukci podílí a jaké jsou alternativy klasického narativního 

textu, formuluje Lubomír Doležel. Pro inspiraci ještě využívám první moderní analýzu 

narativu Vladimíra Jakovleviče Proppa. Ten se zaměřil na pohádky, které mají schéma, jsou 

vybudované na pravidelném střídání funkcí, které jsou přítomné v každé pohádce a neustále 

se opakují. Následně popisuji nejčastější narativy vyskytující se ve struktuře ČT 4. Na závěr 

této části využívám rozdělení znaků na ikony, indexy a symboly podle Ch. S. Peirce, které 

vede k uvědomění přirozených znaků ve vysílání a těch vytvořených na základě dohody. 

 

1.1.  Sociální konstrukce reality 

 

Výchozím konceptem pro mediální konstrukci reality je sociální konstrukce reality 

tak, jak ji definovali sociologové Peter L. Berger a Thomas Luckmann. 

Sociálněkonstruktivistická teorie předpokládá, že realita je vytvářena sociálně, to 

znamená, že člověk (společnost) je současně tvůrcem i produktem sociálního světa. 

Základními pojmy tohoto východiska jsou realita a vědění. Ty se v různých společnostech i u 

různých jedinců liší v závislosti na tom, co je v dané společnosti považováno za vědění. 

Nezáleží přitom na platnosti tohoto vědění, ale právě na jeho danosti. Jak je pak utvářeno 

lidské vědění o realitě v každodenním, neteoretickém nebo preteoretickém životě je 

předmětem zájmu sociologie vědění. „Právě z tohoto „vědění“ je spletena síť významů, bez 

nichž by společnost nemohla existovat.“ (Berger, Luckmann, 1999: 22) 

 

1.1.1. Realita každodenního života 

Vědomí je schopné se pohybovat v různých sférách reality. Člověk zcela jinak vnímá 

objekty z každodenního života a objekty ze snu, a sám si tak uvědomuje, že se svět skládá 

z více realit. Jako realita par excellence vystupuje realita každodenního života, protože 

každodenní život útočí na vědomí nejvýraznějším způsobem.  Její přítomnost je obtížné 
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oslabit, natož ignorovat. Tato realita se jedinci jeví jako řád objektů, které byly jako objekty 

pojímány ještě předtím, než se narodil.   

Za nejreálnější realitu v mém vědomí považuji to, co mě v každodenním životě 

potkává „tady“ (moje tělo) a „teď“ (tento okamžik), to, co je blízké mému fyzickému 

působení. Realita každodenního života se od ostatních realit ostře odlišuje svou 

intersubjektivitou, neboť je ve svých významech sdílena s ostatními.  Je nám společný určitý 

typ běžného uvažování o této realitě, protože i oni chápou objektivizace, i oni budují tento 

svět kolem „tady a teď“. Ostatní reality jsou ve srovnání s každodenní realitou vnímány jako 

vyhraněné oblasti významů, jejichž typickými zdroji jsou umění a náboženství. 

Jednotlivé reality jsou ve vzájemné sociální interakci. Podle Bergera a Luckmanna 

dochází k nejintenzivnějším prožitkům během interakcí různých realit při setkání člověka 

s jiným jedincem tváří v tvář. Subjektivita mého protějšku je mi dostupná „tady a teď“ 

prostřednictvím co největšího počtu projevů, ať už verbálních či neverbálních. I v této situaci 

se však partneři vnímají prostřednictvím typizačních schémat (rolí), která neustále ovlivňují 

jejich chování k tomu druhému. Realita každodenního života tak probíhá jako nepřetržitý sled 

typizací, lišících se mírou anonymity ve smyslu vázanosti na přítomný okamžik. Každá 

typizace v sobě obsahuje počáteční anonymitu. „Anonymita vzrůstá, jak od blízkých lidí 

postupuji k pouhým současníkům, protože anonymita typizací, jejichž prostřednictvím 

vnímám v situaci tváří v tvář lidi, je neustále „naplňována“ mnohostí živých projevů, které 

odkazují na konkrétního člověka.“ (Berger, Luckmann, 1999: 37) 

Už mimo rámec situace tváří v tvář je rozšířena objektivace. Jedná se o schopnost 

lidského vyjadřování projevovat se v produktech lidské činnosti, které jsou objektivně 

dostupné jako prvky reality jak jejich autorům, tak ostatním lidem. Realita každodenního 

života je těmito objektivace naplněna a zároveň tyto objektivace umožňují existenci této 

reality. Podstatným typem objektivace je označování neboli vytváření znaků. Znak nese oproti 

jiným objektivacím viditelný záměr sloužit jako odkaz na subjektivní významy.  

Nejvýznamnějším znakovým systémem společnosti je jazyk a to díky tomu, že většina 

objektivací reality každodennosti je udržována jazykovými významy. „Každodenní život je 

především život s jazykem a prostřednictvím jazyka, který sdílím se svými bližními.“ (Berger, 

Luckmann, 1999: 42) Vnitřní schopnost reciprocity umožňuje synchronizaci vytváření 

zvukových znaků při rozhovoru s probíhajícími subjektivními významy hovořících partnerů. 

Tím pro mě začínají být mé subjektivní významy objektivně přístupné a stávají se de facto 

reálnějšími. Jazyk tedy dokáže vytvořit a ustálit mou vlastní subjektivitu. 
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Jazyk odkazuje především na realitu každodenního života, ale může jí i zcela 

transcendovat tím, že obsáhne oblasti reality, které spolu vůbec nesouvisejí. Pomocí aparátu 

symbolů pak lze jakékoliv téma přesahující oblasti reality uchopit. Symboly jako takové 

představují největší odpoutání od osy „tady a teď“ každodenního života a jazyk vytváří 

mohutnou stavbu symbolických znaků, které jako by se tyčily nad realitou každodenního 

života. Jazyk symboly oddálené od každodenní zkušenosti nejen vytváří, ale může je i 

přitáhnout nazpět, a pak je předkládat jako objektivně reálné prvky každodenního života. Tím 

se symboly stávají součástí běžného vnímání reality. „Každý den se pohybuji ve světě znaků a 

symbolů. (Berger, Luckmann, 1999: 45) 

Znaky, symboly, jazyk a jejich sémantická pole komplexně vytvářejí sociální zásobu 

vědění, která je předávána z generace na generaci, a která je lidem přístupná v každodenním 

životě. Jedinec většinou nemá zájem proniknout hlouběji do problémů, a tak se značná část 

sociální zásoby vědění skládá z návodů na zvládání rutinních problémů. Přesto sociální 

zásoba vědění předkládá každodenní svět uceleným způsobem, i když jej neosvětluje jako 

celek. Realita se zdá být spíše „sféra světla na pozadí neprostupné tmy“ (Berger, Luckmann, 

1999: 49). Nikdy nevím, co se bude dít za mými zády. 

 

1.1.2. Objektivní realita 

Člověk jako jediný ze všech živočišných druhů nemá své přirozené prostředí a žije 

v otevřeném světě, jehož struktura není předem dána jeho biologickým vybavením. Lidský 

organismus se stále ještě biologicky vyvíjí ve chvíli, kdy už má určitý vztah ke svému 

prostředí. Proces stávání se člověkem probíhá ve vzájemném vztahu s prostředím a kulturním 

a sociálním řádem. Tvárnost člověka a jeho sklon podléhat společenským vlivům se zrcadlí 

v tezi „je tolik způsobů, jak se stát člověk, kolik existuje kultur“. Člověk vytváří sám sebe, 

osobnost se vytváří v době, kdy lidský organismus dokončuje svůj vývoj s prostředím. 

Osobnost stejně jako organismus nemohou být správně pochopeny bez sociálního kontextu, 

v němž se formovaly. 

Lidský organismus je vnitřně nestabilní, a proto je nutné, aby si člověk kolem sebe 

vytvořil prostředí, v němž se bude pohybovat. Člověk si takový sociální řád neustále vytváří 

při své externalizaci, tedy v momentu, kdy se projevuje do okolního světa a do různých realit. 

Mechanismu vzniku sociálního řádu se věnuje teorie institucionalizace, jíž předchází proces 

habitualizace. Jedná se o často se opakující lidskou činnost, která se ustálí ve snadno 

napodobitelný vzorec. Ten pak může být v budoucnosti opakován týmž způsobem bez 

sebevětší námahy. Habitualizace s sebou nese výhodu spočívající v zúžení možností volby a 
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tím jedinci poskytuje psychologickou úlevu způsobenou osvobozením se od výběru z více 

možností. „K institucionalizaci dochází vždy při vzájemné typizaci habitualizovaných 

činností určitým typem vykonavatelů těchto činností.“ (Berger, Luckmann, 1999: 58) Tyto 

typizace jsou vždy sdílené, dostupné všem členům dané společenské skupiny. Pro instituce 

jsou příznačné dvě vlastnosti. Jednak mají své dějiny, které je potřeba k porozumění dané 

instituci znát, a jednak řídí lidské chování tím, že předem udávají vzorce chování předurčující 

lidskému jednání jeden směr ze všech teoreticky možných. Institucionalizace se projevuje 

v každé sociální situaci, i když se setkají osoby ze zcela jiných společenských světů. Při 

interakci se u nich brzy začnou vytvářet typizace a jedinci budou tváří v tvář jeden druhému 

hrát jisté role. Ve výsledku vznikne soubor oboustranně typizovaných činností, které se pro 

každého z nich v jeho roli staly zvykem. Postupně si vytváří zázemí stability umožňující 

dělbu práce a realizaci nových nápadů. Svět institucí v tomto případě existuje pouze 

v zárodečném stavu. Když však bude předáván dalším lidem (dětem), dojde k završení 

procesu institucionalizace. Právě vzniklé instituce získávají kromě historičnosti i objektivnost, 

což znamená, že existují zcela nezávisle na jedincích, kteří je pro danou chvíli ztělesňují. Jsou 

pojímány tak, jako by nyní měly svou vlastní objektivní realitu. Člověkem vytvořená realita je 

brána jako přirozená. Jedinci sebou stvořenému světu plně rozumějí, v jejich vědomí se 

promění v pevnou strukturu. Zato pro děti se tento svět stane především v počáteční fázi jejich 

socializace jediným možným. 

Při předávání institucí dalším generacím je nutná legitimizace, díky níž se instituce 

stanou objektivně dostupné a subjektivně věrohodné. Potomci znají původní význam institucí 

jen zprostředkovaně, nikoliv ze své paměti, a je tedy nutné jim jejich význam vysvětlovat 

pomocí nejrůznějších legitimizačních formulí. Skrz tyto formule vtiskuje uvažující vědomí 

institucionálnímu řádu určitou logiku, nejčastěji prostřednictvím jazyka. Logika vtiskovaná 

jazykem je součástí sociálně dostupné zásoby vědění a jako taková je považována za danou. 

Instituce tedy vlastně tvoří provázaný celek, ony samy vytvářejí danou vnitřní logiku. 

Soudržnost institucionálního řádu je možné pochopit prostřednictvím vědění, které o 

něm jeho příslušníci mají. Nejedná se přitom pouze o teoretické vědění, ale i o to, co o 

sociálním světě ví každý. Vědění je v tomto kontextu návodem, jelikož definuje 

institucionalizované oblasti chování a role, jež mají být v souvislosti s danými institucemi 

hrány. „Toto vědění je v průběhu socializace vštěpováno jako objektivní pravda a tím je 

internalizováno jako subjektivní realita. Tato realita má pak schopnost jedince utvářet.“ 

(Berger, Luckmann, 1999: 69) 
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Zkušenosti uchované ve vědomí jsou sedimentovány, vytvářejí ve vzpomínkách jasné a 

zapamatovatelné entity. Při soužití několika jedinců dochází k intersubjektivní sedimentaci, a 

zkušenosti z jejich společného života jsou začleňovány do společného souboru vědění. Jazyk 

poté tyto sdílené zkušenost anonymizuje a tím je činí přístupné všem. Stává se tak základem i 

nástrojem sociální zásoby vědění. Jazyk se stává úložištěm nesmírného množství skupinových 

sedimentací, které si lze osvojit jako soudržné celky, a není tedy nutná rekonstrukce 

původního procesu jejich vzniku. Z toho vyplývá, že skutečný původ sedimentací není 

důležitý. Tradice může vytvářet naprosto odlišnou teorii jejich původu, aniž by došlo 

k ohrožení toho, co už bylo objektivováno. Tento proces se odehrává při předávání významů, 

které se vyznačují vlastnostmi instituce, ale i typizací jiných lidí., které nejsou bezprostředně 

relevantní pro určité instituce. Budou existovat typizované procedury pro předávání tradice 

vědoucími nevědoucím. Něco vědět a nevědět odkazuje k tomu, co je sociálně definováno 

jako realita. To znamená, že daní jedinci nepředávají soubor vědění proto, že jsou jedinci, ale 

znají ho (to znamená, že jsou definováni jako vědoucí), protože jsou to ti daní jednici. 

Základem institucionálního řádu je typizace nejen lidského chování, ale i určitých 

činností a jejich forem s objektivním významem. Jedinci mohou být pojímáni jako 

vykonavatelé opakujících se objektivních, všeobecně známých činností, které může 

všeobecně provádět jakýkoliv aktér příslušného typu. Tato skutečnost ovlivňuje způsob, 

jakým člověk vnímá sám sebe. V daný okamžik se chápe především prostřednictvím své 

identifikace se sociálně objektivovanou činností, se svou rolí. Této identifikace se jedinec 

opět zbavuje, když o svém počínání začne po skončení činnosti uvažovat. Role představují 

typy aktérů, jimž je charakteristická zaměnitelnost konkrétních lidí nesoucí tuto roli. „Hraním 

rolí se jedinec účastní sociálního světa. Internalizací těchto rolí se pro něj tento sociální svět 

stává subjektivně reálným.“ (Berger, Luckmann, 1999: 76) Každý aktér je zodpovědný za 

dodržování zásad pro správné vykonávání rolí, které mohou být vštěpovány jako součást 

institucionální tradice a využity k posuzování všech aktérů. Veškeré institucionální chování 

v sobě obsahuje role, které reprezentují institucionální řád v jeho soudržné celistvosti. A to ať 

už jde o role jako takové nebo o celou institucionální síť chování. Každá role otevírá bránu do 

určité oblasti celkové zásoby vědění společnosti. Tím je myšleno, že jedinci pro zvládnutí role 

nestačí osvojit si pouze povinnosti bezprostředně nutné pro její provedení, ale musí být 

zasvěceni třeba i do emotivních vrstev zásoby vědění. Což vede k distribuci vědění. 

Institucionalizace není nevratný proces, i přesto, že mají jednou vzniklé instituce 

tendenci přetrvávat. Rozsah institucionalizovaných činností se totiž může z mnoha 

historických důvodů zmenšovat a může docházet k částečné deinstitucionalizaci. V historické 
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různorodosti je zakořeněn způsob, jakým je institucionální řád objektivizován. Jakmile je 

ustanoven objektivní sociální svět, je otevřená cesta pro zvěcnění. Zvěcnění je proces, v jehož 

průběhu přestává být objektivovaný svět vnímán jako lidský výtvor a je trvale chápán jako 

nezměnitelná skutečnost, se kterou nemají lidé nic společného. Výklad se náhle obrací. 

Z původního „člověk je tvůrcem světa“ se stává „člověk je výtvor tohoto světa“. Přesto i při 

pojetí světa jako zvěcnělého, nepřestává člověk tento svět vytvářet. 

Jak již bylo naznačeno výše, při předávání objektivace institucionálního řádu další 

generaci musí dojít k jeho legitimizaci. Legitimizaci lze popsat jako „druhoplánovou“ 

objektivaci významů. Vytvářejí se nové významy, které slouží k integraci významů již 

vytvořených během jednotlivých institucionalizací, a tím dochází k vysvětlení a ospravedlnění 

ústředních prvků institucionální tradice. Legitimace vysvětluje institucionální řád tak, že 

připisuje objektivovaným významům kognitivní hodnotu a ospravedlňuje ho tak, že jeho 

praktickým imperativům dodává normativní důstojnost. Legitimizace se netýká pouze hodnot, 

ale nesou s sebou také vědění. Neříkají jedinci pouze, proč by měl jednat tak či onak, ale 

říkají mu také, proč jsou věci takové, jaké jsou.  

Rozlišují se čtyři úrovně legitimizace. Na preteoretické úrovni mluvíme o legitimizaci 

v okamžiku, kdy začne být předáván systém jazykových objektivizací. Do druhé úrovně patří 

nejrůznější vysvětlovací schémata popisující vztahy mezi soubory objektivních významů, 

například přísloví, legendy, pohádky. Legitimizace třetího stupně jsou velmi složité a 

různorodé explicitní teorie, a proto jsou svěřovány specialistům. Legitimizace se tu dostává za 

hranice praktického využití, stává se „čistou teorií“ a může spustit vlastní proces 

institucionalizace. Poslední úroveň legitimizace se odehrává prostřednictvím symbolických 

celků, které nemohou být prožívány v každodenním životě. „Symbolické světy jsou pojímány 

jako matrice veškerých společensky objektivovaných a subjektivně reálných významů.“ 

(Berger, Luckmann, 1999: 97) Na celou společnost je pohlíženo jako na něco, co se děje 

uvnitř tohoto světa, jehož součástí jsou i mezní situace života jedince. Z nejzávažnějších 

plodů symbolického světa je pro člověka legitimizace smrti, neboť právě smrt představuje pro 

realitu každodenního života největší hrozbu. V tomto momentu se projevuje klíčová 

schopnost symbolických světů zmírňovat strach. 

Symbolické světy jsou sociálními výtvory s vlastní historií, následují po objektivaci, 

sedimentaci a hromadění vědění. Všechny mezní reality jsou uspořádány společně s realitou 

každodenního života do téhož symbolického světa tak, aby jí zajistili nadřazené a rozhodující 

postavení. Kromě toho symbolický svět uspořádává jednotlivá období jedincova života a 

historii. Jedinci poskytuje pocit bezpečí, že žije správně, když se dívá zpětně. Ve vztahu 
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k minulosti vytváří paměť, která je sdílena se všemi jedinci socializovanými v rámci daného 

společenství, a propojuje tak předchůdce s jejich následovníky ve smysluplný celek. 

„Společnost jako celek nyní dává smysl. Jednotlivé instituce a role jsou legitimizovány svým 

umístěním ve světě, který má jako celek určitý význam.“ (Berger, Luckmann, 1999: 103) 

Předpokladem symbolického světa je teoretické uvažování nějakého jedince, které lze 

popsat jako legitimizaci druhého stupně. (Tento svět je nejdříve objektivován a až poté se o 

něm teoretizuje). Legitimizace symbolických světů prostřednictvím pojmového aparátu je 

nezbytná tehdy, když tento svět začne představovat nějaký problém. Každý symbolický svět 

je však od začátku problematický, protože nemůže být jako celek považován za samozřejmý. 

Veškeré společenské jevy jsou totiž konstrukty vytvořené v průběhu historie lidskou činností. 

Nebezpečí pro symbolický svět i institucionální řád představují skupiny, které zastávají 

alternativní definice reality jako je kacířství. Symbolický svět není pojmovým aparátem pouze 

udržován, ale i přetvářen. Často se tak děje ve chvíli, kdy je společnost konfrontována s jinou 

společností, jejíž dějinný vývoj byl zcela odlišný. Alternativní symbolický svět při střetu 

s „oficiální“ tradicí dokazuje, že náš vlastní svět není tak samozřejmý, jak se zdál být. 

Postavit se tomuto světu vyžaduje velmi složitý pojmový aparát. Ten v sobě zahrnuje 

systematizaci kognitivních a normativních legitimizací, které už byly ve společnosti přítomné 

dříve v jednodušší formě a vyústily v daný symbolický svět. Vztah mezi kognitivními a 

normativními pojmovými aparáty je prostupný.  

V historii převažujícími typy pojmových aparátů jsou mytologie, teologie, filosofie a 

věda, přičemž prvně jmenovaný představuje nejstarší prostředek udržování symbolického 

světa a tedy i nejstarší formu legitimizace. Mytologie pojímá realitu jako svět každodenní 

zkušenosti protnutý posvátnými silami. Daný svět je postulován jako objektivní realita, a tak 

nemusí být výrazněji teoreticky udržován. Aby bylo postulováno „tajemství“, odborníci 

zakotvují své vědění institucionálně.  Pojmový aparát teologie se oproti předešlému vyznačuje 

větší mírou teoretické systematizace. V teologickém světě nejsou životy lidí a bohů tak 

teoreticky provázané, proto je soubor vědění z této oblasti více vzdálen od obecné zásoby 

vědění společnosti a tím je hůře osvojitelný. Složitá teologie se tak stejně jako následující 

systémy stala záležitostí elit odborníků. Důkazem náročnosti udržování symbolického světa je 

moderní věda, která s konečnou platností zbavuje každodenní svět posvátnosti. Kromě typů 

pojmových aparátů jsou velmi důležité i dva způsoby užití pojmových aparátů, terapie a 

potlačení. Zatímco první se snaží udržet devianty uvnitř institucionalizovaných definic reality, 

druhému jde o pojmové vyhlazení všeho, co stojí mimo symbolický svět. Potlačení lze označit 
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za určitý druh negativní legitimizace, neboť popírá realitu daných jevů, které se do tohoto 

světa nehodí. 

Pokud se až příliš ponoříme do složitosti pojmových aparátů, může nám uniknout 

skutečnost, že realita je definována sociálně. Definují ji univerzální odborníci, kteří tvrdí, že 

znají zastřešující definice reality jako takové. Kvůli tomu, že se pohybují na úrovni značné 

abstrakce, ostatní lidé se domnívají, že jejich teorie nemají k běhu života žádný vztah a jsou 

odtrženy od dějin i společnosti. Dalším důsledkem je posílení tradicionalismu. Čím více jsou 

zastřešující legitimizace abstraktní, tím méně je pravděpodobné, že dojde k jejich změně 

v souladu s měnícími se praktickými potřebami situace. Vznik univerzálních odborníků 

přináší možnost společenského konfliktu mezi soupeřícími klikami teoretiků. Když při 

prosazování definice reality nestačí argumenty, přicházejí na řadu síla. Univerzální odborníci 

mohou získat vlivný monopol na všechny definice reality ve společnosti „Tento monopol 

znamená, že daný symbolický svět je udržován jedinou symbolickou tradicí.“ (Berger, 

Luckmann, 1999: 120) V případě, že bude definice vázaná na mocenské zájmy, můžeme jí 

nazývat ideologií. To se stává tehdy, když se nepodaří ustanovit nebo udržet monopolní 

situaci. 

Většina moderních společností je pluralitní. Tudíž v nich existuje sdílené jádro 

symbolického světa považované za dané společně s různými dílčími světy, které existují vedle 

sebe a vzájemně se přizpůsobují. Tato situace nutí odborníky hledat způsoby, jak 

legitimizovat vzniklý stav demonopolizace. Jedním z důležitých typů odborníka je intelektuál. 

Berger a Luckmann ho charakterizují jako opozičního experta na záležitosti definování 

reality, o jehož odborné znalosti velká část společnosti nestojí. 

 

1.1.3. Společnost jako subjektivní realita 

Odrazem základních vlastností sociálního světa jsou externalizace, objektivace a 

internalizace. Společnost tedy chápeme jako neustálý dialektický proces tří složek sociální 

reality. „Společnost je výtvorem člověka. Společnost je objektivní realitou. Člověk je 

výtvorem společnosti.“ (Berger, Luckmann, 1999: 64) Z toho vyplývá, že se jedinec jako člen 

společnosti nerodí, ale stává se jím v průběhu svého života. Nejprve prochází procesem 

internalizace - bezprostředně vnímá či interpretuje objektivní události jako události nesoucí 

význam. Vnímá je tak jako projevy subjektivních procesů jiného člověka a jejich význam 

přijímá subjektivně za svůj. Na základě tohoto východiska pak chápe svět jako společenskou 

realitu s určitým významem. Mezi námi probíhá neustálá vzájemná identifikace, každý se 

podílíme na existenci toho druhého. Proces, kterým se jedinec stává členem společnosti, 
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nazýváme socializace. První socializací je primární socializace započatá v dětství. Jakýkoliv 

následný proces, který přivádí již socializovaného jedince do nových oblastí objektivního 

světa společnosti, je sekundární socializace. 

Jedinci jsou už při narození vnuceni významní druzí. Dítě se od významných druhých 

nejen učí, ale také se s nimi emocionálně identifikuje nejrůznějšími způsoby. Osvojuje si 

jejich role a postoje a v průběhu tohoto procesu přejímá jejich svět. „Dostat identitu znamená 

dostat přiděleno určité místo ve světě.“ (Berger, Luckmann, 1999: 131) Subjektivní přijetí 

identity a subjektivní přijetí světa jsou pouze rozdílná hlediska téhož procesu internalizace. 

(Stejně tak internalizace jazyka). Pro dítě je rozhodující fází socializace vytvoření vědomí 

postupné abstrakce od rolí a postojů konkrétních významných druhých k postojům obecným, 

které zastávají zobecnělí druzí. Obecnost určitého pravidla je subjektivně rozšiřována, když 

jej zastává více lidí, tedy společnost. Jedinec získává identitu obecně, která zůstává stejná bez 

ohledu na to, s jakými lidmi se setkává. Až po vytvoření zobecnělého druhého, je ustanoven 

symetrický vztah mezi objektivní a subjektivní realitou. To, co je reálné „venku“, je reálné 

„uvnitř“. Zmíněná symetrie není statickým navždy daným stavem věcí, je opakovaně 

vytvářena in acta. 

V průběhu primární socializace se nevyskytuje žádný problém, protože zde není 

možnost volby významných druhých, a jedincova identifikace je automatická. Při primární 

socializaci se vytváří první svět jedince, který je přesvědčivě a nezpochybnitelně reálný. 

Ačkoliv může být při následujících deziluzích původní pocit oslaben, vzpomínky na jistotu 

prvního poznání reality, jsou se světem dětství stále spojeny. Socializace nikdy nekončí. 

Nutnost sekundární socializace vyvstává tehdy, když ve společnosti dojde k určité dělbě práce 

a sociální distribuci vědění. Sekundární socializací se rozumí internalizace institucionálních 

subsvětů, především nabývání vědění nutného pro určitou roli. Ve většině společností je 

přechod od primární k sekundární socializaci provázen určitými rituály.  

Do procesu sekundární socializace vstupuje již utvořená osobnost a již internalizovaný 

svět.  V této souvislosti se objevuje problém návaznosti mezi původní a novou realitou, neboť 

nové obsahy musejí být navršeny na už internalizovanou realitu. Sekundární socializace se na 

rozdíl od primární obejde bez emocionální identifikace dítěte s významnými druhými, 

k jejímu zdárnému průběhu postačí jen určitá míra identifikace obsažená v jakékoliv 

komunikaci mezi lidmi. Jedinec si většinou uvědomuje institucionální prostředí (učitel a žák). 

Formální role nevýznamných druhých se vyznačují vysokým stupněm anonymity, což 

znamená, že jsou funkcionáři jako jedinci od sebe snadno zaměnitelní. Realitu sekundárních 

internalizací je relativně snadné si odmyslet, což jedinci umožňuje vytvářet si odstup od své 
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celkové osobnosti a její reality na jedné straně a od části osobnosti spojené s určitou rolí a její 

realitou na straně druhé. 

Každá fungující společnost si musí vytvořit postupy pro udržování reality, kterými by 

si zajistila symetrii mezi objektivní a subjektivní realitou. U subjektivní reality je třeba odlišit 

její udržování v běžných situacích a v krizových situacích. První typ slouží k zachování 

internalizované reality v každodenním životě, druhý typ v krizových situacích. Na stvrzování 

jedincovi subjektivní reality se podílejí určitým způsobem všichni lidé, s kterými se 

v každodenním životě potkává. Nejvíce ho však ovlivňují významní druzí stvrzující jeho 

identitu, méně významní pak zastávají úlohu jakéhosi chóru. Nejvýznamnějším prostředkem 

k udržování reality je konverzace, jíž se rozumí především to, že spolu lidé mluví. K tomuto 

procesu ovšem dochází i bez přítomnosti skutečné konverzace, jako v případě korespondence. 

Konverzační aparát soustavně udržuje, proměňuje a rekonstruuje subjektivní realitu jedince. 

Během konverzace mluvčí většinou nedisponují tolika slovy, aby jimi bylo možné definovat 

povahu světa. „Konverzace se spíše odehrává na pozadí světa, který je považován za 

samozřejmý.“ (Berger, Luckmann, 1999: 150) K ohrožení subjektivní reality dochází vlivem 

narušení trvalosti a důslednosti konverzačního aparátu. Všichni lidé používající stejný jazyk, 

udržují pro jedince reálnost dané reality. I zde se už poněkolikáté potvrzuje klíčová role 

jazyka jako objektivizátora, konstituenta objektivizací. Při konverzaci se z jazykových 

objektivací stávají objekty individuálního vědomí, předměty subjektivní reality, která je vždy 

závislá na určitých strukturách věrohodnosti. 

Subjektivní realita může být transformována, to znamená, že může být v různých 

stupních pozměňována, ale nikdy ne celá. Existují ovšem případy transformace, která se jeví 

jako totální – tzv. alternace. K alternaci jsou nezbytné procesy resocializace, jejichž podstatou 

je překopírovat typickou silnou citovou identifikaci s významnými druhými typickou pro 

období dětství. Tito významní druzí zprostředkovávají jedinci nové struktury věrohodnosti, 

nový svět. Jedinec procházejí alternací tak zpřetrhá fyzické nebo psychické kontakty se svým 

dřívějším světem. Když nová realita pevně zapustí své kořeny, opět se otevírá prostor k 

navazování vztahů s novými lidmi. Subjektivní realita je právě při konverzaci s těmito 

novými významnými druhými transformována. Minulý život musí být nově interpretována 

z pohledu legitimizačního aparátu nové reality a na vše staré je nyní pohlíženo jako na 

zkušenosti. Rozdíl mezi resocializací a sekundární socializací je tedy jasný. Základem pro 

realitu resocializace je přítomnost, základem pro realitu sekundární socializace je stále 

minulost. 



 

25 

 

Socializace ve společnostech s jednoduchou dělbou práce a s minimální distribucí 

vědění vytváří do jisté míry předem profilované identity, které jsou snadno rozpoznatelné. 

„Každý ví, kdo jsou ostatní lidí a kdo je on sám.“ (Berger, Luckmann, 1999: 161) Neúspěšná 

socializace spojená s otázkou, kdo vlastně jsem, se vždy objevuje jako důsledek životních 

nehod, biologických či sociálních (mrzák, levoboček). Takový jedinec je pak uvězněn 

v objektivní realitě své společnosti, vysoce nesymetrické s realitou definovanou sociálně. Ve 

společnostech se složitější distribucí vědění stojí za neúspěšnou socializací různorodost lidí, 

kteří mají socializaci na starosti. Ti předávají jedinci společnou realitu z různých úhlů pohledu 

(ženy versus muži) a jedinec si musí mezi nabízenými definicemi reality zvolit správnou. 

Pokud však nejsou rozdílné verze v zásadním konfliktu, je pravděpodobné, že terapie bude 

úspěšná. Po vlastní identitě se však může ptát i úspěšně socializovaný jedinec, který 

se „zrádcem“ přijde do styku. Ke třetí neúspěšné socializaci dochází, když se při sekundární 

socializaci objeví alternativní reality a identity jako subjektivní možnosti volby, a vyvstanou 

tak rozpory ve vztahu k primární socializaci. Existuje také možnost, že si jedinec alternativní 

svět vybere záměrně ve snaze dosáhnout konkrétního cíle. 

Identita představuje výslednici dialektiky vztahu jedince a společnosti. Identita je 

vytvářena, udržována a přetvářena sociálními vztahy. Společnosti mají své dějiny, které jsou 

vytvářeny lidmi s určitou identitou. Historické sociální struktury dávají vzniknout dobře 

rozpoznatelným typům identit. Na těchto typizacích závisí orientace a chování v každodenním 

životě. Další dialektický vztah vnáší do vztahu mezi identitou a společností psychologie. 

Pokud jsou totiž psychologické teorie součástí sociální definice reality, mají schopnost 

projevovat se jako skutečnost v jevech, jejichž výklad se snaží podat. Samy se tedy mohou 

stát realitou. Internalizace psychologie je provázena identifikací, a tudíž se i podílí na 

formování identity. 

Dialektický vztah je též mezi přírodou a společností, přičemž dialektika se vyvíjí v již 

stanovených společensko-historických podmínkách. Organismus a společnost se vzájemně 

vymezují a omezují. V souvislosti s vnějšími aspekty tohoto vztahu organismus vytyčuje 

hranice toho, co je společensky možné. Společnost zase určuje, jak dlouho a jakým způsobem 

bude jednotlivý organismus žít. Usměrňuje především jeho sexualitu a přijímání potravy. 

Společenské usměrňování činnosti je jádrem institucionalizace, která je základem sociálního 

vytváření reality. Z hlediska vnitřních aspektů se tento vztah realizuje v tom, že biologická 

podstata klade společenskému působení odpor. Ten je postupně během socializace zlomen, i 

když se dostavuje pocit biologické frustrace. 
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Berger a Luckmann dochází k následujícím závěrům. „Člověk je biologicky předurčen 

k tomu, aby s ostatními lidmi vytvářel svět. Ten se mu stává dominantní, definitivní realitou. 

