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Abstrakt 

Cílem práce je srovnání sportovního zpravodajství v celostátním sportovním 

deníku Sport a regionálním Tachovském a Břeclavském deníku. Toto srovnání probíhá 

ve dvou rovinách: první je obsahová analýza těchto tří deníků za období čtrnácti dnů 

v říjnu 2009, druhá je porovnání práce sportovních novinářů vykonávajících jejich 

povolání na celostátní úrovni a na regionální úrovni. Díky obsahové analýze 

sportovních stran bylo možné deníky mezi sebou porovnat v kategoriích, jako jsou 

počet a struktura jednotek, gender všech jednotek, fotografií a titulní strany, závislost 

časového zařazení jednotky na dni v týdnu, druh zdroje jednotek, zastoupení 

jednotlivých sportů, úroveň sportů, o kterých se referuje, struktura sponzorů, kteří jsou 

spojeni s jednotkami, atd. Obsahová analýza, společně s dalšími teoretickými 

kapitolami, tvoří informační pozadí pro kvalitativní analýzu rozdílů v práci sportovních 

novinářů v jednotlivých denících. Výzkum ukázal, že jejich práce je odlišná v mnoha 

aspektech, ať už v oblasti mediálních rutin, v otázkách prestiže povolání, mzdy, členství 

v oborových organizacích či vztahu se čtenářem. Ukázalo se, že práce v regionální 

žurnalistice má svá specifika a ta se promítají i do povolání sportovního novináře.  

Abstract 

The aim of this thesis is the comparison of sport reporting in the countrywide 

daily Sport and regional dailies Tachovsky and Breclavsky denik. This comparison is 

under two ways: the first one is a content analysis of these three dailies in a time period 

of fourteen days, the second one involves the comparison of work of sport journalists in 

a countrywide daily and regional daily. A content analysis of the sport pages enabled a 

comparison of dailies among themselves in categories such as number and structure of 

units, gender of all the units, photos and newspaper’s front page, dependence the unit on 

its time categorization, source of the units, representation of each sport, the sport level 



 
 

of sport represented in units, the structure of sponsors, who are connected with units and 

so on. This content analysis together with the other theoretical parts of thesis gives an 

informational background for the qualitative analysis of the variance at sport journalist 

work in each daily mentioned above. Research has shown that their work is different in 

many aspects, not only in the area of media routines, prestige, salary, membership in the 

departmental organizations, but in the relationship with their readers as well. Apparently 

working in regional journalism has its specifics and they are present at sport journalist 

work as well.       
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1. Úvod  

V archívu vysokoškolských diplomových obhájených na českých univerzitách 

lze nalézt poměrně značné množství děl s tématem sportovní žurnalistiky na území 

České republiky. V drtivé míře se jedná o obsahové analýzy vybraných periodik, jejich 

srovnávání mezi sebou na základě rozličných proměnných či analýzu organizační 

struktury nebo činnosti subjektů sportovní žurnalistiky, jako je Klub sportovních 

novinářů nebo vydavatelství Olympia, které se specializuje na vydávání publikací se 

sportovní tematikou. Jen málo z dosud provedených absolventských prací mělo v centru 

své pozornosti profesi a činnost sportovního novináře; nemnoho realizovaných studií se 

zaměřilo zejména na profesní etiku a její aspekty, nikoliv však na komplexní popis a 

analýzu, co vše práce sportovního novináře s ohledem na médium, pro které pracuje, 

obnáší. 

V současné době roste v akademické obci zájem o regionální a lokální 

žurnalistiku, přičemž jednotlivé studie se soustředí především na srovnávání pracovních 

podmínek novinářů, demografických ukazatelů spojených s jejich prací a dalších 

aspektů. Podrobná analýza tematického záběru regionálních sportovních žurnalistů 

dosud chyběla. Na základě toho jsem se rozhodla provést srovnání práce redaktorů 

působících v jediném celostátním deníku Sport a ve dvou vybraných regionálních 

denících s cílem srovnat předpoklady a způsob jejich práce a výsledky jejich publikační 

činnosti.  

Srovnání by bylo možné v mnoha hlediscích, např. pokusit se zkoumat stavbu 

reportáží, jazykovou úroveň článků, počet zdrojů, které se pro vytvoření materiálu 

používají či objektivitu informací. Předkládaná studie se zaměřuje na výzkum 

organizace práce novinářů a jejich publikační výstupy. Po úvodních kapitolách, které se 

věnují teoretickému základu k tématu, přináší hlavní část práce výsledky terénního 

výzkumu a poskytuje ucelený obraz o rozdílech v práci novinářů a jejím vlivu na 

výstupy regionálního sportovního zpravodajství a celostátního sportovního 

zpravodajství v tištěných denících. 

Prvním krokem při vypracování studie byl výzkum k osobám regionálních a 

celostátních novinářů na základě dotazníkového šetření jejich reprezentativního vzorku. 

V centru zájmu byly otázky, jak se oslovení novináři k práci dostali, jaké mají ambice, 
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jak vypadá jejich pracovní doba a jaké mají podmínky k výkonu práce, jaké je jejich 

platové ohodnocení, jak vypadá organizace jejich práce, jak pracují se zdroji, jestli jsou 

členy v profesních organizacích, jaký mají postoj k genderové problematice sportovního 

zpravodajství a v neposlední řadě jak vnímají komerční subjekty, které se ve sportu čím 

dál více pohybují a snaží se prezentovat i v novinách a v jejich zpravodajské části. 

Druhým krokem bylo provést dotazníkové šetření mezi sportovními diváky za účelem 

zjištění jejich názoru na obsah sportovní rubriky, případně připomínek, které k její 

podobě měli. Nejzajímavější výzkumnou otázkou bylo, zda znají novináře, který o 

sportu v daném médiu píše. Ve třetí fázi byla provedena obsahová analýza vydání čtyř 

deníků, celostátního sportovního deníku Sport, jeho moravské mutace, Tachovského a 

Břeclavského deníku. Syntézou výsledků těchto tří fází výzkumu vzniklo závěrečné 

shrnutí, jak práce sportovních novinářů vypadá.  

Stanovila jsem několik základních hypotéz: 

1) Regionální novináři mají delší pracovní dobu než novináři v deníku Sport 

2) Regionální novináři mají nižší mzdu než novináři v deníku Sport 

3) Regionální novináři se nechávají více ovlivňovat kluby, sportovci a sponzory než 

novináři v deníku Sport 

4) Čtenáři regionálního deníku znají lépe svého regionálního sportovního novináře než 

čtenáři Sportu novináře, který píše o sportu, při jehož sledování byl divák osloven 

dotazníkovým šetřením 

            Další hypotézy jsou součástí obsahové analýzy deníků. 

1) Jednotky všech čtyř deníků jsou z více než z 90 % genderově zaměřeny na muže 

2) Více než 90 % otvíracích článků a fotografií na titulní stránce je genderově zaměřeno 

na muže 

3) Ve všech denících se vyskytuje jako nejčastější druh sportu fotbal, následuje hokej a 

tenis  

4) Deník Sport Čechy a deník Sport Morava se z více než 80 % zaměřují na 

profesionální sporty  
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5) Břeclavský deník a Tachovský deník mají z 90 % stejný obsah celostátního sportu 

6) Deník Sport Morava se liší v obsahu od deníku Sport Čechy minimálně v 20 %  

7) Jméno sponzora je obsaženo minimálně ve 20 % jednotek v deníku Sport Čechy a 

deníku Sport Morava a v 10 % v Tachovském deníku a Břeclavském deníku 

8) Nejčastějším zmíněným sponzorem je ve všech denících Gambrinus a O2  

9) Ve všech denících je možné vysledovat systém pozvánka-reportáž-ohlasy 

Při výzkumné činnosti jsem používala kombinaci kvantitativních a kvalitativních 

výzkumných metod. Na čistě kvantitativní bázi byla vytvořena obsahová analýza 

deníků, v dotazníku čtenářů již vedle uzavřených otázek byla i jedna otevřená otázka, a 

to z důvodu předpokládané rozmanitosti odpovědí. Dotazování novinářů proběhlo 

s pomocí dotazníkového šetření se shodnou strukturou otázek, jejich odpovědi na 

otevřené otázky byly vyhodnoceny pomocí zakotvené teorie. Zvolila jsem tuto metodu 

s předpokladem rozmanitých odpovědí a nemožností je kvantifikovat, i pokud by 

uzavřené otázky byly vytvořené na základě případného předvýzkumu. 

V práci jsem se několikrát odchýlila od tezí. Jednak jsem neprováděla 

obsahovou analýzu deníků po dobu měsíce, ale jen 14 dní s předpokladem, že dva týdny 

jsou dostatečně reprezentativním vzorkem. Dále jsem změnila rok vzorku, a to z října 

2007 na říjen 2009 a to z důvodu větší aktuálnosti obsahové analýzy. Změnil se i vzorek 

novinářů, z původních dvou v Deníku
1
 i deníku Sport jsem ho rozšířila na všechny 

novináře v Deníku a Sportu, a to z důvodů větší reprezentativnosti vzorku. Jednotlivé 

kapitoly teoretické části i obsahovou analýzu jsem rozšířila o další témata či zkoumané 

oblasti, např. regionální sportovní zpravodajství jsem popsala nejen v tištěných médiích, 

ale i ostatních, aby bylo možné určit, do jaké míry je v Denících jedinečné.  

Odchylky od tezí byly způsobeny především překážkami v průběhu výzkumné 

fáze. První z nich byla absence odborné literatury týkající se sportovní žurnalistiky a 

jejího komplexního vývoje na českém území, zejména ve druhé polovině 20. století. 

Další problémy se vyskytly při spolupráci s novináři. Jednak jsem zaznamenala velmi 

nízkou návratnost dotazníků od regionálních novinářů, jednak byla obtížnější 

komunikace s šéfredaktorem deníku Sport Lukášem Tomkem a šéfredaktorkou centrální 
                                                           

1
 Pokud v práci používám slovo „Deník“, je tím myšlen regionální deník vydavatelství Vltava-Labe-

Press. 
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redakce Deníku Janou Heřmánkovou.
2
 Poslední komplikací při psaní práce byla 

relativně dlouhá doba, během které jsem sbírala materiály. Na podzim 2008 jsem 

provedla dva rozhovory s regionálními novináři v Břeclavském a Tachovském deníku a 

zároveň dotazníky se čtenáři tamějších deníků, v březnu 2010 proběhl rozhovor s Janou 

Heřmánkovou, v květnu 2010 jsem rozeslala dotazníky k vyplnění regionálním 

novinářům. V říjnu 2010 jsem absolvovala rozhovor s Lukášem Tomkem a v prosinci 

2010 jsem rozeslala dotazníky redaktorům Sportu. V zimě 2010 jsem provedla výzkum 

čtenářů Sportu. Pokud podle mého názoru toto časové rozpětí mohlo ovlivnit jednotlivé 

výsledky zkoumání, uvedla jsem tento fakt v příslušné kapitole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

2
 Lukáši Tomkovi jsem se snažila do redakce Sportu dovolat nejprve přes pevnou linku, ale sekretářka mi 

několikrát sdělila, že buď má poradu, nebo není v redakci nebo je nemocný. Sehnala jsem si číslo na 

mobilní telefon a zhruba po třech telefonátech jsme si domluvili schůzku. Na té se mi pan Tomek věnoval 

přes hodinu a zodpověděl mi trpělivě všechny mé dotazy. Jana Heřmánková zareagovala na mou prosbu o 

setkání ihned a došlo k němu hned za dva dny v redakci Deníku. Dopředu mě upozorňovala, že na mě 

nebude mít příliš času, a to se projevilo v tom, že mi skutečně věnovala pouze 10 minut. Bylo tak 

obtížnější získat podrobnější informace o podmínkách redaktorů z jejího pohledu. 
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2. Metodika práce 

2.1 Výzkum v terénu 

Ve dvou případech byla využita metodu zúčastněného pozorování, a to při 

návštěvě regionálních novinářů v Tachovském a Břeclavském deníku (dále TD a BD).
3
 

Během tohoto pozorování jsem provedla i dva neformální rozhovory s novináři, které 

vycházely z otázek dotazníku pro všechny novináře, ale zajímaly mě zároveň i další 

aspekty a podrobnosti, které se během dne vyskytly, a do kterých jsem v dotazníku 

nechtěla zacházet zejména kvůli časové náročnosti jeho vyplnění. U redaktorů deníku 

Sport (dále DS) jsem provedla také dva neformální rozhovory dle struktury dotazníku, 

žádné speciální zúčastněné pozorování jsem neprováděla, a to zejména z důvodu, že 

práci novinářů mám šanci pozorovat pravidelně během fotbalových zápasů. Když jsem 

během zpracovávání výsledků zjistila nejasnosti, oslovila jsem s otázkami novináře 

formou emailu. 

2.2 Dotazníky pro novináře 

Vzhledem k tomu, že neexistuje seznam všech sportovních novinářů 

v regionálních denících, zjišťovala jsem jejich jména tak, že jsem navštívila internetové 

sportovní stránky všech regionálních mutací Deníku a podle jmen autorů sportovních 

zpráv vytvořila seznam 142 novinářů, které jsem posléze kontaktovala emailem. 

Novináři měli tři týdny na vyplnění dotazníků, po této době se vrátil vyplněný pouze 

jeden dotazník. Po opakování žádosti o spolupráci na výzkumu jsem získala dalších 12 

dotazníků, celkově jsem jich měla k analýze 15 (včetně dvou vyplněných při 

zúčastněném pozorování). 