Jeho omezení jsou dána přírodou, ale zároveň na přírodu zpětně působí. V dialektice mezi 

přírodou a sociálně vytvořeným světem je přetvářen i samotný organismus. Tedy, v témže 

dialektickém vztahu člověk vytváří realitu a tím vytváří i sám sebe.“ (Berger, Luckmann, 

1999: 180) Sociologie vědění tudíž chápe lidskou realitu jako realitu vytvářenou sociálně. 

 

 

1.2. Struktura vysílání ČT 4  

Čistě sportovní kanál ČT 4 vznikl 10. února 2006 pod názvem ČT4 Sport. Zaměřuje se 

především na domácí sport a reprezentační akce, a tak v jeho repertoáru nechybí téměř žádný 

evropský či světový šampionát a Olympijské hry. Své působení na českém trhu zahájil právě 

přenosy z 20. Zimních olympijských her v Turíně. Kromě atraktivních sportovních událostí, 

prosazuje i menšinové sporty, které placené kanály nenabízejí. Sportem číslo jedna je lední 

hokej i díky nejvyšší divácké sledovanosti ze všech sportů v zemi. Vysoký podíl na propagaci 

nejrychlejší kolektivní hry na světě má současný šéfdramaturg Redakce sportu a hokejový 

patron Robert Záruba. V neolympijském roce 2011 se hlavní hokejovou událostí stalo 

Mistrovství světa, pro které právě Záruba vymyslel unikátní projekt, jemuž se kompletně 

podřídilo celé vysílání ČT 4. 

 

 

1.2.1. Projekt Roberta Záruby 

Dějištěm 75. šampionátu se stalo poprvé v samostatné historii sousední Slovensko, což 

skýtalo velké možnosti. Především vytvoření vlastního studia po čtyřech letech přímo na 

zimním stadionu, navíc na exkluzivním místě v horním patře nad středem kluziště Orange 

arény. V bratislavském studiu se během turnaje vystřídalo nad 40 hostů. V moderátorském 

křesle se střídal Petr Vichnar s Robertem Zárubou, pro něhož to byl dvacátý hokejový 

šampionát v řadě a tím se stal rekordmanem mezi akreditovanými žurnalisty. Ke stálým 

expertům České televize Martinu Hostákovi a Davidu Pospíšilovi přibyl Miroslav Hlinka, 

jediný hokejista, který v minulosti nastoupil za český i slovenský národní tým. Zápasy 

komentoval se svými spolukomentátory Záruba nebo Michal Dusík, reportérem byl Tomáš 

Jílek. Početný štáb zároveň pracoval v Košicích, a tak nebyl problém získat kompletní přehled 
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o dění v ostatních skupinách. Jeho jádro vytvořili komentátor Jiří Hölzel, spolukomentátor 

Milan Antoš a reportér Ondřej Zamazal. 

 

Komentátoři, experti a reportéři České televize nabídli program zaměřený 

pochopitelně hlavně na národní tým, který obhajoval zlaté medaile, a slovenské mužstvo 

hrající poprvé v historii elitní turnaj doma. Důraz kladený na pořadatelskou zemi byl 

srovnatelný s rokem 2004, kdy šampionát hostila Česká republika. Prvním výrazným 

ženským elementem v historii vysílání hokejových mistrovství světa se stala Jana Niklová. Ta 

v pořadu Hokejové poledne sumarizovala události z předchozího dne, informovala o 

novinkách z českého národního týmu a vedla rozhovory s hosty ze zákulisí mistrovství, jimž 

mohli pokládat otázky i samotní diváci prostřednictvím Facebooku. Jedním z témat byly třeba 

ženské novinářky kolem hokeje nebo partnerky hokejistů. Unikátem byly i živé vstupy jejích 

kolegů z právě probíhajících tréninků, na které se nikdy předtím hokejový příznivec neměl 

možnost podívat.  

 

Nedá se říct, že by ČT 4 měla během roku pevnou programovou strukturu, neboť se 

vysílání musí neustále přizpůsobovat velkým sportovním událostem. Ale lze vystopovat určité 

schéma řazení pořadů. Sportovní kanál nemá žádnou zpravodajskou relaci, i když už se 

několik let plánuje (pětiminutové Sportovní zprávy z úvodu roku 2011 se udržely na 

obrazovce jen do 8. dubna). A večerní a polední Branky, body, vteřiny mají své místo na ČT 

1, přehled sportovních zpráv je zase součástí zpravodajského bloku na ČT 24. Ráno a 

dopoledne ve všední dny patří reprízám domácích magazínů a záznamům zápasů domácích 

soutěží. Od tří hodin odpoledne se v premiéře vysílají stálé pořady (Na slovíčko, Sport v 

regionech) a magazíny o domácím (Timeout, Paralympijský magazín) i zahraničním sportu 

(Sport ve světě, Goalissimo). Kolem šesté hodiny večerní obvykle startuje hlavní televizní 

přenos (Buly – hokej živě), okolo deváté hodiny pak druhý přímý přenos. Noční frekvence je 

určena opět reprízám pořadů. Víkendové vysílání je nabité přenosy ovšem v závislosti na 

ročním období. (v létě během tzv. okurkové sezóny není, co vysílat, natož přenosy). Mezi 

dopolední a odpolední program bývá zařazen pořad vlastní výroby (Čtyřka, Basketmánie). 

V pozdních hodinách se na obrazovku vrací již odvysílané pořady. 

 

Mistrovství světa probíhalo sedmnáct dní a zejména v jeho úvodu bylo nutné kvůli 

množství duelů přizpůsobit vysílání jednotlivým utkáním. Česká televize odvysílala živě 37 

zápasů z celkového počtu 56, z toho ze skupin B a C v Košicích nabídla pouhé tři přímé 
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přenosy a všechny hrála Kanada. Zbylé zápasy nabídla divákům v záznamu, většinou 

zkráceném nebo formou živých vstupů v přestávkách hlavního přenosu. Rozhodně se tak 

z ČT 4 nestal výhradně hokejový kanál, jako tomu bylo u slovenské STV 3, která vysílala 

všechny zápasy pro mezinárodní hokejovou federaci živě. Přesto hokej obstojně zaplnil 

vysílací čas. Struktura vysílání byla následující. Po deváté hodině ráno zopakovala ČT 4 

nejzajímavější zápas mistrovství světa z předchozího dne, na nějž ve 12:00 živě navázala Jana 

Niklová pořadem z dějiště turnaje Hokejové poledne. Hlavní program na ČT 4 začínal úderem 

půl čtvrté odpoledne, kdy se ohlásilo studio z Bratislavy k prvnímu zápasu dne. Hokejový 

program ČT si zakládá především na nejrychlejším možném zpravodajství, a tak součástí 

jednoho zápasu byly obrazové reportáže ze zbývajících třech zápasů z denního programu 

šampionátu, zejména z utkání souběžně hraného v Košicích. Závěrečné studio většinou 

nabídlo rozhovory s aktéry zápasu.  

 

1.2.2. Struktura ČT 4 během MS 

Šampionát vypukl 29. dubna v 16:15 zápasem Německa s Ruskem, přičemž 

bratislavské studio odhalilo svou podobu už o dvacet minut dříve. I druhý přímý přenos téhož 

dne byl z Bratislavy, dvacet minut po dvacáté hodině hráli Slováci se Slovinci. Jejich souboj, 

pak mohli diváci shlédnout ještě ze záznamu, pět minut před druhou hodinou ranní. Tento den 

se hokej na obrazovce střídal s Mistrovstvím světa v krasobruslení. V sobotu se rozjel 

pravidelný hokejový program, který však startoval nepravidelně v devět, deset nebo jedenáct 

hodin ráno. Dopolední reprízy na Čtyřce, tedy záznam vybraného utkání předchozího dne, 

končily v pravé poledne, kdy otvírala svůj hodinový pořad Hokejové poledne moderátorka 

Jana Niklová. Premiéru si odbyla právě 30. Dubna. Krátce po osmé hodině večer hrála svůj 

první zápas na turnaji česká reprezentace a moderátoři studia se přihlásili z haly už 45 minut 

před úvodním vhazováním. Delší předjezd v historii světových šampionátů ještě Česká 

televize neměla. Utkání s Lotyšskem doznělo hodinu před půlnocí. Druhý víkendový den 

otevřelo až Hokejové poledne, netradičně v jedenáct hodin dopoledne. Od té doby si diváci 

kromě čtyř hodin a deseti minut od hokeje neoddychli. V 15:30 poprvé živě z druhé skupiny v 

Košicích komentovali Jiří Hölzel a Milan Antoš utkání Kanada – Francie. Následoval přesun 

zpět do bratislavské haly. Hodinový zkrácený záznam utkání Rusko – Slovinsko, vystřídal tří 

a půl hodinový přímý přenos duelu Slovensko – Německo. Hokejový den na ČT 4 uzavřel 

záznam utkání skupiny B Švýcarsko – Bělorusko. Pondělní dopoledne patřilo opět reprízám 

z předchozího dne, poledne pořadu Jany Niklové. V půl čtvrté se dočkali fanoušci českého 

týmu, utkání s Dánskem uvedlo třičtvrtěhodinové studio. Kvůli 26. kolu Gambrinus ligy mezi 
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Teplicemi a Spartou, pokračovalo hokejové vysílání až v devět hodin večer utkáním Lotyšsko 

– Finsko a zkráceným záznamem souboje Švédska s Rakouskem. Bezmála jedenáctihodinový 

hokejový program si mohli diváci vychutnat 3. května. Po reprízách a Hokejovém poledni se 

vysílaly stálé magazíny a pořady, tentokrát Turf a Na slovíčko. Byl to vlastně jediný možný 

čas vyhrazený pro jiný sport, pak už následoval hokejový blok. Ten úterní orámovaly přímé 

přenosy zápasů Kanada – Švýcarsko, Rusko – Slovensko a vyplnil jej záznam střetnutí mezi 

Slovinskem a Německem. (www.ceskatelevize.cz)   

 Hokejové mistrovství výrazně promluvilo do vysílacího plánu ve středu 4. května. 

Z důvodu kolize zápasu českého výběru s Finskem a souběžně hranému zápasu fotbalové 

Ligy mistrů mezi Manchesterem United a FC Schalke 04, se hokej přesunul na hlavní kanál 

České televize ČT 1. Nikoliv na ČT 2 jako tomu bylo v minulosti zvykem. A bylo to poprvé 

po mnoha letech, se co se kromě Velké pardubické, objevila na ČT 1 nějaká velká sportovní 

událost. Navíc v prime timu, od osmi hodin večer. O podobné změně v programu se také 

uvažovalo i v případě postupu národního týmu do finále, tentokrát z důvodu atraktivity. Než 

přišel vrchol dne, diváci si mohli jako obvykle vychutnat v dopolední repríze nejzajímavější 

zápas uplynulého dne, Hokejové poledne, od půl čtvrté přímý přenos soupeřů Čechů ze 

skupiny Dánska s Lotyšskem a poté záznam utkání Rakousko – Norsko. Od půl osmé večer 

musela ČT 4 odvysílat úvodní studio k utkání české reprezentace, na které už nebylo na ČT 1 

místo. Hokej na sportovním kanálu pokračoval ještě hodinu před půlnocí záznamem duelu 

Švédsko – USA. (www.ceskatelevize.cz)   

 Oproti jiným dnů šampionátu čtvrtek nabídl pouze Dopolední reprízy na Čtyřce, 

diskuzní pořad a až před půlnocí záznam osmifinále mezi Švýcarskem a Norskem. Žádný 

přímý přenos. Ve vysílání dostala v čase zápasů přednost Evropská liga UEFA, zápas SC 

Braga – Benfica Lisabon. Zato následující den si fanoušci přišli na své. Druhý týden 

šampionátu načal tradiční dopolední a polední program, a pak přišly na řadu dvě derby v 

přímém přenosu. Nejprve od půl čtvrté zámořské derby mezi Kanadou a USA, a od osmi 

hodin československé. Hodinovou pauzu mezi zápasy vyplnil záznam osmifinálového utkání 

Německa s Finskem. V sobotu po dopoledních reprízách a Hokejovém poledni ustoupil hokej 

fotbalové Gambrinus lize, zápasu plzeňské Viktorie s Mladou Boleslaví. Až v půl osmé se na 

ČT 4 pokračovalo nejrychlejším kolektivním sportem na světě. Ze čtyř v ten den hraných 

zápasů se do vysílání vešel v přímém přenosu jediný a to Finsko – Slovensko z prosazovanější 

skupiny v Bratislavě. Ze záznamu a v sestřihu se pětatřicet minut před půlnocí vysílal souboj 

Norska s Kanadou. Další den kvůli přenosu z Pražského mezinárodního maratónu odpadly 

záznamy ze soboty, a tak hokejovou atmosféru navodila ve svém poledním pořadu až Jana 

http://www.ceskatelevize.cz/
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Niklová. Od půl čtvrté byl pro české fanoušky připraven program před utkáním ČR – Rusko, 

na který volně navazoval samotný přenos. Po jeho skončení následoval záznam zápasu 

Švédsko – Švýcarsko. (www.ceskatelevize.cz)   

Rozhodně největší dávku hokeje si užili diváci 9. května, i když se kvůli nabitému 

programu museli vůbec poprvé na turnaji obejít bez Hokejového poledne. Opakovaný zápas 

z neděle plus poslední zápasy v osmifinálových skupinách zabraly sedmnáct hodin a čtyřicet 

minut vysílacího času. Jedinými vsuvkami v hokejovém bloku byly cyklistické záznamy a 

pořad Sport ve světě. Navíc poprvé na tomto šampionátu odvysílala ČT4 tři přímé přenosy 

v jednom dni, všechny z hlavního města Slovenska. V poledne začal duel Slovensko – 

Dánsko, třicet minut před čtvrtou hodinou Rusko – Finsko. Zájem Čechů se soustředil 

především na večer, kdy národní tým bojoval proti Německu o první místo ve skupině. Zápas 

i s předjezdem a závěrečným studiem trval tři a půl hodiny. Vysílání tohoto dne vyplnily 

záznamy utkání Švýcarsko – USA a Kanada – Švédsko ve zkrácené podobě a repríza 

večerního klání. (www.ceskatelevize.cz)   

V úterý už bylo o postupujících do vyřazovací fáze Mistrovství světa rozhodnuto a 

před čtvrtfinále byl do programu zařazen volný den. Tudíž nebylo kromě Dopoledních repríz 

na Čtyřce a Hokejového poledne, co vysílat. Následující hokejový den otevřela se svými 

hosty Jana Niklová. V půl čtvrté se přihlásilo studio z Bratislavy s postřehy před zápasem 

Česko – USA, které přešlo do utkání. Druhou čtvrtfinálovou bitvu svedli v přímém přenosu 

od půl osmé Švédové s Němci. Krátce po jedné hodině ranní si mohli čeští fanoušci ještě 

jednou vychutnat vítězství národního týmu nad Američany. Čtvrtek měl podobný scénář, 

pouze se na obrazovku navíc vrátily dopolední reprízy. Odpolední zápas obstaralo Finsko 

s Norskem, večerní pak Kanada s Ruskem. Druhý ze zápasů byl ještě opakován o necelé dvě a 

půl hodiny později. Pátek třináctého přinesl rekapitulaci utkání z předchozího dne, Hokejové 

poledne a dva semifinálové souboje. České reprezentaci se ve čtvrt na pět postavili do cesty 

Švédové, studio bylo připravené klasicky 45 minut před utkáním. O druhém finalistovi se 

rozhodlo v zápase mezi Finskem a Ruskem hraném patnáct minut po osmé hodině večer. 

Záznam neúspěšného tažení Čechů proti severskému celku nabídla ČT 4 před půl třetí ráno. 

Čím víc se blížil konec turnaje, tím hokeje ubývalo, během sobotního volného dne se dokonce 

vysílalo pouze Hokejové poledne. Šampionát vyvrcholil 15. května. Utkání českého 

národního týmu o bronzové medaile podle televizního programu přístupného na webových 

stránkách České televize nezačínalo předjezdem, ale rovnou hrou. Vysílací čas údajně sebrala 

hokeji atletická Diamantová liga z Šanghaje. Nakonec ale zřejmě proto, že o bronz hráli Češi, 

zůstalo předzápasové studio, jak dokazuje videozáznam, zachováno. Program finále mezi 

http://www.ceskatelevize.cz/
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Švédskem a Finskem měl nejdelší stopáž ze všech přenosů na turnaji a to celé čtyři hodiny. S 

Mistrovstvím světa v hokeji 2011 se Česká televize rozloučila v pondělí dopoledne záznamy 

obou zápasů o cenné kovy. (www.ceskatelevize.cz) Po dohodě s marketingovou organizací 

Infront Sport and Media zastupující Mezinárodní hokejovou federaci (IIHF) bylo navíc možné 

sledovat všechna utkání české reprezentace na internetu.  

 

Záměr takovéto struktury vysílání byl jasný. Posilnit mýtus o jednotě a bratrství Čechů 

a Slováků. Byli jsme jeden národ a přátelství mezi námi stále funguje. Proto byl novým 

expertem v hlavním programu Miroslav Hlinka, který spojil kariéru s oběma zeměmi. Proto se 

vysílaly unikátní živé vstupy z tréninků Čechů a Slováků rovnoměrně, stejně jako počet 

přímých přenosů. Než ve čtvrtfinále vypadl slovenský národní tým, ČT 4 vysílala živě šest 

jeho zápasů, jako tomu bylo v případě Čechů. Dopolední reprízy zřejmě žádnou výraznější 

funkci neměly, pouze zopakovaly to, co divák už jednou viděl. Měly spíš připomínkový 

charakter. To Hokejové poledne mělo svůj důvod. Jana Niklová měla debatou s hosty zbořit 

mýtus o tom, že ženy mužskému sportu nerozumí. První utkání začínalo se 

čtyřicetiminutovým předstihem proto, aby se divák stačil připravit na to, co má během hry 

sledovat. Moderátoři nabízeli ve studiu několik motivů, které vedli uvědomování národní 

hrdosti. Součástí programu k jednotlivým zápasům byly fejetony o tom, jak Bratislava a 

Košice prožívají největší sportovní a společenskou událost v historii samostatného Slovenska, 

které měly taktéž vyvolávat pocit sounáležitosti s národem.  

 

1.3.  Narativy ve struktuře ČT 4 

 

          Média jsou plná nejrůznějších druhů narace. Ať už je obsah sdělení fiktivní nebo 

faktický vždy hovoříme o vyprávění. Sportovní kanál ČT 4 se skládá z několika příběhů, které 

jsou dnes a denně vyprávěny. Mají své vypravěče a své hlavní postavy, odehrávají se 

v určitém čase a prostoru. Ve struktuře vysílání ČT 4 můžeme nalézt oba typy narace. 

Reportéři především ve zpravodajství a magazínech referují o tom, co se stalo a jak to šlo za 

sebou, tento případ lze označit jako vyprávění o událostech. Vyprávění o dramatech se více 

soustředí na postavy a vztahy mezi nimi, což je typické pro debaty ve studiu před nebo 

v průběhu utkání. Využívání narativních prvků v mediálních sděleních má velký význam. 

Především pracují se zkratkou, dovolují schematické uspořádání materiálu do známých a 

opakujících se vzorců a tím šetří čas. Zároveň zvyšují šanci, že adresát bude interpretovat 
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sdělení se záměrem podavatele. V masových médiích se velmi často využívá jeden ze 

základních narativních principů a to serialita. Návaznost na jiná mediovaná sdělení je patrná 

především v pravidelných rubrikách tematických magazínů. 

 

1.3.1. Morfologie pohádky 

S první moderní analýzou narativu přišel ruský formalista Vladimír Jakovlevič Propp, 

který ve svém díle Morfologie pohádky analyzoval 100 národních pohádek. Pohádka má svou 

ustálenou strukturu spočívající v opakování úvodních a závěrečných formulí blízko 

k některým publicistickým žánrům. Úvodní formule většinou specifikuje čas a prostor, stejně 

jako začátek sportovní reportáže. Z dalších společných znaků by se dala jmenovat typizace 

postav a trochu nadneseně i neustálý boj dobra se zlem.   

Propp se ve svém výzkumu zaměřuje na pohádky, v nichž je patrné schéma, na tzv. 

kouzelné pohádky. „Kouzelná pohádka je vyprávění, vybudovaném na pravidelném střídání 

uvedených funkcí v různých podobách, přičemž v každé pohádce jisté funkce nejsou přítomny 

a jiné se opakují.“ (Propp, 1999: 87) V kouzelných pohádkách se vyskytují veličiny stálé a 

proměnlivé. Mění se pojmenování (a s nimi i atributy) jednajících osob, ale nemění se jejich 

činnosti, tedy funkce (jednající osoby konají v průběhu děje vždy totéž). Funkci chápeme jako 

akci jednající osoby, vymezenou z hlediska jejího významu pro rozvíjení děje. Funkcí je 

velice málo a postav velice mnoho, proto pohádka často připisuje stejné činnosti různým 

postavám. Tímto nerovnovážným vztahem se vysvětluje dvojí vlastnost pohádky. Jednou je 

překvapivě mnohotvárná, pestrá a barvitá, po druhé překvapivě jednotvárná a opakovatelná. 

Morfologicky může být kouzelnou pohádkou každé rozvíjení děje od škůdcovství nebo 

nedostatku přes další funkce až ke svatbě nebo jinému rozuzlení. Posloupnost funkcí se 

nazývá dělový sled. Jedna pohádka se může skládat z více dějových sledů. Ve vyprávění 

figurují jen osoby, které se uplatňují při rozvíjení děje, žádná jiná zbytečná osoba v něm 

nevystupuje. Folklor nezná postavy, jimiž by jen vystihoval prostředí a společnost. Proto je 

pro folklor charakteristické zaměření jen na jednoho hlavního hrdinu. Kolem něj se seskupují 

jeho protivníci, pomocníci nebo ti, které zachraňuje. Propp vymezuje sedm základních 

jednajících postav: škůdce, dárce, kouzelný pomocník, odesílatel, hrdina, nepravý hrdina a 

carova dcera. Jejich funkce jsou základními částmi pohádky, je na nich založen průběh děje. 

Kromě nich je v pohádce vypracován celý systém informování o tom, co už se stalo. Tyto 

formy informování umožňují spojit v průběhu děje jednu funkci s druhou. Aby postavy mohly 

vstoupit do akce, musí se dozvědět nějakou informaci, třeba tím, že něco uvidí. Vyjma spojek 

je dalším pomocným prvkem pohádky motivace. V pohádce lze vypozorovat, že podobné 
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nebo stejné činy jsou motivovány různým způsobem. Atributy jednajících osob dodávají 

pohádce její výraznost, její krásu a půvab. Těmito atributy se rozumí souhrn všech vnějších 

vlastností postavy: věk, pohlaví, zevnějšek, zvláštnosti. Souhrn funkcí vytváří jediný systém, 

jedinou kompozici. (Propp, 1999) 

Kromě funkcí jednajících osob se Propp věnuje i všem dalším prvkům kouzelné 

pohádky. Připouští přitom jisté kolísání v následnosti elementů. Pro názornost uvádím 

analýzu jednoduché pohádky o jednom dějovém sledu – únos člověka. „Car, tři dcery. Dcery 

se procházejí, zdrží se dlouho v zahradě. Drak je unese. Výzva. Hledají je tři hrdinové. Trojí 

boj s drakem, vysvobození dívek. Návrat, odměna.“ (Propp, 1999) 

Psychologii vypravěče a jeho tvorby je potřeba zkoumat samostatně. Lidový vypravěč 

v některých oblastech netvoří vůbec, v jiných víceméně svobodně. Je například omezen ve 

výběru některých postav z hlediska jejich atributů, pokud je pro rozvoj děje zapotřebí nějaká 

funkce. Pohádkář je naopak svobodný a uplatňuje tvořivost ve volbě jazykových prostředků, 

ve volbě těch funkcí, které vynechává nebo které užívá. Dále ve volbě způsobů, jakých se 

realizuje funkce. Je svobodný ve volbě nomenklatury a atributů jednajících osob. „Lze říci, že 

vypravěč pohádku zřídkakdy vymýšlí; dostává materiál odjinud nebo z denní skutečnosti a 

přizpůsobuje ho pohádce.“(Propp, 1999: 98) Teoreticky tu je určitá svoboda specifická právě 

pro pohádku, ale lid této svobody příliš nevyužívá. Výsledkem pak je, že se jako funkce 

opakují i postavy. Nové pohádky se vždycky jeví jako kombinace nebo modifikace starých. 

 

1.3.2. Výstavba narativního textu 

 

          Teorii fikčních světů, tedy světů vytvářených svými autory rozpracoval Lubomír 

Doležel. Narativní komunikace je pro něj osobitým druhem literární komunikace. Narativní 

text je jazykový znak, jehož působením se konstruuje fikční svět. Tento znak je složitý systém 

složený z promluv různého typu, které vznikají mezi póly objektivity a subjektivity. 

Narativní text je tedy kombinace promluvy vypravěče a promluvy postav. Ty tvoří opozici jak 

se svými funkcemi – funkční model, tak se svou jazykovou výstavbou – textový model. Ve 

funkčním modelu autor píše narativní text za účelem vytvořit fikční svět, prostřednictvím nějž 

čtenář tento svět objevuje. Narativní text se tedy uplatňuje jako prostředek konstrukce a 

rekonstrukce fikčního světa. „Narativní fikční svět je mnohorozměrová významová struktura, 

jejímiž hlavními složkami jsou děj, postavy a prostředí (přírodní i kulturní).“ (Doležel, 1993: 

10) Podoba fikčního světa je určena informací, která je explicitně nebo implicitně vyjádřena 

textem. Narativní text pochází ze dvou nesourodých promluvových zdrojů, z vypravěče a 
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postav. Příkladem může být třeba reportáž. Zatímco postavy jsou součástí fikčního světa, 

vypravěč může i nemusí být mimo něj. Vypravěč má funkci konstrukční, neboť je 

prostředníkem tvůrčího aktu autora a také kontrolní. Vypravěč totiž řídí celkovou výstavbu 

narativního textu, i když nerozhoduje o obsahové stránce promluvy postav, o čem smí hovořit 

nebo myslet. Promluva postav je vsunuta do promluvy vypravěče, což má vliv na jazykovou 

výstavbu narativního textu (tón, tempo, intonace). Postavy mají schopnost jednat a mají tak 

primární funkci akční. Jejich interpretační funkce vychází z toho, že je každá postava 

samostatný subjekt, který zastává osobitý postoj k fikčnímu světu, jeho událostem, jiným 

postavám a prostředí. (Doležel, 1993) 

          Funkční model musí být doprovázen modelem textovým, jenž vychází z Bühlerova 

trojúhelníku. V něm jsou rozlišeni tři účastníci řečového aktu, od nichž jsou odvozeny tři 

funkce promluvy. Expresivní signalizuje zaměření na mluvčího, apelativní na posluchače a 

zobrazovací na předmět sdělení. Doležel v protikladu k trojrozměrnému textu pracuje 

s jednorozměrným textem, který má pouze zobrazovací funkci, neboť je zaměření na 

mluvčího i posluchače potlačeno. Mluvčí je hlavním pragmatickým faktorem Bühlerova 

textu, proto se mluví o subjektivním textu. Text je orientován k časové a prostorové pozici 

mluvícího subjektu, vyjadřuje osobní vidění a interpretaci světa. Doleželův text má absencí 

vztahu mluvčího a posluchače jiné pragmatické podmínky, chybí mu subjektivita. Tento text 

je tedy v sémantickém slova smyslu chápán jako objektivní. Sémantická objektivita je taková 

konvence, vyžaduje potlačení odkazů k mluvícímu a přijímajícímu subjektu v jazykové 

výstavbě promluvy. (Doležel, 1993) 

          Doležel vymezuje základní narativní promluvy. Klasický narativní text je kombinací 

objektivní Er-formy a přímé řeči. Objektivní vyprávění ve třetí osobě je příznačné pro 

promluvu vypravěče vykazující povahu textu. Forma přímé řeči náleží k promluvě postavy s 

charakterem textu. Klasický narativní text je díky své lineární výstavbě velmi jednoduchý. Je 

to objektivní vyprávění, do kterého jsou vloženy repliky v přímé řeči. (Doležel, 1993) 

          Klasický narativní text se vyznačuje protikladnou gramatickou, výpovědní, 

sémantickou, slohovou a grafickou výstavbou promluv vypravěče a postav. Systém 

slovesných osob je základním a nejvýraznějším distinktivním znakem přímé řeči a objektivní 

Er-formy. Té jednoznačně vládne třetí osoba, zatímco přímá řeč disponuje systémem tří osob, 

které fungují jako „shiftery“. Podobná polarita platí u i času. Přímá řeč sahá podle potřeby ke 

všem gramatickým časům, jež se mění podle časové pozice mluvčího. Er-forma zařazuje 

vyprávěné události do minulosti. Přímá řeč je ukotvena v mimojazykové situaci časově i 

prostorově, což se projevuje užíváním deiktických ukazovacích prostředků. Nápadnými a 
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hojně se vyskytujícími rysy přímé řeči jsou prostředky apelu (oslovení) a exprese (výrazy 

s emocionálním zabarvením). Naproti tomu slovník a syntax objektivní Er-formy vyjadřují 

neutrální sdělení, protože jde o promluvy bez mluvčího i posluchače. Tím, jak v nich není 

přítomný významotvorný subjekt, činní dojem anonymní nestranné zprávy. Promluva postav 

v přímé řeči je heterogenní významový kontext.  Subjektivní sémantika se soustředí ve třech 

významových kategoriích. Postoj, modalita, argumentace. Zdrojem přímé řeči je většinou 

mluvená čeština v jejích hovorových i nářečních variantách, přičemž řeč postavy je znakem 

jejího charakteru, původu, vzdělání, věku…. Vzorem pro objektivní Er-formy je psaný projev 

spisovného jazyka. K výstavbě narativního textu jsou neméně důležité grafické znaky, které 

upozorňují čtenáře na přechod z objektivního do subjektivního vyprávění anebo z jedné 

subjektivity do druhé. V centru zájmu mého výzkumu je především vyprávění vypravěče – 

komentátora v Er-formě, který popisuje, co se právě děje na scéně. (Doležel, 1993) 

 

         Moderní narativní text je tvořen novými formami řeči postav a novými vypravěčskými 

způsoby, které vznikají v důsledku polarity klasického narativního textu. Každá polarita totiž 

vyvolává změnu jazykové výstavby obohacující repertoár narativních promluv. „Zatímco 

klasický text byl spolehlivým a téměř mechanickým prostředkem konstrukce fikčního světa, 

moderní text činní z této konstrukce riskantní dobrodružství s nepředvídatelnými následky.“ 

(Doležel, 1993: 20) Veřejnoprávní povaha ČT 4 není příliš nakloněná experimentům 

v podobě moderního narativního textu, a tak se s ním setkáme spíš ojediněle v důsledku 

ozvláštnění textu. „Z tábora českých fanoušků zní: Stojíme při vás. Na to však fotbalová 

asociace neslyší“. Jádrem velké transformace narativního textu je neutralizace distinktivních 

rysů jazykové výstavby, která probíhá ve třech krocích. Nejdříve se ruší grafické znaky a tím 

vzniká neznačená přímá řeč. Dále dochází ke zrušení gramatických znaků, jehož důsledkem je 

vytvoření nejpopulárnějšího promluvového typu moderního narativu a to polopřímé řeči. 

Proces neutralizace vrcholí ve třetím kroku, kde se výpovědní, sémantické a slohové 

distinktivní rysy proměňují ve smíšenou řeč. Na transformaci narativu se podílí posunem již 

zmíněný funkční model, kterým se narušuje původní rovnováha mezi funkcemi postav a 

vypravěče. Vypravěč druhotně přijímá funkce postav, aniž by se vzdal svých primárních 

funkcí. Osvojením interpretační funkce vzniká rétorický vypravěč, s akční funkcí pak osobní 

vypravěč. Výsledkem je koncentrace funkcí vypravěče a postavy v té samé fikční osobě, která 

je současně zdrojem vypravěčského aktu i jeho konstruktem. Promluva těchto vypravěčů 

opouští jazykovou výstavbu objektivní promluvy a přebírá rysy promluvové subjektivity. Pro 

objektivní vyprávění se stávají společníkem i konkurentem subjektivně orientované 
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vypravěčské způsoby. V moderním narativu se uplatňuje rétorická Er-forma. Vystupuje zde 

anonymní vypravěč, který stojí mimo fikční svět a tento svět nejen konstruuje, ale také 

hodnotí, komentuje, soudí. Anonymita vypravěče chybně svádí čtenáře ke ztotožnění 

vypravěče s autorem. Zato východiskem subjektivní Er-formy je smíšená řeč. Prostřednictvím 

smíšené řeči se na konstrukci fikčního světa podílí určitý fikční subjekt, individuální 

sémantická perspektiva, osobní náhled a hodnocení. Subjektivní faktor je zde však maskován 

třetí osobou vyprávění. K funkčnímu posunu dochází taktéž u postav, ovšem Ich forma není 

předmětem mého zkoumání. (Doležel, 1993) 

 

          Narativní text si je možné představit jako filtr různé hustoty. Některé jeho části 

propouštějí do fikčního světa tvárné prvky neboli motivy automaticky, jiné jsou zcela 

nepropustné. Proces připuštění se nazývá autentifikace. „Struktura fikčního světa je 

podmíněna strukturou narativního textu.“ (Doležel, 1993: 55) Tuto podmíněnost lze 

vysledovat na binárním či nebinárních modelech. Východiskem pro binární model je tradiční 

narativní text, který se skládá z objektivního vyprávění ve třetí osobě a z přímých řečí postav. 