V DS jsem požádala o distribuci všem kolegům v redakci šéfredaktora Lukáše 

Tomka, ale vzhledem k tomu že na mou žádost opakovaně nereagoval, rozeslala jsem 

dotazníky na emailové adresy redaktorů podle jejich jmen, kterými byly podepsány 

články, celkem se jednalo o 18 novinářů. Na vyplnění měli novináři 16 dní a vrátilo se 

mi sedm dotazníků, včetně dvou, které jsem vyplnila při neformálních rozhovorech, 

jsem jich tak měla k analýze 9.  

                                                           
3
 Popis, jak s nimi strávený den probíhal, lze nalézt v kapitole 8.9. 
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Při vyhodnocování dotazníků jsem se řídila strategií zakotvené teorie, tzn. na 

základě jednotlivých odpovědí z dotazníků vytvořit teorii a tu aplikovat na všechny 

dotazované a ověřovat její platnost, v případě, že některá odpověď hypotézu 

nesplňovala, jsem se snažila hledat důvody, proč tomu tak je. Ne vždy jsem je však 

našla. Kvalitativní výzkum před kvantitativním jsem zvolila i proto, že vzhledem k cíli 

práce byly klíčové komentáře jednotlivých novinářů k tématům, i vzhledem ke 

skutečnosti, že pro kvantitativní výzkum by nebylo jednoduché vytvořit dotazník, jehož 

uzavřené otázky by ve svých možnostech pokryly variabilitu práce zejména 

regionálních novinářů. 

2.3 Dotazníky pro čtenáře 

Využila jsem příležitosti, když jsem s regionálními novináři navštívila sportovní 

události, a oslovila jsem přítomné diváky anketou, abych zjistila jejich vztah k novináři 

a názor na obsahu deníku. Chtěla bych zdůraznit, že se nejednalo o plnohodnotný 

výzkum, ale spíše o anketu, a to zejména z důvodů nedostatečného vzorku. Můj 

původní záměr oslovit na každém sportu, který navštívím, metodou náhodného výběru 

alespoň deset diváků (ze vzorku byli vyloučeni trenéři, hráči a činovníci klubů) byl 

zmařen hned při prvních dvou návštěvách – na zápase stolního tenisu a kuželek tolik 

diváků vůbec nebylo přítomných. Dotazovala jsem se na otázky v dotazníku tedy 

alespoň všech diváků, kteří na utkání byli, a při dalších příležitostech jsem se dotázala 

tolika respondentů, kolik bylo možné před utkáním nebo během přestávek 

(předpokládala jsem, že během utkání mi nikdo nebude chtít věnovat pozornost).  

Základním kritériem pro výběr diváků do vzorku bylo, zda čtou konkrétní 

regionální deník a sportovní zpravodajství v něm. Tuto podmínku splňovalo zhruba 70 

% oslovených diváků. V dotazníku odpovídali na 9 uzavřených otázek a jednu 

otevřenou otázku.  Více otázek jsem nechtěla pokládat z důvodu udržení pozornosti 

respondentů. Zajímala mě recepce regionálního deníku jeho čtenáři, tedy jak často daný 

deník čtou, jakou jeho verzi sledují, zdali považují zpravodajství za vyvážené, jak po 

stránce druhu sportů, které jsou ve zpravodajství zahrnuty, tak po stránce genderové. 

Dále mě i zajímalo, jestli respondent zná sportovního novináře, který o sportu píše 

v daném regionu, jak je s jeho prací spokojen a co by doporučil zlepšit.
4
 Dotazovala 

jsem se jak na zápasech menších sportů (kuželky, stolní tenis, basketbal), tak i větších 

                                                           
4
 Kompletní dotazník a jeho obě verze jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4.  
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(fotbal). Jedno utkání bylo ženský sport (stolní tenis), šest mužských (kuželky, 

basketbal, fotbal, hokej). V tachovském regionu jsem navštívila duely kuželek, stolního 

tenisu a dva fotbalové zápasy, v břeclavském regionu dva fotbalové zápasy a basketbal. 

Celkově jsem analyzovala 38 dotazníků. 

V Praze byla předpokladem pro zařazení diváka do vzorku příslušnost ke 

skupině čtenářů DS, což bylo zhruba 75 % dotázaných. V dotazníku odpovídali na 7 

uzavřených otázek a jednu otevřenou.
5
 Respondenti byli diváky hokejového zápasu 

mužů a volejbalového utkání žen. Analýzou prošlo 19 dotazníků. 

2.4 Obsahová analýza 

Pro relevantní výsledky analýzy bylo nutné zvolit časové období vzorku, během 

kterého se hrají dvě nejvyšší soutěže nejpopulárnějších sportů v České republice (dále 

ČR), tj. fotbalu a hokeje, zároveň bylo potřeba vyvarovat se výskytu dalších velkých 

sportovních akcí, jako jsou olympijské hry a mistrovství Evropy či světa v dalších 

sportech. Jako ideální měsíc jsem nakonec zvolila říjen 2009. Analýzu jsem pak 

provedla ve vydáních deníků během dvou týdnů, a to 5. – 10. října a 26. – 31. října. 

Všechny čtyři deníky, deník Sport Čechy (dále DSČ), deník Sport Morava (dále DSM), 

TD a BD vycházely v té době šestkrát týdně, nevyšly shodně 28. října v den státního 

svátku.  

Před provedením analýzy jsem stanovila devět hypotéz zmíněných již v úvodu 

této práce, které jsem měla za cíl potvrdit či vyvrátit. 

Na základě výběru kódovací jednotky ve smyslu jakéhokoliv útvaru sportovní 

rubriky, který se odlišoval od ostatních svou formou, jsem vytvořila kódovací knihu, 

v níž jsem rozlišila celkem sedmnáct proměnných, a ty pak v počítačovém programu 

SPSS, sloužícímu ke zpracování statistických dat, vyhodnotila. Metodologii a 

metodickému postupu se pak podrobně věnuji v úvodu kapitoly 9. 

 

 
                                                           

5
 U dotazníku o deníku Sport jsem vynechala otázku „Je jedním z důvodů, proč deník čtete, sportovní 

zpravodajství?“, protože Sport je sportovní deník, a otázku „Pokrývá sportovní zpravodajství v deníku 

plně sportovní dění v regionu?“, protože Sport je celostátní deník a čtenář tak nemůže kvalifikovaně na 

tuto otázku odpovědět.   
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3. Charakteristika regionální sportovní žurnalistiky 

3.1 Obecná charakteristika regionální žurnalistiky 

„Jestliže jsou zprávy okénkem do světa, lokální zprávy pak jsou okénkem do 

části světa, který obýváme. Lokální zpravodajství nám říká, co se děje na našem dvorku 

a v ulici, je součástí sociálního tmelu, který stmeluje komunity dohromady a je 

nezbytným elementem v tvorbě lokální identity.“
6
 Jak široký je okruh ulice a dvorku? 

„Většina lidí prožívá svůj život v okolí svého bydliště, se záběrem 1,6 km.“
7
 

Jaká je podoba lokálních novin? Jejich obsahu je často vyčítáno, že je jen 

přepisováním tiskových zpráv z místní radnice a to je v rozporu se zásadním kritériem 

pro regionální zpravodajství, kterou je jeho pravdivost.“
8
 V regionu se však většinou 

lidé mezi sebou znají, probíhá mezi nimi častá interpersonální komunikace a velice brzo 

by zjistili, pokud by se v novinách objevily lživé informace. Vydavatelství Vltava-Labe-

Press se začalo jako první v České republice věnovat občanské žurnalistice. V říjnu 

2006 začaly v Pražském deníku vycházet první stránky čtenářů-reportérů, během 

dalších měsíců se tento projekt rozšířil do všech regionálních vydání. Čtenář za svůj 

příspěvek dostal odměnu sto korun.
9
 V současné době čtenáři sice stále mohou do novin 

přispívat do rubriky U nás doma, ale již bez nároku na honorář. 

Pro regionální listy je nejdůležitější, aby referovaly o místních událostech, které 

se přímo týkají čtenářů. „U listů s menším nákladem výtisků přitom stoupá počet 

zájemců o zpravodajství o místním sportu a to se citelně projevuje na prodaném 

nákladu.“
10

 

Pro regionální novináře je charakteristická jejich multifunkčnost, a to zejména 

v dnešní době, kdy je již běžné zveřejňování videí. „Kromě obvyklých povinností se tak 

                                                           
6
 McNAIR, B. News From a Small Country. In Local journalism and local media. 1. vyd. London: 

Routledge, 2006. s. 37 – 49.  
7
 THOMAS, J. The Regional and Local Media in Wales. In Local journalism and local media. 1. vyd. 

London: Routledge, 2006. s. 49 – 60. 
8
 ZÁVOZDA, P. Jak psát v regionálním tisku (poznámky nejen pro začínající autory). In Lokální média 

nově: praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Hermés, 2008. s. 39 – 58. 
9
 PROCHÁZKOVÁ, B. Občanská žurnalistika. In Lokální média nově: praktický průvodce. 1. vyd. 

Praha: Hermés, 2008. s. 65 – 70. 
10

 LINDEN, P. Jak psát, aby čtenáři nepřestali číst. In Lokální média nově: praktický průvodce. 1. vyd. 

Praha: Hermés, 2008. s. 8 – 9. 
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redaktor stává kameramanem, režisérem, zvukařem, produkčním i střihačem v jedné 

osobě.“
11

  

 Novináři při tvorbě materiálů častěji mluví se svým zdrojem pouze přes telefon, 

místo aby za ním přijeli. Takto se ale lokální žurnalistika nedá dobře dělat.
12

 O telefonní 

žurnalistice se zmiňuje i Petr Orálek. „Redaktoři dělají vše od stolu po telefonu – od 

získávání „tvrdých“ informací až po reportáže a příběhy. Mají zdroje, se kterými jsou 

několik let v telefonickém kontaktu, ale nikdy je neviděli. Celé je to dané kvantitou 

práce i neschopností si zorganizovat čas a určit si priority.“
13

 Nabídnout řešení tohoto 

problému, který spíše než v lenosti novináře tkví v podstavu zaměstnanců redakce, je 

zřejmě v rukách vlastníků médií.  

Regionální žurnalistika by měla být spíše otázkou kvality než kvantity článků, 

protože informace v nich obsažené se místních obyvatel týkají víc než ty v celostátních 

médiích. Regionální novináři tak mají větší vliv a dopad jejich práce je také větší než 

v celostátních médiích. Na druhou stranu jsou v regionu více vidět (pokud nedělají práci 

od stolu) a bývá na ně vyvíjen větší tlak. „Kvalita regionálního zpravodajství se 

v posledních letech v ČR poměrně výrazně zvýšila.“
14

 

Charakteristický je nízký věk novinářů v regionu. Ten je způsoben hlavně tím, 

že regionální média jsou chápána jako vhodná pro začátek novinářské kariéry a novináři 

tak začínají pracovat v místě bydliště i z praktických důvodů. Vydavatelům deníků to 

nevadí, mladým lidem je možné vyplácet nízký plat. Tím, že po získání zkušeností 

odcházejí do větších redakcí, ale dochází ke značné fluktuaci.
15

 Pro regionální novináře 

může být vedle nízkého platu problémem i šetření redakcí, které se projevuje v tom, že 

nemají dostatek prostředků, aby region skutečně objížděli a získávali informace 

v terénu. Nižší rozpočet redakcí tak prakticky znemožňuje novinářům dělat dobře jejich 

práci. Čtenáři je pak kritizují za to, že jejich sepětí s regionem není tak velké.  

                                                           
11

 TICHÝ, P. Úvod do práce multifunkčního žurnalisty. In Lokální média nově: praktický průvodce. 1. 

vyd. Praha: Hermés, 2008. s. 23 – 38. 
12

 WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, L. Lokální redakce a radnice. In Lokální média nově: praktický 

průvodce. 1. vyd. Praha: Hermés, 2008. s. 59 – 64. 
13

 ORÁLEK, P. Sedm syndromů české regionální žurnalistiky. In Regionální média v evropském 

kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 91 – 95. 
14

 Tamtéž. 
15

 JIRÁK, J. Masová média a česká společnost. In 10 let v českých médiích. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 

s. 9 – 23. 
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Vlastnictví lokálních médií je dobrým obchodem pro jejich majitele, a to 

zejména díky příjmům z inzerce, která se liší podle regionu. Reklama je pro zadavatele 

relativně dražší – deník mu může nabídnout užší cílovou skupinu. „Lokální zadavatelé 

reklamy tak tvoří více než dvě třetiny všech příjmů z inzerce deníku. Lokální média 

jsou díky nim po stránce zisku a obchodu na vzestupu, po stránce novinářské se však u 

nich jedná o úpadek.“
16

 Vlastník má sice vyšší příjmy z inzerce, na druhou stranu je 

třeba si uvědomit, že každý regionální deník má jinou podobu a náklady na jeho tisk 

v relativně malém nákladu pro každý z regionů nejsou zanedbatelné.  

Podle Andreje Tušera „jsou regionální a lokální média nejdynamičtějším prvkem 

v mediálních systémech, a to ve všech zemích Evropy.“
17

 V některých evropských 

zemích, např. ve Francii, mají regionální média již dlouhodobě silné postavení. „Tato 

média mají největší schopnost informovat, orientovat a integrovat svého čtenáře. To vše 

vyplývá z blízkosti událostí, o kterých se informují.“
18

  

Ludmila Rakušanová v roce 2008 uvedla, že podle ní „mají lokální média 

v České republice bezesporu budoucnost teprve před sebou. Ovšem za předpokladu, že 

si uvědomí svůj potenciál, že budou prohlubovat svou hyper-lokální kompetenci, 

nezaleknou se moderních technologií – ale především, že budou své spolupracovníky 

vést k překonání současných rutinních postupů.“
19

 Případ Deníků Bohemia a Moravia 

toto tvrzení podporuje, jejich majitelé si okolo roku 2005 uvědomili, jak důležitá pro 

rozvoj regionálního média je multimediálnost a kvalitní webové stránky. Tyto stránky 

pak skutečně začaly v roce 2007 vznikat. Rakušanová měla i konkrétní představu o 

podobě webových stránek. „Tištěný deník by neměl být opakováním toho, co už je na 

webu, ale pokračováním těchto informací, jejich uvedením do souvislostí. Aktuální 

zprávy by měli lidé dostávat na mobil a na webu by měli mít k dispozici například 

lokální videa.“
20

 V současné době se však na webové stránky nedostávají všechny 

články, které se druhý den objeví v novinách, často jsou na internet umisťovány spíše se 

zpožděním. „Informace z regionu se neobjeví ani v celostátním televizním zpravodajství 

                                                           
16

 FRANKLIN, B. Attacking the Devil. In Local journalism and local media. 1. vyd. London: Routledge, 

2006. s. 13 – 16.  
17

 TUŠER, A. Stredoeurópsky rozmer slovenských regionálních médií. In Regionální média v evropském 

kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 22 – 28. 
18

 Tamtéž. 
19

 RAKUŠANOVÁ, L. Crossmediální trendy v lokálním prostředí. In Lokální média nově: praktický 

průvodce. 1. vyd. Praha: Hermés, 2008. s. 17 – 22. 
20

 Tamtéž. 
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a tak čtenáři nemají pocit, že když si koupí noviny, jsou v nich obsažené „staré“ 

informace.“
21

 Aktuální kompletní vydání Deníku si mohou čtenáři předplatit jako e-

paper. „Internetová verze deníku má význam ale i pro čtenáře, kteří se v regionu přímo 

nenachází, ale pochází z něj a mají o něj stále zájem. Novinky si tak mohou přečíst 

kdekoliv na světě.“
22

  

Význam regionálního zpravodajství si v uplynulých letech začaly uvědomovat i 

majitelé celostátních deníků, které se začaly věnovat regionům ve svých mutacích. Je 

však potřeba říct, že jedna strana regionálního všeobecného zpravodajství společně se 

sportovními informacemi nemůže čtenáře na nejnižší regionální úrovni příliš oslovit. 

Dalším pokusem byly týdeníky Sedmička, ty však kvůli ekonomickým výsledkům 

v červnu 2011 značně omezily svou činnost. Neúspěšně dopadnul i projekt Naše adresa 

skupiny PPF.
23

 Vypadá to, že Deníky jsou v regionech poměrně zavedené a pro 

případnou konkurenci není prostor, respektive poptávka od čtenářů. „Konkurence 

v regionálním zpravodajství je, ale my jsme zaměřeni hyperlokálně, to je naše výhoda. 

Nepřinášíme tak podrobné celostátní zpravodajství, zaměřujeme se hlavně na lokální.“
24

 

V roce 2012 se chystá na trh regionálních novin Andrej Babiš, týdeníky s názvem 5+2 

budou obyvatelé dostávat zdarma do poštovních schránek.
25

 

Ačkoliv podle několika teorií je televize médiem, které určuje, o čem budou 

informovat ostatní média, a regionální deníky se v této logice mohou zdát být trochu 

stranou, i celostátní média si těch lokálních všímají a sledují, o čem píší. Projevuje se to 

pak krádeží jejich témat a opomíjením jejich citace.
26

 Na regionální úrovni mají 

novináři specifickou funkci i v nastolování témat – díky neexistenci tiskových agentur a 

jiných médií je tak většinou na jejich uvážení a osobních preferencích, které informace 

                                                           
21

 ORÁLEK, P. Sedm syndromů české regionální žurnalistiky. In Regionální média v evropském 

kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 91 – 95. 
22

 McNAIR, B. News From a Small Country. In Local journalism and local media. 1. vyd. London: 

Routledge, 2006. s. 37 – 49.  
23

 Konec projektu Naše adresa přišel náhle. PPF nevydělala [online]. 30. 8. 2010 [2012-08-01].  

<http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=675892>. 
24

 Jana Heřmánková, šéfredaktorka centrální redakce Deníku, osobní interview (archív autora), 2. 4. 2010. 
25

 Babiš začne od března vydávat nový regionální týdeník [online]. 4. 1. 2012 [cit. 2012-08-01].  

<http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/babis-zacne-od-brezna-vydavat-novy-regionalni-

tydenik/736447>.  
26

 MACKŮ, P. Achilova pata regionální žurnalistiky. In Regionální média v evropském kontextu. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 101 – 103. 

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=675892
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/babis-zacne-od-brezna-vydavat-novy-regionalni-tydenik/736447
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/babis-zacne-od-brezna-vydavat-novy-regionalni-tydenik/736447
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a témata zveřejní a které ne.
27

 U sportovních novinářů to platí téměř stoprocentně, 

v okresních novinách nad sebou nemají nikoho, kdo by jim určoval, o čem budou psát.  

3.2 Prestiž povolání 

Pokud nahlédneme do výzkumů prestiže novinářského povolání, zjistíme, že 

většinou nerozlišují, že existuje mnoho jeho podskupin, takže výsledku, jak si stojí 

sportovní novináři, se příliš nedopátráme. Jsou zde tedy uvedeny všeobecné výzkumy 

prestiže novinářů. 

V České republice proběhly za posledních 8 let čtyři výzkumy prestiže 26 

povolání. Novinář v nich skončil v roce 2004 na 12. příčce, o dva roky později na 13. 

místě, v roce 2007 na 12 a v červnu 2011 na 20. příčce. Na výsledcích výzkumu je 

vidět, že prestiž novinářského povolání klesá.
28

 Z projektu Český novinář vyplynulo, že 

pouze 20 % dotázaných novinářů si myslí, že jejich povolání má vysokou prestiž.
29

  

Ondřej Běhal ve své diplomové práci sledoval, jaký byl obraz novináře ve 

dvou českých novinách a dvou časopisech v říjnu 2000 a jaký měl následně vliv na 

postavení novináře v české společnosti. „18,5 % zpráv o domácích a zahraničních 

novinářích v českých médiích mají potenciálně kladný vliv na prestiž novináře ve 

společnosti, 23 % jich má předpokládaný neutrální či minimální vliv a 58,5 % má 

předpokládaný negativní vliv na obraz novináře ve společnosti. Pokud se vyskytly 

zprávy s předpokládaným negativním vlivem, nejčastěji se jednalo o informace, že 

novináři poskytují nekvalitní a nepravdivé informace.“
30

 Ve spolupráci s agenturou 

Opinion Windows v lednu 2001 provedl omnibusový výzkum.
31

 Respondenti nejvíce 

souhlasili s výroky, že novináři vyhledávají senzace za každou cenu a že poskytují 

důležité informace. Nejméně nesouhlasili s výrokem, že se novináři nechají korumpovat 

                                                           
27

 WILLIAMS, G. Profits before Product? In Local Journalism and Local Media. 1. vyd. London: 

Routledge, 2006. s. 83 – 93.  
28

 Centrum pro výzkum veřejného mínění. Prestiž povolání [online]. 25. 7. 2011 [cit. 2012-01-02]. 

<www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101176s_eu110725.pdf>.   
29

 VOLEK, J, JIRÁK, J. Vybrané atributy profesního sebepojetí českých novinářů. In Mediální studia, 

1/2006. s. 21 – 39. Projekt Český novinář se uskutečnil v letech 2002 – 2005. Kvantitativní sběr dat 

provedla agentura Focus v červnu až září 2003 mezi 2585 novináři (29 % regionální novináři, 71 % 

celostátní), dále projekt zahrnoval reprezentativní výzkum názorů dospělé populace na profesi žurnalisty 

(sběr dat září – říjen 2004) a hloubkové rozhovory s vybranými novináři.  
30

 BĚHAL. Ondřej. Obraz novináře ve vybraných českých tištěných mediích a jeho vliv na postavení 

profese v české společnosti. Praha, 2001. 110. s. Diplomová práce na Fakultě sociálních věd Univerzity 

Karlovy na katedře mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Barbara Köpplová. s. 90 – 91. 
31

 Do výzkumu se zapojilo 961 respondentů České republiky starších 18 let, kteří měli souhlasit či 

nesouhlasit s osmnácti tvrzeními na pětistupňové škále.  
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javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/E97P9VNGI2KI8XHD45DAU8MTKSC6JYKDCTTINIE77422KF29VM-52262?func=service&doc_number=000306583&line_number=0010&service_type=TAG%22);


 

17 
 

a berou úplatky.
32

 Výzkum přinesl poznání, že představa veřejnosti o povolání novináře 

se ve většině rysů shoduje s údaji, které o profesi přinesla sledovaná média. Všechna 

čtyři média přitom vytvářela negativně zabarvený obraz novináře.
33

  

Petr Orálek porovnal prestiž zaměstnání regionálního žurnalisty s jemu 

podobnými obory. „Pro řadu regionálních novinářů je prestiž profese v lepším případě 

srovnatelná s funkcí tiskového mluvčího či pracovníka public relations, a nemají tedy 

problém odejít na druhou stranu barikády. A také v situaci, kdy platy v regionálních 

redakcích bývají takové, že pokud některý z kolegů vynikne, není pro firmy a často ani 

úřady problém nabídnout výrazně vyšší mzdu (což ostatně platí i pro přechod do 

celostátních redakcí).“
34

 Srovnání regionálních a celostátních médií provedl i Pavel 

Macků, navzdory většímu objemu práce je regionální žurnalistika méně prestižní. 

„Regionální i lokální žurnalistika trpí vůči celostátní novinařině komplexy. Jít do Prahy, 

celostátní redakce, znamená automaticky povýšení. Regionální žurnalistika je přitom 

minimálně stejně náročná jako ta velká. Redaktor toho musí naopak stihnout mnohem 

více, často fotí, píše o mnoha věcech, nemá jen úzce vymezenou oblast psaní. Musí se 

vyrovnat s nízkou prestiží povolání, konflikty přímo v místě bydliště, mnohdy ztrátou 

oblíbenosti, průměrným či podprůměrným platem, časově i kreativně náročnou prací, 

tematickou náročností (každodenní generování témat), motivace či kariérní postup je 

minimální.“
35

 

Jaké jsou konkrétně důvody nízké prestiže sportovních novinářů? Zřejmě 

představa publika o propojení novinářů hlavně se sporty, které sleduje nižší třída 

obyvatel, nižší vzdělání sportovních žurnalistů ve srovnání s ostatními novináři, někdy 

jsou kritizováni i za to, že udržují přátelské vazby se sportovci, což může mít za 

následek ztrátu objektivity.
36

 Svůj názor na práci novinářů vyjádřil v odhalené korupční 

aféře ve fotbale z roku 2004 i tehdejší sportovní ředitel Viktorie Žižkov Ivan Horník, 

bohužel je v této práci nepublikovatelný. Mezi fanoušky však výraz zlidověl, oni sami 
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jsou hlasitými kritiky sportovních novinářů, vyčítají jim nejčastěji stranění jednomu 

týmu.  

V zahraničí samozřejmě výzkumy prestiže povolání také proběhly. V USA se 

konaly v letech 1947 a 1963 dva, povolání novináře v nich bylo rozděleno na 

rozhlasového hlasatele, sloupkaře a reportéra. Nejlépe se umístil v žebříčku 100 

povolání rozhlasový hlasatel (40. a 49. místo), dále sloupkař (42., 46.) a reportér (46., 

48.). V SRN proběhl výzkum na přelomu let 1979 a 1980, novináři se v něm umístili na 

10. místě.
37

 

Všeobecně novináři sami přičítají svému povolání velmi malou prestiž
38

 a 

uvádějí, že pracovat pro celostátní noviny je pro ně prestižnější než pro regionální, a to 

zejména kvůli finančnímu ohodnocení a faktu, že regionální média jsou vnímána jako 

místo, kde se zaučují mladí novináři pro pozdější prestižnější práci v těch celostátních.
39

 

3.3 Finanční ohodnocení novinářů 

Celostátní průměrný plat byl v roce 1990 2 840 Kčs, finanční ohodnocení 

novinářů ve výzkumu z roku 1990 bylo průměrně 3 140 Kčs čistého, tedy 1,1násobek 

celostátního průměrného platu. Novináři měli uvést představu ideální výše výplaty, ta 

byla v průměru 5 388 Kčs. Podle studie se lidé dostávali do vyšších příjmových skupin 

až ve středním věku, a to zejména vysokoškoláci.
40

  

Spokojenost s finančním ohodnocením byla jednou ze zkoumaných oblastí 

v projektu Český novinář. V něm uvedlo 27 % regionálních novinářů, že jsou placeni 

mnohem méně, než si zaslouží, stejný názor mělo 10 % novinářů působících 

v celostátních médích. Dále v regionu sdělilo 10 % novinářů, že jim příjem nestačí 

někdy ani na základní věci, a 14 % z nich pokrýval plat pouze základní výdaje. 