Výpověď vypravěče v objektivní Er-formě postrádá pravdivostní hodnotu, ale má 

autentifikační sílu. Zato přímé řeči postav podléhají pravdivostnímu hodnocení (vzhledem 

k faktům fikčního světa), avšak samy o sobě nemají schopnost autentifikovat motivy. 

Autentifikace v binárním modelu je dvojhodnotová funkce, která připisuje motivům v 

narativním textu buď hodnotu autentický, anebo neautentický. Pouze kladné nebo záporné 

autentické výpovědi se podílejí na formování fikčního světa. Nahrazení klasického 

narativního textu moderním textem má radikální důsledky pro autentifikaci, což se projevuje 

v nebinárních modelech. Zavedením stupňů autentičnosti se vytvářejí různé odstíny existence, 

namísto jasného určení, co existuje a co neexistuje ve fikčním světě. Tato relativizace 

existence je možná proto, že fikční svět a všechny jeho aspekty jsou textovým konstruktem. 

Netradiční způsoby vyprávění jsou výsledkem estetické snahy o nalezení nových zdrojů 

autentifikace, kterými by vzrostla strukturní varieta fikčních světů s jejich závažností pro 

pochopení lidské existence. Nejdůležitějšími intervaly stupňovité funkce jsou autentifikace v 

subjektivní Er-formě a v osobní Ich-formě. (Doležel, 1993) 

 

1.3.3. Konkrétní narativy ČT 4 

Ve zpravodajství se předpokládají uzavřené texty, které neumožňují příjemci volnost 

při vkládání vlastních významů a naopak se ho snaží přinutit k přijetí jednoho určitého 

významu. Tento význam se nazývá preferované čtení a záměrně jej vkládá do textu sám autor. 
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Každý sport je vyráběný podle určitého klíče, konkrétního narativního postupu. Různé sporty 

nabízejí ve svém průběhu odlišné motivy, které jsou pro daný sport typické, a které se 

neustále opakují. Na základě jejich znalosti dokáže člověk určit, jak bude příběh vypadat, a 

hlavně o jaký sport se jedná, aniž by ho viděl. Všem sportům je společná základní narativní 

linie. Utkávají se dva a více soupeřů za účelem vítězství, průběh narace se ovšem liší 

v závislosti na postavách příběhu a na kombinaci různých motivů. Následující schéma 

nevyčerpává obsah každého sportu, odpovídá nejpopulárnějším sportům u nás – hokeji, 

fotbalu, ale i jiným míčovým sportům nehraným přes síť. (fotbal, futsal, florbal, hokejbal, in-

line hokej, basketbal, házená). A taktéž se netýká evropských či světových šampionátů, které 

mají svá specifika. 

 

Výchozí situace 

- Prostorové určení  

- Představení soupeřů 

Přípravná část 

- Rozcvičení hráčů  

- Převlékání do zápasových dresů 

- Ocenění legend – legenda v detailu, v polodetailu s gratulanty 

- Pozdravení soupeřů/rozhodčího/diváků 

- Minuta ticha 

- Hymna  

- Losování, kdo bude začínat – střižba/hod korunou 

- Výměna upomínkových předmětů 

- Pokřik 

Expozice – 1. dějství  

- Pokyn/hvizd rozhodčího k zahájení 

- Obrana/útok  

- Střela – mimo/zblokovaná/zákrok brankáře 

- Gól/koš/reklamace 

- Replay – zdůraznění klíčového momentu 

- Střet – náhodný/úmyslný/vzájemný 

- Trest – dočasné vyloučení/trvalé vyloučení 

- Oddechový čas 
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- Výhoda – početní výhoda/trestný kop – hod  

- Zranění – vinou soupeře/vlastní vinou/nešťastnou náhodou/simulování 

- Přestávka – oddechový čas/komerční nebo technická přestávka 

- Střídání 

- Problém – nečistoty na ploše/nefunkční časomíra/vadné součástky 

- konec jednoho dějství 

Expozice – 2. dějství, 3. dějství, … 

- opakování předchozího, stejné rubriky 

- těžký úkol – udržet/zvrátit stav utkání 

- splnění nebo nesplnění úkolu – výhra/prohra  

- podání rukou 

- vyhlášení hráčů utkání, předání cen 

 

Pokud ovšem jde o přímé přenosy z domácích soutěží a reprezentačních utkání, schéma 

bude obsahovat mnohem více prvkůů. Výchozí bodem bude studio, jemuž předchází sponzor 

pořadu, znělka pořadu a logo soutěže. Každý sport pak má na úvod své specifické motivy. 

Třeba hokej začíná headlinem, fotbal zase pohlednicí města konání zápasu. Poté diváky ze 

studia (na Kavčích horách nebo v dějišti) přivítají moderátor a expert, kteří navozují téma 

související s televizním utkáním. Následují rozhovory reportéra s aktéry příběhu a konečné 

slovo dostávají komentátoři na stadionu, v hale. Ti zpravidla diváka seznamují se sestavou. 

Přestávka/y mezi jednotlivými pasážemi jsou orámované opět sponzory pořadu a obrazem se 

vracejí zpátky do studia k moderátorovi a expertovi, kteří rozebírají klíčové okamžiky 

předchozího dějství (u hokeje elektronickou tužkou). Jako covery se přitom používají záběry 

z utkání, často zpomalené. Pauzy jsou ve zbytku vyplněné rozhovory, anketou (Gól týdne, 

Zlatá helma), stálými rubrikami, a v případě hokeje ještě živými vstupy ze současně 

probíhajících utkání a momentkami ze šaten hráčů z televizního utkání. Závěrečný program 

vysílání patří též rozhovorům s vítězi a poraženými, rozborům, statistikám a vyhlášení Hráče 

utkání, vše ve studiu.  

 

Důležitou úlohu má v příběhu vypravěč, tedy komentátor, který provází diváky celým 

dějem. Hned v úvodu seznamuje s aktéry narativu, kterým připisuje určité role (kdo bude 

favorit). A dále věcně popisuje, co se v daný moment odehrává anebo jen konstatuje na 

základě statistik daný stav věci. Jeho úloha končí po splnění/nesplnění úkolu aktérů. Vždy 

reaguje na obraz. Pokud je v dějišti příběhu, má k dispozici dvojí obrazovou složku. Jednak 
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sleduje monitor na komentátorském stanovišti a jednak vnímá prostor kolem sebe na 

sportovišti. Může tak zprostředkovat dění i mimo dosah televizních kamer. Komentátor je 

považován za odborníka, který dané oblasti rozumí. Vyjadřuje své názory na vzniklé situace a 

odůvodňuje různé kroky aktérů, např. proč faulovali. Převažuje u něj objektivní vyprávění ve 

třetí osobě, v případě osobního hodnocení Ich forma. Někdy se ovšem nechává strhnout 

atmosférou k subjektivnímu vyprávění a začíná fandit svému favoritovi. Během zápasů 

národního týmu je to žádoucí, v ostatních případech může citově zabarveným projevem 

příběh zkreslovat. Komentář je vždy podáván spisovnou češtinou, ale jeho množství se 

pochopitelně liší podle typu sportu. V krasobruslení je minimalizovaný na úkor vizuální 

složky. V atletických disciplínách graduje. U sportů plných zvratů a nenadálých situací, mění 

komentátor dynamiku svého projevu. Důrazem na určité části příběhu tak upozorňuje 

posluchače na to, co je podstatné a co nikoliv. U velkých sportů řeč vypravěče doplňuje 

pomocný vypravěč neboli spolukomentátor. Ten čerpá ze své zkušenosti bývalého hráče, 

závodníka, trenéra a doplňuje informace k ději. Jeho mluvní projev tvoří přibližně 25% 

z celého vyprávění. Někdy je projev vypravěčů monologický, jindy spolu polemizují 

v dialogu. Například v tenise nebo hokeji se u sporných situací dává vyniknout původnímu 

komentáři rozhodčího k situaci. 

 

Obrazově za narativ zodpovídá režisér. Různé kamery zabírají stejnou věc jinak – jako 

celek, polocelek, detail, a režisér si vybírá, jaké záběry půjdou na sebe a jak budou dlouhé. 

Tím může některé momenty vyzdvihnout, jiné potlačit. Střídá zejména různé velikosti záběrů. 

Na úvod se většinou používá velký celek, který je dobrým úvodem do situace a divákovi 

poskytuje orientaci v prostředí. Celek spojuje postavu s prostředím, ale přitom klade důraz na 

místo, kde se scéna odehrává. Zatímco v polocelku ustupuje prostředí do pozadí a vyniká celá 

postava. V polodetailu je zabraná postava od pasu či hrudníku směrem nahoru, detail klade 

důraz na mimiku postav, a tak zachycuje převážně obličej. Velký detail se pak zaměřuje na 

pouhé drobnosti. Divákům nabízí opakovačky důležitých momentů z pohledu různých kamer. 

Efektní jsou zvlášť záběry ze shora (nad sítí, nad laťkou), v hokeji pak přímo z branky. Ty 

jsou zároveň efektivní při posuzování sporných gólů. Záběry do replaye se zároveň zpomalují, 

aby se třeba dal potvrdit či vyvrátit úmysl při brutálním faulu. Podstatnou roli mají prostřihy, 

nejčastěji na diváky, významné osobnosti, střídačky. Všechny sporty začínají širokým 

záběrem sportoviště, poté většinou navazují polocelky z rozcvičení sportů, polodetaily jejich 

představení, detaily jejich výkonu (cílová čára). Autoři branek, košů či viníci faulů jsou vždy 



 

40 

 

zachyceni v detailu. Každý režisér má pochopitelně svůj rukopis, a tak se mohou třeba 

prostřihy mírně odchylovat. 

 

Pomineme-li studia, fotbalový zápas ať už jde o Gambrinus ligu, reprezentaci nebo Ligu 

mistrů začíná celkovým pohledem na sportoviště a pokračuje příchodem hráčů na sportoviště 

v polocelku, záběrem na rozhodčí v polocelku. Následně se střídají celek a polocelek 

přicházejících fotbalistů. Aktéři utkání se zdraví s diváky, v polocelku si podávají ruce 

s rozhodčími a navzájem. Kapitáni si hodí mincí a vymění vlajky v polodetailu. Následuje 

celek hrací plochy s hráči před úvodním hvizdem, grafika se sestavou a rozestavením hostí, 

detail hostujícího trenéra, to samé i u domácího týmu a nakonec detail rozhodčího 

zahajujícího hru. Hra je zabírána jako celek ze shora v kombinaci s polocelky hráče/ů u míče. 

Pokud se hraje podél postranní čáry na úrovni offsidu, hráče snímá v polocelku a kopačky 

s balónem ve velkém celku postranní kamera. Hráči během časového limitu usilují o vstřelení 

více branek než soupeř. Vytvářejí si šance ze hry nebo po standardních situacích. Před 

rohovým kopem je v detailu hráč, který kop vybojoval. Při kopu jsou v polodetailu hráči ve 

vápně, brankář bránícího týmu, v polocelku hráč zahrávající kop, někdy velký detail balónu v 

rohu. Když balón skončí u brankáře, ten pak při rozehrávce v různě velkých záběrech, někdy 

je ve velkém detailu balón, který odkopává. Jen výjimečně je po výkopu gólmana bližší záběr 

hráče, který balón zpracovává. Po šancích, je v polodetailu hráč, který zakončoval, nebo které 

šanci zabránil. Následuje replay z různých úhlů pohledu, a znovu detail střelce. U přímého 

volného kopu je v detailu brankář, v polodetailu jeho spoluhráči, ve velkém detailu pak hráč 

připravený k přímému kopu. Pokud se u míče připravují dva hráči, jsou polodetailu. Po 

zmařených šancích nebo chybách se v detailu objevují trenéři. Fotbalisti zároveň také faulují, 

aby zabránili šancím soupeře. Po faulu je v polocelku zachycen faulující i poškozený hráč, 

někdy společně, jindy každý zvlášť. Zákrok se poté divákům zpomaleně opakuje. Za hrubší 

faul hráč obdrží žlutou kartu. To je v polocelku na zemi faulovaný hráč a po něm ve 

společném záběru potrestaný hráč společně s rozhodčím se žlutou kartou. Následuje replay, 

detail hříšníka a zraněného hráče. Za dva fauly nebo po obzvlášť hrubém zákroku dostává 

fotbalista kartu červenou a odchází ze hry. V případě takového faulu ve vápně soupeře nebo 

po hře rukou následuje penalta. Polocelek rozhodčího s kartou v ruce, opakovaný záběr faulu, 

detail potrestaného hráče, polodetail brankáře, na kterého se bude kopat penalta a celek kopu. 

Po gólu je v polodetailu střelec se spoluhráči, replay gólu, detail střelce. Zákrok se opakuje. 

Když se tým dopustí offsidu, v polodetailu je rozhodčí s praporkem nebo hráč, který se 

offsidu dopustil. Jen při vyložené příležitosti následuje replay. Ve velkém detailu je pak hráč, 
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který rozehrává míč. Při vhazování autu je v detailu vhazující hráč nebo v polodetailu hráči 

jednoho z týmů čekající na balón. Fanoušci někdy vhazují na hrací plochu předměty. Jejich 

odklízení je zabráno v polocelku, pak následuje celek zasaženého místa, detail předmětu a 

celek neposlušných fanoušků. Kvůli zranění některého z hráčů, špatným výkonům a zvlášť 

z taktických důvodů v závěru utkání dochází ke střídání hráčů. V polodetailu je pak čerstvý 

hráč společně s trenérem, poté s rozhodčím, dále odstupující hráč a znovu tentokrát sám 

střídající hráč. Po skončení prvního dějství velký celek sportoviště s odcházejícími hráči, 

polodetaily hráčů, v novém dějství se narativ opakuje. Po uplynutí nastaveného času je 

rozhodnuto o vítězi. Na jedné straně je radost, na druhé zklamání. V polodetailu rozhodčí, 

v polocelku hráči a trenéři podávající si ruce, klíčoví hráči zápasu v detailu. Na závěr velký 

celek hřišti. Během hry nechybí prostřihy fanoušků, rozcvičujících se hráčů. Podobný narativ 

nalezneme i futsalu. O tom, že se jedná o futsal a ne o fotbal rozhodují faktory jako počet 

hráčů, hrací doba a povrch. 

 

Hokej se na ČT 4 týká pořadu Buly - hokej živě a zápasů národního týmu, neboť NHL, 

KHL a jiné ligy tento kanál nevysílá. Narativ začíná velkým celkem haly zevnitř. V dalším 

záběru přicházejí hráči jednoho, a pak druhého týmu na ledovou plochu. Následuje celek, ve 

kterém jsou hokejisti seřazeni na modré čáře a poklepáním hokejek o led se pozdraví. Dále se 

v polocelku objevují kapitáni týmů, kteří podávají ruce rozhodčím. Ti jsou poté představováni 

v polodetailu. Polodetaily pokračují, v záběru je postupně hostující a domácí trenér, oba 

brankáři už na svých místech brankovišti. V prostřihu před zahájením hry mohou být 

fanoušci. Úvodní buly je zachyceno v celku, u dalších se to různí – někdy polocelek, jindy 

detail hráčů na vhazování, velký detail puku v ruce rozhodčího. Hokejisti se snaží dostat puk 

do branky soupeře a samotná hra je pojatá jako celek. Po gólu následuje polodetail brankáře, 

jež inkasoval a nato radujících se hráčů. Gól je vzápětí zpomaleně opakován z více úhlů 

pohledu. Střelec gólu je zabrán v detailu na střídačce a pokračuje se ve hře zachycené v celku. 

Pokud si rozhodčí není jistý, zda byl gól, jede se poradit s videorozhodčím. Obrázkově to 

znamená, že po radosti, je v polodetailu zachycen hlavní rozhodčí, poté v detailu, jak 

telefonuje. Následuje replaye z několika úhlů pohledu a hlavně zpomaleně. Opět detail 

rozhodčího, též hráčů a trenérů týmu, který skóroval, trenéra druhého mužstva. Rozhodčí 

v polocelku, poté v polodetailu s verdiktem a záběr na zklamaný tým na střídačce. Detail 

konverzace rozhodčího s trenérem na závěr. Když brankář chytne puk, je ve velkém detailu 

třeba lapačka s pukem, v detailu pak on sám a taktéž muž, který střílel. Během všech dalších 

přerušení (zakázané uvolnění, offside, přihrávka rukou, sevření kotouče, útočící hráč 
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v brankovišti, vyhození puku mimo hřiště, faul), se dostává do detailu hráč, který byl u puku 

jako poslední, nebo který přerušení způsobil. Tohoto hráče pak kamera sleduje až na 

střídačku, kde je divákovi opět ukázán v detailu. Šance se divákům znovu nabízejí v replayi. 

Při tahu na branku dochází k mnoha osobním střetům, za něž si hokejista odpykává trest. Ve 

společném záběru se objevuje rozhodčí a faulující hráč. Signalizace rozhodčího je ukázána 

v polodetailu. Když dojde k faulu, v rohu kluziště, obvykle je záběr díky kameře přímo v rohu 

bližší. Obecně se tato kamera dost využívá. Pokud se hraje u mantinelu za brankovou čárou, 

používá režie její polocelky. Zákrok je zpomaleně opakován z více stran a následuje 

polodetail provinilce na trestné lavici. Napadený tým hraje přesilovou hru a jeho šance ke 

skórování se tak zvyšuje. Během přerušení v početní výhodě se v detailu zabírají hráči na 

střídačce, trenéři. Když dojde po souboji ke zranění hráče a ten zůstává ležet na zemi, 

v polocelku je zabrán běžící lékař, společně jsou v polodetailu, sám hráč ve velkém detailu a 

na střídačce opět s lékařem v polodetailu. Při úniku hráče na bránu a jeho faulování, následuje 

trestné střílení. V polodetailu faulovaný hráč, rozhodčí, dále replay, v detailu hráč, brankář, 

trestné střílení jako celek, detail střelce, polodetail střelce se spoluhráči, fanoušci, replay. 

V případě zdržení hry z důvodu odklízení nečistot na ledové ploše, rozbití tvrzeného skla, 

atd., je detailu zabrán daný problém, v polocelku pak jeho likvidace. Mezitím se dostávají do 

záběru detaily hráčů kroužících na ploše.  V případě, že je stav utkání ve svém závěru těsný, 

prohrávající celek si vyžádá oddechový čas a odvolá brankáře. Po skončení dějství přichází 

polocelek hráčů odcházejících do kabiny. Vyhrává tým, který má na svém kontě více gólů. 

Nerozhodný stav posílá utkání do prodloužení, popřípadě samostatných nájezdů k určení 

vítěze. Před nájezdy jsou v polodetailu brankáři u střídačky, někdy v debatě s trenéry. Dále 

detail a velký detail připraveného gólmana v brance, polocelek nebo polodetail útočícího 

hráče. Celek samostatného nájezdu, polodetail střelce, replay. Po rozhodujícím nájezdu, 

v detailu radost vítězného týmu na ledě, radost trenérů na střídačce, fanoušků a opět hráčů ve 

velkém detailu. Podobný narativ lze uplatnit na in-line hokej, hokejbal a florbal. In-line hokej 

odlišují od hokeje kolečkové brusle, míček, povrch. U hokejbalu se běhá místo bruslí, a hrací 

doba je v každé třetině o pět minut kratší. Florbal se odlišuje tím, že brankáři chytají bez 

florbalové hole a kvalifikací faulů. Za menší fauly dostávají soupeři výhodu volného úderu 

(jakého si přímého kopu), až po větších následuje vyloučení.   

 

Co se týče basketbalu, jsou diváci ČT 4 zvyklí na Evropskou ligu, na reprezentační 

zápasy a výjimečně na domácí basketbalovou ligu. Narativ je zahájen velkým celkem haly 

zevnitř, přičemž hráči jsou na palubovce a rozcvičují se. Pokračuje polocelkem hráčů z pod 
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koše a jejich detailem. Následuje grafika hostující sestavy, detail trenéra hostujícího týmu, 

polodetail hostujících hráčů na střídačce. Polocelek rozhodčích. Grafika, trenér a hráči 

domácího týmu ve stejném záběru jako jejich soupeř. Celek střídačky nejprve jednoho, poté 

druhého týmu. Během tohoto úvodu je několik prostřihů na fanoušky. Dále přichází mix 

polocelků a polodetailů basketbalistů připravených na palubovce, podání rukou některých 

hráčů s rozhodčími je v polodetailu, taktéž první rozskok. Hra je zachycena v celku z vrchu. 

Tým, který získá balón, útočí na koš soupeře, někdy je útočící hráč u míče zabrán v krátkém 

detailu. Hodnota košů je odstupňována podle vzdálenosti hodu. Po vstřelení koše je 

v polocelku střelec, který je občas přiblížen do detailu. Útoky hráčů s míčem kolem 

postranních čar jsou snímány postranní kamerou v polocelku. Druhý tým pod košem 

doskakuje, usiluje o zisk balónu i za cenu faulu. Faulující hráč je divákům ukázán v detailu, 

střet hráčů je poté zopakován v replayi. Znovu je faulující hráč ukázán v detailu, po něm i 

jeho trenér a také hráč, který bude rozehrávat. Pokud je hráč faulován při střelbě 

v podkošovém území, dostane možnost dvou trestných hodů za jeden bod. V polocelku je 

někdy rozhodčí, vždy je v detailu faulující hráč, někdy též faulovaný, replay, poté v detailu 

opět faulující hráč a v polocelku basketbalista, který bude házet. Někdy následují polocelky 

hráčů obou týmů v místě doskoku. Těsně před střelbou je v detailu házející hráč, samotná 

střelba je pak zachycena v celku. U druhého hodu se opakuje polocelek a detail házejícího 

hráče, celek hodu, někdy velký detail koše ze shora, a po odhodu znovu detail hráče. Pokud 

basketbalista boduje, jde po něm záběr na fanoušky. Když poté následuje oddychový čas, je 

střelec v detailu i se svými radujícími se spoluhráči. Při timeoutu jsou někdy v polocelku 

rozhodčí, vždy v polodetailu hráči týmu, který nechtěl oddechový čas a nato střídačka, která si 

ho vyžádala. Vzápětí se ve velkém detailu objevuje zmenšenina hřiště, na kterou trenér kreslí 

taktiku a detail hráče, kterému jsou pokyny určeny, nebo sám trenér. V timeoutu je ukazováno 

množství replayů předchozích akcí. Hráči v útoku si přihrávají, s míčem driblují, ale nesmí 

udělat kroky. Pokud ano, píská se a v polodetailu je chybující hráč. Před vhazováním ze 

zázemí je naopak zachycen hráč, který donutil soupeře ke ztrátě balónu. Střídání basketbalistů 

je točeno v polocelku, vystřídaný hráč je ukázán už na střídačce v polocelku, nově příchozí do 

hry na hřišti v detailu. Na konci dějství je v detailu hráč, který byl naposledy u míče a po něm 

velký celek haly. Druhá polovina začíná velkým celkem haly s přicházejícími hráči, detailem 

nejprve trenéra, a pak všech hráčů na střídačce. Někdy v kombinaci s velkými detaily 

zabíraných osob. Poté polodetail trenéra druhého týmu a dále už se narativ opakuje. Ovšem na 

úvod místo rozskoku, rozehrávka. Vyhrává tým s více body po uplynutí hrací doby. Na 
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samém závěru si v polodetailu podávají ruce trenéři, ve velkém celku a záhy i v polodetailu 

hráči. Opět velký celek, polocelek poraženého týmu, detail vítězů.  

 

Z házené vysílá ČT 4 domácí soutěž a zápasy reprezentace. Příběh začíná velkým celkem 

haly při nástupu hráčů na hrací plochu, po němž následuje grafika sestavy hostujícího 

mužstva, detail hostujícího trenéra, společný pokřik s hráči. Navazuje grafické znázornění 

sestavy domácích, detail domácího trenéra a i jeho pokřik s hráči. Znovu velký celek haly, 

polodetail rozhodčích. Někdy se v polodetailu zabírá hod mincí mezi kapitány. Hra je 

zachycena jako celek kamerou ze shora haly. Na úvod od půli hřiště rozehrává jeden z týmů, 

někdy je v polodetailu rozehrávající hráč. Tým u míče usiluje o vstřelení branky do sítě 

soupeře. Hráči si v běhu rukama přihrávají a jeden z nich zakončuje atak střelbou. Po gólu se 

v polocelku objeví střelec, dále replay a polodetail skórujícího hráče. Po velkých šancích 

(břevno) je divákům ukázán střelec v polocelku, po výjimečném zákroku zase brankář. Při 

průniku k brankovišti dochází ke střetům útočícího hráče s bránícími hráči. Je pískáno. Když 

jde o porušení pravidel, které musí vést ke ztrátě míče, volný hod provádí poškozený tým a 

v polocelku jsou rozehrávající hráči. Pokud během hry rozehrává brankář, též je v polocelku. 

Spadne-li útočící hráč po souboji na zem, je v polocelku na zemi právě on. Když přitom dojde 

ke zranění, zraněný hráč na zemi je v polocelku s lékařem, následuje replay, detail zraněného 

hráče. Za hrubý faul dostává škodný hráč žlutou kartu a poškozený tým hází trestný hod ze 

vzdálenosti sedm metrů. V polocelku je rozhodčí s kartou v ruce, někdy společně 

s potrestaným hráčem. Následuje opakovaný záběr střetu, polocelek/polodetail bránícího 

brankáře a poté muže, který bude házet. Hod je zachycen v celku, po něm je vybrán detail 

střelce, replay hodu, opět detail autora gólu. Pokud hráč neskóruje, přichází jeho polodetail 

bez opakovačky střely. Při opakovaném faulu je házenkář vyloučen na dvě minuty ze hry a 

druhý tým hraje přesilovou hru. Faulující je zabrán v detailu na střídačce. Červenou kartu, 

která znamená diskvalifikaci, dostává hráč po třetím faulu. Hráči střídají hokejovým 

způsobem. Ti, co jdou ze hry, jsou zabráni kamerou mezi střídačkami v polocelku. Před 

oddechovým časem je v záběru velký detail plochy nebo celek hráčů u střídačky, detail 

trenéra, který si timeout vyžádal, detaily jeho hráčů, replaye vybraných gólů. Když hráči 

sklouznou po palubovce, zůstávají na ní šmouhy od bot. V detailu je pak hráč, který žádá o 

čištění plochy, celek haly a v polocelku muž, který šmouhu vytírá. Na konci dějství se 

objevuje celek palubovky s hráči, polodetail hráčů odcházejících do šaten, velký celek haly. 

Další dějství uvozuje celek haly, polodetail trenéra v hloučku hráčů, detail trenéra, to samé i u 

druhého týmu, celek haly s hráči na ploše, detail rozhodčího. Vítězí tým s větším počtem 
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nastřílených gólů. V obrazu jsou radující se hráči v polocelku, podávání rukou se soupeřem. 

V prostřihu se v přerušení hry objevují diváci.  

 

Světové a evropské poháry a ligy (až na fotbal) nemají speciální studia, a tak po znělce 

pořadu rovnou následuje samotný zápas, závod. Příkladem je třeba atletická Diamantová liga, 

která začíná statickým pohledem na závodiště. V prostřihu se pak objevují fanoušci, důležité 

osobnosti přítomné na sportovišti, trenéři, příprava sportovců, jejich ošetřování.  Atletika je co 

dopočtu narativů velmi bohatá. Každá disciplína má svůj způsob vyprávění. Režie je nucena 

kvůli současně probíhajícím odvětvím přeskakovat z jednotlivých disciplín, vybírá si starty 

závodů, skoky či hody favoritů, stupně vítězů, medailový ceremoniál. Přechod z jedné do 

druhé disciplíny většinou začíná startovní listinou a končí grafikou s výsledky, někdy je 

předěl znázorněn celkem stadionu. Trojskok a skok do písku začínají představením 

soutěžících, pokračují polodetailem konkrétního závodníka, jeho rozběhem, odrazem, 

skokem/skoky, dopadem do písku a končí záběrem závodníka po pokusu a replayem 

především odrazové čáry. To aby se diváci sami mohli přesvědčit, zda skutečně došlo či 

nedošlo k přešlapu. Při zkaženém pokusu se často užívá prostřih na trenéra. Tečkou za tímto 

narativem je opět blízký pohled na závodníka už se statistikou. Vrh koulí, hod diskem, hod 

kladivem začínají polodetailním záběrem na závodníka, který je na řadě. Ten uchopí náčiní, 

pokračuje rotací těla, odrazem, odhodem náčiní. Narativ končí detailem závodníka po výkonu, 

opakovanými záběry pokusu, především detailního záběru na místu dopadu náčiní a opět 

polodetailem závodníka už se statistikou. Hod oštěpem je obohacen ještě o motiv rozběhu. U 

všech těchto disciplín může do příběhu promluvit motiv přešlapu. Chybné pokusy se vždy 

zpomalují v opakovačkách. Skok vysoký začíná polodetailem závodníka, který mnohdy 

roztleskává publikum, pokračuje jeho rozběhem, odrazem, rotací, dopadem a končí detailem 

šťastného nebo zklamaného závodníka, opakovaným záběrem skoku a polodetailem výškaře i 

se statistikou. Skok o tyči začíná celkovým záběrem na skupinu závodníků, kteří jsou poté 

představeni v polodetailu, pokračuje jejich svlečením a detailem startujícího tyčkaře, 

uchopením nářadí, pokračuje přes rozběh, rotaci až k odhození tyče a dopadu. Když laťka 

vydrží na stojanu, závodník postupuje na vyšší metu, pokud spadne, pokus opakuje. Když už 

nemá žádný pokus, v závodu končí. Když závodníkovi nevyjdou kroky ani se neodrazí a jen 

proběhne pod tyčkou. Svůj pokus tak promeškal. Po dopadu následuje detail závodníka, 

replay každého pokusu, při shození laťky pak z více úhlů pohledu. Na závěr narativu je 

v polodetailu opět tyčkař se statistikou. Sprinty začínají postupným představením závodníků 

v polodetailu, jejich pozdravem, zaklesnutím do bloku, detailem jejich soustředěných 
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obličejů, startem, pak následuje běh, finiš, detailní záběr cílové čáry, doběhnutí sprinterů do 

cíle, detail medailistů nebo postupujících, vítěz běží vítězné kolečko se státní vlajkou v 

polocelku, pak podání rukou se soupeři, zopakování finiše a znovu vítěz v polodetailu se 

statistikou. Pokud závodník vyběhne z bloku dříve než na výstřel, dochází k přerušení závodu 

a v replayi se divákovi nabídne ulitý start. Následuje polodetail rozhodčích, kteří ukazují 

verdikt a detail nervózních závodníků, dále příprava na nový start a narativ se opakuje. U 

delších tratí absentuje ukotvení do bloků, při běhu se kromě celků často detailně zabírá 

vedoucí závodník nebo skupina. Běh přes překážky je od startu do cíle zabírán jako celek. Až 

v opakovaných a zpomalených záběrech jsou divákovi nabídnuty detailní záběry jednotlivých 

překážkářů. Ve štafetě patří úvodní záběr prvnímu závodníkovi týmu, ovšem s grafickým 

znázorněním celé čtveřice. Následuje švenk po všech dráhách. Běžci se zaklesnou do bloku 

s kolíkem v ruce. Start stejně jako samotný běh a předávka kolíku dalšímu závodníkovi jsou 

pojímané jako celek. Předávky jsou tři. V detailu bývá vypíchnut jen vedoucí běžec, v cíli pak 

objímající se vítězné kvarteto. Opakované záběry zachycují především finiš a předávky. 

Častým motivem ve štafetě bývají pády kolíků i samotných závodníků, které jsou následně 

ukazovány v opakovaných záběrech. Tým většinou po takovýchto komplikacích v závodu 

končí. U všech běhů a taktéž chůze se vítězem stává první v cíli. V kombinovaných 

disciplínách - desetiboji, sedmiboji a pětiboji se uplatňují zmíněné narativy. 

 

Zcela jiný narativ mají estetické sporty jako krasobruslení. Zaměřit se můžeme na MS a 

ME, které nabízí ČT 4. Vysílání zahájí oficiální znělka šampionátu, po níž následuje celkový 

záběr stadionu zevnitř bez zřetelných objektů. Soutěžící se nejprve rozbruslí po skupinách, 

následuje krátká porada s trenérem u mantinelu v detailu a závodník odjíždí na střed kluziště. 

V detailu je zabrán jeho soustředěný výraz, pak začíná samotná jízda na hudbu prezentovaná 

jako pocelek. V hlavní roli se ocitá postava a prostředí ustupuje do pozadí. Krasobruslař jízdu 

prokládá piruetami a skoky (salchow, toeloop, rittberger, flip, lutz, axel), po nichž mnohdy 

následují pády. Jiné typy skoků pak předvádí sportovní páry, pouze taneční prvky bez skoků 

taneční páry. Soutěžící je po skončení jízdy zabrán v detailu, taktéž jeho spokojený či 

nespojený trenér, závodník poděkuje publiku, které je následně ukázané v prostřihu, a přijíždí 

k trenérovi. Sestřih nejlepších momentů z jeho jízdy, detaily bruslí, trenéra, fanoušků poté 

zpomaleně zopakuje režie. Už s květinou nebo plyšovou hračkou v ruce a po boku trenéra 

krasobruslař napjatě očekává výsledky. V polodetailu zdraví fanoušky a posílá jim srdce nebo 

pusinky. Poté, co rozhodčí rozhodnou o známkách a ukáže se grafika, v detailu je závodník a 

narativ končí. Po krátkém programu jsou k dispozici průběžné statistiky, druhý den následují 
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volné jízdy se stejným narativem, pak vyhlášení. Stejný narativní postup se dá aplikovat třeba 

na moderní gymnastiku, kde ovšem nepadají sami závodníci, ale jejich náčiní (míč, stuha, 

kužele, obruč). Navíc jsou bez bruslí, a tudíž provádějí jiné cviky, než jsou možné na ledové 

ploše. 