V celostátních médiích podobné údaje uvedlo 2 %, respektive 7 % novinářů. Paradoxně 

regionální novináři za nižší platy tráví v práci více času. O 12 % více respondentů 
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oproti novinářům celostátních médií uvedlo, že prací stráví 43 – 61 hodin týdně, při 

práci nad 62 hodin byl poměr stejný u obou kategorií.
41

  

Všechny zdroje uvádějí, že finanční ohodnocení novinářů je v regionu nižší než 

v celostátních denících. Jaké je však postavení platu v žebříčku nejdůležitějších aspektů 

jejich práce? Na prvním místě je možnost zprostředkovávat informace ostatním lidem, 

na druhém možnost odhalovat a zveřejňovat problémy, dále možnost pomáhat lidem, 

atd., finanční ohodnocení je až na 8. místě.
42

 Je tedy evidentní, že novináři nedělají svou 

práci s výhledem na finanční zisk. To možná vysvětluje i fakt, že v regionu se najde 

dost lidí ochotných pracovat za dost nízké platy. Nízké platy elévů, externistů a 

novinářů pomáhají vlastníkům regionálních médií k maximalizaci zisku, společně 

s výdělky z regionální inzerce a výkonnějšími tiskárnami. „Ve Velké Británii polovina 

novinářů vydělává méně, než je celostátní průměr a v této zemi tento fakt způsobuje 

jejich velkou fluktuaci. Raději pracují v barech a restauracích, kde si vydělají více 

peněz.“
43

 Podle výzkumu The American Journalist bylo zjevné, že po 45. roce věku 

více novinářů opustilo profesi kvůli nízkému platu a novináři udávali, že pokud by 

opustili své zaměstnání, bylo by to na prvním místě kvůli penězům a benefitům.
44

 

Výška platu však všeobecně nebyla předpokladem pro spokojenost s prací, pro tu bylo 

důležité celkové uspokojení z práce, naplňování potřeby pomáhat lidem, autonomie 

práce a pracovní jistoty.
45

  

3.4 Vzdělání a organizovanost v oborových organizacích 
 

3.4.1 Vzdělání novinářů 

 

O vzdělání novinářů a nutnosti mít vysokoškolsky vzdělané novináře v oboru 

žurnalistiky, stejně tak o podobě výuky žurnalistiky na vysokých školách, se stále vedou 

debaty. To, že má někdo vystudovanou žurnalistiku na vysoké škole však neznamená, 

že je novinář, a obráceně – pokud je někdo novinář, neznamená to, že má vystudovanou 

vysokou školu, i když takových lidí v oboru přibývá. U sportovních novinářů je často 

důležitější než vystudovaná vysoká škola dlouhodobý zájem o sport a znalost jeho 
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pozadí. Čtenáři sportovního zpravodajství často mají velmi hluboké znalosti v oboru a 

tak není lehké uspokojit jejich potřeby a zároveň se nedopouštět chyb – čtenáři je totiž 

zřejmě odhalí mnohem rychleji než v jiných druzích zpravodajství. 

Nedostatek novinářských zkušeností může nyní být pro sportovního žurnalistu 

problém. Ale několik desetiletí zpět byla znalost a vztah ke sportu mnohem důležitější 

než žurnalistické zkušenosti. Například švýcarský deník Berner Tagblatt se v 50. a 60. 

letech chlubil tím, že do něj přispívali přímo aktivní sportovci.
46

 

 

Z výsledků projektu Český novinář vyplynulo, že v regionu má vysokoškolské 

vzdělání 34 % novinářů (vystudovanou žurnalistiku pouze 15 % z nich) a středoškolské 

66 %, na celostátní úrovni jsou tato čísla 53 % a 47 %.  Na oblast vzdělávání 

regionálních novinářů se zaměřila brněnská Masarykova univerzita, na které vzniknul 

v roce 2005 Institutu regionální žurnalistiky, jehož cílem je posilování regionální 

žurnalistiky v rámci vysokoškolského studia.
47

  

Všeobecně je tedy úroveň vzdělání v regionech nižší, stejně jako průměrný věk 

novinářů. V ČR je více mladých novinářů zejména v kategorii 18 – 29 let. Celkově je 

věk regionálních žurnalistů o 10 – 15 let nižší než na západě.
48

  

Jak se konkrétně nízký věk novinářů, z něj vyplývající malé zkušenosti s prací a 

jejich nižší vzdělání v regionální žurnalistice projevuje? Podle tvrzení některých redakcí 

hlavně v nemožnosti věnovat se investigativní žurnalistice. Té se není možné věnovat i 

kvůli nízkému počtu pracovníků, nedostatku času a přílišné provázanosti s místními 

lidmi.
49

 Regionální sportovní novináři se však investigativní žurnalistice příliš nevěnují 

a pravděpodobně by se tento stav nezměnil, pokud by měli lepší vzdělání a více 

pracovních zkušeností. 

3.4.2 Zapojení do oborových organizací 
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Organizovanost v profesních organizacích je celorepublikově nízká, u 

regionálních novinářů dosáhla 9 %, u celostátních 12 %. 41 V regionálních médiích 

pracuje vyrovnanější počet mužů a žen než v celostátních médiích, 54 % mužů a 46 % 

oproti 62 % mužů a 38 % žen.
50

  

3.5 Historie sportovního zpravodajství v českých zemích 

Počátky sportovního novinářství v českých zemích se kladou už do 40. let 19. 

století. Články a materiály z dřívější doby se sice věnují tělesným a sportovním 

aktivitám, ale nesnaží se informovat o výsledku, popisované události berou spíše jako 

zajímavost a rozptýlení čtenáře. Národní noviny v 70. letech 19. století informovaly o 

veslařských závodech, v letech osmdesátých se pak zabývaly i cyklistikou. Není 

výjimkou, že jsou sportovní materiály z této doby prostorově velkorysé, někdy i 

celosloupcového objemu. Stále se jich ale během roku neobjevuje mnoho z důvodů 

absence sportovních akcí, o nichž by se mohlo psát.
51

  

„Velký rozvoj sportovního zpravodajství na stránkách českých periodik a také 

nárůst práce sportovních zpravodajů přišel až na přelomu 19. a 20. století s přibývající 

popularitou kopané, která – jako první sport – začala novinám poskytovat pravidelný 

přísun informací a náměty. Redaktorovi pomáhali ochotníci, obyčejně jednatelé nebo 

sekretáři klubů, kteří mu dodávali zprávy o zápasech svých klubů.“
52

 Sport postrádal 

svoji zvláštní rubriku v českém denním tisku až do devadesátých let. „Jako 

nejprogresivnější deníky se v tomto ohledu projevily Národní listy a Hlas národa. Jako 

první měl sportovní rubriku Hlas národa už v 80. letech 19. století.“
53

 

Národní listy zavedly pravidelnou sportovní rubriku 19. února 1899.
54

 Sport byl 

uspořádán do jednoho sloupce a obsahoval informace „z kruhů honebních“, o 
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anglických fotbalových studentech z Oxfordu přijíždějících do Prahy, věnoval se i 

dostihovému jezdci, automobilismu a „závodu sněhem“. V podvalu pak byla krátká 

informace: „V této rubrice referovati budeme o všech důležitějších zjevech ve světě 

sportovním. Red.“
55

  

Před vznikem samostatné sportovní rubriky se sportovní zprávy jak v Národních 

listech, tak i Národní politice a Hlasu národa objevovaly v rubrice „Zprávy spolkové“, 

kde vedle nich vycházely informace o spolcích filatelistů, hráčů na housle, apod. 

Národní listy dokonce informace o prvních organizovaných fotbalových utkáních v roce 

1896 zveřejňovaly v rubrice „Denní zprávy“.
56

 

Už od svého počátku byla rubrika umístěna ve druhé polovině novin, většinou za 

rubrikami jako „Zprávy spolkové“ nebo „Požáry“, za sportovním přehledem se většinou 

objevovaly už jen inzeráty na poslední straně. Když se pak v průběhu dalších let 

inzeráty odstranily z poslední strany a rozprostřely se po celých novinách, mohla se 

sportovní rubrika přesunout na poslední stranu, kde jí v zásadě patří místo dodnes.
57

 

„Asi největší prostor poskytoval sportu právě Hlas národa, menší list s omezenými 

redakčními možnostmi. Sportovní rubrika (…) pro něj byla vítaným vyplněním místa, 

zvláště proto, že byla zadarmo.“
58

 Až na výjimky, mezi které patřily dva výše zmíněné 

listy, sport nenacházel na stránkách denních listů konce 19. století velkou podporu, 

spíše naopak. „Periodikem, které proslulo tím, že často dávalo prostor článkům 

zaměřenými proti sportu, byl bulvární Pražský ilustrovaný kurýr. Na jeho stránkách se 

pravidelně objevovaly zprávy o úrazech a zdravotních dopadech, které vyplynuly ze 

sportu, mnohdy doplněné názornou kresbou nebo fotografií. Teprve počátkem 

dvacátého století se začínají sportu více věnovat také další listy, sportovní rubriku 

zřizují v roce 1900 Lidové noviny, v roce 1901 i Národní politika.“
59
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V té době už dávno existovaly specializované sportovní časopisy, od roku 1884 

Cyklista, který věnoval prostor i jiným sportům, mezi lety 1893 a 1897 vycházel 

Sportovní obzor, mezi lety 1899 a 1900 týdeník Sports.
60

 Všeobecně se vydavatelé 

potýkali s finančními problémy. 

Kdo byli novináři sportovních rubrik? Tenkrát ještě neexistovali sportovní 

novináři profesionálové, reportáže a články psali většinou aktéři sportovních událostí, 

buď přímo sportovci, nebo činovníci klubů, kteří zároveň patřili mezi propagátory 

sportu. Vše samozřejmě dělali zadarmo a s ohledem na jejich příslušnost k určitému 

klubu se dá i polemizovat, nakolik bylo zpravodajství objektivní. Tlak byl vyvíjen na 

novináře i přímo z klubů. „Nekriticky si vedli také činovníci některých klubů, kteří se 

dokonce snažili ovlivnit zpravodajství ve prospěch svých barev, a zacházeli tak daleko, 

že zakazovali novinářům, kteří po pravdě kritisovali nepřístojné jevy, vstup na hřiště.“
61

 

Prvním českým sportovním žurnalistou z povolání byl Vilém Heinz Henry, který 

byl aktivním funkcionářem ve sportovních kroužcích. Vedl sportovní rubriku Hlasu 

národa,
62

 1. srpna 1906 ho na pevný úvazek zaměstnaly Národní listy na místo 

vedoucího sportovní rubriky. Stal se tak prvním českým sportovním redaktorem 

z povolání.
63

 

Řada denních listů začala po přelomu století zavádět zvláštní sportovní rubriky 

nebo přílohy. Jejich vedoucí už za svoji práci dostávali jisté finanční ohodnocení, i tak  

ale měli své občanské povolání.
64

 „Zvýšil se objem práce, a aby novináři stihli vše 

pokrýt, rozdělili si dopředu mezi sebou referáty, které pak psali přes indigový papír 

v několika exemplářích a vyměňovali si je. Každý pak podle předlohy psal svou zprávu, 
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která v novinách byla samozřejmě podobná ostatním.“
65

 Na společné bázi fungovalo i 

zpravodajství z různých zahraničních akcí.
66

 Sportovní rubrika na přelomu 19. a 20. 

století a v prvních dvaceti letech 20. století plnila několik funkcí. Jednak čistě 

informační (pro čtenáře i aktéry zápasů), dále vzdělávací a popularizační, výchovnou a 

zároveň poskytovala i prostor k diskuzi sportovních oddílů.
67

  

Sportovní rubrika vycházela v novinách poměrně pravidelně, i když ne každý 

den, s příchodem I. světové války se na podzim 1914 sportovní zprávy objevovaly jen 

minimálně.
68

 V některých novinách sportovní rubrika skončila úplně, např. v listu 

Union.
69

 Vyvíjel se jazyk sportovní reportáže, původní výrazy převzaté z angličtiny a 

francouzštiny pomalu nacházely své české ekvivalenty. Začala se ustalovat podoba 

fotbalové reportáže, běžné bylo používání perexu, mezititulků a uvádění sestavy obou 

týmů. V novinách se již používala sportovní fotografie (např. v Národní politice se 

poprvé fotografie z derby Sparta – Slavia objevily v roce 1926).
70

 

„2. srpna 1924 se uskutečnila první rozhlasová sportovní reportáž 

v Československu i v Evropě, jednalo se o rohovnické střetnutí Američana Knighta a 

Čecha Růžičky, které bylo přenášeno do reproduktoru na Václavském náměstí. 

Reportáž Jiřího Hojera poslouchaly desítky překvapených kolemjdoucích. Reportér 

Hojer z dějiště zápasu na Letné telefonoval do kbelského studia a hlasatel Adolf 

Dobrovolný položil telefonní sluchátko přímo na mikrofon.“
71

 Dalším pokusem o přímý 

přenos byl Všesokolský slet v roce 1926, hlasatelem byl František Havel. První přímý 

přenos byl ze zápasu mezi Slavií a Hungarií Budapešť, hrálo se 3. října 1926 na Letné. 

Komentovat utkání měl původně novinář Horáček, který se však úkolu zřejmě zaleknul 

a tak za něj musel zaskočit Josef Laufer, funkcionář Slavie, který sice psal sportovní 
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reportáže do Hlasu národa a Unionu, ale vysílat na živo v rozhlasu byl rozdíl. Řediteli 

Radiojournalu se jeho výkon nelíbil a přenos tak skončil již po prvním poločase. 

Posluchači ovšem zareagovali nadšeně a již za týden stál Laufer znovu za mikrofonem 

při přímém přenosu zápasu Slavia – Vasas Budapešť.
72

 Laufer byl komentátorem i první 

hokejové reportáže, jednalo se o duel Manitoby s Československem, hrálo se 19. ledna 

1931 na Štvanici.
73

 Laufer komentoval 9. října 1932 poprvé i zápas, který se posléze 

vysílal ze záznamu.
74

 Poté ho velmi proslavily reportáže z mistrovství světa v kopané 

v Itálii v roce 1934. Ačkoliv Josef Laufer byl nejznámějším rozhlasovým sportovním 

reportérem meziválečného období, byl vždy jen spolupracovníkem rozhlasu, prvním 

profesionálním reportérem se stal Otakar Procházka.
75

 

Po skončení II. světové války nastaly vedle společenského života i změny ve 

sportovní žurnalistice. Nový poválečný deník Mladá fronta představil sportovní rubriku 

ve značně pozměněné podobě od předchozích „klasických“ titulů. Lišila se grafikou, ve 

sportovní rubrice používala mnohem více ilustrací, kreslených sportovních vtipů, 

náčrtků u fotbalových reportáží, kam v bráně mířily střely obou týmů. Novináři 

pracovali i více s fotografiemi.
76

 U předzápasových článků už se objevily ohlasy aktérů 

utkání.
77

 Rozhovory s aktéry se začaly stávat běžnou součástí zpravodajství, stejně jako 

publicistické útvary nebo různé statistiky. 

Od začátku 50. let byl trh periodického tisku rozšířen o odborné měsíčníky pro 

jednotlivé sporty, i když tyto tituly se zaměřovaly spíše na metodiku sportu než na 

aktuální zpravodajství.
78

 Obrat ve sportovním zpravodajství nastal 3. ledna 1953 se 

vznikem specializovaného sportovního deníku Československý sport, jehož rozsah se 

pohyboval mezi 4 a 6 stránkami a nabízel více sportovního zpravodajství než ostatní 
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deníky.
79

 Ve stejném roce začalo vysílání Československé televize, sportovní reportáže 

mohly dostat nový rozměr. V roce 1955 vlastnila televize přenosový vůz a 11. února 

1955 odvysílala první sportovní utkání přímým přenosem, jednalo se o utkání výběru 

Prahy proti švédskému IF Leksand z pražské Štvanice. Právě tento přenos odstartoval 

větší zájem diváků o nákup televizorů.
80

 O rok později vznikl zpravodajský pořad 

Branky body vteřiny.
81

  

V roce 1954 vzniklo pod hlavičkou Československého svazu tělesné výchovy 

„Státní tělovýchovné nakladatelství (STN), které se roku 1957 stalo účelovým 

zařízením Československého svazu tělesné výchovy a působilo jako Sportovní a 

turistické nakladatelství. V roce 1967 se přejmenovalo na Olympia.“
82

 Vydávalo 

odbornou či populárně naučnou literaturu z nejrůznějších sportovních odvětví a turistiky 

a tělovýchovně specializovaný periodický tisk. Vedle Československého sportu, 

Stadiónu, Gólu a Tělovýchovného pracovníka to byly i další specializované sportovní 

měsíčníky. Ty vznikaly v rámci tzv. skupiny Odborných časopisů.
83

 Mezi tyto časopisy 

patřily: Atletika, Cyklistika, Československý šach, Lyžařství, Sportovní moderní 

gymnastika, Teorie a praxe tělesné výchovy, Turista na cestu, Vodní sporty a Základní a 

rekreační tělesná výchova.
84

 

Od roku 1953 vycházel i sportovní obrazový týdeník Stadión, který se vedle 

domácího sportu zaměřoval i na zahraniční reportáže a měl u čtenářů velký úspěch. 

Představoval v rozhovorech málo známé i známější sportovce, a to i zahraniční.
85

 

Časopis Stadión byl v období normalizace zdaleka nejrozšířenějším sportovním 

časopisem v Československu. Vycházel v průměrném nákladu 165 000 výtisků jednou 

týdně.
86

 

V roce 1968 vyšlo první číslo týdeníku Gól, který byl zaměřen na fotbal a hokej 

a který stál u zrodu novinářských anket i statistik (např. Klub ligových kanonýrů).  
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Sportovní žurnalistika bylo novinářským odvětvím, ve kterém se mohli 

realizovat ti novináři, kteří se nechtěli účastnit ostatního zpolitizovaného zpravodajství. 

„Na studiích jsme všichni chtěli dělat kulturu a sport, politika do nich vstupovala 

nejméně. Mohl jsem kritizovat i politicky protěžované sportovce, byla možnost vyjet za 

reportážemi do zahraničí.“
87

 

S příchodem demokracie v roce 1989 nastal předpoklad pro rozšíření deníku 

Československý sport o zpravodajství ze západních fotbalových lig či z americko-

kanadské hokejové NHL a rozšíření počtu stran, ten postupně vzrostl až na dnešních 

dvacet stránek (podle dne vydání). Posledních dvacet let se dá charakterizovat jako 

období, ve kterém vznikalo a zanikalo mnoho sportovních titulů (z titulů orientujících se 

na zahraniční sporty vznikly např. Pro Football, Pro Hockey), některé vydržely na trhu 

jen pár měsíců, než je zlikvidovala konkurence nebo se jednoduše neuchytily, jiné 

odolávaly svému zániku několik let (časopis Fotbal, Stadión), další prošly výraznou 

restrukturalizací (časopis Gól). Rozmach nastal u sportovního zpravodajství na 

internetu, který má výhodu takřka neomezeného rozsahu, a umožnil vznik amatérských 

sportovních webů na nižší či vyšší úrovni. Diváci si mohou na internetu přečíst on-line 

přenos, ale na nejrůznějších videoportálech se často objeví během několika hodin i 

videa ze zápasu. Časopisy se musí zaměřit spíše na to, co internet nenabízí, tedy na 

analytické články, zajímavé rozhovory a komentáře, spíše než na zprávy, které již po 

několika málo dnech pozbývají na své aktuálnosti. Poptávka po sportu se projevila i na 

vzniku specializovaných televizních sportovních programů (ČT 4, Nova Sport, Sport1).  

Po výrazné prvorepublikové a poválečné osobnosti Josefa Laufera měla česká 

sportovní žurnalistika i další významné sportovní novináře, zmíním jen několik jmen: 

Ota Pavel, Karel Malina, Kare Mikyska, Jaroslav Šálek, Zdeněk Šálek, Vít Holubec, 

Stanislav Zikmund, Karol Polák, Robert Bakalář, Petr Vichnar, Stanislav Hrabě, Robert 

Záruba a další. 

3.6 Profesní organizace sportovních novinářů v ČR 

3.6.1 Klub sportovních novinářů 

„Klub sportovních novinářů vznikl podle dostupných informací už v roce 1923 a 

jeho předsedou byl až do roku l940 Vilém Heinz Henry. Klub tak začal pracovat o tři 
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roky dříve než Syndikát československých novinářů. Během druhé světové války klub 

nevyvíjel činnost, ta byla oživena až po osvobození v roce 1945. V červnu 1945 při 

příležitosti fotbalového zápasu Slavie Praha na hřišti ŠK Bratislava došlo k prvnímu 

poválečnému kontaktu mezi českými a slovenskými novináři, z něhož vzešel úmysl 

vytvořit Klub československých sportovních novinářů. Oba národní kluby vyvíjely 

činnost samostatně, ale ve vzájemné spolupráci. Ta se projevovala tím, že se pravidelně 

střídaly v předsednictví československého klubu. 

Každý rok, obvykle při příležitosti nějakého mezistátního fotbalového utkání v 

Praze či Bratislavě, se zástupci obou národních klubů scházeli. Společně byla založena 

také anketa Sportovec roku, jejíž první ročník proběhl v roce 1959 a slavnostní 

vyhlášení výsledků se konalo v Praze. Také v tomto případě se při pořádání národní 

kluby téměř pravidelně střídaly. Dlouhá léta se čeští a slovenští novináři scházeli při 

společných seminářích, zpočátku i při vzájemných fotbalových kláních Praha – 

Bratislava. 

            V 50. a 60. letech se staral KSN o své členy především pořádáním pravidelných 

čtvrtečních schůzek v Klubu novinářů ve Vinohradské ulici nad Národním muzeem.  

Schůzky byly plenární, účastnit se tedy mohl každý člen. V první části byla na pořadu 

klubová agenda, druhá polovina sloužila ke zvýšení informovanosti novinářů formou 

besed s různými experty, kteří buď hovořili k připravovaným sportovním akcím, nebo 

se dělili o poznatky a zážitky z akcí už uskutečněných. Neformálně probíhala burza 

informací, které si novináři celkem nezištně vyměňovali. 

Postupem času a zvyšováním počtu členů KSN se stávala práce v plénu 

těžkopádná, v redakcích se začínala prosazovat specializace redaktorů. Proto se přešlo 

na volbu výboru KSN, který se scházel a dodnes schází nejdéle jednou za dva týdny. 

Až do listopadu 1989 byl KSN součástí Svazu novinářů. S příchodem 

demokratizace si vytvořil vlastní stanovy a stal se samostatným právním subjektem. Po 

kratší odmlce se v 90. letech znovu rozjela soutěžní výstava Nejlepší sportovní 

fotografie roku. Od roku 1997 je KSN pořadatelem ankety Zlatý míč ČR pro nejlepšího 

českého fotbalistu roku. 

Při KSN vznikly odborné sekce, z nichž nejaktivnější byla fotbalová, které 

dlouhá léta předsedal František Steiner z Lidové demokracie. Aktivní byla a je také 
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hokejová sekce, atletická a motoristická, ostatní pracovaly spíše jen v přechodném 

období.            

 Podle pamětníků byl prvním poválečným předsedou českých sportovních 

novinářů Václav Tomek, vedoucí sportovní redakce Obrany lidu. Dalšími předsedy 

KSN se stali Jan Blecha, redaktor Rudého práva, Karel Marek, šéfredaktor 

Československého sportu, Josef Davídek z Rudého práva, Josef Malý z 

Československého rozhlasu, Oldřich Žurman, šéfredaktor týdeníku Stadión, a Ivo Urban 

z Rudého práva. Polistopadovými předsedy KSN byli Pavel Vitouš z Mladé fronty 

DNES, Tomáš Pudil z Lidových novin, Ladislav Ježek z Rudého práva, Milan Macho z 

Mladé fronty DNES, později šéfredaktor měsíčníku Hattrick. Od roku 2001 je 

předsedou Zdeněk Pavlis z internetové redakce sport.cz.“
88

  

V současné době
89

 je v databázi 676 členů, z toho 42 žen, na jednu sportovní 

novinářku tak připadá 16 mužských kolegů. Z regionálních Deníků je členem KSN 14 

sportovních redakcí, stejně tak je členem redakce deníku Sport. 

KSN má svůj etický a morální kodex, aktuálně etická komise projednávala svůj 

první případ. Právě z důvodů porušení etického kodexu může být novinář případně 

z KSN vyloučen. KSN je členem Mezinárodní organizace sportovních novinářů (AIPS). 

3.6.2 Syndikát novinářů 

Předchůdci Syndikátu novinářů byly organizace Syndikát československých 

novinářů (1926 – 1939), Svaz českých novinářů (1948 – 1968) a Československý svaz 

novinářů (1973 – 1989).  V listopadu 1989 bylo odvoláno staré vedení Svazu novinářů a 

bylo nahrazeno vedením novým v čele s Jaroslavou Markovou. V té době však už 

vznikalo nové sdružení s názvem Syndikát novinářů. 

Významná byla schůzka v restauraci Klubu československých novinářů 29. 

listopadu 1989, kde se sešli pouze vyloučení (z ČSSN) a perzekvovaní novináři. Bylo 

formulováno deset požadavků, odeslaných v dopisu ČSSN, mj. žádost na Svaz čs. 

novinářů, aby odsoudil nezákonné čistky a zrušil všechna vyloučení ze Svazu novinářů 
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a omluvil se za postihy vůči bývalým členům. Byl předán osobně nové předsedkyni 

ČSSN Jaroslavě Markové.
90

 Ustavující valná hromada Syndikátu novinářů ČR (SN ČR) 

se konala 16. 12. 1989 v Praze, první stanovy profesní organizace schválilo ministerstvo 

vnitra 2. ledna 1990.
91

 

Během ledna 1990 přípravný výbor SN ČR ustanovil několik skupin – pro 

ekonomické otázky, pro koordinaci vztahů se slovenskými novináři, pro mezinárodní 

spolupráci, pro zpracování koncepce odborových činností Syndikátu novinářů, pro 

přípravu nového tiskového a autorského zákona, dále skupinu, která se zabývala 

novináři poškozenými v tzv. normalizačním období po roce 1968 a pronásledovanými i 

v dalších letech až do roku 1989. Další skupina připravovala zabezpečení dokumentace 

rozhlasového a televizního vysílání Občanského fóra. Na jednom zasedání správní rady 

bylo rozhodnuto vydávat pro všechny členy SN ČR Informační bulletin, po 

cyklostylovaném 1. čísle z 19. ledna 1990 vyšlo další (číslované jako druhé) číslo 

v druhé polovině března. První řádná valná hromada se konala 20. dubna 1990 za účasti 

1933 členů z původních 4 844, čili byla usnášeníschopná podle zatímních stanov, kdy 

stačila přítomnost jedné třetiny členů. 11. května 1990 vzniklo občanské sdružení 

Syndikátu novinářů a 27. 11. 1990 akciová společnost Českomoravský novinář, jejímž 

jediným akcionářem je Syndikát novinářů.
92

 

Podrobnější informace o valné hromadě, stejně jako o činnosti SN ČR od valné 

hromady z 16. prosince 1989 až do dubna 1990, přineslo 3. číslo Informačního 

bulletinu, které vyšlo začátkem května 1990. Do konce roku 1990 vyšla ještě tři další 

čísla, v roce 1991 dalších 6 čísel. Od roku 1994 byl bulletin přejmenovaný na  

Mediažurnál.
93
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Do února roku 2006 měl SN ČR sídlo v Pařížské ulici, poté se přestěhoval na 

Senovážné náměstí. Předsedy SN ČR byli Rudolf Zeman (1989 – 1998),  Irena Válová 

(1998–2001),
94

 Miroslav Jelínek (2001 – 2009). V současnosti SN ČR předsedá Adam 

Černý (od 2009).   