Tenis na ČT 4 znamená především reprezentační Davis cup a Fed cup. Narativ začíná 

velkým celkem haly z užší strany hřiště. Následují státní hymny, během nichž je v polocelku 

hráč jednoho týmu, ve velkém detailu národní vlajka, v detailu znovu hráč, v polocelku trenér, 

v různě velkých záběrech fanoušci a znovu v polocelku tenista. Velký celek haly a to samé u 

druhého týmu. Další velký celek haly, střídá polocelek hlavního rozhodčího, podávání rukou 

s hráči u sítě, fotografování, hod korunou. Taktéž v polocelku je zachycen hráč, který bude 

začínat. Opět velký celek haly už během rozpinkání a postupně polocelek obou aktérů s jejich 

osobní statistikou v grafice. Tenisti se při rozcvičce na záběrech ještě několikrát vystřídají. 

Narativ pokračuje detailem rozhodčího na empiru. Poté prostřih na diváky, hráči v polocelku 

při cestě na lavičku, na lavičce, v polodetailu další členové jejich týmu. Znovu hráči tentokrát 

při cestě zpátky na kurt, celek před zahájením hry. Utkání je založeno na příjmu a podání a je 

zabráno v celku z užší strany kurtu. Podává se od základní čáry, kde si hráč nadhodí balónek a 

udeří do něj před dopadem na zem. Servis je zachycen v různě velkých záběrech, někdy je ve 

velkém detailu pouze míček s raketou. Tenista na jedné straně kurtu směřuje podání křížem 

přes síť do dvorce na druhé straně. Když je podání úspěšné, hráči se střídají v úderech, dokud 

někdo nechybuje. Pokud tenista pošle míč do zázemí nebo do sítě, body získá protihráč. Poté 

je v záběru hráč, který úder pokazil nebo ten, který bodoval a po něm i soupeř. Výhodu má 

servírující hráč, který může esem bez větší námahy bodovat přímo z podání a má na to dva 

pokusy. Protivníci se na servisu střídají po gamech. Po lichých gamech a celých setech si 

odcházejí odpočinout na lavičku. Odchod je zaznamenán v polocelku, záběr na občerstvující 

se hráče pohromadě v celku. V případě sporného míčku, může ukřivděný využít na pomoc 

jestřábí oko na principu lupy. V záběru je daný hráč signalizující rozhodčímu použití techniky 

a následuje opakovaný záběr úderu. Obecně se většina výměn divákům nabízí v replayi, 

někdy z více úhlů pohledu. Cílem hry je získat požadovaný počet sad dříve než soupeř, u 

mužů převážně tři, u žen dvě. V případě shody o vítězi rozhoduje zkrácená sada neboli tie-

break. Vítěz je snímán v polodetailu, nato v polocelku, jak odpinkává balónek do hlediště. 

Trenér se zbytkem týmu, dále podání rukou mezi hráči navzájem a taktéž s rozhodčím na 

empiru. U žen políbení v polocelku. V detailu se znovu objevuje vítěz, který děkuje divákům 

a podepisuje se do kamery. Narativ končí záběrem na odcházejícího poraženého, replayem 

výměn a celkem haly. Narativ odpovídá dvouhře, při čtyřhře jsou na každé straně kurtu o 
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jednoho hráče navíc, jinak je narativ totožný. Jedním z důležitých motivů je pro hráče ticho 

při hře, v prostřihu hojně diváci.  Podobný narativ lze uplatnit na stolní tenis, ve kterém se děj 

odehrává na stole, a hráči třeba ještě nevyužívají pomocníka jestřábí oko, neboť je zde 

bezpředmětný.  

 

ČT 4 vysílá z volejbalu extraligu, Ligu mistrů a zápasy národního týmu. Narativ 

začíná pohledem na diváky, po němž následuje polocelek hráčů hostujícího týmu na lavičce, 

detail hráčů, kteří jsou vyzýváni na hrací plochu a plácají si se spoluhráči, polocelek základní 

šestky, polodetail trenéra a grafika se zahajovací sestavou. Stejně je vzápětí prezentován i 

domácí tým. Nato se v polodetailu objevují oba rozhodčí. Zahájení hry předchází celek haly 

z užší strany hřiště, polodetail vybraných hráčů u jednoho i druhého mužstva, polocelek nebo 

detail servírujícího hráče. Hra samotná je pak zabraná ze širší strany palubovky.  Po hvizdu 

rozhodčího podává přes síť tým, který si právo prvního podání vylosoval.  Hráč si od koncové 

čáry míč nadhodí a udeří do něj bez dopadu na zem. Buď boduje přímo ze servisu, nebo míč 

vybere některý ze soupeřů a zahajuje útok. Anebo pošle míč do autu, a body a „výhodu“ 

podání získá soupeř. Hráč, který balón přijímá, přihrává svým spoluhráčům vzduchem a 

většinou na třetí dotek se smečuje. Hra se přelévá na obě strany, dokud se balón nedotkne 

palubovky. Po bodu jsou v detailu hráči bodujícího týmu, též ztrácejícího týmu a dále v 

polocelku volejbalista připravený k dalšímu podání, někdy ještě přijímající hráč. Mezi tyto 

záběry jsou často vloženy replaye výměn nebo es i s radostí aktérů. Na příjem se střídají dva 

konkrétní hráči, k výměně ostatních dochází na pokyn trenéra. Druhý případ střídání je 

zachycen v polocelku, nově příchozí hráč v detailu na hřišti. Trenéři využívají k taktickým 

poradám oddechový čas. Při něm je celkový záběr na halu s hráči na lavičkách a poté detail na 

trenéra, který si pauzu vyžádal a rovněž hráče kolem něj. K prostřihu se nejčastěji využívají 

diváci, občas trenéři, rozhodčí a náhradníci. Komerční přestávky vyplňují sponzoři pořadu. 

Na konci každého dějství je celek haly plus opakované záběry setballu z více úhlů pohledu. 

Zvítězí tým, který pro sebe získá tři sady. Pokud ale po čtyřech dějstvích nastane shoda, o 

výhře rozhoduje zkrácená hra neboli tie-break. Po matchballu následuje detail radujících se 

hráčů, polocelek skákajícího hloučku, podání rukou trenérů, polodetail podání rukou hráčů 

pod sítí a replay posledního balónu. Podobný narativ má nohejbal, který se místo rukou hraje 

nohama a s menším počtem hráčů.  

 

Specifické narativy ve struktuře ČT 4 mají další sporty, třeba golf. Také sporty na sněhu 

jako biatlon, sjezdové lyžování, skoky na lyžích a severská kombinace. Dále závody po 
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okruhu, kam lze zařadit moto sport, kola, koně, běžky, rychlobruslení. V současném archivu 

ČT 4 jsou kromě zmíněných narativů i zkrácené verze narativů. A to díky tomu, že kanál 

nevysílá některé sporty v přímém přenosu a pohled na daný sport nabízí divákovi jen 

prostřednictvím sestříhaných přímých přenosů nebo reportáží. Zde jsou pak některé motivy 

vynechány a narativ je ve značné míře ovlivněn. Do této skupiny patří bojové sporty, šachy, 

střelba a lukostřelba.  

 

1.4.  Ikony, indexy a symboly ve vysílání 

 

Člověk je celý život obklopen množstvím nejrůznějších znaků, které si v naprosté 

většině případů ani neuvědomuje. Tyto znaky fungují v závislosti na sobě, a proto jsou 

uspořádány do znakových systémů. Vzhledem k různorodosti znakových systému, je však 

obtížné znak definovat. Sémiotiky nejpřijatelnější definice má dvě části. První říká, že znak je 

něco, co zastupuje něco jiného, a druhá tvrdí, že existuje někdo, kdo si tento vztah 

uvědomuje, interpretuje ho. (Černý, Holeš, 2004) 

 

Interpretaci do vztahu znaku s označovaným předmětem zavedl americký filosof 

Charles Sander Peirce, který rozlišuje znaky na ikony, indexy a symboly. Mezi ikony zařazuje 

všechny znaky, které jsou založené na vztahu podobnosti s označovaným předmětem. Nemají 

však stejné fyzikální vlastnosti, jaké mají jejich objekty, ale závisí na stejné perceptuální 

struktuře. Ikony vlastně obsahují některé vlastnosti označovaného předmětu nebo jevu.  

Interpret může podobnost vidět na základě předchozího osvojení.  Rozhodne se uznat dvě věci 

za podobné tak, že vybere určité prvky jako rozhodující a dalším nevěnuje pozornost. Peirce 

ikony rozdělil do třech základních typů. Prvním typem jsou obrazy, které mohou být optické 

(fotografie, portréty, kresby), sluchové (zvukomalebná slova jako kukačka, prskat), čichové 

(parfémy, které napodobují vůni květin, bylin) nebo chuťové (přípravky, které dodávají 

jídlům chuť rumu, ořechů, vanilky). Za druhý typ považuje diagramy v různých formách a ve 

vztahu k různým jevům (ekonomickým, výrobním), pro něž je příznačné, že znázorňují 

strukturu zobrazovaných jevů. Jako třetí typ vyčleňuje metaforu, která má široké uplatnění 

zejména v oblasti mytologie, náboženství, umění. Je založena na podobnosti a přenesení 

významu. Peirce zařadil mezi ikonické znaky i sny související s vysněnými touhami, přestože 

nemusejí mít nutně rys podobnosti s tím, k čemu se vztahují. (Černý, Holeš, 2004) 
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Během Mistrovství světa v hokeji v roce 2011 se využívalo ikonů zejména ve formě 

tabulek. V největší míře v předzápasovém programu, kde si diváci mohli prohlédnout bilanci 

vzájemných zápasů české reprezentace s daným soupeřem v historii šampionátu. A dále různé 

zajímavosti, třeba v utkání o bronz mezi Českem a Ruskem byla k dispozici tabulka hokejistů 

obou týmů, kterým ve sbírce chybí bronzová medaile. Nebo k tématu uvedení Bóži Modrého 

do Mezinárodní síně slávy, seznam Čechů, kterým se už takové pocty dostalo. Za ikony se 

dají považovat také statistické údaje, které číselně vyjadřují produktivitu hráče, jeho úspěšnost 

na vhazování, počet trestných minut, …. Ikonem je rozhodně i barevné provedení grafiky. 

Červeno-modro-bílá kombinace asociuje podobnost s českou vlajkou. Z číselných údajů lze 

mezi ikony též zařadit ukazatel skóre, který vyjadřuje počet vstřelených/inkasovaných gólů. 

V přestávce utkání o bronz byl k vidění další typ ikonu a to fotografie. Konkrétně fotografie 

legendárního brankáře Bóži Modrého po návratu Mistrů světa z roku 1949 na hlavním nádraží 

k již zmíněnému tématu. Po diskusi nad touto fotografií následoval ještě sestřih černobílých 

fotografií z archivu Bóži Modrého v civilu i na ledě. Se stejnou tématikou souvisí i další ikon. 

Obrazová vzpomínka na brankařskou masku Ondřeje Pavelce s vyobrazeným Bóžou 

Modrým, ve které chytal na šampionátu v roce 2010. V komentáři používají Robert Záruba i 

Michal Dusík další typ ikonu – metafory, i když ne tak hojně. Mluvní projev je totiž díky 

rychlosti hry velmi často omezen na příjmení hráčů a na slangové výrazy. Příkladem metafory 

mou být slova Dusíka: „Rusové dostávají křídla“, vztahující se k rychlosti Rusů v utkání o 

bronz za stavu 2:1. Nebo výrok téhož komentátora: „Plekanec dává bronzovou branku“. Ve 

stejném duchu hovořil ze studia i Záruba: „Vrací se doba bronzová“. V semifinálovém utkání 

se Švédskem zase komentoval hattrick Jaromíra Jágra těmito slovy: „Tři gólové šipky 

Jaromíra Jágra ukázaly národnímu týmu cestu do semifinále“.  Mezi jasné ikony patří 

signalizace rozhodčího. Při vylučování hráčů ukazuje druhy trestů znaky, které se podobají 

konkrétnímu prohřešku. Třeba sekání znázorňuje seknutím jedné dlaně do druhé ruky. 

Podobnou signalizaci užívají i hráči, respektive kapitán týmu, pokud žádá rozhodčího o 

oddechový čas. Rukama naznačí T jako timeout. Stejně lze odvodit i znaky kapitána a jeho 

asistentů na prsou na dresu. Velké písmeno C je počáteční písmeno anglického výrazu pro 

kapitána - captain a velké písmeno A vychází od slova assistant - asistent. Ikonem je rovněž 

zmenšenina ledové plochy, na níž trenér Hadamczik při oddechovém čase v utkání se 

Švédskem hráčům kreslí, jak mají hrát přesilovou hru. Další ikony jsou viditelné na dresu. 

Jejich barevná kombinace a provedení u všech národních týmů kopíruje jejich státní vlajky. 

Švédské dresy dokonce pracují i s dalším ikonem. Tři švédské korunky vykazují podobnost 

s královskou korunou, neboť Švédsko je z hlediska státního zřízení království. Ve studiu lze 
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spatřit též ikony, jelikož v něm dominuje hráškově zelená barva. Už ta je ikonem nápodobou 

barvy loga kanálu ČT 4. Na stěně v pozadí je jakýsi metr s letopočty, označujícími důležité 

momenty v hokejových dějinách. Dále technické zařízení elektronická tužka. Některé 

vysvětlivky experta se viditelně podobají původnímu předmětu. Například přihrávka mezi 

hráči je značena rovnou čarou. 

 

Peirce chápe indexy jako znaky, které spojuje s označovaným předmětem vztah 

souvislosti (stopy v písku, které odkazují na člověka, který je zanechal, z jazykových znaků 

hlavně šiftry - já, on, to, tady, teď, včera – výrazy, které odkazují k osobám a dalším údajům 

vyplývajícím z kontextu). Index je se zastupujícím předmětem svázán procesem kauzality. 

Morris upřesňuje, že většina znaků se vztahuje k určité množině jevů (jazykový znak člověk – 

může zahrnout všechny lidi), zatímco index se vždy týká jednotliviny. (Černý, Holeš, 2004) 

 

Na hokejovém Mistrovství světa v roce 2011 se dá vystopovat několik indexů, které se 

ovšem dají aplikovat i na jiné hokejové turnaje či konkrétní zápasy. V osmifinálové skupině 

srazil Rus Artyukhin českého obránce Rachůnka k zemi. Tomu v pádu spadla helma a hlavou 

se praštil o led. Krev na ledové ploše je indexem souboje. Zároveň i tržná rána na hlavě 

českého hráče a následné stehy jsou indexem téže události. Tito dva hráči se tváří v tvář 

potkali i v utkání o bronz. Tentokrát v opačné roli. Karel Rachůnek vysklil Artyukhinem 

tvrzené plexisklo a střepy jsou tudíž dalším indexem. Do této skupiny znaků budou zcela jistě 

patřit i rýhy v ledu způsobené bruslením jako stopy hráčů. Podobným indexem je i sníh 

nahromaděný u střídaček nebo v brankovišti důsledkem brzdění hokejistů. Větší množství 

sněhu pohromadě je odpozorovatelné až v komerčních přestávkách, kdy jej na lopatky 

nabírají a odklízejí místní pomocníci. Černé otisky puku na mantinelu zvlášť za v rozích 

kluziště a za brankou jsou indexem střely nebo nahození kotouče hráčem. Výsledkem 

kauzality je i zlomená hůl ležící na ledové ploše, která vypovídá o předchozím seknutí 

protihráče nebo střele hokejisty, po níž hokejka praskla. K indexům by se dal zařadit i hvizd 

rozhodčího reagující na faul hráče, vstřelení gólu či konec třetiny. Z mluvního projevu k 

indexům patří používání slovesných časů, které značí tu konkrétní řečovou situaci, od které se 

odvíjí, co je minulost, a co přítomnost. V předzápasovém studiu jsou evidentní především 

odkazy k minulosti, když se hovoří o úspěšných letech českého hokeje. Například 

před utkáním o bronz se vzpomíná na vítězné zápasy Čechů o třetí místo na různých turnajích, 

v roce 2003 na Mistrovství světa v Helsinkách, v roce 2006 na Zimních olympijských hrách 

v Turíně. Při rozboru situací mezi třetinami se hojně používá osobní zájmeno on v podání 
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expertů. V přestávce druhé třetiny David Pospíšil o Jaromíru Jágrovi: „on si s tím poradil 

typickým způsobem. On si nasazuje hráče jako batohy a potom s nimi podniká turistiku po 

třetině.“ Hlasoví profesionálové taktéž v komentáři volí výrazy, které odkazují k údajům 

vyplývajícím z kontextu, nejčastěji ukazovací nebo časové příslovce tady, teď a tam. V utkání 

o medaili Michal Dusík třeba vyřkl: „… Eliáš, teď Židlický …“, „… tam výborně zasáhl 

Pavelec“, „…tak tady byla i trochu klika“. Vizuální index ve studiu jsem nepostřehla, kromě 

jedné z reportáží mezi třetinami, kde byl zachycen příjezd hokejistů na stadion a žádost 

fanoušků o autogram. Podpis hráčů je tak dalším index, je to jejich odkaz.  

 

Symboly jsou podle Peirce znaky, které s označovaným předmětem spojuje pouhá 

konvence, dohoda, zvyk, tudíž do této skupiny patří téměř všechny znaky přirozených jazyků 

(kromě zvukomalebných výrazů a odkazovacích slov), ale dále i chemické, matematické a 

logické symboly, symboly užívané v umění a náboženství. Je však možné se setkat též se 

znaky smíšeného charakteru, u nichž se vyskytuje více typů znaků, ale jeden dominuje. 

(Černý, Holeš, 2004) 

 

Celé Mistrovství světa v hokeji  je provázeno řadou symbolů. Jsou to jednak symboly, 

na nichž se domluvila kultura dané země, a které se v souvislosti s reprezentací užívají a 

jednak symboly domluvené hokejovou společností. K prvnímu okruhu neodmyslitelně náleží 

symboly české státnosti (stejně tak symboly státnosti všech dalších zemí). Jde o národní 

vlajku, státní hymnu a Velký státní znak na přední straně dresu. Ovšem státní hymna trochu 

koliduje s ikonem, protože její slova vyjadřují podobnost s Českou republikou, podávají 

představu o této zemi. Vedle státní hymny existuje i oficiální hymna šampionátu na 

Slovensku Life is a game, kterou nazpívala slovenská zpěvačka Kristína. Na ČT 4 ji používali 

jako hudební podkres při obrazovém pohledu do světa fanoušků. Jistým symbolem pak může 

být i „hymna“ českých fanoušků „Kdo neskáče, není Čech“, která se uchytila od triumfu 

českých hokejistů na Zimních olympijských hrách v Naganu v roce 1998, a kterou na stadionu 

vyvolávali čeští fanoušci po vítězství Čechů. S touto událostí má spojitost i další hokejový 

symbol Staroměstské náměstí. Je místem, kde se lidi sdružují při sledování důležitých utkání a 

při hokejových oslavách či tragédiích. Moderátoři studia ve vyřazovací fázi turnaje nabízeli 

divákům u obrazovek pohled na fanoušky zaplněné náměstí. Společný symbol pro Česko a 

Slovensko jen pro Mistrovství světa vytvořil autor projektu hokejového vysílání Robert 

Záruba. Angažoval nového experta Miroslava Hlinku, hráče se zkušeností z obou národních 

týmů, a ten se měl stát spojovacím prvkem těchto dvou národů. Za symbol domluvený 
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hokejovým národem lze označit čepice naházené na ledové ploše po vstřelení hattricku tak, 

jako se to stalo Jaromíru Jágrovi v utkání s USA nebo Romanu Červenkovi v bronzovém 

utkání s Ruskem. Konvencí jsou také dána čísla hráčů pro jejich odlišení a semafor za každou 

brankou. Červená znamená na základě dohody, že padl gól, zelená, že nikoliv. K diferenciaci 

hlavních rozhodčích od čárových slouží červené/oranžové pruhy na rukávech těch hlavních, 

ovšem i samotná postava rozhodčího by šla brát za symbol spravedlnosti. Ze zvukových 

znaků je symbolem siréna, znamenající začátek a konec ohraničeného úseku, třetiny nebo 

oddechového času. Symbolem turnaje na Slovensku bylo též jeho vlastní logo, které vyrobila 

reklamní agentura Vaculík Advertising. Stejně tak připravila návrh i dalšího výrazného 

symbolu šampionátu - šedobílého vlka ve slovenském dresu jménem Goooly. Tradičními 

oficiálními symboly jsou medaile, individuální ocenění a poháry, které dokazují úspěšnost 

jednotlivce či týmu. Bronzový talíř a bronzové medaile českých hokejistů tak zůstanou 

navždy symbolem jejich úspěchu na Mistrovství světa v roce 2011. 

 

2. ANALYTICKÁ ČÁST 

V této části práce analyzuji narativy třech zápasů českého národního týmu. Utkání Česko 

– Lotyšsko jsem vybrala proto, že to byl první zápas Čechů na šampionátu, a divák se poprvé 

seznámil s kompletní podobou projektu zaměřeného na český a slovenský národní tým, 

s novými rubrikami apod. V analýze rozhodně nemohlo chybět utkání Česko – Slovensko, 

které provázela pohádka o soudržnosti dvou národů, mezi nimiž je rivalita, ale nikoliv na úkor 

přátelství. Jako poslední utkání k rozboru se nabízelo utkání o bronz s Ruskem. Jednak se 

hovoří o skutečném nepřátelství týmů v kontextu historických událostí a jednak šlo o konečné 

zúčtování, o to, kdo bude definitivní vítěz a poražený. Kromě analýzy narativu jsem ve 

studiové části využívala též sémiotickou a diskurzivní analýzu.  

  

2.1. Česko - Lotyšsko 

Mistrovství světa v hokeji je od roku 2006 do roku 2015 v režii Švédů. To znamená, 

že kameramani i režisér jsou Seveřané. Češi, stejně jako další země, pak od nich přijímají 

mezinárodní signál. A Česká televize tak nemá vliv na délku záběrů, jejich následnost či 

obsah. Základní a osmifinálová skupina Mistrovství světa na Slovensku se točily na osmnáct 

kamer. Čtyři hlavní kamery snímaly hokej ze shora úhlopříčně, záběr z nich viděl divák 

nejčastěji. Jedna byla umístěna u stropu haly a používala se při vhazování na středovém kruhu 

a při opakovaných záběrech gólů. Další čtyři byly v rozích kluziště a snímaly hráče s pukem 
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za brankovou čárou, jedna kamera na každé straně středního pásma, která opakovala gól nebo 

šanci z boku.  Po jedné kameře, pochopitelně bez kameramana bylo v každé brance. Další 

jsou mezi střídačkami v hledišti. ČT 4 ovšem měla v Bratislavě i Košicích vlastní štáby. 

Košice jednoho kameramana, hlavní město kvůli studiu více. Ti natáčeli tréninky, rozbruslení, 

rozhovory. Fejetony pak jezdil redaktor Tomek natáčet se svým kameramanem z brněnské 

redakce.  V bratislavském studiu byly dvě kamery. Jedna snímala moderátora a experty 

v celku, druhá v polodetailu konkrétního mluvčího. Třetí kamera byla k dispozici v mix zóně 

na pozápasové rozhovory, čtvrtá ve flash zóně na živé rozhovory, pátá v tréninkové hale. Na 

komentátorském stanovišti pak byla pro vstupy speciální kamera bez obsluhy. 

Studiem provází moderátor, který divákům pomáhá v orientaci v šampionátu. Uvádí 

jednotlivé reportáže z předchozího hracího dne a souběžně hraných zápasů ve druhé skupině, 

navozuje témata, o kterých následně hovoří i hráči v interview. Před zápasem divákům 

připomíná slavné hokejové momenty historie, vzájemnou bilanci aktuálních soupeřů, k tomu 

připojené vzpomínky hráčů. Odbornou složku zajišťují dva experti, kteří mezi sebou debatují. 

Svou zkušeností bývalého hráče mají potvrdit oprávněnost nastolených témat. V přestávkách 

utkání mezi Českem a Lotyšskem David Pospíšil pracuje s elektronickou tužkou, kterou 

zpomaleně a v detailu kreslí do zmenšené hrací plochy, jak měla být akce správně provedena. 

I s Miroslavem Hlinkou pak reaguje na výsledky dalších utkání. K zásadnímu okamžiku 

předchozího dějství se vrací i reportér v rozhovoru s aktérem zápasu. Hru doprovází slovem 

komentátor se spolukomentátorem, který vychází taktéž z řad bývalých hráčů. Převážně mluví 

komentátor, který věcně popisuje události na ledě i mimo něj. Vychází především z obrázků 

režie a reaguje na ně. Kvůli dynamičnosti hokeje se jeho slovní doprovod často omezuje jen 

na příjmení hráčů a netvoří zbytečně složité věty. Čas na debatu s kolegou má při přerušení 

hry, kdy spolukomentátor doplňuje své postřehy k situaci právě z pohledu hráče.  

Pro fanoušky českého týmu začalo Mistrovství světa v sobotu 30. Dubna zápasem 

s Lotyšskem. Ten den to byl jediný přímý přenos, který ČT 4 vysílala. Studio začalo v půl 

osmé večer. Narativ pro hokej je zcela známý. Na začátku je sponzor šampionátu a sponzor 

pořadu, po kterém následuje oficiální znělka Mistrovství světa v hokeji 2011 a jeho logo. 

Obrazově začíná vysílání pohledem na družící se fanoušky českého týmu v dějišti turnaje, což 

se danému narativu vymyká. Záběry mají poukázat na národní soudržnost, jednotu, na 

důležitost události, když jsou fanoušci ochotní dorazit až za hráči. Poté diváky u obrazovek ze 

studia oslovuje Petr Vichnar. Po jeho levé ruce byla umístěna televize s grafikou vlajek 

soupeřů, kteří proti sobě nastoupí, za ním zaplňující se hlediště a kostka nad ledem s názvy 

států. Moderátor vzápětí přivítá dva experty ve studiu – nejprve Čecha Davida Pospíšila, pak 
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Slováka Miroslava Hlinku. V polodetailu je většinou muž, který mluví, jinak jsou hromadně 

zabíráni v polocelku. Následuje ohlédnutí za předchozím dnem. Zápasy, které se vysílaly živě 

nebo ze záznamu jsou v sestřihu s původním komentářem. Nejdůležitější momenty z utkání 

Německo – Rusko zahrnují jen vybrané šance, góly i s replayem, radost vítězů v polodetailu a 

dojatý pláč fanoušků v detailu. Příběh uzavírá tabulka zajímavostí k utkání, ohlasy hráčů obou 

týmů po utkání, které jsou obrazově pokryté zpomalenými záběry gólů a šancí. Ostře nato 

druhý zápas dne mezi Slovenskem a Slovinskem. Záběry klíčových okamžiků jsou zpomalené 

v koncovce. Po gólu Slováků přichází prostřih na radující se slovenské hráče, fanoušky, 

slovenského prezidenta Ivana Gašparoviče. Po gólu není Slovinců žádný detail. V polodetailu 

pokračuje závěrečná radost celého týmu, následuje celek vyprodané jásající haly, tabulka se 

zajímavostmi, ohlasy po utkání ovšem pouze slovenských hokejistů. Jejich výpovědi jsou 

pokryté zpomalenými góly a opět fanoušky. Návrat do studia, Vichnar předává po tomto 

zápase slovo jak jinak než Slovákovi Hlinkovi, poté se mluviči u slova střídají. Na řadě jsou 

reportáže z utkání ve skupinách v Košicích. Zápas mezi Švýcarskem a Francií začíná 

nástupem favorizovaných Švýcarů na led, pokračuje šancemi Francouzů, polodetailem 

rozzuřeného švýcarského trenéra. Dále je zabraná potemnělá aréna kvůli výpadku proudu, už 

za světla zpomalený střet dvou hráčů u mantinelu, zpomalené šance, po kterých jsou jen 

zřídkakdy v detailu střelci.  Gól, detail hrdiny, radujících se vítězů, replay, zajímavosti 

v tabulce, rozhovor s organizátorem ohledně výpadku proudu. Žádné rozhovory s hráči, 

protože ty českého diváka nezajímají. Ostře nato poslední zápas uplynulého dne mezi 

Běloruskem a Kanadou. Na začátku se objevuje v detailu kanadský trenér, dále šance, góly, 

polodetaily střelců, opakovačky gólu, radující se kanadští fanoušci a hráči v detailu. Na závěr 

se přidává tabulka se zajímavostmi a rozhovor s vítězným trenérem.  

Návrat do studia. Po dvanácti minutách přenosu už se moderátor začíná věnovat 

aktuálnímu zápasu. Tématem jsou vzájemné souboje Čechů a Lotyšů v historii. Divákům se 

v sestřihu připomínají dvě vítězství české reprezentace nad tímto soupeřem z roku 2010 

s původním komentářem.  Z osmifinálového zápasu na Zimních olympijských hrách jsou 

vybrány góly, po nich detaily střelců. Po vítězném gólu Čechů, následuje polodetail hráčů a 

trenéra Růžičky na střídačce, detail poraženého brankáře a radujících se vítězů. Z loňského 

Mistrovství světa jsou vyzdvihnuty šance, góly, jejich replaye, polodetaily střelců. Opět 

návrat do studia a debata nad klíčovým momentem z prvního připomenutého utkání. Jako 

cover je použit zpomalený záběr zmiňované šance Lotyšů, polocelek Tomáše Vokouna. 

Následují vzpomínky hráčů na vzájemné souboje z loňské sezóny. Rozhovory jsou pokryté 

šancemi Lotyšů a jejich tréninkem. Dále je na řadě soutěž v grafice. A především tabulka 
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zajímavostí k aktuálnímu zápasu, kterých si má divák všímat. K tomuto utkání byla vybrána 

postava českého brankáře Ondřeje Pavelce, nad nímž visí otazník, zdali zvládne roli 

gólmanské jedničky. Dále v centru zájmu stojí počet českých fanoušků, kteří budou přítomni 

na utkání. A do třetice by se měl divák soustředit na tři bratry Redlihsovi v lotyšském dresu. 

Všechny náměty jsou odůvodněny experty a okomentovány samotnými hráči. První téma se 

jeví jako nejzásadnější, neboť ho Vichnar nabízí komentátorovi a spolukomentátorovi na 

stanovišti. V ten moment se na televizi po Vichnarově levici objevují Robert Záruba a Martin 

Hosták, kteří záhy přecházejí celí do obrazu. Jako covery slouží záběry Ondřeje Pavelce 

z Českých her. Následuje tabulka prvních brankářů národního týmu v historii a rozhovor 

s Pavelcem na záběry z tréninku. Návrat do studia s tématem českých fanoušků. Mluvčí se 

střídají, zatímco divákům u obrazovek se nabízí švenk po zaplňující se hale. Své místo má 

Rubrika Svět fanoušků, tedy odpovědi fanoušků na otázku, co by udělali v případě vítězství 

Čechů na šampionátu. Pokračují rozhovory hráčů k nastolenému tématu. Do popředí se 

dostává poslední příběh a to o třech bratrech. Rozhovory s nimi, které jsou pokryty 

polodetaily hráčů na tréninku. Návrat opět do studia a následují reportáže z již odehraných 

utkání v daném dni. Z utkání Finsko – Dánsko jsou ukázány pouze góly, ty hůře viditelné pak 

zpomaleně, následuje tabulka se zajímavostmi, rozhovory s hráči obou týmů pokryté góly. 

Pohled zpátky do studia a uvedení další reportáže, tentokrát z utkání USA – Rakousko. Na 

začátku jsou postávající Američané v polodetailu, poté góly a polodetaily střelců, tabulka se 

statistikami zápasu, ohlasy hráčů. Osm minut před začátkem utkání se ve studiu řeší sestava. 

Předtočený rozhovor s posilou Frolíkem. Vichnar znovu předává slovo komentátorům, kteří 

tematicky pokračují k sestavě.  Ti ačkoliv mluví o celém týmu, v polocelku jen Jaromír Jágr a 

Michael Frolík. Poslední tečkou jsou rozhovory s hráči o posilách, jejich sestříhané odpovědi 

překrývají obrázky z tréninku. 

V obraze vlajky obou soupeřů. Sponzor pořadu. Přechod na mezinárodní signál začíná 

tabulkou skupiny, ze které jsou týmy. Chybí příchod aktérů zápasu, rovnou navazuje velký 

celek, ve kterém jsou hráči týmů seřazeni na modré čáře, rozhodčí uprostřed. Pokračují 

polodetaily několika českých a několika lotyšských hokejistů, detail lotyšského kapitána, 

celek rozhodčích s jejich jmény v grafice. V polocelku je zachyceno podání rukou kapitánů 

s rozhodčími a navzájem, předání vlajek. Přestože se podle nepsaných pravidel nejprve 

představuje hostující celek, a pak domácí, švédská režie to má naopak. Polodetail českého 

trenéra, za ním česká sestava znázorněna graficky. Poté velký celek arény, detail Jágra, 

polodetail lotyšského kouče Znaroka, lotyšská sestava znázorněna graficky, opět velký celek 

arény. Dále polocelky klíčových mužů obou týmů – domácího brankáře Pavelce a jeho 
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protějšku Masalskise. Opět celek arény, opět detail Jágra. Na úvodní vhazování použit záběr 

kamery ze stropu. Samotná hra je přibližně z 95 % zachycena v celku, hráči u puku za bránou 

a v rohu kluziště v polocelku. Hra, vyhození puku mimo kluziště. Polodetail hráčů a trenéra 

na střídačce Lotyšů, ten samý polodetail na straně Čechů s přiblížením na hlavního kouče. 

Celek stadionu, hra. Střelu Čáslavy Masalskis chytá, přerušuje se. V záběru skupina Lotyšů 

před bránou v polocelku. Replay šance Jágra z rohu a ze shora. Detail Jágra na střídačce. 

Polodetail debatujících rozhodčích, velký detail Masalskise, velký detail jeho trenéra, nyní 

Znarok v polodetailu debatující o faulu s rozhodčím, detail samotného trenéra, polodetail 

hlavního rozhodčího, pak potrestaného hráče za příliš mnoho hráčů na ledě. Přesilová hra ČR. 

Po střele Havláta Masalskis přerušuje hru, po ní detail tohoto hráče, detail brankáře, velký 

detail puku v lapačce. Přesilová hra zobrazena jako normální hra, tudíž jako celek. Druhý faul 

v utkání, tentokrát Čechů. V polodetailu faulující Michálek, střídačka Čechů se zoomem na 

Hadamczika, detail provinilého hráče, zpomalený replay zákroku. Detail lotyšského trenéra, 

polodetail českého trenéra a střídačky. Hra čtyři na čtyři. Čáslava zblokoval střelu Redlihse do 

ochranné sítě. Polocelek a detail Redlihse, fanoušci nejprve domácího týmu, pak hostujícího. 

Vhazování v polocelku. Přesilová hra Lotyšů. Zakázané uvolnění Čechů, v polocelku a 

v polodetailu Červenka, který nestihl dojet kotouč. V komerční přestávce v polodetailu opět 

Jágr, po něm celek fanoušků s maskotem šampionátů Gooolym, polodetail českých fanoušků. 

Střídání detailů pokračuje velkým detailem Jágra od bruslí až k hlavě, detailem Voráčka a 

Havláta. Vhazování v polocelku. Michálek v offsidu. V polocelku a detailu náhodně vybraný 

lotyšský hráč a taktéž v detailu od hlavy k bruslím a bezdůvodně Rachůnek. Dále detail 

pohledné fanynky, polodetail lotyšského trenéra. Hra, v offsidu Eliáš. V detailu Čáslava, který 

si málem srazil puk do vlastní sítě. Replay této šance Lotyšů z rohu i ze shora. Detail Pavelce, 

polocelek vhazování, hra. Gól Darzinse, v polocelku Pavelec. Polodetail radujících se Lotyšů, 

Pavelce, hostujících fanoušků, detail Darzinse. Tři opakovačky gólů ze dvou úhlů pohledu. 

Detail střelce. Vhazování na středu snímané horní kamerou, hra. Faul Rekise. Signalizace 

faulu rozhodčím v polocelku, polodetail faulujícího Rekise, replay. Detail Hadamczika, 

následně polodetail lodivoda Lotyšů. Přesilová hra české reprezentace. Dvakrát po sobě detail 

kotouče. Po zakázaném uvolnění v detailu Masalskis, neboť se bude vhazovat před ním. 

V komerční přestávce polodetail Červenky, opakovačky šance Červenky a Eliáše v početní 

výhodě. Velký detail Eliáše na střídačce, švenk k Havlátovi. Detail některého z Lotyšů na 

buly, hra. Rozhodčí zůstává ležet na zemi, rozhodčí píská. Velký detail a polocelek Martínka 

ležícího na ledové ploše, jeho polocelek se spoluhráči. Polodetail Lotyše Kuldy, který zranil 

českého obránce, dva stejné replaye jejich střetu. Polocelek skupinky hráčů s lékařem. Detail 
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Kuldy, polocelek tří lékařů u Martínka, spoluhráčů, další replay, detail hlavního rozhodčího. 

Polocelek záchranářů s nosítky. Opět stejný replay, polocelek nakládání hráče na nosítka, 

detail Hadamczika.  
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Nakládání Martínka pohledem kamery zpoza fanoušků, detail ustrašených českých fanoušků. 

Znovu dokola polocelek ošetřování, replay, polocelek ošetřování, celek fanoušků. Detail 

Kuldy, pak Martínka, fanoušků, polocelek Martínka odjíždějícího na nosítkách, detail 

lotyšského fanouška, který je oddalován zoomem. V dalším záběru celek haly, polocelek a 

polodetail zraněného. V polocelku Pavelec, hra. Pavelec drží puk v lapačce po střele 

Saulietise. Po přerušení velký detail Pavelce, v polocelku bezdůvodně Pulasc, Hadamczik, 

lotyšský trenér a v polodetailu lotyšský fanoušek. Velký detail Lotyše na vhazování, 

polocelek vhazování, polodetail nového českého hráče na buly Hubáčka, hra. Akci Frolíka 

přerušuje lotyšský gólman. Polocelek Masalskise, detail Frolíka, detail hostujícího gólmana. 

Detail Lotyše na buly, hra. Saulietis v postavení mimo hru, polocelek skupiny hráčů v českém 
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brankovišti, detail Saulietise, který dohrával puk v brankovišti po odpískání replay strkanice. 

Znovu detail Saulietise, poté Kuldy, hra. Vyhození kotouče z hrací plochy, v záběru lotyšská 

střídačka, replay lotyšského gólu, detail radujících se lotyšských příznivců. Znovu replay 

gólu. Hra, gól Čechů. Sotva třívteřinový polodetail Rolinka a Marka. Polodetail skandujících 

fanoušků ČR, polocelek účastníků gólu a fanoušků, detail autora branky Rolinka, celek české 

střídačky a fanoušků, polodetail fanouška, Rolinka, dva replaye gólu – ze shora a ze strany.  

Vhazování zachycené kamerou ze stropu, hra. Střelu Hubáčka srazil lotyšský obránce do 

náruče Masalskise. Detail Rolinka, další dva replaye gólů. Darzins po střele zlomil hůl, 

přerušení. Detail Jágra na střídačce, v opakovaném záběru jeho šance s Červenkou, detail 

Červenky. Hra, konec prvního dějství. Polodetail odcházejících Lotyšů a Čechů. 

 Sponzor pořadu, znělka Studia MS. Upoutávka na současně hraný zápas Norsko – 

Švédsko. Gól a jeho replay. V grafice plán první přestávky. Na odlehčenou začíná pauza 

seriálem film versus hokej. Jde o ukázky z českého filmu, kde zazní jméno českého hokejisty 

v kombinaci se záběry hokejisty v různých velikostech. Tentokrát kombinace jména Vokoun a 

filmu Co takhle dát si špenát. Propojení dobré české kultury a dobrého sportu posiluje národní 

uvědomování. Další grafika – plán vysílání, pak samostatná upoutávka na příští přímý přenos 

(Kanada – Francie). Ve studiu opět moderátor s dvěma experty, který uvádí reportáž z již 

avizovaného utkání Norsko – Švédsko. Na úvod polodetail osobního střetu dvou hráčů a 

následný odchod Nora do šatny v doprovodu lékaře. Replay jiného hitu, dále góly obou týmů 

a jejich opakované záběry, nakonec detailní radost vedoucích Švédů, neuznaný gól, tabulka se 

statistikou. Rekapitulace první třetiny obsahovala šanci Jágra, gól Lotyšů, jeho replay, zranění 

Martínka, jeho polocelek, polodetail lotyšských fanoušků, gól Čechů. Návrat do studia. 

Rozbor gólů a zranění Martínka elektronickou tužkou v podání českého experta. Rozhovor 

s Martinem Škoulou ke zranění Martínka a tím pádem úbytku obránců. V obraze opět 

Vichnar, který vyzývá své kolegy na komentátorském stanovišti. Ti hovoří především o 

šancích Jágra, na které se může divák znovu zpomaleně podívat.  

 Další dějství ohlašuje sponzor pořadu. V polodetailu české fanynky, celek haly, 

vhazování na středu hřiště pohledem shora. Polodetail střídajícího Jágra. Po střele Michálka, 

přerušení. Záběr na Masalskise zezadu brankovou kamerou, polocelek střídajících hráčů, 

detail Michálka, replay jeho střely. Detail Michálka, detail Masalskise, hra. Gól Lotyšů, 

radující se hráči v polocelku, Pavelec v polocelku pohledem od brankové kamery. Celek 

Lotyšů a fanoušků, polodetail autora branky Bukartse, replay gólu ze shora a z levé strany. 

Detail plácnutí rukou lotyšských fanoušků. Vhazování opět na středu kluziště zabrané 

z vrchu, hra. Pavelec kryje kotouč po střele jednoho z Lotyšů. Celek hráčů obou týmů u české 
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branky na sebe se sápajících, v polocelku Židlický v nepřátelském objetí se soupeřem. 

Polodetail Průchy bez helmy. Celek hráčů na ploše a diváků. Polodetail a následně detail 

vyloučeného Darzinse, detail taktéž potrestaného Průchy s ručníkem a helmou v ruce. Opět 

detail Darzinse, polocelek lotyšského trenéra, replay pošťuchování Průchy s Darzinsem. 

Polodetail trenéra Hadamczika. Detail jednoho z Lotyšů na buly, přesilová hra ČR. Celek 

hráčů a rozhodčího, který ukazuje faul. Detail chybujícího Rekise, pak jeho trenéra. Replay 

faulu i reakce trenéra. Přesilová hra domácího týmu pět na tři, Masalskis chytá puk po střele 

Červenky. Posunutá brána v jednom polocelku s Lotyši, polodetail Masalskise a dále 

Červenky, který předává zlomenou hůl kustodovi na střídačku. Replay šance Červenky. Detail 

Jágra, poté jednoho z lotyšských hokejistů na buly. Hra, početní výhoda Čechů pokračuje. 

Lotyšský brankář zasahuje proti střele Židlického. Polodetail Židlického, který pálil, 

polodetail gólmana, opakovaný záběr pokusu, velký detail Masalskise. Dvojnásobná přesilová 

hra českého výběru i nadále. Lotyši ve čtyrech, Marek v offsidu, v detailu Jágr, který 

přihrával přes modrou čáru Rolinkovi. Replaye českých šancí. Hra, polodetail Pujacse během 

hry, jenž vyhazuje puk z obrané třetiny. Oba týmy v plném počtu. Střela Hubáčka a dorážky 

Čechů, přerušení. Celek skrumáže před lotyšskou brankou, polocelek a polodetail hráčů 

v brankovišti z více kamer, včetně brankové. Detail Voráčka, celek ledové plochy s úklidovou 

četou, v komerční přestávce detail Hubáčka na trestné lavici, replay mely, detail Hubáčka 

s ručníkem, polodetail potrestaného Lotyše, polodetail hostujícího kouče s dvěma hráči na 

střídačce. 
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Polodetail kouče Hadamczika. Přesilová hra Lotyšska. Střela Pujacse od modré, po úspěšném 

zásahu v detailu Pavelec a velký detail jeho lapačky s pukem. Replay šance a fandících 

Lotyšů. Detail lotyšského kapitána. Přesilová hra hostů pokračuje, polodetail Židlického po 

vystřelení kotouče z hrací plochy, polodetail rozhodčích, detail Židlického i s Hubáčkem na 

trestné lavici, replay. Polocelek Hadamczika a dvou trenérů na druhé straně. Dvojnásobná 

přesilová hra Lotyšů. Češi ve čtyřech. Cibulskis trefil Krajíčkovo brusli a od ní se puk odráží 

do ochranné sítě. Češi v plném počtu. Detail asistenta kapitána hostí na střídačce. Replay 

šancí Lotyšů v přesilové hře a jejich fanoušků, replay šance Eliáše. Detail Eliáše na střídačce, 

Průchy na ledě. Hra, zakázané uvolnění Lotyšů, detail Masalskise, Pavelce. Diváci. Detail 

Průchy na buly, hra. Další zakázané uvolnění hostů, polodetail lotyšského hokejisty, 

polocelek lotyšského tančícího fanouška, poté i finského v paruce. Hra, gól Čechů. Polocelek 

objímajících se hráčů na ledě, Masalskise, polodetail křepčících fanoušků, Eliáše. Detail 

Eliáše, celek masy fanoušků, replay ze shora a z pravé strany. Detail Eliáše na střídačce, celek 

plochy před vhazováním, polocelek rozhodčích u časomíry, polocelek jen hlavního 

rozhodčího mířícího ke střídačce, poté detail lotyšského trenéra. Celek haly, polodetail 

rozhodčích s českým trenérem u střídačky a následná debata kvůli doplnění asistencí u gólu. 

Celek haly, detail rozhodčího samotného i s kapitánem lotyšského výběru. Vhazování 

pohledem horních kamer, hra. Přerušení, posunutá česká branka. Celek hokejistů v posunuté 
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české kleci. V komerční pauze faulující Čáslava v polodetailu, replay jeho nedovoleného 

zakročení plus replay šance Voráčka. V polodetailu trenér Znarok na střídačce, nejdříve 

s hráči, nato i sám. V detailu Čáslava na trestné lavici. Početní výhoda Lotyšů, Pavelec kryje 

střelu Redlihse. Detail Redlihse, polodetail českých fandů. Přesilová hra hostů pokračuje, faul 

Redlihse v brankovišti na Pavelce. Celek u české branky s rozhodčím, který vylučuje 

Redlihse. Detail čárového rozhodčího a Redlihse, detail samotného provinilce. Polodetail 

trenéra Lotyšska, Redlihse, replay, polodetail Hadamczika, detail jeho protějšku Znaroka. Oba 

týmy hrají ve čtyřech, pak přesilová hra ČR. Obě mužstva hrají v plném počtu. Vyložená 

šance Jágra, Masalskis drží puk. Detail Jágra, opakovaný záběr jeho dvou šancí v uplynulém 

bloku. Plus replay jedné lotyšské šance. Velký detail Masalskise, vhazování v polocelku. Hra, 

střelu Marka lotyšský gólman kryje. Detail Masalskise, repley jeho zákroku, polodetail 

Hadamczika a Marka s Čáslavou, detail Jágra. Celek plochy před vhazováním, detail 

lotyšského brankáře. Polocelek buly, hra. Nahození Čáslavy schová hustující gólman do své 

lapačky. Polocelek potyčky několika hokejistů vedle Masalskise. Velký celek haly 

s odcházejícími hráči do šaten. 

 Přestávku odděluje sponzor pořadu, znělka Studia MS, po níž následuje ochutnávka 

dvou gólů ze zápasu v Košicích. V grafice plán druhé přestávky, rubrika Dres legendy o 

hráčích se stejnými čísly dresu v národním týmu. Číslo je jakýsi odkaz, který si hráči 

předávají, má divákovi připomenout bohatou českou a československou historii, ve které hráli 

hokejisté velkých rozměrů, stejně jako dnes. Byly přitom použity archivní záběry legend, 

konkrétně v této přestávce Oldřicha Machače. Ten v národním týmu nosil na zádech čtyřku, 

kterou přijal v novodobých dějinách za své Karel Rachůnek. Následuje grafika s programem 

následujícího dne, po níž Petr Vichnar navede diváky opět na utkání mezi Nory a Švédy 

konaném ve druhém pořadatelském městě. Reportáž začíná příchodem Norů, pokračuje jejich 

vstřelenými góly i v replayi, polodetailem radujícího se hloučku hráčů a končí šancí Norů, též 

i v opakovačce a s tabulkou. Studio pokračuje rekapitulací druhé třetiny, ve které je zachycen 

druhý gól Lotyšů, jeho replay, česká přesilová hra pěti mužů proti třem, český gól 

s opakovaným záběrem, a nakonec šance Jágra. Pohled zpět do studia na Vichnara a jeho dva 

experty, Pospíšil rozebírá moment z utkání elektronickou tužkou. Rozhovor Tomáše Jílka 

s lékařem české reprezentace o Martínkovi s opakovanými záběry úrazu. Návrat do studia, 

znovu elektronická tužka. Rozhovor s Romanem Červenkou. Vichnar ze studia následně 

předává štafetu Zárubovi s Hostákem. Ti hovoří k nevytíženosti druhé formace v čele 

s Eliášem. 
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 Další dějství ohraničuje sponzor pořadu. Třetí třetina začíná detailem lotyšského 

gólmana, poté Redlihse a Marka na trestné lavici, kteří odpykávají trest za strkanici na konci 

druhé třetiny. Hřiště před vhazování zabrané z boku, úvodní buly snímáno horní kamerou, 

hra. Pavelec kryje nahození Redlihse. Polodetail Redlihse a také české střídačky s přiblížením 

trenéra Hadamczika. Hra, Havlátův gól. Polodetail Havláta samotného i s dalšími hráči, 

Masalskise. Polocelek objímajících se hokejistů, polodetail tleskajících fanoušků, detail 

Havláta, replay ze shora a zleva, opět detail Havláta, jak pije na střídačce. Hra pokračuje 

vhazováním na prostředku kluziště pohledem z vrchu, oba týmy kompletní. Šance Eliáš 

přerušuje hru. Polocelek závaru před Masalskisem, polodetail Havláta a ještě jednou replay 

jeho gólu a českých fanoušků při oslavě gólu. Detail Havláta. Hra. Polodetail Rachůnka po 

zakázaném uvolnění Lotyšů, polocelek českých trenérů, detail samotného Hadamczika, 

polodetail VIP prostoru a detail pohledné slečny v něm. Hra, faul Pujacse. Detail 

vylučovaného hráče, celek s těžko rozpoznatelným signalizujícím rozhodčím, polodetail 

Pujacse, v replayi faul a signalizace rozhodčího. Polodetail trenéra Znaroka. Přesilová hra ČR.  

Celek napadajících se hráčů, pak polocelek hráčů už rozehnaných od sebe, replay zákroku na 

Havláta. Velký detail billboardů s přeškrtnutým rozhodčím a nápisem „referee go home“ je 

taktéž ve zpomaleném záběru. Následuje polocelek trenérů Lotyšska, polodetail jejich hráčů 

na trestné lavici, detail nově příchozího trestance Sotniekse. Oddechový čas Lotyšska 

v polocelku, dále záběr obou střídaček v celku, polodetail skupiny českých hokejistů kolem 

Hadamczika, českých fanoušků, Lotyšů přijíždějících na led. 
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Detail trenéra Znaroka, celek s fanoušky. Celek plochy před vhazováním. Polocelek hráčů na 

buly, přesilová hra Česka pět na tři. Během hry v polocelku střídající Kulda. Lotyši ve 

čtyřech, Lotyši kompletní, zakázané uvolnění hostů. Detail české brankařské jedničky, 

replaye lotyšských šancí a fanoušků. Polodetailu lotyšské střídačky, detail trenéra a několika 

hráčů, ke kterým mluví. Hra, Redlihs posílá puk na Pavelce, ten přerušuje. Polocelek 

zasahujícího Pavelce se spoluhráči a protihráči, to samé znovu z pohledu brankové kamery, 

velký detail předtím střílejícího Redlihse, polodetail lotyšských fanoušků, jedné 

roztleskávačky. Hra, buly se opakuje. Polocelek vhazování. Hra, zakázané uvolnění Čechů, 

polodetail Michálka, který nestihl dojet kotouč. Velký celek haly pohledem ze shora z rohu, 

polodetaily a detaily fanoušků. Hra, zákrok Pavelce. Po přerušení detail Pujacse, Vasiljevse, 

Škouly, polocelek vhazování. Hra, zakázané uvolnění Lotyšů, v polocelku Židlický. Švenk po 

stadionu při mexické vlně. Hra, vhazování se opakuje. Detail kapitána Lotyšů Vasiljevse, 

který musel odstoupit. Stejně velký záběr puku a kapitána domácích Rolinka na buly. Hra, 

střelu Redlihse chytá Pavelec, v detailu střelec, replay jeho šance, detail Pavelce, polocelek 

vhazování. Hra, Michálek se natlačil v šanci do soupeřovy brány. Polocelek posunuté branky 

uvnitř s Michálkem a Masalskisem, poté detail českého útočníka, polocelek ostatních 

hokejistů u branky, detail Masalskise bez masky na zemi, a pak ve stoje, replay šance 

Michálka. Polocelek lotyšského gólmana u střídačky při komerční přestávce, jeho detail už v 
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brance při občerstvování. Celek ledové plochy, hra. Průcha se kácí k zemi, rozhodčí píská. 

Hlouček hráčů u mantinelu v polocelku, ve stejně velkém záběru i sražený Průcha na zemi, 

bouřící se český fanoušek a poté i Průcha v polodetailu, replay krosčeku na Průchu, detail 

Průchy. Detail Rolinka, replay jeho šance, jeho polocelek. Detail lotyšského trenéra. Hra, 

Průcha naboural do lotyšské branky a posunul ji. Polocelek Masalskise  a Průchy na zemi 

v brankovišti, replay šance Průchy a vzápětí na druhé straně Redlihse. Velký detail Redlihse 

na střídačce. Celek haly před vhazováním. Velký detail Rekise a po něm asistenta kapitána 

týmu.  Hra, Průcha vyhodil puk na střídačku hostí. Detail lotyšského kouče, polodetail 

lotyšských fanoušků, detail dalších dvou lotyšských hokejistů po sobě. Hráči na buly na 

středu plochy kvůli vyhození kotouče. Hra, gól Česka. Masalskis v polocelku po inkasování, 

celek fanoušků, detail Jágra, Červenky, Židlického pohromadě, poté i s Čáslavou a Frolíkem. 

Polocelek hráčů mířících na střídačku, Masalskise, detail lotyšské fanynky, střelce branky 

Červenky, replay gólu z pohledu ze shora a z levé strany. Polodetail Voráčka na střídačce, 

protože za ním je schovaný Červenka. Vhazování zabrané z vrchu, hra. Zakázané uvolnění 

Lotyšů. Až nyní detail předtím skórujícího hráče na střídačce, replay gólu a radosti českých 

fanoušků. Hra, Cibulskis v offsidu, poté zabrán na střídačce v polodetailu, jeho trenér, čeští 

fanoušci, Jágr, Červenka a Havlát vedle sebe na střídačce. Hra, konec zápasu, detail na 

Pavelce, a postupně zbytku týmu. Celek fanoušků v hale, polocelek českých hráčů 

v brankovišti u Pavelce, celek fanoušků, detail vítězného kapitána Rolinka, celek lotyšského 

týmu z pohledu brankové kamery, detaily smutných Lotyšů na ledě. Detail transparentu 

českých příznivců s nápisem „68 = genius“, poté detail samotného Jágra. Velký celek haly, 

hráči seřazeni na modrých čárách k vyslechnutí státní hymny. Detail usměvavého trenéra 

Hadamczika, celek ledové plochy, detail jednotlivých fanoušků, celek ledové plochy, 

polocelek nejlepšího hráče hostí Darzinse s gratulanty, celek fanoušků, polodetaily fanoušků, 

celek hrací plochy, polocelek nejlepšího českého hráče Pavelce s gratulanty, společný záběr 

oceněných, polodetaily fanoušků s fotografiemi českých hokejových legend. Celek plochy, 

velký detail české státní vlajky, polocelky českých hokejistů z podhledu, detail posledního 

hrdiny v řadě Jágra, polodetaily fanoušků, detail Hadamczika, celek fanoušků. Podávání 

rukou v polocelku zachycené kamerou u stropu. 

 Mezinárodní signál se přerušuje, následuje sponzor pořadu, znělka Studia MS, 

rekapitulace všech gólů s opakovačkami. Studio s moderátorem a experty je zabráno v 

polocelku, mluvčí v polodetailu. Rozhovor s Eliášem u ledu. Program následující po 

televizním utkání v grafice. Zpět studio a v něm Pospíšil s elektronickou tužkou k momentům 

Eliáše v utkání. V mix zóně rozhovor s Pavelcem, který byl vyhlášen mužem utkání, a tím se 
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naplnila předzápasová prognóza o hrdinovi týmu. Ve studiu se za stolem objevuje nový muž – 

trenér národního týmu a následuje jeho hodnocení zápasu. Hadamczik potvrzuje zásadní podíl 

Pavelce na vítězství. Rozhovor s Havlátem opět v mix zóně. Stručná statistika utkání 

v grafice. Studio a Vichnarovo uvedení reportáže ze souběžně hraného zápasu mezi Norskem 

a Švédskem. Na začátku v polocelku dva ostré střety. Góly plus jejich opakovačky. Po 

vyrovnávacím gólu Norů radost hráčů v detailu. Závěrečná šance základní hrací doby 

s replayem. Celek prvního i rozhodujícího samostatného nájezdu, po něm radost fanoušků 

v polodetailu, replay, detail střelce, statistika k utkání v tabulce. Studio. Program hokejového 

vysílání následujícího dne v tabulce. Rozloučení ze studia. Znělka šampionátu, logo 

šampionátu. 

Narativ utkání mezi Českem a Lotyšskem se výrazně neodchyluje od narativu ve 

struktuře ČT 4. Vysílání zápasu Mistrovství světa startuje sponzorem pořadu, znělkou turnaje 

a logem turnaje. V headlinu jsou čeští fanoušci, kteří se sdružují v Bratislavě, což je trochu 

netradiční. Headline totiž většinou směřuje k aktuálnímu zápasu, upozorňuje na to, co bude. 

Moderátor následně přivítá diváky a svého experta ve studiu, v tomto případě dva experty. 

Následují již odehrané nebo právě hrané zápasy ve zkratce nebo v reportáži. A nechybí ani 

nabídka výjimečných hráčů, které mají diváci primárně sledovat. Povídání o nich pak 

podtrhují záběry hokejistů. K jednomu, na turnaji ke všem tématům, směřují rozhovory. 

Oproti běžnému narativu na ČT 4 se ve studiu vzpomíná formou sestřihů a rozhovorů na 

poslední vzájemné souboje Česka a Lotyška. A objevuje se i nová rubrika Svět fanoušků. Na 

závěr tradičně dostávají slovo komentátoři, kteří reagují na jedno z hlavních témat, a poté 

přecházejí k sestavě. Hráči obou týmů jsou zabráni na rozbruslení před zápasem, oproti české 

extralize chybí pohled do zákulisí – do šaten hostujícího mužstva. Kompletní sestava má 

grafickou podobu. Studio od hry předělují sponzoři pořadu.  

Před zápasem samotným chybí z důvodu pozdního přechodu na mezinárodní signál 

příchod hráčů na led. Dále už vše probíhá podle daného narativu. Pozdravení hráčů na 

modrých čárách, potřesení rukou mezi kapitány a rozhodčími navzájem, bližší záběr na oba 

trenéry a gólmany v brankovišti. Před vhazováním stejně jako několikrát během hry si režie 

vybírá Jaromíra Jágra, kterého si kamera snaží povodit. Buly je na úvod a po gólech 

zachyceno kamerou ze stropu haly, což je v české extralize nemožné. Hru snímá kamera 

z boční strany kluziště, přičemž hráči s pukem za brankovou čárou jsou zachyceni v polocelku 

kamerou v rohu hřiště za mantinelem. Po gólech a šancích režisér záběry kouskuje, v detailu 

nechá hrdinu jen několik málo vteřin, načež ho nahradí většinou nepodstatným detailem. 

Místy to dokonce působí tak, že režisér chce vystřídat co nejvíce záběrů během co nejkratší 
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doby. Střelce tak ukáže krátce třeba ještě pětkrát. Zatímco narativ běžný pro strukturu ČT 4 

má podobu – brankář, autor gólu na ledě, opakovačka gólu a znovu střelec tentokrát na 

střídačce. Netypické je hlavně množství záběrů na trenéry. Téměř po každém přerušení se 

jeden či druhý alespoň na chvíli objeví v obraze. Opodstatněné je to při početních výhodách 

nebo minelách hráčů, po nenápadných střelách to ale ruší. Narativ vybočuje u motivu faulů. 

Divák nemá téměř nikdy možnost vidět signalizaci rozhodčích. Typ prohřešku se dozví až od 

komentátora, který má výhled na celou plochu nebo v angličtině z grafiky. Právě v tomto 

momentu navazují na obrázky potrestaných hráčů záběry obou koučů. Po přerušení hry 

(offside, zakázané uvolnění, posunutí branky, …) se ne vždy dostává do záběru hráč, který ho 

způsobil nebo byl poslední u puku, zatímco v české extralize je to pravidlem. Na šampionátu 

se mnohem častěji do detailu dostane hráč, který měl v předcházejícím bloku šanci ke 

skórování a ta je následně ukázána v replay. Jeden z replayů, zvlášť po gólu, je ze stropní 

kamery, což je v české extralize z technických důvodů nemožné. Švédský režisér mnohdy 

prokazuje nedostatečný cit pro hru. Ze záběrů odchází příliš brzy a výsledkem jsou 

nedokončené záběry. Například nenechá brankáře zvednout puk, hráče převzít novou hokejku, 

když starou zlomí. Navíc v některých momentech dlouho otálí, jako když hráči drží puk u 

mantinelu a nemohou ho rozehrát. Na obrazovce je celek hry i přes patnáct vteřin dlouhý, 

nepřichází žádný detail, stále jen pohled z výšky. To samé platí i u střetů. Diváci sledují celek 

neidentifikovatelných hráčů zaklesnutých v sobě, a pak se jim ukáže až hráč na zemi v 

detailu. Na bližší pohled si divák musí počkat do opakovaných záběrů. Time out probíhá 

podle předepsané šablony, to znamená, že nechybí záběry na obě střídačky. V utkání mezi 

Českem a Lotyšskem schází celá řada motivů jako bitka, trestné střílení, konzultace 

s videorozhodčím, problém (odpadky, krev na ledě, roztříštěné sklo, …), a tak nelze posoudit, 

jakou by měl narativ podobu. V narativu přítomný motiv vážného zranění je sestaven 

z několika stále se opakujících záběrů. Jiná možnost kvůli časovému rozpětí není. Komerční 

přestávky jsou na Mistrovství světa vyplněny opakovanými záběry gólů, fanoušky nebo hráči 

na střídačce, v české extralize sponzory. V tomto narativu je na závěr navíc motiv hymny 

utkání. Jinak se narativ shoduje – polodetail vítězné střídačky, hráčů u gólmana, trenéra, 

fanoušků. Polodetail poraženého týmu, trenéra, podávání rukou v celku a polodetailu. Předání 

cen nejlepším hráčům v polocelku.  

Přestávky začínají ukázkou ze současně hraného zápasu, následuje plán přestávky 

v tabulce. Součástí programu je soutěž, anketa. Dále následuje reportáž z druhého stadionu 

v Košicích, oproti tomu jsou v české extralize zavedeny živé vstupy reportéra z místa zápasu. 

Na šampionátu jsou v pauzách rubriky speciálně připravené pro tuto událost (čísla legend, 
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český film versus hokej). Stejnou podobu má v narativu elektronická tužka, rozhovor, 

postřehy komentátorů. Pozápasové studio otevírá rekapitulace televizního zápasu, následují 

rozhovory, elektronická tužka, tabulka zajímavostí k televiznímu zápasu. Moderátor pak 

přechází k reportáži (vstupu) ze současně hraného zápasu, na který navazuje tabulka soutěže. 

Nechybí pozvánka na další přímý přenos. Rozloučení moderátora a experta. Sponzor pořadu. 

Logo turnaje. 

2.2. Česko – Slovensko  

Dva týmy, které spolu před rokem 1993 tvořily jeden, se utkaly v pátek 6. května. 

Přesně po týdnu, co 75. Mistrovství světa v ledním hokeji začalo. Pro obě mužstva to byl v 

pořadí čtvrtý zápas, ovšem první v osmifinálové skupině. Slovákům šlo o všechno, hráli doma 

a ještě na turnaji nezískali ani jeden bod. Češi naopak proplouvali šampionátem bez ztráty 

kytičky a výhrou by si s předstihem zajistili postup do čtvrtfinále. Zápas dvou tradičních 

rivalů měl náboj také proto, že se vůbec poprvé v historii světových šampionátů odehrál na 

půdě jednoho z týmu.  