V rámci SN ČR působí Klub volných novinářů, Klub kultury, Klub vědeckých 

novinářů a Klub novinářů seniorů. SN ČR má svůj etický kodex od roku 1998, na jeho 

dodržování dbá etická komise, která řeší i případné přestupky. Nemá však právní moc, 

může pouze dávat doporučení. 

Počet členů SN ČR byl
95

 v roce 2010 2 895, z tohoto počtu 982 žen a 1892 

mužů. Za rok 2009 bylo členy SNČR 963 aktivních novinářů, 905 volných novinářů, 

775 seniorů, 171 studentů. Číslo se mění samozřejmě podle počtu nových členů, na 

základě úmrtí členů nebo ztráty zaměstnání. Dlouhodobě se pohybuje okolo hranice 2 

900 členů, za poslední roky jich bylo nejvíce v roce 2004 – 3 108. 

3.7 Deníky Bohemia a Moravia 

3.7.1 Historie 

„V roce 1992 začalo německé vydavatelství čermákgsgruppe Passau (dále VGP) 

skupovat okresní a krajské tituly na západě a jihu Čech, v roce 1993 vlastnilo v tomto 

regionu 47 regionálních titulů. O osm let později, v roce 2000 figurovala na trhu 

regionálního tisku České republiky čtyři velká německá vydavatelství – již zmíněné 

VGP (deníky Bohemia), Rheinisch-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft 

(Svoboda a její mutace, Rovnost a její mutace), Mittelrhein Verlag Koblenz 

(Moravskoslezský den) a Frankespost Verlag GmbH (Západočeské noviny). Vedle toho 

na severní Moravě existovala síť okresních týdeníků české společnosti Region a desítky 

lokálních a regionálních zpravodajských tiskovin vlastněných českými soukromými 

firmami. V roce 2001 odkoupila Rheinisch-Bergische Druckerei und 

Verlagsgesellschaft týdeníky Region. Poté prodala moravské deníky a týdeníky svému 

dosavadnímu konkurentovi, VGP. Pasovští mezitím získali také regionální 

Moravskoslezský den a celostátní Zemské noviny. V říjnu 2001, poté, co VGP získalo 

pro svou českou vydavatelskou firmu Vltava-Labe-Press (vznikla 1994) významné 
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moravské lokální a regionální tituly, začalo jednotlivé noviny slučovat a upravovat pro 

co nejvyšší návratnost investice. Splynuly tak deníky Rovnost, Svoboda, 

Moravskoslezský den, Slovo a Zemské noviny, které vytvořily moravský doplněk již 

existujícímu řetězci Deníků Bohemia, Deníky Moravia. V roce 2007 se všechny tituly 

sjednotily pod značkou Deník.“
96

 V České republice panovala vůči zahraničním 

vlastníkům zpočátku nechuť spojená s obavami o nezávislost tisku, ale neexistují 

důkazy, že by jakýmkoliv způsobem jejich obsah ovlivňovali. Naopak spíše urychlili 

zavádění západních novinářských standardů.
 97

 Stejně tak přinesli nové prvky v oblasti 

grafické úpravy novin. 

Zásadním pro další vývoj Deníku byl příchod Romana Galla v říjnu 2006 do 

funkce ústředního šéfa redakcí. Jeho úkolem bylo zrealizovat multimedializaci 

výhradně tiskového nakladatelství VLP, což zahrnovalo zdokonalení webových stránek 

denik.cz, zavedení novin v elektronické podobě a vytvoření vlastní tiskové agentury, 

která dostala jméno Rebel. Cílem dvou prvních kroků bylo přilákat na webové stránky 

více čtenářů. Na internetu vydavatelství zároveň nalezlo mladší, vzdělanější a aktivnější 

publikum. Celý proces znamenal propojit přes sedmdesát redakcí, a to jak po stránce 

provozní, editorské i technologické, vybavit je multimediální technikou a redaktory ji 

naučit používat. V roce 2007 měl Deník po celé České republice 700 multimediálně 

fungujících novinářů. Redaktoři prošli školením, investovalo se do techniky i vybavení 

redakcí, aby mohli pořizovat videa, audia, fotografie, nejenom na úrovni krajů, ale od 

začátku roku 2008 i na úrovni okresů. Přenosová kapacita mezi redakcemi se 

zdvacetinásobila.
98

 Roman Gallo opustil vedení Deníku v srpnu 2008. 

3.7.2 Současnost 

V současné době vydavatelství VLP vydává devadesát čtyři regionálních titulů, z 

toho 71 regionálních deníků.
99

 Deníky jsou nejvýznamnějšími regionálními novinami 

v České republice, charakteristická je jejich vysoká čtenost – s 830 tisíci čtenáři druhá 
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nejvyšší v České republice, podíl na trhu mezi celostátními deníky je 19 %. Nejvíce 

čtenářů mají Deníky v západních Čechách, 131 tisíc, a nejméně na Vysočině, 44 tisíc.100 

Průměrný denní náklad, včetně TV magazínu a Moje rodina, byl v říjnu 2011 202 682 

výtisků.
101

 V roce 2010 zaměstnávalo VLP 995 zaměstnanců, jejich průměrná hrubá 

mzda byla 31 245 korun. Oproti předchozímu roku došlo ke snížení počtu zaměstnanců 

o 233. V roce 2010 hospodařilo VLP se ztrátou 95,8 milionu korun.
102

 

Stoprocentním vlastníkem Vltava-Labe-Press je dnes HKM Beteiligungs GmbH, 

který je součástí Verlagsgruppe Passau GmbH. Němci si ponechávají vliv ve 

výkonných i kontrolních orgánech společnosti, představenstvo se skládá ze tří Čechů a 

jednoho Němce, dozorčí rada ze tří Němců (jedním z nich je Axel Diekmann, známá 

postava konce 90. let zejména v souvislosti s vlastnictvím pražské fotbalové Sparty, 

dalším jeho syn Alexander) a tří Čechů. 

Podle organizační struktury Deníku je Česká republika rozdělená na divize, 

každá z nich má divizního ředitele a krajské šéfredaktory. Pod krajské šéfredaktory 

spadají okresní šéfredaktoři z bývalých okresů, kde ve většině těchto měst vychází 

okresní deník. V roce 2009 došlo ke sloučení centrální redakce s celostátní, a to i ve 

sportu, centrální sportovní oddělení připravuje informace nejen pro pražské vydání, ale i 

pro celou republiku. Každá okresní redakce má jednoho stálého sportovního 

zaměstnance, dále jsou sportovní redaktoři na krajské úrovni. Celostátní zpravodajství 

zajišťují 4 redaktoři a jeden externista. Sportovní novináři si na nejnižší, okresní úrovni, 

kromě psaní příspěvků i často sami pořizují fotografie, případně využívají externí 

fotografy. Organizace práce záleží vždy na konkrétní redakci, tj. kdo provádí editorskou 

práci sportovní strany, zda sportovní novinář nebo šéfredaktor. Každá místní redakce 

má k dispozici automobil, jeden nebo dva podle velikosti redakce.
103

 

 

Deníky odebírají servis ČTK, vedle toho ale mají i vlastní zpravodajský systém 

Rebel, do kterého dávají své články i multimediální příspěvky, tento systém je 
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obchodovatelný. Na webových stránkách (neplacených) nejsou všechny články, které se 

objeví v novinách. 

Novináři od zaměstnavatele dostávají notebook s internetovým připojením, 

stejně jako diktafon a mobilní telefon. V rámci redakcí mají volání zdarma. 

Zaměstnanci dostávají příspěvek na stravu, po určitém počtu odpracovaných let mají 

nárok na příspěvek na penzijní spoření, po vyčerpání pěti týdnů dovolené mají možnost 

čerpat tři dny placeného volna pro případ rodinných událostí. U novinářů nejsou příliš 

vysoké nároky kladené na jejich vzdělání, obecně není požadavkem, aby měl 

vystudovanou žurnalistiku, ale měl by mít minimálně maturitu a zejména mít přehled o 

dění v regionu a umět hledat témata. Výši průměrných platů mi Jana Heřmánková 

nesdělila s ohledem na zákaz tuto informaci zveřejňovat.
104

 

3.8 Deník Sport 

3.8.1 Historie 

První číslo předchůdce současného deníku, Československý sport, vyšlo jako 

deník Ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy (ÚV ČSTV) 3. 

ledna 1953 na základě rozhodnutí ÚV KSČ a vlády ČSR o opatření na rozvoj tělesné 

výchovy. Titul vycházel nejprve dvakrát týdně, od 1954 třikrát, od 1957 čtyřikrát, o rok 

později se začal objevovat na pultech pět dní v týdnu a 15. září 1971 se přeměnil 

v klasický deník vycházející šestkrát do týdne.
105

  

V roce 1993 se deník přejmenoval na Sport, to už jej vlastnila společnost 

Československý sport s. r. o., která jej do svého držení získala k 1. lednu 1992 

privatizací. V roce 2001 v této společnosti koupila švýcarská firma Ringier a. s. 

jednapadesátiprocentní podíl, v roce 2002 ho navýšila na 80 % a v listopadu 2003 

získala sto procent akcií.
106

 V současné době je vydavatel Sportu, Ringier Axel Springer 
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CZ, vydavatelstvím s největším počtem čtenářů na českém trhu, jeho tituly čte více než 

3,4 milionů čtenářů.
107

 

21. dubna 1999 byl spuštěn webový portál Sportu www.deniksport.cz, nyní má 

doménu www.isport.blesk.cz. Sport má samozřejmě své účty i na Facebooku a 

Twitteru, kde jsou redaktoři velmi aktivní.
108

 

S prodejem Sportu Ringieru došlo k proměně podoby deníku i k zásadním 

změnám v organizační struktuře.
109

 Šéfredaktorem se stal Zbyšek Pechr, bývalý vedoucí 

sportovního oddělení deníku Blesk, jeho zástupci Pavel Procházka a Lukáš Tomek. 

Personální obměna se netýkala pouze redaktorů, ale i grafiků a dalších zaměstnanců. 

Prošly jí i krajské redakce, zřídilo se nové zastoupení ve Zlíně, uvažovalo se i o Liberci, 

zanikly pobočky v Hradci Králové a Plzni. V následujících letech se však ukázalo, že 

lokální externisté nezvládají pokrýt všechny důležité sportovní akce, do krajů museli 

dojíždět pracovníci z pražské redakce.
110

  

Zásadní personální změny ve vedení redakce nastaly ještě jednou, v roce 2006. 

Na pozici zástupce šéfredaktora nahradil Pavla Procházku Luděk Mádl, na jeho 

dosavadní post vedoucího fotbalového oddělení se dostal Ondřej Škvor.
111

 S jeho 

nástupem do funkce lze v práci fotbalového oddělení vysledovat mimo jiné i prvky 

infotainmentu a bulvarizace.
112

 V lednu 2010 přišel Sport s novou grafikou a s větším 

důrazem na lifestyle (hlavně v přílohách), komentáře a populární, ale dosud 

nepokrývané sporty. Sport získal i nové komentátory, Miloše Čermáka, Jana Kukala, 

Tomáše Janků a Tomáše Engeho.
113

 

Od 1. května 2009 má Sport nového šéfredaktora Lukáše Tomka, jeho zástupci 

jsou Štěpán Filípek, Petr Dias, Tomáš Večeřa a Adam Nenadál. 
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Sport pořádá každý rok několik sportovních soutěží, ve fotbale jsou to ankety 

Král ligových trávníků, Cena Josefa Bicana a Cena Josefa Masopusta. V hokeji 

vyhlašuje nejlepšího střelce extraligy v základní části soutěže.
114

 

3.8.2 Současnost 

Sport je jediný celostátní sportovní deník, zároveň se zaměřuje i na sportovní 

životní styl. Každé vydání s výjimkou Nedělního sportu (vydáván od září 2005) vychází 

s tematickou sportovní přílohou, v pátek se samostatnou barevnou přílohou Sport 

magazínem. Průměrný denní náklad za říjen 2011 byl 51 353 výtisků,
115

 čtenost za 2. a 

3. čtvrtletí 2011 251 tisíc čtenářů.
116

 

V roce 2010 měl Sport své stálé redaktory v Praze, Brně, Zlíně, Liberci, Ostravě 

a Českých Budějovicích, z těchto poboček pak nejvíc novinářů v Ostravě, dva. Redaktor 

se v této pobočce stará o všechny události, které se dějí v regionu, vedle toho má 

specializaci i pro nějaký další sport, píše tedy články jak pro sekci fotbalovou, 

hokejovou, tak i ostatní sporty. Jeho hlavní činností však je pokrývat v regionu 

fotbalové a hokejové dění, tedy dva sporty, které jsou pro deník nejdůležitější.
117

 

V redakci bylo v roce 2010 zaměstnáno 65 lidí, novinářů včetně krajánků a 

fotografů bylo 50. Největší bylo fotbalové oddělení, s 10 novináři na plný a jedním na 

poloviční úvazek, následovalo hokejové oddělení se 7 pracovníky a oddělení ostatních 

sportů také se 7 novináři. Dalšími pracovníky byli editoři, grafici, apod. Externistů měl 

Sport zhruba 40, pokrývali nižší soutěže, fotbalové až na pátou nejvyšší úroveň, 

hokejovou po třetí nejvyšší úroveň.
118

 Ženy novinářky byly ve Sportu tři, jejich počet 

podle Tomka vyplývá z toho, jak mají ženy zájem o sport. Poměr kopíruje čtenářskou 

strukturu deníku, kde přes 90 % čtenářů jsou muži.
119

 

Deník Sport vychází ve dvou mutacích, pro Čechy a pro Moravu, a to od roku 

2004. Některá vydání tak mají rozdílnou titulní stranu,
120

 která vyvolává větší zájem 
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čtenářů, tj. je jim blíže z regionálního hlediska. Obě dvě verze se vyrábí v Praze, oproti 

konkurenci mají výhodu pozdější uzávěrky, která je v půl 12, výjimečně ji lze po 

dohodě s tiskárnou i posunout. 