I u tohoto zápasu platil stejný model. Na začátku, mezi třetinami a na konci zápasu 

vysílalo Studio MS z Bratislavy. Vysílání začalo sponzory pořady, následovala znělka 

šampionátu na Slovensku a jeho logo. V headlinu se nejdříve objevují polodetaily českých 

fanoušků brázdících po Bratislavě, poté gól Jaromíra Jágra z posledního vzájemného střetnutí 

těchto soupeřů. Ve studiu diváky vítá Petr Vichnar a zdraví své dva experty – opět ve stejném 

zasedacím pořádku, Slovák Miroslav Hlinka na kraji, David Pospíšil uprostřed. Slovo logicky 

dostává Hlinka, který hrál za oba národní týmy. V ostatních zápasech je spíš do počtu, 

přikyvuje názoru prvního experta, ale tady se už vyjádřit musí. Mluvčí jsou v detailu, za 

moderátorem je vidět zaplňující se hlediště a kostka nad ledem s nápisy soupeřů. Nejdříve se 

slovně i obrazově vracejí k poslednímu vzájemnému zápasu Česka a Slovenska na Zimních 

olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010. Na úvod sestřihu je velký detail státního 

znaku ČR na dresu hráče, nato detail kanadského fanouška s trumpetou, zpomalený gól 

kapitána Eliáše v polocelku, detail malého šťastného českého fanouška s vlajkami na tvářích, 

detail střelce Eliáše. V dalším záběru trefa Jágra v polocelku, střelec v polodetailu 

přecházejícího do polocelku. Plekancův gól od polocelku k detailu. Detail objímajících se 

hráčů, jejich polocelek při průjezdu kolem střídačky a poklepání si se spoluhráči. Velký detail 

ťuknutí helmami brankáře Vokouna s Kubou. Ve studiu Vichnar zmiňuje Jágra, který jako 

jediný ze současné české party pamatuje federální časy, a tak dostávají slovo hráči obou týmů, 

kteří spolu působí v jednom týmu v zámoří. Rozhovory mají dokázat, že mezi hráči existuje 
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přátelství. Pokryté jsou obrázky Slováků na tréninku. Následuje tabulka česko-slovenských 

soubojů v historii, ze které vyplývá, že jsou Češi zkrátka lepší, neboť vyhráli šest ze sedmi 

zápasů. Krátká debata moderátora s Hlinkou o jediném vítězství Slováků nad Čechy v roce 

2003 v Helsinkách. Téma večera je jasné, jak bude pokračovat příběh rivality mezi 

sousedními zeměmi, který začal 1. 1. 1993. Záběry z podpisu smlouvy o rozdělení 

Československa. Konfrontace rozlohy, počtu obyvatel, nejvyššího bodu, počtu sousedních 

států a také srovnání výkonů v ostatních sportech.  Fotbal. Záběry z posledního vzájemného 

zápasu, kvalifikace na Mistrovství světa v Jihoafrické republice v roce 2010. Gól Slováků 

v celku, polodetail střelce Šestáka, radost. Faul českého hráče v pokutovém území, 

proměněná penalta Slováků. Závěrečná statistika vyznívá opět lépe pro Čechy, kteří mají na 

svém kontě o dvě vítězství víc. Tenis. Detail rakety a míčku Kvitové, polodetail samotné 

hráčky na podání, celek hry zabraný z užší strany hřiště. Detail trenéra Kvitové, polocelek 

hráčka, celek hry a detail Kvitové po gameballu. Češky čtyřkrát postoupily přes Slovenky do 

další části Fed cupu, i tady jsou tedy Češi úspěšnější.  Volejbal. Celek hry, statistika. Čeští 

hráči a hráčky vyhráli více jak polovinu vzájemných zápasů. Patrná je zvlášť nadvláda 

volejbalistek, které vyhrály dvacet z šestadvaceti zápasů. Basketbal. Záběry z Mistrovství 

Evropy žen v roce 2009. Celek hry, koš Češek, detail střelky, koš Slovenek, detail střelkyně. 

Basketbalistky Slovenska vyhrály všechny tři vzájemné zápasy, a získávají tak první bod 

v poměřování států. Házená, pouze přátelské zápasy. Celek a polocelek dvou gólů těžko určit, 

kterého týmu. V tomto sportu jsou lepší slovenští muži a české ženy. Ostatní sporty, ve 

kterých bylo odehráno jen minimum vzájemných zápasů. Z florbalu je polocelek gólu, 

z nohejbalu celek hry, polocelek bodujícího českého hráče, hry a detail balónu po smeči 

Čecha. Na posledním světovém šampionátu vyhráli ale Slováci. První záběr z futsalu jsou 

diváci, poté celek českého gólu. Bilance čtrnáct vítězství z dvaceti zápasů hovoří jasně pro 

Česko. Posledním záběrem k tématu konfrontace je celek softbalového zápasu. Porovnání 

naznačilo, který národ je sportovně zdatnější, a který by tak měl vyhrát následující hokejovou 

bitvu. Návrat zpátky do studia a tématem je trénink českého národního týmu. Na záběrech se 

objevuje v detailu a polodetailu asistent trenéra Josef Paleček, který předchozí den oslavil 62. 

Narozeniny. Také celek trénink, kdy je na ledové ploše hlouček hráčů s trenéry, s nájezdem 

na Palečka. O rivalitě mezi Čechy a Slováky následně hovoří český kouč Hadamczik a jeho 

slovenský protějšek Glen Hanlon. První z nich je překryt polodetailem radujících se českých 

hokejistů na ledě a svým polodetailem na střídačce, druhý svým detailem na tréninku, který se 

rozšiřuje v polodetail, kde je se svým svěřencem. Znovu mluví lodivod Čechů, který je 

překryt celkem z některého z předchozích utkání a trenérovým polodetailem. Následuje 
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pravidelná rubrika Svět fanoušků, ve které jsou sestříhané odpovědi fanoušků na otázku 

reportéra Ondřeje Tomka, co by dělali, kdyby se Češi stali Mistry světa v hokeji. Vichnar dále 

ze studia uvádí sestřih odpoledního utkání téže skupiny mezi Německem a Finskem 

s původním komentářem. Divákům jsou nabídnuty všechny trefy zápasu. Gólové akce 

většinou začínají celkem ze strany nebo zvrchu a pokračují polocelkem z jiné kamery. 

Všechny čtyři samostatné nájezdy na každé straně jsou zachyceny v celku z delší strany 

kluziště, poté jsou v detailu nebo polodetailu exekutoři. Po vítězné brance Finů, detail trenérů 

na střídačce, polocelek významných funkcionářů v prostorách VIP, detail radujících se 

hokejistů i fanoušků. Nakonec tabulka se statistikami zápasu. Ve studiu debata nad hrdinou 

tohoto souboje Mikkem Koivu, který proměnil dva nájezdy. Replay jeho gólů a detail obličeje 

po skončení utkání. Ohlasy finských a německých hráčů, které jsou pokryté góly ze zápasu. 

Následuje tabulka osmifinálové skupiny E, kde hrají všechny doposud zmíněné týmy. 

Pozornost Vichnara se nyní ubírá na odpolední zápas v košické aréně. V sestřihu zámořského 

derby mezi Kanadou a USA s původním komentářem jsou góly zabrané v celku pouze 

kamerou umístěnou nahoře na širší straně ledové plochy. Po trefě následuje polocelek 

gólman, který inkasoval nebo polodetail radující se hokejistů. Velký detail puku ve středovém 

kruhu před samostatnými nájezdy. Nájezdy jsou zachycené v celku stejně jako hra, po 

zakončení přichází různě velký záběr na gólmana i hráče. Po vítězném gólu se divákovi nabízí 

polocelek jásající kanadské střídačky, polodetail střelce, polocelek gólmana USA, polodetail 

kanadského trenéra, polocelek Kanaďanů na ledě v objetí, velký detail vlajky s javorovým 

listem. A nakonec tabulka se statistikou. Záběry ze zápasů druhé skupiny jasně ukazují práci 

jiného štábu. Ve studiu se ještě připomínají blafáky dvou Kanaďanů a jejich radost. 

Rekapitulaci odehraných zápasů uzavírá tabulka skupiny v Košicích. Soutěž. Moderátor 

studia přechází k utkání mezi Švédskem a Francií, které se hraje současně ve druhém městě. 

Předpokládalo se, že do semifinále postoupí místo Francie Bělorusko, a tak se promítají 

obrázky ze vzájemného zápasu těchto soupeřů, který rozhodl o postupujícím. V záběru je 

vítězný gól Francouzů v prodloužení ze dvou úhlů pohledu a jejich radost. Připomíná se i 

poslední zápas Švédů ve skupině s USA, který se nevydařil americkému brankáři. To dokazují 

i záběry dvou švédských gólů v polocelku.  Vichnar uvádí reportáž o mladém národním týmu 

Švédska. Švenk po košické tréninkové hale během tréninku Švédů, stand up reportéra Ondřeje 

Zamazala. Rozhovory s mladými hráči, které jsou poryté tréninkem. Stand up Zamazala a 

rozhovor s trenérem o mladících překrytý obrázky taktéž z tréninku. 

Po půl hodině se zájem moderátora a expertů obrací k aktuálnímu televiznímu zápasu. 

Divákům se předkládá tabulka se zajímavostmi vážícími se k utkání, jakási nápověda, co 
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přesně mají sledovat. Po sté omílaná rivalita mezi Čechy a Slováky, které už se věnoval 

prostor v úvodu vysílání. Nicméně utkání má pro Slováky význam jako nikdy před tím, hrají 

doma a navíc potřebují bodovat. Druhým bodem souboj Ondřeje Pavelce s vyhlášeným 

slovenským útokem. Skvělou formu české brankářské jedničky potvrzují záběry z utkání 

s Finskem, na závěr Pavelcům detail. O tom, že je zápas pro Čechy něčím výjimečným, 

svědčí i slova Vichnara, který vítá ve vysílání komentátora a spolukomentátora takto: 

„Pánové, hezký sváteční večer“. Poté, co se Robert Záruba i Martin Hosták dostávají do 

obrazu, ujímají se tématu Pavelec. Český gólman je následně zabírán na rozbruslení, poté se 

dostává ke slovu a je pokryt záběry z minulého zápasu s Finskem. Ve studiu se hovoří o 

pohodě, která vládne v českém týmu, což mají dokázat i následné záběry z ranního 

rozbruslení, z hráčů v hlavní roli Jágr. O pohodě do utkání se Slovenskem mluví  Eliáš. Ve 

studiu se otevírá třetí téma - střelecké trápení Mariana Hossy. Pospíšil má v elektronické tužce 

připravený Hossův pohyb v útočných formacích. Tužkou naznačuje výměnu Hossy z první 

pětky do třetí za Zedníka. Vichnar po druhé předává otěže komentátorům, kteří sledovali hru 

Slováků a reagují na změnu v sestavě. Na záběrech je ranní rozbruslení Slováků. A dále 

výpověď Mariana Hossy ke své nulové produktivitě. Rozhovor je taktéž pokryt tréninkem. 

Krátce ještě studio s očekáváním expertů. Sponzor pořadu. 

Přechod na mezinárodní signál začíná pohledem na diváckou kulisu. V celku i detailu 

jsou nejprve čeští fanoušci s vlajkou, se šálou. Režie si vybírá Jágra přijíždějícího na led. 

Polocelek Slováků procházejících chodbou k ledu, skok hráčů na led. Velký celek nabité 

bratislavské arény, švenk po hale, detail slovenských příznivců. Velký celek haly z rohu, hráči 

se mezitím seřazují na modré čáry. Polodetail protahujícího se Šatana. Detail Marka, Eliáše, 

Němce na modré, polodetail brankáře Pavelce. Polodetail Stumpela. Polocelek podávání 

rukou kapitánů navzájem a s rozhodčími, předání vlajek mezi kapitány. Celek pohledem 

kamery za bránou Slováků, v popředí slovenští hokejisté shromáždění kolem branky. Pohled 

na ty samé hráče horní kamerou. Stejný záběr z kamery za bránou, tentokrát českou. Podetail 

trenéra Hadamczika na střídačce, grafika s českou sestavou. Taktéž u Slováků, nejprve trenér 

Hanlon, poté sestava. V pozadí grafiky vždy prosvítá velký celek stadionu zabraný z jeho 

rohu. Polodetail Jágra na hrací ploše, detail Mariana Hossy. Polocelek brankáře Pavelce v 

brankovišti, polocelek až k detailu  Haláka. Celek kluziště zabraný kamerou z boku, úvodní 

vhazování pohledem stropní kamery. Hokej je pojatý jako celek, hráči u puku v rohu ledové 

plochy nebo kdekoliv za brankovou čárou bývají snímáni v polocelku kamerou v koutu (i 

vhazování a souboje). Pokud hráči ve svém pásmu vyčkávají s rozehrávkou, často jsou 

přiblíženi v polocelku. Hra, Marek v offsidu. V přerušení polodetail českých fanoušků, celek 
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fanoušků v záplavě vlajek. Hra, přerušení po více jak dvou a půl minutách způsobí až střela 

Šatana zblokovaná Voráčkem mimo hrací plochu. V detailu Šatan, replay jeho střely. 

Polocelek vhazování, Rolinek vykázán. Detail českého kapitána, poté jeho soupeře na buly 

Stumpela. V polocelku druhý, tentokrát úspěšný pokus vhazování s Markem. Hra, střela 

Frolíka. Detail hráče po cestě na střídačku, polecelek české střídačky, detail brankáře Haláka, 

v komerční přestávce čtyři replaye šance Frolíka. Takové množství nebývá obvyklé, ale 

nebylo do té doby co opakovat. Hra, Jágr v postavení mimo hru. Polodetail a detail hráče. 

Hra, Halák kryje puk, polocelek převážně slovenských hráčů kolem Haláka. Detail Hossy, 

který toto střídání vůbec nebyl na ledě. Replay jeho předchozí šance, znovu detail na 

střídačce.  Hra, tečovaná střela Eliáše do ochranné sítě, přerušení. Polocelek slovenské 

střídačky, trenéra Hanlona. Detail Hanlona. Hra, trest pro Čechy za příliš mnoho hráčů na 

ledě. Polodetail čárového rozhodčího, který tak rozhodl, rozhořčeného Eliáše na střídačce, 

polocelek střídačky, polodetail a detail vzteklého Hadamczika. Replay přestupku, znovu detail 

Hadamczika. Celek haly s hráčem mířícím na trestnou lavici, polodetail a detail Havláta, 

celek haly před vhazováním.  
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Polocelek hráčů na buly, s rozhodčím diskutující Plekanec. Přesilová hra Slováků, dorážka 

Hossy, Pavelec chytá. Velký detail Hossy, opakovaný záběr jeho šance. Početní výhoda 

Slováků pokračuje, oba týmu kompletní, Baranka v offsidu. Polocelek Hadamczika 

s Plekancem a Voráčkem na české střídačce, detail a velký detail kouče Hanlona. Hra, Halák 

přidržuje kotouč. Polocelek hráčů kolem jeho brankoviště, detail manažera české reprezentace 

Lenera na VIP místu. Hra, odpískaná přihrávka rukou od Rachůnka, v dlouhém detailu ale 

Jágr, velký detail jeho čísla 68 na zádech. V komerční pauze se objevuje detail slovenských 

fanoušků, celek fanoušků především se slovenskými vlajkami, velký detail české vlajky, celek 

fandů, detail dvou malých slovenských příznivců, opět celek davu. Hra, Nagy v offsidu. 

V detailu český hokejista Židlický, kterého Nagy při průjezdu do útočné třetiny objížděl. Hra, 

Demitovo nahození a český gólman přerušuje hru. Detail Zedníka, po něm Gáboríka, který je 

sledován až na střídačku. Hra, Halák přikrývá puk po největší šanci první třetiny v podání 

Havláta. Polocelek hráčů u slovenské branky, velký detail Havláta, replay. Hra, faul Nagyho. 

Polocelek hráčů za českou brankou. Detail Hanlona, poté Nagyho, opakovaný záběr zákroku, 

polocelek Hadamczika na střídačce. Polocelek vhazování, přesilová hra Čechů, jejich gól 

v početní výhodě. Polocelek Haláka, polodetail objímajících se hráčů, detail Haláka, 

polocelek přecházející v detail Nagyho při odchodu z trestné lavice. Polocelek Čechů 

směřujících ke střídačce, detail střelce Židlického, dva replaye gólu, velký detail Židlického. 

Vhazování zachycené z vrchu, hra, faul Rolinka na Nagyho. Polocelek hráčů seskupených 

kolem rozhodčích. Celek haly při odchodu Rolinka na trestnou lavici, detail a polocelek 

českého kapitána, replay zákroku a předchozí šance Červeky. Detail Červenky. Výměna hráčů 

na buly, detail odvolaného Handzuše, polocelek vhazování. Přesilová hra Slováků, konec 

prvního dějství, detail jediného střelce v této části -  Marka Židlického. Polodetail Jurčina a 

Hanlona při odchodu do kabiny. Sponzor pořadu. 

Přestávkové studio začíná ukázkou ze zápasu Švédsko – Francie, dva replaye jednoho 

švédského gólu. V tabulce shrnutý plán první přestávky. Vichnar uvádí reportáž z první 

třetiny zápasu v Košicích. Na začátku gól Švédů, střelec sám v detailu, pak i s ostatními hráči. 

Dále dvě švédské šance, vlastní gól Francouzů, polocelek francouzského brankáře, třetí gól 

Švédů, švédská radost v detailu. Na konci tabulka se statistickými údaji. Moderátor ve studiu 

přechází k dalšímu příspěvku o Síni slávy v Orange aréně a výstavě karikatur. Detail 

historického dresu, helmy, černobílých fotografií, starých bruslí. Stand up reportéra Davida 

Soeldnera s novinami, celek kreseb na nástěnce, detaily hokejových karikatur Jozefa 

Hrušovského, výpovědi Hrušovského, opět velké detaily karikatur, například bratrů Holíků, 

Golonky, Jágra. Následuje tabulka plánu vysílání v následujícím dni. Bez uvedení, ostře na to 
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seriál o číslech v národním týmu. Na začátku velký detail nápisu ČSSR a dvou znaků lvíčků 

na dresu, číslo 11 a jméno Richard Farda. Černobílé i barevné záběry tohoto hráče při hře, 

jeho polodetail. V grafice s Petrem Hubáčkem, který nosí toto číslo na bedrech v současné 

reprezentaci. Další grafika, tentokrát s pozvánkou na následující zápas Čechů proti Rusům. 

Soutěž. Rekapitulace televizního zápasu. Střela Frolíka, dorážka Demitry a šance Havláta 

v polocelku, gól Židlického pohledem stropní kamery a jeho replay. Studio a v něm 

Pospíšilova analýza hry Čechů v oslabení pomocí elektronické tužky. Rozhovor reportéra 

Jílka s Jiřím Novotným. V elektronické tužce rozbor šance české reprezentace z osmé minuty. 

Na řadě jsou komentátoři Záruba s Hostákem s tématem nevytíženosti hvězdných 

slovenských útočníků. Na pokrytí se využívá největší šance Slováků v přesilovce a český gól 

v početní výhodě. Sponzor pořadu. 

Na úvod dalšího dějství polocelek Ondřeje Pavelce přecházející v jeho detail. Stejné 

záběry taktéž Haláka. Velký celek haly zabraný ze širší strany. Detail Rolinka na trestné 

lavici. Vhazování snímané kamerou ze stropu, přesilová hra Slováků pokračuje. Přerušení 

kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti. Detail Handzuše, který se ho dopustil, společně 

s hlavním arbitrem. Replay. Polodetail kouče Hanlona, detail puku v rukou rozhodčího před 

vhazováním, velký detail kotouče. Stále početní výhoda Slováků, Pavelec chytá střelu 

Gáboríka. Polocelek hráčů seskupených před českým gólmanem, polodetail Gáboríka, detail 

Nagyho, rozhodčího a Židlického po mírném konfliktu. Celek haly zachycený kamerou za 

českou brankou, v popředí Pavelec. Celek haly z boku, detail Gáboríka, celek haly z boku, 

nadále přesilová hra slovenského týmu. Přerušení, střela Gáboríka usměrněna Židlickým do 

ochranné sítě, detail střelce, dále také generálního manažera Slováků Petera Bondry ve VIP 

prostorách. Početní výhoda slovenských mužů v poli trvá, hra se opět kouskuje, puk je 

vyhozen mimo plochu. Detail třech českých fanoušků, dvou slovenských fanynek, konverzace 

Handzuše s rozhodčím. Poslední tři vteřiny slovenské přesilovky, oba týmy hrají v plném 

počtu, zakázané uvolnění Slováků. Detail Jágra, který si připsal jednu střelu na Haláka. 

Replay jeho šance. Hra, kotouč opět v ochranné síti. Detail Majeského, který se dotkl puku 

jako poslední. Celek haly před vhazováním, velký detail Stumpela, detail Rolinka, buly 

v polocelku. Hra, gól Slováků, polocelek Nagyho. Celek haly pohledem kamery v rohu 

kluziště, hráči odjíždějí od české branky. Stejný záběr jásajících fanoušků. Detail slovenských 

hráčů, kteří byli u vstřeleného gólu přítomni. Taktéž detail a polodetail autora gólu, když si 

poklepává se spoluhráči u střídačky. Velký celek skákajících fanoušků. Replay gólu ze dvou 

úhlů, velký detail Nagyho.  
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Vhazování na středu kluziště pohledem kamery ze shora. Hra, Demira v offsidu. Detail 

Milana Michálka na střídačce, poté opakovaný záběr jeho šance. Polocelek vhazování mezi 

Handzušem a Plekancem, hra. Pavelec drží puk po střele Jurčiny. Polocelek strkanice Eliáše 

s Nagym, polodetail Slováka. Replay jeho vyrovnávacího gólu a skandujících fanoušků. 

Detail slovenského střelce, celek vhazování. Hra, Marek přizvedl Jurčinovu střelu mino hřiště, 

detail a velký detail Jurčiny. Celek haly před vhazováním, polocelek buly. Hra, zakázané 

uvolnění. Polodetail Nagyho na střídačce. V komerční přestávce v detailu Židlický na 

střídačce, ke kterému přijede Pavelec. Replay gólu českého obránce a replay góly Nagyho. 

Střelec slovenského gólu v detailu na střídačce, jak pije z láhve. Hra, backhandové nahození 

Demitry končí v lapačce českého brankáře, detail kapitána Demitry. Celek haly před 

vhazování, buly v polocelku. Velký detail Novotného vykázaného z buly, Demitry 

soustředěného na vhazování. Hra, Novotný v postavení mimo hru. Polodetail tohoto hokejisty, 

velký detail jeho bruslí. Hra, Halák drží puk po střele Milana Michálka. Polocelek hloučku 

hokejistů a rozhodčích u slovenské branky. Detail Červenky na střídačce a opakovačky jeho 

šancí. Velký detail slovenského brankáře. Hra, zblokovaná střela Voráčka mimo ledovou 

plochu.  Detail Havláta na střídačce, replay jeho pošťuchování s Barankou. Celek haly 

zachycený před vhazováním, buly v polocelku už s vyměněným Markem za Rolinka. Hra, 

zakázané uvolnění Slováků. Detail Šatana na střídačce, opakovaný závěr jeho velké šance, 
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opět detail Šatana. Hra, Halákův zásah. Velký detail zadnice tohoto slovenského gólmana 

pohledem brankové kamery. Detail masky Haláka, dále Plekance, polocelek hráčů před 

vhazováním. Vhazování zachycené v celku, hra. Přerušení po dorážce Plekance. Polodetail 

slovenských hráčů, včetně Handzuše, který poslal k zemi Plekance. Polocelek a polocelek 

slovenského trenéra Hanlona na střídačce, který se přibližuje do detailu. Replay předchozí 

šance Plekance. Celek při vhazování, velký detail Demitry nuceného odejít z buly, 

Novotného. Hra, přerušuje ji faul na Havláta. V detailu na slovenské střídačce Višňovský, 

který si leduje poraněné oko. Ve stejném záběru i Radivojevič na trestné lavici. 

V opakovaných záběrech nepotrestaný zákrok na Višňovského a české šance. Detail 

Radivojeviče na trestné lavici, přesilová hra české reprezentace. Zásah Haláka přerušuje hru. 

Polocelek hráčů zaklesnutých v sobě u slovenského gólmana, na němž leží Plekanec. Replay 

akce předcházející tomuto momentu a replay už potrestaného faulu Radivojeviče. Polodetail 

Slováka odpykávajícího si trest. Početní výhoda Čechů pokračuje, oba týmy na ledě 

kompletní. Pavelec zasahuje, hra je přerušena. Detail Gáboríka, který poslal kotouč na 

českého brankáře. Chvíle před vhazování pohledem nejbližší kamery v rohu, detail Rolinka na 

buly. Hra, další úspěšný zásah Pavelce a přerušení. Polocelek české brankařské jedničky, 

polodetail Višňovského, opakovaný záběr jeho šance, detail Višňovského na střídačce. Hra, 

v prostřihu Jágr na střídačce poté, co ztratil hůl. Zakázané uvolnění Čechů, detail Jágra, replay 

největší šance třetiny v podání Plekance. Hra, konec druhého dějství. Detail Nagyho, jež se 

postaral o vyrovnání. Polocelek Šatana a Stumpela, kteří ho následují do šatny. Sponzor 

pořadu. 

Studio otvírají tři šance Švédů z utkání proti Francii v Košicích, postupně z pohledu 

stropní kamery, z kamery za brankou Francouzů a z levé strany. Následuje tabulka s plánem 

druhé přestávky. Vichnar se opět vrací k utkání v Košicích. Reportáž začíná detail nového 

gólmana ve francouzské brance, dále šance Francie i s replayem, taktéž nastřelená tyčka 

Švédů a jejich brejk. Tabulka zajímavostí ke druhé třetině tohoto zápasu. Poté tradiční 

přestávkový seriál propojující český film s hokejem. V hlavní roli tentokrát figuruje hláška ze 

hry Járy Cimrmana Vražda v salónním coupé: „a jako vždy v květnu škrtil Červenku“.  A hráč 

národního týmu Roman Červenka v různě velkých záběrech na ledě. Divákům se nabízí další 

tabulka, s dalším plánem, tentokrát sobotního vysílání. Grafika nadcházejícího přímého 

přesuneme mezi Finskem a Slovenskem. Soutěž. Rekapitulace televizního zápasu. Gól 

Nagyho v polocelku ze strany a také kamerou za bránou Pavelcem, šance Michálka, Červenky 

a Plekance. Poslední z gólových příležitostí je ještě zopakována. V elektronické tužce se 

Pospíšil nejprve věnuje akci, kterou odpracoval Jaromír Jágr, a dále také sehranosti druhé 
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pětky.  Na řadu přichází rozhovor s Jakubem Voráčkem. Ten mluví o dobrém bruslení Čechů 

a jeho slova potvrzuje i Pospíšil dalším rozborem. Komentátoři zápasu pak rozvíjí téma 

dvacet střel české reprezentace za třetinu, protože jde o rekord Čechů za poslední dva roky. 

Projektily českých hráčů jsou diváků ještě jednou připomenuty. Záruba z uplynulé části 

vypichuje ještě dva momenty. Gesto Jágra, který po vypjatém souboji pohladil Slováka 

Surového, čímž chce upozornit na v podstatě přátelskou atmosféru zápasu. Daný okamžik 

obrazově doložen. Na závěr komentátor poukazuje na problém českého týmu na vhazování, 

zvlášť když je na buly Stumpel nebo Hsndzuš. Druhý jmenovaný je v záběru. Sponzor 

pořadu. 

Diváky zpátky do zápasu vnese pohled na zaplněnou Orange arénu. V dalším záběru je 

v polocelku a polodetailu nejdříve český brankář Pavelec, poté slovenský Halák. Velký celek 

haly ze širší strany kluziště, detail Plekance před vhazováním, velký detail jeho čepele. 

Úvodní buly je zabráno shora. Hra, Eliášova střela je přizvednuta Štrbákem do ochranné sítě. 

Polocek Hadamczika přiblížený do detailu, polodetail Hanlona na druhé straně. Hra, gól 

Čechů. Polocelek slovenského gólmana s vlastním obráncem Štrbákem, který mu clonil ve 

výhledu. Stejný záběr objímajícího se českého týmu s pozadím bouřící haly, velký detail 

české vlajky, detail dvou smutných slovenských fandů. Celek haly s českými hráči 

směřujícími ke střídačce, detail střelce Milana Michálka, polodetail kontaktu rukavicemi se 

spoluhráči a opět stejný celek haly už s hráči u střídačky. Detail Haláka, replay. Vhazování ve 

středu hřiště pohledem postranní kamery. Hra, Surový v offsidu. Detail Havláta, kterému byl 

nakonec přepsán druhý gól Čechů, plus opakovaný záběr jeho trefy. Hra, gól Eliáše. 

Polocelek radujících se hokejistů ve stoje i na zemi pohledem kamery v rohu za plexisklem, 

detail Haláka. Polodetail českého fanouška, jak si plácá s dalšími, detail Eliáše s Krajíčkem.  

Polodetail kouče Hanlona gestikulujícího na své hráče, detail autora gólů. Polodetail Eliáše, 

který projíždí kolem střídačky a ťuká si se spoluhráči do rukavic. Replay gólu, detail Eliáše, 

Hanlona. Vhazování zachycené kamerou na stropu. Hra, polocelek potyčky před Halákem. 

Detail Eliáše na střídačce, i když byl nově za střelce branky určen Michálek. Další opakovaný 

záběr gólu. Hra, zakázané uvolnění Čechů. V komerční pauze švenk po Slovácích na 

střídačce, Radivojeviče, Marcel Hossa, Handzuš, replay českých gólů ve třetí třetině. Švenk 

po české střídačce ovšem zprava doleva, záběr zůstává na Eliášovi v detailu. Hra, přerušení 

kvůli tomu, že slovenský hráč zahrál vysokou. Polocelek hráčů kolem Pavelce, detail a 

polocelek Františka Hossy, asistenta slovenského trenéra, na střídačce. Hra, puk tečován do 

ochranné sítě. Detail dvou smutných slovenských fanoušků, mávajícího Slováka v hledišti, 

smutného slovenského příznivce a jednoho člověka v davu. Hra, vyloučení Plekance. Detail 
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Plekance, Hadamczika, replay faulu, polocelek Hanlona na slovenské střídačce. Přesilová hra 

slovenského týmu, přerušení kvůli nešťastnému pádu Zbyňka Michálka. Detail krví zalitého 

obličeje Nagyho, tři replaye střetu, detail lékaře ošetřujícího hráče na střídačce. Velký celek 

haly, přijíždějí odklízeči krve. Detail Pavelce, opakovačka jeho nejlepšího zákroku během 

slovenské přesilovky, polodetail českého gólmana, detail zraněného Nagyho s kapesníkem u 

nosu a s lékařem u sebe. Také Zbyňka Michálka, s kterým se potkal u mantinelu, a znovu 

Nagyho odcházejícího na ošetřovnu. Velký detail haly, stopy krve se stále odklízejí. Záběr 

Nagyho v útrobách stadionu.  
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Opět velký celek haly. Detail Michálka, kouče Hanlona, replay úrazu a odchodu hráče ze 

střídačky. Detail Hanlona, manažera týmu Petera Bondry, velký detail Pavelce, replay jeho 

zásahu proti střele Višňovského, opět velký detail české jedničky. Velký celek haly, stále ještě 
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není ledová plocha vyčištěná. Několik polodetailů českých a slovenských fanoušků po sobě. 

Velký celek haly tentokrát pohledem kamery z opačného rohu kluziště. Detail vybraných 

českých fanoušků, dále Michálka. Hra, oba týmy hrají v plném počtu. Rozhodčí přerušuje hru, 

protože brankář Halák přišel o masku. Polodetail a detail Haláka, jak si zpátky nasazuje 

helmu. V komerční přestávce detail Eliáše, replay jeho gólu a dvou asistencí v zápase. 

Polodetail Eliáše na střídačce během konverzace s Milanem Michálkem. Hra, zakázané 

uvolnění Slováků, švenk po slovenských hráčích na střídačce, detail kouče Hanlona. Hra, 

zakázané uvolnění na druhé straně. Detail dvou českých fanoušků, detail Mariána Hossy na 

střídačce. Hra, Eliášovu střelu tečuje Bartečko do ochranné sítě. Detail Bratečka, replay jeho 

nepodařené střely a reakce slovenských fanynek. Detail Stumpela na vhazování, buly 

s Voráčkem v polocelku. Hra, Frolíkovu střelu usměrnil Jurčina ven z hrací plochy. Detail 

pohledné smutné Slovenky, která se rozzáří, jakmile se objeví na kostce nad ledem. Stejně 

velký záběr dvou Čechů s klobouky v ochozu. Celek haly před vhazováním, Surový, Stumpel 

připravený na buly. Vhazování v polocelku pohledem nejbližší kamery v rohu. Hra, gól 

Surového. Detail objímajících se slovenských hráčů. Celek haly zatímco hokejisti přijíždějí ke 

střídačce. Detail gólmana Pavelce, velký celek haly během poklepávání Slováků u střídačky, 

detail střelce Surového, soupeřova trenéra Hadamczika, opakovačka gólu. Vhazování na 

středovém kruhu pohledem kamery ze shora. Hra, Slováci hrají bez brankáře, Pavelek drží 

kotouč, přerušuje se. Polocelek hráčů před českým brankářem. Hanlon už s brýlemi 

v polodetailu, který se rozšiřuje do polocelku, aby byla vidět trenérova signalizace time outu. 

Detail fanynky, jen se pro změnu oddaluje do celku. Celek ledové plochy ze širší strany 

kluziště, led prázdný, hráči jsou u svých střídaček. Polodetail Hanlona uprostřed hráčů 

rozdávajícího pokyny. Detail samotného kouče, poté bývalého trenéra Slováků Jána Filce a 

dále Petera Bondry ve VIP prostorách, Gáboríka na ledě. Velký celek haly z jejího horního 

rohu, celek za strany hrací plochy. Hra, Slováci stále bez gólmana, Pavelec chytá 

Višňovského střelu. Polocelek skrumáže před českým gólmanem. Replay zákroku Pavelce a 

fandících slovenských dívek. Detail české jedničky. Oddechový čas Čechů. Velký celek haly, 

hokejisté rozmístěný u svých střídaček. Polodetail Hadamczika, kolem něj hráči. Celek 

fanoušků. Velký detail Pavelce, čeští hráči a trenér pohromadě na střídačce v polodetailu. 

V detailu pak s bratry Michálky, Eliášem a Židlickým. Detail Mariana Hossy, Zbyňka 

Michálka, slovenských dresů, Handzuše. Hra, Demitrovo nahození končí v ochranné síti. 