Pracovní doba novinářů je hodně individuální a záleží na probíhajících 

sportovních událostech. Každý den jsou dvě základní porady, jedna dopolední, kdy se 

hodnotí noviny z minulého dne, a zhruba se určí, o čem se bude psát. Na odpolední 

poradě se pak upřesňuje, kde který materiál bude, co se dá na titulní stránku, jaké se 

použijí fotografie. Dále jednotlivá oddělení mají svoje individuální porady. V pátek je 

další porada ve 13 hodin, na které se diskutuje o náplni deníku v dalším týdnu a o 

obsahu příloh. Každý den je jeden člen z vedení určen supervizorem vydání, tedy 

vedoucím vydání, jeho úkolem je číst a schvalovat články. Jedinou stanovenou pracovní 

dobu mají grafici a editoři, kteří se střídají ve směnném provozu, ostatní pracují i do 

pozdního večera a samozřejmě o víkendech, které jsou těžištěm sportovního dění. 

Novináři měli zázemí ve třech sálech, v jednom pracovali editoři, grafici a vedoucí 

oddělení, v jiném redaktoři. Každopádně možnost vzájemné komunikace mezi nimi 

nebyla ideální.
121

 Situace se změnila v listopadu 2011, kdy se celá redakce přestěhovala 

do integrovaného newsroomu.
122

 

Organizace práce redaktorů je taková, že u větších klubů typu Sparty nebo 

Slavie jsou dva nebo tři novináři, kteří jsou více v kontaktu s klubem, rozhodně mají ale 

širší záběr a píší i o dalších tématech. Není jejich každodenní povinností přinést téma, 

které ostatní noviny nemají, a to vzhledem k tomu, že se editoři a vedení redakce snaží 

do novin vybírat jen ty nejlepší materiály. Podle všeho ale o koupi novin u čtenářů 

nerozhoduje kvalita článků, ale hlavně aktuální dění. Nikdy se přitom nestane, že by 

deník neměl o čem psát, vždy je problém s velkým množstvím materiálu, který se do 

novin nevejde. Zasáhnout často musí editoři a články krátit. Jak už bylo uvedeno, 

nejdůležitějšími sporty jsou pro deník fotbal a hokej, ale snaží se psát i o amatérském 

sportu, spíše ale formou rad při amatérském sportu. Vychází se z premisy, že lidé sice o 
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hokeji a fotbale nejvíc čtou, sami ale provozují jiné sporty. Z agenturních zdrojů 

využívá deník ČTK, Reuters a AP.
 123

 

Šéfredaktor Lukáš Tomek zažívá zpětnou vazbu od čtenářů jen výjimečně. 

„První kontakt čtenáře je vždy s redaktorem. Pokud to už překračuje určité hranice, až 

pak do toho vstupuji já. Všeobecně sportovní příznivci mají tendenci za dvěma 

negativními články vidět, že vedeme proti klubu negativní kampaň. Tak to ale 

samozřejmě není.“
124

  

Platové zařazení novinářů se hodně liší v závislosti na tom, jestli přijde hned po 

škole bez praxe, nebo nemá vystudovanou příslušnou vysokou školu (žurnalistiku, 

případně tělovýchovu). Takoví novináři jsou o hodně méně placení než ti, které si 

vedení vytipuje a přichází z jiných novin. Plat se přitom neodvíjí podle toho, o jakém 

sportu redaktor píše. Redaktor s desetiletou praxí má plat 35 – 40 tisíc hrubého. Jako 

benefity mají zaměstnanci 5 týdnů dovolené, stravenky, jazykové kurzy a příspěvek na 

penzijní pojištění. Každé oddělení má k dispozici automobil, každý z novinářů vlastní 

služební notebook, mobilní telefon a diktafon.
125
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4 Sportovní zpravodajství jako novinářský žánr 

4.1 Sportovní zpravodajství v současnosti 

Sportovní zpravodajství je jednou z ustálených rubrik, kterou čtenář zpravidla 

najde téměř ve všech novinách různého zaměření (není např. ve Financial Times, 

v českém ekonomickém deníku E15 však nechybí). Je už tak zažitou rubrikou, že by 

bylo nemyslitelné, kdyby z novin náhle zmizelo. Sport a zejména sportovci se stávají 

objektem zájmu lidí, kteří se o sport příliš nezajímají, i vzhledem k bulvarizaci a 

personalizaci.  

Spolu s růstem zájmu o sport stoupají i požadavky konzumentů na úroveň 

zpravodajství. Televizní sportovní přenos se dnes neobejde bez opakovaných záběrů a 

špičkového výkonu komentátorů, fotbaloví diváci ale chtějí vidět i statistiky držení 

míče, počet kilometrů, které ten či onen hráč naběhá během utkání, stejně tak 

vzdálenosti „zdi“ od hráče, který zahrává přímý volný kop. Vedle těchto grafických 

prvků požadují diváci i zrychlení zpravodajství. „Lidé dnes vytvářejí mnohem vyšší 

požadavky na obsah novin, už nestačí napsat reportáž o zápase, do druhého dne chtějí 

mít analýzy, ohlasy odborníků.“
126

 To klade náročné požadavky na novináře, kteří 

v minimálním čase musí podat maximální výkon. Stoupá i počet sportovních on-line 

reportáží a to i z nižších soutěží (v ČR např. onlajny.cz).  

4.2 Sportovní zpravodajství podle typu novin 

Zaměření na konkrétní druh sportu, způsob referování a rozsah sportovní rubriky 

se liší podle typu novin. Phil Andrews
127

 rozlišuje sportovní zpravodajství podle čtyř 

typů novin pro různé cílové skupiny. 

Noviny velkého formátu: jejich cílovou skupinou jsou lépe vzdělaní lidé na 

manažerských pozicích, kteří mají odpovídající výši platu. Sporty, které tyto noviny 

velkého formátu pokrývají, odrážejí zájmy čtenářů. Rozsáhle informují o 
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nejpopulárnějších sportech, ale přikládají větší váhu i sportům, kterým většinou holdují 

bohatší lidé, jako je třeba golf, tenis, squash nebo veslování.
128

  

Bulvární noviny střední třídy: jsou zaměřeny na skupinu střední třídy, 

nejpopulárnější sporty mají největší objem pokrytí. V novinách se často objevují články 

o sportech, které hrají nebo sledují starší lidi, jako jsou kuželky nebo kriket. Sporty, 

které přitahují ženy, jako Wimbledon nebo dostihy v Ascotu, mohou být také 

zpravodajsky pokryty, s tím, že někdy se místo na sport zaměřují např. na módu.
129

  

Bulvární noviny spodiny: sport se svým značným množstvím celebrit a 

dramatickým obsahem je velice důležitou součástí bulvárního receptu. Odkazy na 

hlavní sportovní události mohou být i na titulní stráně novin. Rozsah sportů, které 

pokrývají, je jednoznačně zaměřen na ty nejpopulárnější, jako je fotbal ve VB a Irsku, 

baseball a americký fotbal v USA, kriket v Indii a Pákistánu, lokální formy fotbalu 

v Austrálii, Novém Zélandu a Jižní Africe. O těchto populárních sportech se snaží 

informovat i mimo sezónu, aby uspokojil chutě čtenářů, často na úkor sportů, které 

zrovna mají sezónu.
130

 

Regionální a lokální noviny: pokrývají dění ve specifické geografické oblasti. 

Ve Velké Británii soutěží se silnými národními deníky, které mají dobré zdroje, a 

spoléhají na svou lokální vyhraněnost, a to nejen ve sportovní rubrice. Ve větších 

zemích mají téměř všechny noviny regionální mutace. Jejich sportovní pokrytí je ve 

velké míře místní, a jejich reportáže bezostyšně zaměřeny ve prospěch místních 

sportovců a týmů. Opět převažují populární sporty, ale i sporty, které mají hodně 

místních diváků, dostávají mnoho prostoru. Sporty, které jsou celkově málo sledované, 

se stanou prominentními, pokud si místní sportovci nebo tým vedou výjimečně dobře.
131
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4.3 Začlenění sportovního zpravodajství dle typologie zpravodajství 

John Hartley rozlišuje sportovní zpravodajství jako jedno z šesti témat 

zpravodajství – vedle politických, ekonomických, zahraničních, domácích a 

příležitostných událostí. Zároveň uvádí, že sportovní zpravodajství většinou akcentuje 

mužské a profesionální sporty.
132

  

Z dvanácti zpravodajských hodnot podle Galtunga a Rugeové
133

 jsou pro 

sportovní zpravodajství charakteristické: frekvence, překvapení, kontinuita, vztah 

k elitním národům, vztah k elitním osobám, negativita. Většina sportovních soutěží se 

odehrává s předem danou frekvencí, např. fotbalová liga se hraje v ČR jednou týdně 

vždy o víkendu, hraje se na 30 kol, což zajišťuje kontinuitu zpravodajství. Vlastně je to 

pořád zpravodajství o tom samém, mění se jen výsledky a aktéři zápasů. Právě ty jsou 

předmětem překvapení, která jsou často diskutována několik dní, a doprovází je i 

negativní záležitosti – různé dopingové aféry, korupční skandály, chování hráčů, apod., 

které jsou pro recipienty mnohem zajímavější, pokud v nich figurují elitní sportovci. 

Sportovní zpravodajství přitahuje diváky, i pokud se jedná o elitní národy, v centru 

zájmu evropských fotbalových diváků je pětice evropských fotbalových lig (Španělsko, 

Anglie, Itálie, Německo, Francie).  

Co je klíčové pro výběr sportovních událostí novináře? Primárně to jsou zřejmě 

události, které jsou v novinách rutinní, tzn., že čtenáři jsou na ně zvyklí, to vyplývá 

z výše uvedené kontinuity. Dále to je důležitost zprávy pro další dění ve sportu, 

případně i zajímavost týkající se nezvyklého sportovního výkonu. U lokálního 

sportovního zpravodajství je zřejmě nejdůležitější kritérium blízkosti. 

Podle Tuchmanové
134

 editoři a reportéři rozdělují zprávy do pěti kategorií: hard, 

soft, spot, developing a continuing news. Sportovní zpravodajství se podle obsahu 

článku dá zařadit do všech pěti. Hard news jsou definovány jako případy událostí, které 

bude případně možné analyzovat a interpretovat, obsahují faktické vysvětlení událostí 

považované za zajímavé pro média. Může jít např. o oznámení hokejového klubu 

Hradec Králové o vstupu do Kontinentální hokejové ligy. V kontrastu s hard news jsou 
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soft news, jinak známé jako feature nebo „hluboce lidské příběhy“. Někdy je těžké se 

rozhodnout, zda událost zařadit mezi hard nebo soft news, protože splňuje obě kritéria. 

Ve sportovním zpravodajství se jedná např. o článek popisující boj sportovce se 

zákeřnou nemocí a jeho následné vítězství nad ní. Spot news definovali pracovníci 

v médiích jako podkategorii hard news. Nejčastějším tématem spot news jsou požáry, 

tornáda, nehody, vraždy nebo zemětřesení, tedy události spjaté s přírodou, trestním 

řádem nebo technologií. Příkladem ze sportovního prostředí jsou články o nedostatku 

sněhu a následném zrušení závodu, zemětřesení v Japonsku a zrušení mistrovství světa 

v krasobruslení, automobilových nehodách sportovců či jejich prohřešcích proti zákonu 

(v tomto ohledu se proslavil např. basketbalista Dennis Rodman). Další podkategorií 

hard news jsou developing news, kde novináři uváděli ty samé příklady jako u spot 

news, s tím rozdílem, že u developing news dochází postupně k nalézání dalších 

informací týkajících se události. Ve sportovní oblasti se může jednat o korupční aféru a 

postupné rozplétání všech nitek, které vedou k funkcionářům a rozhodčím. Jako 

continuing news označili novináři několik článků, které mají stejné téma. Může se 

jednat o sérii článků před startem sezóny, kde je čtenář informován o průběhu přípravy 

týmu na sezónu, o posilách a cílech týmu.  