Detail Gáboríka, Hanlona. Celek haly, rozhodčí jede posunout čas. Detail Gáboríka, Demitry, 

Šatana. Velký celek haly, rozhodčí jsou u boxu trestoměřičů. Polocelek Pavelce, rozhodčích, 

detail kostky nad ledem, detail Pavelce. Polodetail hlavního rozhodčího znovu u boxu 
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trestoměřičů, velký detail času na kostce, polodetail hlavního rozhodčího. Velký celek hlay. 

Velký detail času, Pavelce. Hra, konec zápasu. Polocelek hráčů u Pavelce. Deily plácajících si 

fanoušků, nešťastné slovenské fanynky. Polodetail Slavomíra Lenera ve VIP prostorách. 

Polocelek českých hokejistů, slovenského trenéra. Polodetail slovenských příznivců, detail 

Pavelce s Michálkem a poté Jágrem. Celek haly pohledem kamery za brankou Pavelce. Detail 

Rachůnka, Průchy, Eliáše. Velké detaily slovenských hokejistů. Švenk po českých hráčích 

srovnaných na modré čáře. Celek haly, oba týmy na čarách připravené na vyhlášení nejlepších 

hráčů utkání. Velký detail Baranky, detail téhož hráče, Stumpela, Šatana, velký celek haly. 

V polocelku předání ceny Višňovskému, fotografování. Velký celke haly. Detail Čáslavy, 

Průchy, Štěpánky, oceněný Havlát v polocelku. Detail českého fanouška, fotografování 

Havláta s gratulantem v polocelku. Celek fanoušků, detail českého fandy. Velký celek haly, 

velký detail české vlajky, švenk po českých hráčích. Opět velký detail vlajky, polocelek 

trenérů na střídačce. Detail a polodetail fanoušků. Detail Jágra, který se po skončení hymny 

modlí. Polocek hráčů. Podání rukou pohledem stropní kamery nad středem kluziště. Polocelek 

podání rukou. Detail slovenských příznivců, celek fanoušků. Velký celek haly, čeští hokejisté 

zdraví diváky v hledišti. Polodetaily českých fanoušků. Detail Jaromíra Jágra. Celek haly, 

hráči opouští led. Znělka. 

Studio začíná rekapitulací gólů. Ten Židlického, Nagyho, Havláta, Eliáše a Surového 

v polocelku. V elektronické tužce spolupráce Eliáše – Michálka – Havláta a rozbor třetího 

českého gólů. Rozhovor s Jágrem. Následná tabulka zachycuje program studia po televizním 

utkání. Rozhovor s Eliášem. Další rozbor v elektronické tužce patří akci Lubomíra 

Višňovského. Rozhovor s Višňovský. Ve studiu hostem Hadamczik. Rozhovor v mix zóně 

s Plekancem. Tabulka statistických údajů k televiznímu zápasu. Rozhovor s Havlátem. 

Tabulka skupiny. Vichnar se ještě ohlíží za utkáním v košické skupině. Na úvod první gól 

Švédů, detail střelce a replay, další dva švédské góly, polocelek starého francouzského 

brankáře, detail nového. Šance Francouzů, tyčka a brejk Švédů. Čtvrtý švédský gól, detail 

hráčů vítězného mužstva s brankářem. Tabulka se statistikou k zápasu, tabulka skupiny F a 

tabulka s plánem vysílání následujícího dne. Rozloučení. Oficiální znělka šampionátu. 

Narativ utkání mezi Českem a Slovenskem se podobá narativu ze struktury ČT 4, 

nejvíce derby mezi Slavií a Spartou, protože oba týmy svazuje stejná rivalita. Na úvod 

přichází sponzor pořadu, jeho znělka a logo soutěže. Následuje headline, ve kterém je stručně 

řečeno, na co se mají diváci v utkání těšit. Hlouběji do děje pak diváky uvede moderátor, 

který vzápětí ve vysílání vítá i experta. Na Mistrovství světa jsou dva odborníci, kteří se 

ovšem ve svých názorech často dublují. Mluvčí je vždy zabrán v detailu, jinak se používá  
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polocelek studia s jeho aktéry. Náplň předzápasového programu se dále různí, neboť studio 

před zápasem v Bratislavě je o celých třicet pět minut delší. Zůstává přehled a analýza zápasů 

hraných v týž den. Zajímavosti televizního utkání, většinou statistika některého z hráčů. 

Povídání o něm pak překrývají jeho záběry z různých zápasů. V utkání Česko – Slovensko je 

v centru zájmu gólman Ondřej Pavelec, který podržel českou reprezentaci v těžkém utkání 

proti Finsku. Také se shoduje tabulka se vzájemnou bilancí soupeřů a rozhovory 

k televiznímu utkání. I když na šampionátu nejsou rozhovory točeny těsně před zápasem, ale 

pocházejí z dopoledního tréninku nebo předchozího dne. Navíc jsou ve studiu oproti běžnému 

narativu ČT 4 vzpomínky na společnou minulost obou týmů a na poslední vzájemné souboje, 

obojí ve formě sestřihu zápasů a tabulek. Témata k diskuzi jako přátelství a konfrontace týmů 

v jiných oblastech, nebo pohled do světa fanoušků. Krátce před zahájením hry do obrazu 

vstupují komentátoři, kteří řeší úpravy v sestavě a zároveň ji divákovi představují v grafické 

podobě. Na záběrech je rozbruslení, ale chybí vybalování věcí v hostující šatně tak jako je 

tomu v české extralize. Jednak si každý tým chrání své soukromí a jednat všechny týmy už 

mají v kabině pár dní věci vybalené. Každá třetina je ohraničena sponzory pořadu, kteří 

naznačují přechod do jiného prostředí – do studia nebo zpátky na led. Narativ samotného 

utkání se nevymykal. Hned v úvodu je zařazováno několik prostřihů na fanoušky 

podtrhujících atmosféru v hale. Před zahájením hry pozdrav soupeřů, podání rukou kapitánů 

s rozhodčími, záběry postupně na oba trenéry a brankáře v brankovišti. Úvodní buly je na 

turnaji zachyceno stropní kamerou, která jinak v hokeji na Čtyřce shází. Hra je zachycena ze 

stejné strany ovšem v celku, hráči v rohu kluziště a za brankou obvykle v polocelku kamerou 

v rohu za mantinelem. Obecně platí, že jednotlivé motivy v utkání jsou na Mistrovství světa 

složeny z mnoha krátkých záběrů, zatímco v české extralize postačí tři delší záběry plus 

replay. Příkladem je gól. V české soutěži po gólu po sobě následují brankář, střelec, replay 

gólu a zase střelec. Na turnaji na Slovensku se divákům nabízejí pestřejší pohledy a to na 

spoluhráče, diváky, trenéra, atd. Při vyloučení naopak v důsledku mnohosti záběrů, může 

divák na šampionátu postrádat záběr na rozhodčího, který signalizuje přestupek. Místo něj, 

dostávají v obrazu přednost trenéři obou týmů, faulující hráč. Těžký moment pro švédskou 

režii nastává ve chvíli, kdy je zraněn slovenský útočník Nagy a personálu Orange arény trvá 

nezvykle dlouho, než odklidí krev z ledové plochy.  Režisér skáče z jednoho záběru na druhý, 

vystřídá jich přes třicet. V ten moment reagují čeští komentátoři a předávají slovo do studia. 

V utkání se objevuje i motiv problému číslo dvě – špatný čas na kostce nad ledem. Narativ 

zde probíhá podle očekávání. Velký detail problému, detaily netrpělivých hráčů, rozhodčích, 

celek haly. Pro švédského režiséra je typické, že po přerušení způsobeným třeba postavením 
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mimo hru nebo zakázaným uvolněním dává do detailu hráče, který měl šanci i dvě minuty 

před zapískáním. Dokud ale neukáže opakovačku jeho akce, divák nemusí hned pochopit, 

proč je v záběru právě ten dotyčný. Pro narativ ČT 4 je běžné, že je v záběru hráč, který měl 

co dočinění s přerušením hry. Ten je pak doprovázen kamerou až na střídačku. Ve velké míře 

se v přerušení objevují prostřihy na diváky, švenky po zaplněné hale. Trochu překvapivě se 

v takto namotivovaném utkání nevyskytuje motiv bitky. Dále nebylo nutné konzultovat 

branku s videorozhodčím, ani nebylo nařízeno trestné střílení. Pro diváka se absencí těchto 

prvků často stává utkání nudné. Přestávky začínají shodně, ukázkou ze současně hraných 

zápasů a tabulkou s plánem přestávky. Pokračuje rekapitulace televizního a současně 

hraného/hraných zápasu/ů, i když na šampionátu jen formou reportáže bez živých vstupů. 

Jejich součástí je tabulka se statistikami k zápasu. Soutěž, rozhovor, rozbor akce v 

elektronické tužce a postřehy komentátorů taktéž odpovídají narativu ČT 4. V pauzách na 

Mistrovství světa jsou navíc rubriky připravené speciálně pro tuto událost (český film versus 

hokej, čísla legend). V závěrečném studiu mají své místo pozápasové rozhovory, elektronická 

tužka, rekapitulace televizního i souběžně hraného utkání, tabulka s aktuálními výsledky, 

vyhlášení hráče utkání/kola. Pozvánka na další přímý přenos. Rozloučení moderátora a 

experta. Sponzor pořadu. 

2.3.  Česko – Rusko, zápas o bronz 

Posledním vystoupením českých hokejistů na Mistrovství světa v Bratislavě v roce 

2011 bylo utkání o bronz. Poté, co se dohrála základní část šampionátu v Košicích, rozrostl se 

švédský štáb v hlavním městě. Osmnáct kamer se na vyřazovací část turnaje navýšilo na 

dvaadvacet. Sponzor pořadu, oficiální sponzor MS v hokeji, oficiální znělka, logo MS. 

V headlinu polodetaily českých hráčů a trenérů z minulého utkání. Ze zeleného studia diváky 

vítá Robert Záruba. Po jeho levé ruce je obrazovka s grafikou států, které proti sobě nastoupí. 

Za ním zaplňující se hala a kostka nad ledem, kde jsou místo vlajek států jejich názvy. 

Moderátor představuje dva experty ve studiu – Martina Hostáka a Miroslava Hlinku. První má 

na sobě žlutou košili a kravatu asociující zlaté medaile, druhý oranžovou kombinaci 

připomínající bronzové medaile. Debata o šancích Čechů na medaili. Následuje sestřih cesty 

české reprezentace šampionátem. Každý zápas uvede grafika s vlajkami soupeřů a výsledkem 

zápasu, po níž je vybrán klíčový daného zápasu a jeho hrdina. U zápasů je původní komentář. 

Česko  - Lotyšsko 4:2, polocelek Havláta, jak střílí gól, celek jásajících fanoušků, detail 

Havláta na střídačce. Česko – Dánsko 6:0. Polocelek v pořadí třetí gólu, jehož autorem byl 

Milan Michálek. Replay gólu a radosti hráčů na ledě. Česko – Finsko 2:1. Celek šance Finska 
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pohledem zadní kamery, polocelek zákroku Pavelce, jeho velký detail. Česko – Slovensko 

3:2. Zpomalený polocelek dorážky Eliáše, polodetail slovenského trenéra na střídačce s hráči, 

detail české radosti v čele s Eliášem, detail smutného slovenského trenéra.  Česko – Rusko 

3:2. Polocelek srážky Michálka s Artyuchinem. Detail zraněného Michálka. Celek, na němž je 

vidět zákrok Artyuchina na Rachůnka. Velký detail krvavého šrámu na hlavě Rachůnka. 

V polocelku rozhodující gól Plekance, detail radujícího se manažera českého týmu Lenera a 

fanoušků. Česko – Německo 5:2.  Polocelek gólu Eliáše, radující se trenéři na střídačce, 

fanoušci. Česko – USA 4:0. Polocelek třetího gólu Jágra v zápase, detail Jágra, velký detail 

čepice na ledě, celek fanoušků. Česko – Švédsko 2:5. Celek gólu Eliáše, zpomalený polocelek 

stejného gólu, polocelek objímajících se hráčů na ledě, gól Švédů na 3:1 a gól do prázdné 

brány v polocelku, replay vítězného gólu Seveřanů.  Pokračuje studio, a připomíná se taktéž 

cesta Rusů šampionátem, tentokrát s komentářem Záruby ze studia a s grafikou bez výsledků. 

Rusko – Německo. V polocelku dva vybrané góly Němců. Česko – Rusko. Dva zákroky 

Artyuchina na české hráče, polocelek zraněného Michálka odcházejícího do šatny. Detail 

zakrvaveného Rachůnka, polocelek trestného střílení Plekance, replay tohoto vítězného gólu. 

Rusko – Finsko. Polocelek nejprve finského a poté ruského hráče při samostatných nájezdech, 

detail finského gólmana, polocelek radujících se Finů na ledě. Rusko – Kanada. Polocelek 

vyrovnávajícího gólu Rusů na 1:1 a střelce, celek vítězného ruského gólu, velký detail 

šťastných hráčů na ledě. Návrat do studia, a poté delší sestřih pro Rusy zásadního 

semifinálového utkání s Finskem s původním komentářem. Všechny záběry jsou pro efekt 

zpomalené. Dvě šance Rusů v polocelku, šance Finů i s replayem zpoza brány, gól Finů 

v polocelku s opakovačkou, nastřelená tyčka nejprve u Rusů, pak u Finů. Šance ruských 

hokejistů v polocelku, gól finských v celku, navíc s replayem. Třetí gól Seveřanů je zabraný 

v polocelku, po něm replay, celek haly, detail Rusů, finských hráčů a trenérů, polocelek Finů 

u branky s gólmanem. Pohled zpět do studia, Záruba uvede rozhovor s Bykovem. Rozhovor 

s ruským trenérem je pokryt obrázky ze semifinálového utkání. Následuje soutěž, tabulka 

zápasů o bronz Čechů a Čechoslováků v historii šampionátu. Záběr studia a diskuze nad touto 

statistikou. Obrazově se zdůrazňuje MS 2003, kde si proti sobě o medaili zahráli Češi a 

Slováci. V sestřihu jsou góly a smutní čeští hráči po skončení zápasu. A dále poslední souboj 

Čechů a Rusů o bronz na Zimních olympijských hrách v Turíně v roce 2006. V sestřihu je 

nástup obou týmů v polocelku, všechny góly české reprezentace s replayi, jásající střídačka 

v polocelku. Další téma ve studiu směřuje k fanouškům, a tak přichází sestřih těch 

nejzajímavějších momentů ze světa nejen českých fanoušků mimo zimní stadion. Video 

hudebně doprovází oficiální song Mistrovství světa v Bratislavě Life is a game. Na záběrech 
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jsou lidé v objetí, pokřiky, potlesk, společná konzumace pití, zajímavé masky a převleky 

(Fantomas), show maskota Gooolyho, transparenty se jmény hráčů a vrcholem je pes s českou 

šálou na krku sledující v obývacím pokoji hokej. Následuje tabulka pikantností z aktuálního 

zápasu, které by rozhodně měly být v centru zájmu všech diváků. Kupodivu není mezi třemi 

body zařazena odplata Artyuchinovi, který v základní skupině vyřadil ze hry dva české hráče. 

Na prvním místě je v tabulce návrat Romana Červenky do prvního útoku, dále návrat českého 

týmu k zodpovědné hře v obraně a otázka, zdali získá Milan Michálek svou první medaili ze 

světového šampionátu. Ve studiu se začíná prvním bodem a sestavou obecně.  Nejprve je v 

záběru zraněný Martin Havlát během sobotního tréninku v civilu, největší ztráta na utkání o 

bronz. Poté už je debata věnována jen Červenkovi, obrázky zachycují českého útočníka 

v zápase se Švédskem, kde jej trenér Hadamczik po zbytečném faulu posadil a český tým 

nakonec prohrál. Navazuje rozhovor s Hadamczikem a Červenkou k jeho nominaci do sestavy 

pro duel s Ruskem. Na řadě je druhé téma o špatné defenzivě v minulém utkání. Tento výrok 

potvrzují zpomalené záběry švédských šancí v onom zápase a taktéž rozhovory s českými 

hokejisty a trenérem. Tady Záruba do tématu zařazuje nejnebezpečnějšího ruského hráče 

Artyuchin, kterému se ovšem nepovedl zápas v semifinále. V záběru je jeho hloupý faul proti 

Fisku a jeho reakce na prohraný zápas. Zbývá rozlousknout třetí téma, a proto je divákům 

nabídnuta tabulka hráčů obou týmů, kteří ještě nezískali na Mistrovství světa v hokeji žádný 

cenný kov. Rozhovor s Milanem Michálkem. Po něm už moderátor vítá ve vysílání 

komentátora Michala Dusíka a spolukomentátora Davida Pospíšila, kteří se nejprve objevují 

na obrazovce po Zárubově levici a nato přecházejí do obrazu. Ve svém vstupu se věnují 

primárně sestavě Čechů, hlavně opoře týmu Pavelcovi. Ten je ukázán na rozbruslení od 

detailu k polocelku. Poté zabrousí i k sestavě Rusů, konkrétně k Radulovovi, který je taktéž 

připomenut na záběrech z rozbruslení. Rozhovory s českými hráči na téma motivace. Grafika, 

kdo komentuje. Sponzor pořadu. 

 Už v mezinárodním signálu Hadamczik zdraví kohosi ze střídačky v polodetailu.  

Velký celek stadionu zevnitř, grafika sestavy hostujícího týmu, v tomto případě Čechů. Opět 

velký celek stadionu, polodetail trenéra Bykova, znovu velký celek haly, grafika sestavy Rusů 

a stejný záběr arény jako několikrát předtím. V dlouhém detailu Jágr, ve velkém detailu 

Kovalčuk připravený na vhazování. Detaily pokračují, tentokrát Plekance a po něm Ťjutin. 

Znovu velký detail haly, který používá švédská režie jako předěl. Následuje pohled na klíčové 

muže obou týmů v brankovišti Pavelce a Barulina, kteří jsou z polocelku přiblíženi do detailu. 

Bude se vhazovat, velký celek haly z delší strany kluziště. Úvodní buly je zachyceno stropní 

kamerou nad středovým kruhem, stále chybí jakýkoliv záběr na rozhodčí a grafika s jejich 
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jmény. Samotná hra točena v celku, hráči s pukem v rohu kluziště nebo za bránou jsou 

v polocelku. Po šanci Plekance, v detailu Radulov, který měl příležitost více jak dvacet vteřin 

před ním. Replay jeho akce. Detail Gorovikova na vhazování, polocelek vhazování. Hra, 

vlastní gól Rusů. Švenk celku od branky k fanouškům. Detail nešťastníka Ťjutina Detail 

Barulin. Celek haly se skupinou českých hráčů v objetí, detail Červenky, kterému byl gól 

přiznán. Buly na středu hřiště zabrané z vrchu, hra. Polodetail Ťjutina na střídačce, replay 

gólu, Ťjutin v detailu. Hra, polodetail českého trenéra a jeho protějšku. Hra, hraje se přes tři 

minuty bez přerušení, tudíž záběr je dlouho stejný. Vymění se až po offsidu Milana Michálka, 

který je zabrán s Emelinem v polocelku. Poté detail Ovečkina, jež dal předtím hit u mantinelu 

Čáslavovi.  Detail Kovalčuka na střídačce, který založil největší šanci Rusů během 

předchozích minut. Replay jeho akce. Detail Aťušova na střídačce, který akci zakončoval. 

Polocelek maskota Goolyho v ochozu rozšířený na celek s fanoušky. Hra, detail Těreščenka, 

replay jeho šance, polodetail na střídačce. Hra, gól Rusů. Detail střelce Kovalčuka 

s Radulovem, polodetail třech ruských fanoušků, detail českého brankáře, celek haly s Rusy 

přijíždějícími ke střídačce, polodetail Kovalčuka, jak si ťuká se spoluhráči do rukavic. 

Opakovaný záběr vyrovnávací branky. Vhazování snímané ze shora, hra. Další gól ruské 

reprezentace po patnácti sekundách, celek stadionu s objímajícími se hokejisty, detail hráčů, 

Hadamczika, Pavelce.  Celek haly s přijíždějícími Rusy ke střídačce, detail střelce Kulikova, 

polodetail ťukání se spoluhráči do rukavic, replay.  Tentokrát buly na středu hřiště zabrané 

postranní kamerou snímající celý hokej. Hra, vyrovnávací gól Průchy. Detail střelce, poté 

s dalšími spoluhráči Židlickým a Markem, brankáře Barulina, celek haly s objímajícími se 

hráči na ledové ploše, detail české fanynky s vlajkou na tváři, znovu detail Průchy, polocelek 

při poklepávání se spoluhráči na střídačce, replay gólu ze dvou úhlů pohledu.  
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Vhazování z pohledu shora, hra. V polocelku Kuljomin, Arťuchin, ležící Průcha a 

přijíždějící Novotný, v polocelku šarvátka, v polodetailu její účastníci. Detail Arťuchina, 

replay jeho šance a jeho píchnutí do ležícího Průchy. Hra, detail Pavelce po zákroku, 

polocelek hráčů s rozhodčími u jeho branky, znovu detail české jedničky, nepochopitelně 

detail Barulina, poté replaye všech gólů první třetiny. Detail Průchy na střídačce, hra. Detail 

puku směřujícího za brankovou čáru, ale zakázané uvolnění to není. Celek s Pavelcem, 

polodetail roztleskávačky, velký detail smějící se ruské fanynky, detail ruského znaku, 

polodetail dalších ruských příznivců. Hra, detail Afinogenova po šanci. Detail Milana 

Michálka, který měl největší šanci Čechů v uplynulém bloku, na střídačce. Replay jeho akce. 

Hra, polodetail oddálený do polocelku Zaripova, který jako poslední tečoval puk, detail 

manažera českého národního týmu Lenera v hledišti. Hra, gól Rusů. Polocelek Kovalčuka 

samotného a pak se spoluhráči v objetí, polodetail ruské fanynky, detail občerstvujícího se 

Pavelce. Celek haly s Rusy, kteří přijíždějí na střídačku, polodetail střelce ťukajícího si se 

spoluhráči na střídačce a záhy i samotného. Replaye gólu z pohledu zpoza branky a z levé 

strany, detail Kovalčuka. Buly zabrané kamerou ze strany hrací plochy, hra. Detail střelce 

třetího ruského gólu Kovalčuka na střídačce, dva jiné replaye gólu než předchozí. Hra, po 

přerušení detail Ovečkina, který předtím u mantinelu dohrával Voráčka. Opakovaný záběr 

střetu, znovu detail Ovečkina. Vhazování u hostující branky v polocelku, hra. Polodetail a 
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detail muže první třetiny Kovalčuka na střídačce, velký detail masky Pavelce. Buly 

v polocelku po pravici Pavelce, konec třetiny. Detail Kovalčuka a dalších Rusů odcházejících 

do kabiny. Oficiální sponzor šampionátu. 

 V tabulce je v bodech plán první přestávky, který střídá tabulka televizní sledovanosti 

jednotlivých Mistrovství světa. Sledovanost šampionátů je prvním tématem pro hosta ve 

studiu, prezidenta Mezinárodní hokejové federace Reného Fasela. Rozhovor vede Záruba. 

Daný mluvčí je zachycen v detailu, někdy je ovšem v záběru celé studio i s poslouchajícími 

experty. Záruba se v interview vrací k hrubým zákrokům Arťuchina . Na záběrech jsou tři 

fauly ruského útočníka, z toho dva v polocelku a zbývající v celku a také detail Arťuchina.  

Dalším téma se ubírá k turnaji v roce 2012, následuje tedy tabulka pořadatelů velkých 

hokejových akcí až do roku 2016. O pořadatelství světového šampionátu v tomto roce se 

rozhodlo na tiskové konferenci v Bratislavě a získalo ho Rusko. Na záběrech jsou Fasel a 

Vladimir Putin na společné tiskové konferenci v Bratislavě. Soutěž. Rekapitulace první 

třetiny, všechny góly ve zpomalených záběrech. Vlastní gól Rusů pohledem horní kamery 

zabraný jako celek, dva ruské a jeden český gól v polocelku, celek třetí branky domácího 

týmu pohledem zadní kamery na užší straně kluziště. V elektronické tužce Hosták rozebírá 

gól Průchy z rychlého protiútoku. Prognóza, že český tým bude hrát zodpovědně zezadu, se 

zároveň nenaplňuje. Rozhovor k televiznímu utkání se střelcem Petrem Průchou. Slovo 

dostávají zpět komentátoři, kteří upozorňují na své postřehy z utkání. Vybírají si souboje 

hokejka na hokejku a jejich diskuze je pokryta takovými souboji. Sponzor pořadu.  

Na mezinárodní signál přechází ČT 4 ve chvíli, kdy je v polocelku brankář Barulin 

v brankovišti přiblížený do detailu. Velký celek haly před vhazováním pohledem kamery ze 

širší strany ledové plochy. Buly pohledem stropní kamery, hra.  Gól Petry Průchy, 

v polocelku hlouček českých hráčů na ledě, detail Barulina, detail tleskajícího českého 

fanouška. Polodetail hloučku hokejistů v rohu kluziště odšvenkovaný k celku diváků. Celek 

haly s přijíždějícími Čechy ke střídačce, detail Průchy, replay gólu shora a z levé strany. 

Vhazování na středu hřiště pohledem ze stropu, hra. Po přerušení detail Jágra na střídačce, 

replay dvou šancí českého týmu, kdy byl na ledě. Hra, postavení mimo hru. Detail Voráčka, 

který byl v offsidu. Polocelek české střídačky. Hra, zakázané uvolnění Čechů. Celek haly před 

vhazováním pohledem kamery z opačného rohu plochy, než se vhazuje. Polocelek ruského 

kapitána na buly, polodetail Rolinka, detail Pavelce. Hra, postavení ruského útočícího hráče 

v brankovišti. Polocelek hráčů v českém brankovišti, detail ruského brankáře. Komerční 

přestávka a v ní rekapitulace všech branek. Velký detail Průchy na střídačce, detail 

Hadamczika a dvou českých hráčů, kterým dává pokyny. Hra, Červenka v offsidu. Polocelek 
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hráčů na modré čáře v místě pískání offsidu. Detail Průchy, na střídačce, replay jeho gólů. 

Hra, střela Židlického. V polocelku zasahující Barulin, v detailu Eliáš, který Židlického 

přihrával. Replay české šance, velký detail Eliáše. Hra, střela Ovečkina. Polocelek potyčky u 

české branky, opakovaný záběr ruské akce, polodetail Ovečkina na střídačce bez helmy, 

v polocelku s trenérem a poté zase v detailu sám. Detail Těreščenka na buly, hra. Po střele 

Marka, jeho detail a replay šance, nesmyslný detail Voráčka.  Hra, gól Červenky. Polocelek 

Barulina snímaný brankovou kamerou, detail střelce branky se spoluhráčem Plekancem, poté 

polodetail se Škoulou a Průchou. V polodetailu jásající čeští fanoušci, detail Barulina, celek 

haly s přijíždějícími Čechy na střídačku. Polodetail Červenky, jak si ťuká do rukavice se 

spoluhráči, velký detail české vlajky, trochu nepochopitelně polodetail mávajícího ruského 

fanouška, replay gólu ze shora a ze strany. 
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Vhazování na středu hrací plochy, pohledem horní kamery. Hra, Afinogenov 

v postavení mimo hru. Detail Červenky, replay jeho gólu. Hra, kotouč sražený mimo hru. 
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Detail Vladislava Treťjaka v ochozu, který byl vedoucím mužstva Rusů. Detail ruské 

Těreščenka a Rolinka na buly, polocelek vhazování. Hra, Rolinek nastřelil tyč, detail českého 

kapitána, velký detail jeho bruslí a replay šance ze třech úhlů pohledu. Polodetail Čechů na 

střídačce a před ní, a opět detailní přiblížení Rolinka. Hra, kontakt Rachůnka s Arťuchinem. 

Polocelek vyskleného místa, velký detail střepů na mantinelu, který se pomalu oddaluje. 

Polodetail Arťuchina v debatě s rozhodčím, detail Arťuchina kroutícího hlavou. Replay střetu. 

Polodetail hráčů na české střídačce, detail Rachůnka. Opět replay a detaily obou aktérů střetu. 

Během výměny skla detail Rolinka a opakovaný záběr nastřelené tyčky. Opět detail Rolinka 

při konverzaci s Vampolou. Velký celek haly ze širší strany ledové plochy. Velký detail 

lopaty a střepů na zemi, polocelek pracovníků nasazujících nový díl plexiskla. Detaily 

jednotlivých hráčů Ruska většinou na střídačce, detail Červenky a replay jeho gólu.  
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Polodetail hráčů na české střídačce, polodetail a polocelek opravářů skla. Fanoušci 

v detailu, pak jen jejich ruce. 

Krátký návrat do studia. A návrat k Arťuchinovi a jeho šanci, slovně i obrazově. 

V elektronické tužce je rozebrán neodpískaný offside Rusů. Sklo je opraveno, pohled se vrací 

zpět do arény. 

Polodetail hlavního rozhodčího, který komunikuje s ruskou střídačkou, jeho detail 

s Radulovem.  Celek haly z delší strany, velký detail Plekance na buly. Hra. Po odpískání 

polocelek Ťjutina, Barulina a Michálka v brankovišti, poté detail a velký detail ruského 

brankáře a detail státního znaku na jeho dresu. Polocelek vhazování mezi Voráčkem a 

Gorovikovem. Hra, přerušení po přihrávce rukou. Detail Ovečkina, kolem něho projíždějící 
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Rolinek též v detailu. Ovečkin poté i v polodetailu. Hra, gól Červenky. Polodetail střelce se 

spoluhráčem Plekancem a Jágrem, detail Barulina, celek haly s objímajícími se hráči za 

ruskou bránou pohledem z opačného rohu. V záběru přejede v detailu i Pavelec. Detail české 

vlajky, celek českých fanoušků, celek haly s hráči odjíždějícími ke střídačce zabraný kamerou 

v rohu u ruské branky. Polodetail autora gólu, jak si ťuká rukavicí s kolegy na střídačce. 

Detail smutné ruské fanynky. Replay. Velký detail čepice na ledě po hattricku Červenky.  

Polocelek rozhodčích vyhazující čepice ven z ledové plochy. Celek haly z delší strany před 

vhazováním. Detail Červenky, hra. Po šanci Rusů, přerušení, aby se mohl prohlédnout 

záznam hry. Polocelek rozhodčího směřujícího k boxu trestoměřičů, polodetail diskutujících 

rozhodčích, detail Tarasenka u střídačky, poté jeho polodetail společně s Kornějevem, 

polocelek hlavního rozhodčího, detail Tarasenka. Replay. Detail ruské fanynky. Nyní si 

divákovi nabízejí tři různé záběry zároveň – verdikt rozhodčího, detail Tarasenka, polodetail 

ruských fanoušků. Replay gólu. Znovu detail Tarasenka. Polodetail čárového rozhodčího 

s jedním z trestoměřičů, detail dvou ruských příznivců. Celek hrací plochy před vhazováním 

zabraný ze strany. Ještě polocelek hlavního rozhodčího, který žádá o posunutí času nazpět, 

velký detail času na kostce nad ledem, detail ruského trenéra Bykova. Buly na středu hřiště 

sledované horní kamerou. Hra, přerušení kvůli vyhození kotouče. Švenk po ruské střídačce. 

Hra, trest pro Kalinina. Detail vyloučeného hráče, poté Bykova, polocelek Kalinina už 

usazeného na trestné lavici. Opakovaný záběr a znovu detail lodivoda Rusů. Přesilová hra 

české reprezentace, přerušení kvůli faulu Rachůnka. Následuje bitka mezi Eliášem a 

Afinogenovem zabraná v polocelku, i s ostatními přihlížejícími hokejisty. Detail rváčů a dvou 

rozhodčích, kteří je drží pod krkem, velký detail a nato polodetail Eliáše, polodetail 

Afinogenova už na trestné lavici. Polocelek české trestné lavice s dvěma hráči, Rachůnkem a 

Eliášem, stejný záběr i u soupeře. Replay Rachůnkova krosčeku a následného souboje. Detail 

Eliáše, polodetail české trestné lavice, polocelek českých trenérů na střídačce, detail 

Afinogenova. Hra, výměna názorů mezi Markem a Radulovem v polodetailu s rozhodčími, 

detail Marka, celek hráčů na ledě, detail Radulova s rozhodčími. Vhazování zabráno 

v polocelku, hra. Přesilová hra Rusů, offside domácího týmu. Polodetail Radulova, který stál 

v offsidu, detail postupně Ovečkina, Hubáčka a Nikulina. Konec dějství, v polodetailu 

střelecký hrdina utkání Červenka, po něm Rusové odcházejí do kabiny. Sponzor pořadu. 

 Přestávka. Tabulka nabízí plán druhé přestávky, na který navazuje tabulka hokejistů 

nově uvedených do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace, mezi nimi i Čech Bohumil 

Modrý. Následují záběry ze slavnostního uvedení, kde převzaly plaketu Modrého dcery Alena 

a Blanka.  Ty jsou hosty ve studiu a vzpomínají s Robertem Zárubou na svého otce. Obrazově 
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je ukázáno vítězství Československa nad Švédy 3:0 o titul Mistrů světa v roce 1949 ve 

Stockholmu, záběry jsou černobílé. Moderátor posléze dámám předává černobílou fotografii 

hokejistů, po návratu ze zmíněného šampionátu. Nejlepší brankář poválečné Evropy je pak 

diváků připomenut ve videoklipu z archivních fotografií a záběrů televizních kamer. Téma 

uzavírá vzpomínka na předchozí šampionát, kdy měl Ondřej Pavelec na masce podobiznu 

právě Bóži Modrého. Důkazem jsou detailní záběry jeho helmy. Soutěž. Rekapitulace druhé 

třetiny začíná gólem Průchy v polocelku. Poté gól Červenky ze záběru horní kamery, tyčka 

Rolinka v polocelku, branka Červenky pohledem zadní kamery, polocelek ruského gólu na 

4:5. Martin Hosták rozebírá v elektronické tužce třetí gól Červenky, který nakonec rozhodčí 

připsali Plekancovi, přestože Červenka puk viditelně tečoval. Rozhovor reportéra Tomáše 

Jílka s Romanem Červenkou. Oficiální sponzor šampionátu. 

 V mezinárodním signálu jsou v záběru Rusové nastupující na ledovou plochu, velký 

detail bruslí Ovečkina, polocelek Pavelce v brankovišti, taktéž jeho protějšku Barulina. 

Polodetail Čechů na trestné lavici, polocelek Afinogenova také na trestné lavici. Celek ledové 

plochy z boku před vhazováním, buly pohledem stropní kamery. Přesilová hra ruského týmu. 

Oba týmy v plném počtu. Hra, Radulov v offsidu. Detail tohoto útočníka. Polodetail 

Hadamczika, poté Bykova. Hra, přerušení kvůli zranění Emelina. Polocelek Emelina na 

ledové ploše, polodetail Frolíka, který ho poslal k zemi. Znovu polocelek Emelina, replay, 

velký detail nohou hráče při odjezdu na střídačku. Detail Frolíka, ruské fanynky. Hra, Pavelec 

přerušuje. Polocelek hráčů a českého brankáře u jeho branky. Detail kulhajícího Emelina, 

který odchází do šatny. Detail trenéra Bykova. Hra, faul na Jágra. Detail Radulova po cestě na 

trestnou lavici, polodetail protestujícího Kovalčuka s rozhodčím, detail Kovalčuka s druhým 

hlavním sudím. K nim se přidávají Plekanec a Jágr. Detail hlavního arbitra. Celek hrací 

plochy. Detail až polocelek Arťuchina mířícího na trestnou lavici za vysokou hůl na Jágra, 

replay faulu. Detail Arťuchina na trestné lavici, Radulov byl omyl. Početní výhoda Čechů. 

Puk vyhozen z hrací plochy, polodetail diváků v místě, kam spadl puk, pak muže, který 

suvenýr našel. Přesilová hra Čechů pokračuje, šance Jágra. Detail Barulina, Jágra na zemi, 

opakovaný záběr střely. Detail Jágra, celek české střídačky, detail ruského gólmana. Stále 

přesilová hra Hadamczikova výběru, Eliáš natlačen do offsidu. Polodetail Kulikova, Kalinina 

a Radulova na ruské střídačce. Asistent ruského kapitána vzápětí přiblížen i do detailu. Češi 

nadále s výhodou jednoho muže v poli, po třiceti sekundách Rusové kompletní, Marek gól. 

Detail střelce, polocelek objímání se spoluhráči, hráči na sobě navrstvení na ledové ploše. 

Celek haly s hromádkou Čechů na ledě. Velký detail české vlajky s nápisem Kladno, velký 

detail ruského fanouška kroutícího hlavou, polocelek Barulina, polodetail Marka samotného a 
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poté v záběru se spoluhráči, jak si poklepávají rukavicemi. Replay gólu. Detail dvou ruských 

fandů. Vhazování pohledem z vrchu. Hra, střela Červenky, polocelek českého hráče. 

Komerční přestávka a v ní detailní záběr na střelce posledního gólu Jana Marka, opakovačka 

jeho trefy. Detail ruských příznivců, přecházející v celek, v němž dominuje česká vlajka. Hra 

bez přerušení bez pěti vteřin pět minut v kuse, tudíž žádný prostřih. Přerušení až po střele 

Aťušova, polocelek hráčů před Pavelcovým brankovištěm. Během komerční přestávky detail 

Červenky, a replay všech jeho branek, včetně znovu připsané třetí brance. Velký detail a 

detail Červenky. Hra, přerušení po nahození Ťjutina na Pavelce. Nepochopitelný detail 

Kovalčuka a Zinovjeva. Švenk po hráčích na ruské střídačce. Vhazování, velký detail 

Afinogenova a Rolinka, jež se připravuje na buly. Polocelek vhazování mezi českým 

kapitánem a Gorovikovem. Hra ukončená střelou Kulikova. V polodetailu opět jiný hráč – 

Ovečkin, který je sledován až na střídačku a tam je ukázán v detailu. Polocelek buly mezi 

Novotným a Těreščenkem, velký detail obou hráčů postupně. Opakované vhazování, místo 

Novotného Hubáček. Hra, přerušení po dorážce Kuljomina. Detail tohoto ruského hráče, 

replay jeho šancí. Oddechový čas českého národního týmu, polodetail českých hokejistů 

s trenérem u střídačky, polocelek ruské střídačky a Barulina přijíždějícího ke své brance. 

Polodetail mávajících fanoušků z Česka, velký detail české vlajky s nápisem Cejč, stejná 

vlajka i v polodetailu s lidmi kolem ní. Hra, zakázané uvolnění Rusů. V detailu a velkém 

detailu Ovečkin, který nestačil kotouč dojet. Detail a polodetail ruských fanoušků. Hra, ruská 

hra bez brankáře. Gól Plekance do prázdné branky, detail českého útočníka. Polodetail a 

polocelek skupiny oslavujících hráčů kolem Plekance. Celek haly, na němž vyčnívají 

fanoušci. Polodetail Rusa Aťušova, radujících se českých a slovenských fanoušků, detail 

české vlajky, celek fanoušků. Polodetail Bykova, polocelek pětky, která byla na ledě, a 

přijíždí si plácnout se svými spoluhráči na střídačce, detail Plekance se Zbyňkem Michálkem 

v objetí, replay gólu a radosti příznivců Čechů. Hra, už s Barulinem zpátky v brance. Zbyněk 

Michálek po pádu zalehává puk, přerušuje se. Detail účastníků potyčky v rohu kluziště 

pohledem nejbližší kamery. Polocelek skupiny v rohu. Polodetail Eliáše, který na střídačce 

objímá Červenku, vedle nich Jágra, poté v detailu. Zpátky do rohu hrací plochy. Velký detail 

Arťuchina, Nikulin a Marek v detailu. Polodetail Arťuchina, detail Zbyňka Michálka a Marka 

v objetí na ledě. Celek haly z boku, replay předchozího konfliktu. Hra, konec utkání.  

Celek haly, hráči českého týmu míří ke svému brankáři. Polocelek poskakujících 

hokejistů v brankovišti. Polodetail jásajícího Hadamczika na střídačce, který si poté plácá 

s realizačním týmem. Taktéž polodetail ruského kouče Bykova. Velké detaily hlav hráčů se 

proměňují v polodetaily objímajících se českých hokejistů. Detaily Rusů – náhradního 
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gólmana Košečkina, Radulova a Kovalčuka. Polodetail slovenských fanoušků, velký detail 

Jágra a detaily dalších českých hokejistů. Především Rolinka s Voráčkem a zraněného 

Havláta. Polocelek skupinky, celek skandujících fanoušků, detail jednoho z nich. Polocelek 

kapitána Rolinka, který podává ruce rozhodčím, a pak míří za svými spoluhráči. Polodetail 

hráčů u střídačky (Červenka, Marek, Novotný), kteří si podávají ruce s realizačním týmem a 

prezidentem Českého svazu ledního hokeje Tomášem Králem.  
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Velký detail plačícího ruského hráče. Ke střídačce v detailu přijíždí Průcha, už je tam i 

Němec a Frolík. Polodetail českých hráčů, detail Jágra. Velký celek haly zabraný z delší 
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strany kluziště, následně v polodetailu Kovalčuk přebírá cenu pro nejlepšího hráče Rusů, 

polocelek rozhněvaného Kovalčuka. Znovu velký celek haly a vyhlášení Červenky nejlepším 

českým hráčem zápasu. Ten přebírá cenu v polodetailu. Opět velký celek haly, velký detail 

bronzových medailí. V polodetailu Eliáš objímající členy realizačního týmu. Další předěl 

v podobě celé haly. V polodetailu předání pamětních medailí rozhodčím, dále jejich společné 

fotografování v polocelku. Hala. Velký detail Kovalčuka, polodetail českých hokejistů 

pohromadě. Hala. Polocelek kapitána českého týmu, jak si přijíždí pro první medaili. 

V pozadí spoluhráči a fanoušci. Detail Rolinka, předání medaile v polodetailu. Následují 

polodetaily předávajících a hráčů, trenérů. Detail již odekorovaného Hadamczika. Celek 

tleskajících fanoušků. Detail Novotného se Zbyňkem Michálkem, velký detail medaile na 

jejich krku, znovu detail samotných hráčů. Ve stejně velkých záběrech postupně i Rachůnek, 

Hubáček, Štěpánek, v polodetailu pak další hokejisti. Detail manažera českého týmu Lenera 

líbajícího medaili. Ten se přidává k dalším členům realizačního týmu a všichni jsou zabráni 

společně. Polocelek hopsající české reprezentace v kolečku, stejný rituál i u realizačního týmu 

v polodetailu. Velký celek haly, hráči jsou seřazení zpátky na modrých čarách. Velký detail 

bronzového talíře. Velký detail čísla 60 na zádech Rolinka, polodetail samotného hráče, který 

talíř přebírá. Polocelek společné fotografie s gratulanty. Detail talíře zdviženého nad hlavou 

českého kapitána. Ten projíždí kolem všech medailistů v polocelku a tleská si s nimi. Příprava 

na státní hymnu, v detailu Jágr, poté medaile na jeho krku. Velký celek haly. Velký detail 

zdvihající se české vlajky. Švenk po všech medailistech, kamera se zastavuje u Červenky. 

V detailu se objevuje jeho bronzový kov. V dalším záběru detail státního znaku na prsou 

fanouška, který je oddalován a odtajňuje se i zpívajícího fanoušek. Detail zpět na hráče, 

konkrétně na Jágra. Po skončení hymny, polodetaily hráčů a hlavního kouče Hadamczika. 

Detail Arťuchina, podávání rukou soupeřů v polocelku. Prostřih na talíř v rukou českého 

kapitána. Polocelek Rolinka, který jede k ostatním spoluhráčům a celá skupinka hokejistů se 

divákům ukazuje v polocelku. Znovu celek haly. Detail Rolinka s talířem, velký detail talíře. 

Příprava na focení, hráči jsou zabraní v polocelku. Samotné focení je pak zachyceno různými 

záběry od celku k detailu. Po skončení pózování v detailu opět Rolinek, po něm polocelek 

všech hráčů, polodetail dvou fanoušků s českou vlajkou. Velký celek haly zabraný z rohu 

stadionu. Detail Jágra předávajícího talíř Rachůnkovi. V polocelku další hráči s talířem, kteří 

objíždějí kolečko a tleskají divákům za podporu. Velký celek haly snímaný z rohu arény, ten 

samý obrázek ale z kamery na delší straně kluziště. Sponzor pořadu.  

 Ve studiu rekapitulace utkání ve zpomalených záběrech. Nejprve vlastní gól Rusů 

přiznaný Červenkovi pohledem horní kamery, přesný zásah nejprve Kovalčuka, a poté 



 

105 

 

Kulikova z pravé strany v polocelku. Trefa Průchy v polocelku zleva. Gól Kovalčuka 

pohledem kamery za brankou Pavelce. Branka Průchy v polocelku z pravé strany, Červenky 

pohledem horní kamery, v pořadí třetí branka Červenky v zápase pohledem kamery za 

brankou. Gól Taresenka, stejně jako pak Marka, v polocelku snímaný zleva. Trefa Plekance 

pohledem shora. Robert Záruba předává slovo reportérovi zápasu, který má u mikrofonu 

Rolinka. Následuje tabulka programu po televizním utkání. Diskuze moderátora s experty o 

bronzovém utkání. Rozhovor s Janem Markem, který se v sezóně v národním týmu trefil 

vůbec poprvé. Na interview reaguje Hosták, v elektronické tužce rozebírá právě Markův gól a 

odhalil, že padl z offsidu. Rozhovor s Patrikem Eliášem. Záruba ve studiu vyzdvihuje dav 

statistické údaje. Český nebo československý tým teprve podruhé v dějinách světového 

šampionátu dokázal dvakrát za turnaj porazit Rusko. Mistrovství světa v Bratislavě se navíc 

stalo teprve druhým turnajem od roku 1985, kdy dva hráči jakéhokoliv národního týmu 

zaznamenali hattrick. Rozhovor s Ondřejem Pavelcem. Následuje tabulka se zajímavostmi ze 

zápasu Česko – Rusko. Oficiální znělka šampionátu na Slovensku. 

Narativ zápasu o bronz na Mistrovství světa je velmi podobný jednomu z narativů ve 

struktuře ČT 4. Jedná se o rozhodující utkání finálové série extraligy, na jehož konci získá 

vítěz pohár a medaile stejně jako na světovém šampionátu. Studio v Bratislavě je ovšem díky 

své délce mnohem obsáhlejší a zahrnuje rubriky typické pro velké reprezentační akce, které 

apelují na národní hrdost a soudržnost (Svět fanoušků), a v běžném narativu jsou zbytečné. 

Na začátku studia se shodně objevuje sponzor pořadu, jeho znělka a oficiální logo soutěže, 

v tomto případě Mistrovství světa v hokeji.  Zůstává headline – stručně vystižené to, o co 

půjde v televizním zápase. Dále uvítání moderátora přímo z dějiště. Moderátor má na grafice 

vedle sebe loga soupeřů – vlajky států, za sebou zaplňující se arénu. Vzápětí představí dva 

experty, zatímco na domácí soutěž se používá odborník jen jeden. Tématem je současný 

zápas, objevuje rekapitulace předchozího zápasu obou soupeřů s původním komentářem, 

statistiky. Taktéž se divákovi nabízejí zajímavosti, které by měl v utkání sledovat. V duelu o 

bronz to byl především Červenkův návrat do sestavy. Rozhovory. Moderátor předává slovo 

komentátorovi a spolukomentátorovi na stanovišti, kteří se věnují sestavě. Na pokrytí se 

používají záběry z rozbruslení, chybějí obrázky z kabiny hostujícího týmu, na které je český 

divák zvyklý. Což je ale v případě světového šampionátu nemožné. Komentátor seznámí 

diváky s konkrétní sestavou. Sponzor pořadu a zápas začíná. Oproti extralize není z logických 

důvodů na začátku hymna a chybí taktéž slavnostní vhazování. Jinak jsou záběry pestřejší, 

protože se česká soutěž točí na šest kamer, což třikrát méně než Mistrovství světa v podání 

Švédů.  U obou narativů se hojně vyskytují prostřihy na fanoušky, na šampionátu navíc na 
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VIP osobnosti. Někdy se zdá, že má kvůli stejné barevné kombinaci švédská režie problémy 

od sebe rozeznat fanoušky obou týmů, a tak třeba po vstřeleném gólu Čechů, střihne mávající 

ruské příznivce. Zápas začíná shodně velkým záběrem haly, ale schází příchod obou týmu na 

ledovou plochu, jejich společný pozdrav, podání rukou kapitánů navzájem a s rozhodčími. Je 

zde úplná absence rozhodčích na úvod, což je ale zřejmě dáno momentem, kdy Češi 

přecházejí na mezinárodní signál. Narativ se tak shoduje až od polodetailů trenérů a brankářů. 

Vhazování je v úvodu a po gólech zachyceno horní kamerou, která na českých stadionech 

není. V ostatních případech jako celek, polocelek nebo se v detailech zdůrazňují hráči na buly, 

stejně jako v narativu ČT 4. Na šampionátu ovšem chybí velké detaily třeba puku v ruce 

rozhodčího, v lapačce brankáře. Hra je zabraná v celku kamerou umístěnou na širší straně 

kluziště, hráči s pukem v rohu ledové plochy či za bránou jsou snímáni kamerou v rohu 

v polocelku. Po gólu je narativ zápasu světového šampionátu mnohem složitější. Zatímco ve 

struktuře ČT 4 má příběh následující podobu - polodetail brankáře, hráčů skórujícího týmu, 

replay a detail střelce, na turnaji v Bratislavě se v prostřihu několikrát objevují fanoušci, 

trenéři, spoluhráči na střídačce, sám autor gólu je ukázán i třikrát. Při nutnosti použití 

videorozhodčího, jsou záběry opět bohatší, protože jsou aktéři zápasu ukázáni vícekrát 

v různě velkých záběrech, hlavně potencionální střelec gólu alespoň třikrát. A dále replaye, 

fanoušci. Verdikt sudího je navíc ukázán na jednom záběru a vedle něj jsou zároveň další dva 

záběry – reakce střelce a fanoušků na toto rozhodnutí. Po přerušení se mnohdy dostává do 

detailu jiný hráč, než ten, který byl naposledy u puku. Režie si vybírá hráče, kteří měli 

v uplynulém herním bloku největší šanci, ukáže ho v detailu a zpomaleně z více úhlů 

zopakuje jeho příležitost. Někdy zařazuje i detaily více hráčů a po nich vždy replaye jejich 

střely, hitu, faulu. Při vyloučení hráče jsou jen patrné odchylky, česká režie více akcentuje 

rozhodčí, kdyžto ta švédská ke každému zákroku předkládá reakce trenérů. Taktéž je to i u 

zranění, česká režie zabírá lékaře, švédská zase reakce aktérů zápasu, zvlášť faulujícího hráče. 

Šarvátka má až na drobné nuance stejnou podobu – polocelek bitky, detail účastníků na ledě, 

replay, ranaři na trestné lavici. Vyprávěcí postup se shoduje i u oddechového času – 

polodetail střídačky týmu, která si vyžádala timeout a stejný, i když kratší, záběr soupeřů na 

střídačce. A u problému. Ovšem při opravě vyskleného tvrzeného skla na stadionu Odreje 

Nepely musely být záběry defektu, opravářů, netrpělivých hráčů a replaye několikrát 

prostřídány, protože nešlo o rychlou záležitost. Rozdíl mezi narativy je v komerčních 

přestávkách, na Mistrovství světa jsou vyplněné opakovačkami většinou všech gólů. 

V přestávkovém programu odpovídá extraligovému narativu na ČT 4 tabulka s plánem 

přestávky, rozhovor, rozbor elektronickou tužkou a komunikace s komentátory na stanovišti. 
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Z logických důvodů chybí pohled do šaten před začátkem dalšího dějství. Výraznou část 

přestávky v Bratislavě zabírají významní hosté ve studiu. Narativ po skončení zápasu je 

odlišný, ale přesto záběrově stejný. V narativu ze struktury ČT 4 totiž získávají medaile a 

poháry oba týmy, protože jde o finálový zápas. V centru zájmu je sice vítěz, ale zdůrazňuje se 

i poražený tým, kterému je při závěrečném ceremoniálu věnována téměř stejná pozornost jako 

mistrům. Rusové byli po skončení zápasu zachyceni jen na sedmi záběrech, když nebudeme 

počítat podávání rukou. Tudíž v zápase o bronz na šampionátu je na konci jakoby polovina 

tohoto narativu. Jinak se záběry z ledové plochy prolínají s celky ze strany kluziště, převládají 

detaily objímajících se hokejistů a trenérů. Sponzor pořadu vždy předěluje hru od studia. 

V závěrečném studiu přicházejí replaye všech gólů, rozhovory, statistiky, rozloučení 

přítomných a znělka pořadu. 

 

Závěr 

Cílem práce bylo odhalit, zda i mezinárodní sportovní událost jako Mistrovství světa 

v ledním hokeji je konstruována médii. Pro svůj výzkum jsem záměrně zvolila světový 

šampionát z roku 2011, který poprvé v samostatné historii hostilo Slovensko. Šéfkomentátor 

Sportovní redakce České televize Robert Záruba přišel s unikátním projektem, který by po 

osmnácti letech opět spojil Čechy a Slováky v jeden národ. Kanál ČT 4 spravedlivě odvysílal 

všechny zápasy obou týmů, věnoval stejnou pozornost oběma táborům fanoušků a především 

speciálně pro turnaj v Bratislavě a Košicích nominoval do sestavy ke stálým hokejovým 

expertům nový tmelící prvek – Miroslava Hlinku. Rodák z Trenčína je totiž jediným hráčem 

se zkušenostmi z obou národních týmů. Projekt přinesl i další novinky, čtyřicet pět minut 

dlouhé předzápasové studio a živé vstupy hlavně z českých a slovenských  tréninků. Jana 

Niklová se pak s pořadem Hokejové poledne stala prvním výrazným ženským elementem 

v historii vysílání hokejových mistrovství světa. Ze struktury vysílání ČT 4 od 29. dubna 2011 

do 15. května 2011 jasně vyplývá, že se světovému šampionátu v hokeji podřídil celý 

program. Hokej v sobotu 9. května zabral z vysílacího času sedmnáct hodin a čtyřicet minut, o 

pět dní dříve se dokonce muselo přesunout utkání mezi Českem a Finskem na ČT 1. Pro svou 

analýzu jsem zvolila tři utkání české reprezentace. Úvodní duel Čechů proti Lotyšsku, který 

v plné verzi odhalil podobu nového projektu, zápas osmifinálové skupiny mezi Českem a 

Slovenskem, který nabídl hned několik mýtů. A nakonec utkání o bronz, jež poskytlo díky 

slavnostnímu ceremoniálu několik znaků navíc. 
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V úvodní kapitole jsem představila sociální teorii, která znamená východisko pro 

mediální konstrukci reality. Podstatou sociální konstrukce reality Bergera a Luckmanna je 

skutečnost, že realita je vytvářena sociálně ve třech hlavních procesech. Člověk si neustále 

vytváří sociální řád při své externalizaci, kdy se projevuje do okolního světa a do různých 

realit. V objektivaci se člověkem externalizované skutečnosti stávají objektivně danými.  

Všechno, čím se člověk projevoval do svého okolí během procesu externalizace, se stává 

objektivní skutečností a na člověku nezávislé. Vytváření reality uzavírá proces internalizace. 

Člověk zpětně do své reality přijímá podněty ze svého okolí a z reality, která je díky 

objektivaci objektivní. Většinou si už ani neuvědomuje, že všechny podněty jsou součástí 

reality, kterou původně vytvořil on sám. Lidé tak produkují svůj sociální svět a ihned 

zapomínají, že se jedná o jejich vlastní konstrukt, a chovají se k němu jako k objektivní 

realitě. Společnost tedy chápeme jako neustálý dialektický proces tří složek sociální reality. 

V centru mého zájmu byl ovšem narativ, který pomáhá konstruovat a rekonstruovat fikční 

světy, tedy světy vytvořené svými autory. Klasický narativní text je díky své lineární výstavbě 

velmi jednoduchý, je to objektivní vyprávění v podání vypravěče, do kterého jsou vloženy 

repliky postav v přímé řeči. Jazykovou výstavbu narativního textu řídí vypravěč, i když 

nerozhoduje o obsahové stránce promluvy postav. Obrazově za narativ zodpovídá režisér, 

který za sebe klade různě velké záběry v logické posloupnosti tak, aby divák příběh pochopil. 

Sportovní kanál ČT 4 se skládá z několika narativů, přičemž každý z nich mí své vypravěče a 

své hlavní postavy, odehrává se v určitém čase a prostoru.  V první fázi jsem popsala 

nejčastější narativy ve struktuře ČT 4, především narativy kolektivních míčových sportů. 

Z nich jsem vybrala narativ pro hokej, který jsem později porovnávala s narativem 

šampionátu, abych zjistila podobnost či odlišnost. Na závěr teoretické části jsem si rozdělila 

znaky ve vysílání podle CH. S. Peirce na ikony, indexy a symboly, abych si lépe uvědomila, 

které ze znaků podílejících se na konstrukci vznikly na základě podobnosti či souvislosti 

s označovaným předmětem nebo jsou pouhou domluvou společnosti.  Z rozboru vyplynulo, že 

znaky jsou všude kolem nás, v hokeji je přitom nejvíce symbolů, na nichž se dohodla daná 

hokejová společnost. Příkladem takového symbolu domluveného hokejovým národem jsou 

čepice naházené na ledové ploše po vstřelení hattricku. Této pocty se na světovém šampionátu 

na Slovensku z Čechů dostalo Jaromíru Jágrovi v utkání s USA nebo Romanu Červenkovi 

v bronzovém utkání s Ruskem. 

 

Sémiotická, diskurzivní a narativní analýza vybraných utkání, včetně předzápasových, 

přestávkových a závěrečných studií, prokázala následující. Narativ Mistrovství světa v hokeji 
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v roce 2011 se až na drobné nuance shodoval s narativem pro hokej ve struktuře ČT 4, čímž 

se potvrdila existence konstrukce reality.  Z toho vyplývá, že si média vytvářejí jednu podobu 

reality pro danou událost a ta se pak divákovi předkládá jako jediná možná a definitivní. 

Divák už je naučený, že po sobě logicky následují určité záběry, a také je očekává. Stejně jako 

očekává k nim odpovídající slovní doprovod. Celosvětovou platnost narativu navíc potvrdila 

skutečnost, že za narativ zápasu na ČT 4 zodpovídají čeští režiséři, a za světový šampionát 

Švédové, kteří ostatním zemím poskytují až do roku 2015 mezinárodní signál. I když každý 

z tvůrců narativu přesně ví, jak má vypadat, vkládá do příběhu svůj vlastní rukopis. U režisérů 

je to znát především v délce a množství záběrů během znázornění konkrétního motivu. 

Jednotlivé motivy v utkání na Mistrovství světa byly složeny z mnoha krátkých záběrů, 

zatímco v české extralize režisérovi postačí tři delší záběry plus replay. Netypické bylo hlavně 

velké množství záběrů na trenéry. Téměř po každém přerušení se jeden či druhý alespoň na 

chvíli objevil v obraze. Jedním z důvodu této odlišnosti je počet kamer, na které je zápas 

snímán. Dvaadvacet kamer na finále šampionátu oproti sedmi na finále české extraligy 

zajišťovalo pestřejší, bohatší záběry. Diváka obohatila především kamera umístěná na stropu 

haly, která se nejčastěji využívala k opakovačkám gólu. Rozdíl byl též v zachycování hráčů 

po přerušení hry. Na šampionátu se do detailu dostával často jiný hráč, než ten, který byl 

naposledy u puku. Režie si vybírala hokejisty, kteří byli v uplynulém herním bloku 

nejvýraznější, a zpomaleně z více úhlů pohledu pak zopakovala jejich příležitost nebo střet. 

Hrubý nedostatek představovala absence záběru na rozhodčího, jeho gestikulaci při 

znázornění faulu. Jinak se narativ shodoval, u obou narativů se hojně vyskytly prostřihy na 

fanoušky, na šampionátu navíc na VIP osobnosti a hokejové legendy. Hra byla klasicky 

zabraná v celku kamerou umístěnou na širší straně kluziště, hráči s pukem v rohu ledové 

plochy či za bránou byly snímáni kamerou v rohu v polocelku. Studia byla výhradně v režii 

Čechů, a tak narativ nevybočil ze zajetých kolejí. Studio v Bratislavě bylo jen díky své délce 

mnohem obsáhlejší a zahrnovalo rubriky typické pro velké reprezentační akce, které apelují 

na národní hrdost a soudržnost (Svět fanoušků, Čísla legend). Tudíž i zde lze hovořit o 

mediální konstrukci reality. 

 

Summary 

 

The main concern of the thesis was to discover whether the international sporting 

event, such as the World Ice Hockey Championship, is constructed by the media. For the 
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research, I have chosen the World Championship 2011 hosted by Slovakia for the first time in 

history. Robert Záruba, the chief commentator of Czech Television Sport editorial staff, came 

up with a unique project which would unify Czechs and Slovaks into one nation again after 

eighteen years of their separation. Channel ČT 4 broadcasted all the matches of both teams 

fairly. There was also given equal attention to both camps of fans. Miroslav Hlinka, a native 

of Trenčín and the only one player who has experienced both national teams, was nominated 

to the crew of the standing ice-hockey experts as a new element for the tournament in 

Bratislava and Košice. The project brought other new things, such as forty-five minutes long 

pre-match studio and live inputs mainly from the Czech and Slovak workouts. Jana Niklová 

has become the first major female element in the history of broadcasting ice-hockey world 

championship thanks to the broadcast called Ice-hockey Noon. The structure of ČT 4 from 29 

April 2011 to 15 May 2011 clearly shows that the entire program was subordinated to the 

world ice-hockey championship. Ice-hockey on Saturday 9 May took seventeen hours and 

forty minutes of the airtime, even five days earlier the match between the Czech Republic and 

Finland had to be moved on channel ČT 1. There have been chosen three Czech national team 

games for the analysis. The initial duel between Czechs and Latvia revealed the full version of 

a new project. Next, the match between the Czech Republic and Slovakia offered several 

myths and finally, the bronze medal game provided a festive ceremony with a few extra 

characters. 

 

In the introductory chapter, there have been introduced a social theory that is the basis 

for the media construction of reality. The essence of social construction of reality, according 

to Berger and Luckmann, means that reality is socially created in three main processes. A man 

can always create a social order in its externalization, which is reflected in the outside world 

and different realities. The objectification externalized by a man becomes actually objectively 

given. All that a man shows into his neighbourhood during the externalization process 

becomes an objective fact and independent on him. Creating reality concludes the process of 

internalization. A man, back to his reality, receives stimuli from the environment and the 

reality that is objective because of objectification. The man does not usually realize that all 

the ideas are a part of reality, which was originally created by him. People then produce their 

social world and immediately forget that it is their own construct, and behave to it as to an 

objective reality. Thus, people understand society as an ongoing dialectical process of the 

three components of social reality. In the centre of the interest, however, was a narrative that 

helps to construct and reconstruct the fictional worlds, i.e. worlds created by their authors. 
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The Classical narrative text is very simple thanks to its linear construction. It is an objective 

narration presented by the narrator with implied replicas of the direct speeches of characters. 

The language composition of narrative text is governed by the narrator although it does not 

determine the contents of characters’ utterances. Pictorially, a filmmaker is responsible for 

narrative. He puts a variety of large images in a logical sequence so that the viewer 

understands the story. Sport channel ČT 4 is composed of several narratives in the process, 

each of them has got its narrators, its main characters and it takes place at a particular time 

and space. In the first stage, the most common narratives in the structure of ČT 4 are 

described, especially narratives of collective ball sports. Ice-hockey is chosen as one of these 

collective ball sports, which is later compared with the narrative of the championship in order 

to reveal similarities or differences. In conclusion of the theoretical part, the characteristics of 

television broadcasting are divided, according to CH. S. Peirce into the icons, indexes and 

symbols in order to better realize which characters, involved in the construction, were created 

on the basis of similarity and context of highlighted object or which arises only from an 

agreement of the company. The analysis shows that these characteristics are all around and, in 

terms of ice-hockey; there are the most of them agreed by a concrete ice-hockey company. As 

an example of such a symbol, agreed by ice-hockey association, is throwing of hats on the ice 

when a hat-trick is scored. Jaromír Jágr received the hat-trick honour in the duel against the 

USA or Roman Červenka in bronze match against Russia at the World Championship in the 

Slovak Republic.  

 

 Semiotic, discourse and narrative analysis of selected matches, including pre-match, 

intermission and final studies shows the following; the narrative of world ice-hockey 

championship in 2011, except of slight nuances, corresponded to the narrative of ČT ice-

hockey structure. Thus, the existence of reality construction has been confirmed. It means that 

the reality is created by media and then it is presented to the viewer as the only possible and 

definite one. Viewers learn and then expect the logic and order of the presented scenes, as 

well as the appropriate verbal accompaniment. Moreover, the global narrative validity is 

confirmed by reality that the Czech directors are responsible for the match narrative on ČT 4 

and Swedes are responsible for the world championship as they provide other countries with 

the international signal until 2015. Although each of the creators of narrative knows exactly 

how it should look like, his own ‘handwriting’ is put into the story. In terms of the directors, it 

is primarily known in its length and number of scenes during the presentation of a particular 

motif. The individual motifs in a match at the world championship were composed of many 
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short scenes while the director of the Czech Extra league needs only three longer scenes plus 

replay. A large number of shots of coaches were very atypical. One or the other coach always 

appeared for the moment on the scene after every interruption. The reason for this difference 

is definitely in the number of cameras, which captures the match. Twenty-two cameras at the 

final of the world championship in comparison with only seven cameras at the final of the 

Czech league assured more varied and richer scenes. The viewer was primarily enriched by the 

camera located on the ceiling of the hall which was mostly used for goal replay. The difference 

was also in the capture of players after a stoppage of play. The championship generally 

detailed the different player than the one that was last at the puck. The director usually chose 

the players who were the most significant in the last game block and slowly replayed his 

motion from multiple angles. One of the imperfections was the absence of scenes with 

refugees and their gesticulation when illustrating fouls. Otherwise, the narrative corresponded. 

Both narratives showed many cross cuttings of fans, VIP celebrities and ice-hockey legends. 

The game was traditionally filmed by the whole camera placed on the wider side of the ice-

skating ring. Players with the puck in the corner or behind the net were semi overviewed by 

the camera in the corner. TV studios were directed entirely by Czechs and thus the narrative 

did not deviate from business as usual. The studio in Bratislava was more extensive thanks to 

its length and included sections which are typical for greater ceremonial events appealing to 

national pride and cohesion i.e. world of fans, numbers of ice-hockey legends, etc. Therefore,  

media reality construction is present. 
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