M. D. Lowes dokonce sportovní zpravodajství z typologie Tuchmanové 

vyčleňuje, když podle něj „existuje v novinách stranou od hard a soft news jako zdroj 

úniku a potěšení.“
135

  

Phil Andrews ještě uvádí u sportovní žurnalistiky další dva typy zpravodajství, a 

to running story a follow-up story. „Running story definuje jako zprávu, která se vyvine 

časem. Může začít například jako prohlášení antidopingové komise, že sportovec měl 

pozitivní dopingový nález, ale od této chvíle může informování o události ‚běžet‘ i 

týdny. Follow-up stories uvedou hlavní zprávu do pozadí a sledují vývoj doprovodných 

událostí. Například když nějaký hráč přestoupí do jiného týmu, follow-up story se může 

zaměřit na to, jak bývalý klub hodlá tohoto hráče nahradit.“
136
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Jaké mohou být funkce sportovní rubriky v médiích? „Jedná se o funkci 

zábavnou, psychicky-relaxační, identifikační, socializační, eskapistickou a situaci, kdy 

sport v médiích slouží jako odraz kulturních hodnot“.
137

  

Události se rozlišují i podle toho, zda jsou dopředu očekávané. Neočekávaná 

událost je zpráva, jejíž zveřejnění určují novináři, může se jednat např. o rozhovor nebo 

zajímavou reportáž. Dopředu očekávaná událost je událost oznámená organizátory, 

zprávy o této události se objeví v médiích den po události. Nečekaná událost se objevuje 

nenadále, informace o ní se šíří ještě ten samý den nebo nadcházející den.
138

 Dopředu 

očekávaná událost je tak např. oznámení nominace hráčů na turnaj, nečekaná pak bývá 

často exkluzivní zprávou konkrétního média, kterou přejímají další média. Může se 

třeba jednat o oznámení ukončení kariéry sportovce nebo jednání o přestupu sportovce. 

Ve sportovním zpravodajství dochází i k pseudoudálostem, např. před zahájením 

sezóny pořádá klub tiskovou konferenci, výstupy z ní se objeví v médiích. 

I na sportovní stránky proniká infotainment, projevuje se zejména personalizací, 

zaměřením na celebrity a bulvarizací. Personalizace zasahuje sportovce, ale i novináře. 

Zatímco sportovci jsou často zosobněním určitého sportu a veškerá pozornost se 

soustředí na úspěšného sportovce a nikoliv na další, méně úspěšné sportovce tohoto 

sportu, svůj obličej a jméno se snaží prodat i sportovní novináři. V novinách jsou 

otištěny u článků jejich fotografie, mají své názorové blogy. V DS je tento trend patrný 

od roku 2006.
139

  

Někteří novináři se stávají i celebritami, nebo spíše pseudocelebritami, a to když 

se ještě vedle své profese věnují jiným činnostem – to je případ bývalého sportovního 

komentátora Novy Pavla Poulíčka, který uváděl zábavný pořad Kolotoč, nebo reportérů 

České televize Petra Svěceného a Vojtěcha Bernatského v pořadu Guinessův svět 

rekordů. Může pak sportovní divák brát takové lidi vážně, když zrovna náhodou 

komentují sportovní událost? V současné době se ze sportovců stávají celebrity z jiného 
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důvodu než sportovních výkonů. Je pravdou, že málokdo se stane sportovní celebritou, 

aniž by se o to přičinil výrazným sportovním výkonem. I když ale už výkon ustupuje, 

stále se může udržet vysoko na žebříčku sportovních hvězd, stačí k tomu relativně málo 

– oženit se s jinou hvězdou sportu, pop music, nebo show businessu, pravidelně 

vytvářet skandály, aféry – i negativní publicita je dobrá. Následně se ukazuje, že média 

se o sportovce zajímají a zobrazují je i v případě, když se kolem nich nic zásadního 

neděje. Svým čtenářům ale servírují na první stránce, že Tomáš Řepka si koupil nové 

porsche.
140

 Celebrity i lépe prodávají zboží a produkty svých sponzorů, je možné si 

s nimi lépe sport ztotožnit.
141

 

Zaměření na zprávy o celebritách vlastně vede k bulvarizaci sportovního 

zpravodajství a souvisí s jeho zábavnou funkcí. Bulvarizace znamená nejen to, že se 

v médiích stále častěji objevují sportovní celebrity, ale i to, že se často informuje i o 

negativních stránkách sportu. Známé rčení praví, že pro novináře je dobrá zpráva 

špatnou zprávou, protože pak zpravodajství nikdo nesleduje. Všichni si rádi přečtou o 

dopinku sportovní hvězdy, ale číst teoretické články o tom, jak dopinku zabránit např. 

již u mladých sportovců by je nebavilo. Bulvarizace se projevuje i změnou grafické 

podoby zpravodajství, v novinách mnohem více prostoru dostávají velké barevné 

fotografie, snižuje se objem textu, text je rozbíjen leckdy bezúčelnou grafikou. 

4.4 Cílová skupina sportovního zpravodajství v tisku 

Proč se specializované sportovní deníky i sportovní rubriky deníků zaměřují 

téměř výhradně na referování o mužských sportech? Důvody jsou dva a navzájem spolu 

souvisejí. Jedním je publikum jako takové a jeho zájmy a druhým inzerenti a jejich 

zájmy. 

„V oblasti sportu jsou „správným publikem“ muži mezi 18 a 45 lety s kupní 

silou, která se může stočit směrem, který určí dobrý způsob inzerce.“
142

 Je tedy možné 

určit poměrně úzkou cílovou skupinu navzdory tomu, že by se mohlo zdát, že sportovní 

publikum je značně diferencované, ať už vzděláním, zájmy nebo demografickou 

charakteristikou. Co zajímá tyto čtenáře? Primární je jejich zájem o typické mužské 

sporty, jako jsou fotbal a hokej (liší se podle konkrétní země), dále motorismus a 
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případně basketbal. To vše v mužském podání, nikoliv ženském. V případě vrcholných 

úspěchů ženských sportovkyň je zřejmě zaujme i ženský sport. „První obsahová analýza 

Joea Scanlona obsahu sportovních stránek 30 kanadských deníků odhalila, že výtisky 

deníků obsahují ve velké většině mužské profesionální sporty. Šokujících 86,9 procent 

všech zpráv mohlo být označeno jako mužské, pouze 5,5 procent bylo čistě ženských, 

zbytek byl obojí nebo se nedal zařadit.“
143

 Lowes tento poměr nazývá „šokujícím“, 

nicméně to je vcelku normální jev u deníků zkoumaných v této práci, a i ostatní 

badatelé dospěli k podobným výsledkům.
144

 Záleží na úhlu, z jakého se na tento poměr 

člověk dívá, většinou to je jen pouhé konstatování faktu, který má své hlubší příčiny.  

Situace v regionálním tisku by měla být jiná, reportéři nemají přímo nařízeno, 

kterým sportům se mají věnovat a jakou část mají tvořit mužské a ženské sporty. Obsah 

zpravodajství určuje do značné míry již zmíněná regionálnost, kdy je předpoklad, že se 

čtenáři zajímají i o ženské sporty v jejich okolí, část čtenářů mohou tvořit i přímo aktéři 

sportovních událostí, další recipienti si o ženském sportu přečtou proto, že znají ženy 

sportovkyně nebo funkcionářky. 

V publiku typicky mužských sportů, jako jsou hokej a fotbal, začínají mít stále 

větší zastoupení ženy, patrné je to v hledištích hokejových zápasů. Pokud pak probíhá 

akce typu mistrovství světa v hokeji, zajímají se o hokej ženy ve větší míře. Je 

předpoklad, že pravidelné návštěvnice fotbalových a hokejových zápasů čtou reportáže, 

nicméně v celkovém součtu se zjevně jedná o minoritní skupinu. „Ženské publikum je u 

nás mezi 6 – 8 %, navíc se ještě nejvíc zajímá o fotbal a hokej, podobné je to u všech 

sportovních novin ve světě. Netoužíme po tom mít větší ženské publikum, museli 

bychom psát víc o krasobruslení, tím bychom naštvali inzerenty a mužskou část 

publika,“
145

 říká na toto téma šéfredaktor DS Lukáš Tomek.  

Jedním důvodem, proč jsou sportovní deníky hlavně o mužských sportech, je 

tedy fakt, že o sport se zajímají převážně muži, druhým důvodem jsou inzerenti, kterým 

toto publikum vyhovuje, protože mohou snáze zacílit reklamu. „Čím víc je užší cílová 

skupina čtenářů, tím větší zájem to vyvolává u inzerentů a tím víc si mohou účtovat za 

inzertní prostor. Hlavní ligové sporty jsou v tomto ohledu ideální, vydavatelé mohou 

počítat s tím, že inzerentům neustále dodávají vysoce koncentrované a snadno 
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identifikovatelné mužské publikum.“
146

 V dnešní době, kdy jsou příjmy z inzerce 

zásadní pro chod většiny novin, si jednoduše vydavatelé a posléze šéfredaktor a 

redaktoři nemohou dovolit tuto zákonitost ignorovat a experimentovat a navyšováním 

objemu ženských sportů s vizí, že možná přiláká ženské publikum.  

Cílovou skupinu čtenářů charakterizoval i Aleš Sekot: „Čtenáři sportovních 

rubrik jsou zpravidla muži mladšího či středního věku, průměrného či lehce 

nadprůměrného příjmu se zájmem o jistou svéráz dynamiky životního stylu. Stávají se 

tak středem pozornosti zejména ze strany prodejců automobilů, pneumatik, náhradních 

dílů a příslušenství pro automobily, prodejců kol a sportovní výbavy, "providerů" 

zahraničních zájezdů a letenek, výrobců alkoholických nápojů, vlasové kosmetiky, 

sázkových kanceláří a výrobců nabízejících prostředky zvyšujících potenci.“
147

 

Jaké jsou tedy hlavní komodity objevující se v inzerci ve sportovních rubrikách? 

Evidentně se liší stát od státu a záleží i na místní legislativě, jakou inzerci povoluje. 

V Kanadě jde o fast foody, elektroniku, auta, pivo a sportovní oblečení a potřeby.
148

 Ve 

Francii nejčastějším zadavatelem reklamy bývají automobilové společnosti a celkově 

firmy, které mají s automobily spojenou činnost. Často se objevují i reklamy na alkohol 

a kosmetiku. Reklama na určitou komoditu bývá navíc na stránkách sportu, na který 

reklama odkazuje.
149

 Dochází tím ještě k lepšímu zacílení reklamy.  

Proč lidé sledují sportovní zpravodajství? Existuje několik důvodů. Primárním je 

zájem o konkrétní sport, amatérské či profesionální zapojení do sportu, ať už na úrovni 

sportovce, trenéra nebo funkcionáře. Dále je potřeba si uvědomit výrazný rozdíl 

sportovního zpravodajství oproti jiným druhům zpravodajství. Sportovní klání je, snad 

jen spolu s kulturní událostí, jednou z mála možností, jak být osobně přítomen události, 

o které se píše v novinách. To se čtenáři nepodaří u politických událostí, málokdy u 

zahraničních, možná spíše u domácích nebo ještě lépe lokálních. Sportovní 

zpravodajství tak dává možnost lidem, kteří byli účastníky akce, znovu si prožít zážitek 

a srovnat své dojmy s dojmy reportéra odborníka. Podle Andrewse „ti, kteří na fotbale 
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byli, čtou s větším nadšením reportáže ze zápasu. Někteří čtenáři chtějí otestovat svoje 

názory na zápas, které si utvořili při jeho sledování s tím, který má expert.“
150

 Reportáže 

tak mohou suplovat debatu o zápase v restauraci u piva. Ačkoliv čtenář je na zápase 

přítomen, vidí jen dění na hřišti, ale už nemá zákulisní informace – rozhovory s hráči a 

trenérem, vyjádření aktérů ke sporným situacím, atd. I to je důvod, proč si noviny druhý 

den rád přečte a zjistí více o pozadí utkání. 

4.5 Zpravodajské postupy ve sportovním zpravodajství
151

 

Forma, v jaké divák dostává sportovní informace, se liší podle druhu média a 

každé médium má schopnost zachytit události jiným způsobem. „I to je důvodem, proč 

si jednotlivé druhy médií ve sportovní oblasti příliš nekonkurují. Základní 

charakteristiky sportovního zpravodajství novin a časopisů se vyznačují důrazem na 

zprávy a informace, nabídkou přehledu posledních událostí, poskytnutím konkrétních 

dat a informací, důrazem na důvěryhodnost, upozorněním na pozadí sportovních 

událostí a vyšší mírou kritičnosti vůči sportu a sportovním osobnostem. Rozhlas a 

televize se naopak při prezentaci sportovních událostí soustřeďují na pobavení, 

představy a historky, prezentaci v reálném čase, adoraci akčnosti a heroismu a 

konformní vztah vůči světu sportu a jeho představitelům.
152

  

V novinách od sportovní reportáže zřejmě očekáváme standardní výstup ve 

formě titulku, perexu, mezititulků a chronologickou posloupnost. Deníky však už tuto 

šablonu již nedodržují. Často je v perexu shrnuto celé utkání, poté následuje samotná 

reportáž, popis konkrétní situace a vzápětí citace hráče, který byl jejím účastníkem, 

nebo vyjádření trenéra, a až poté dokončení reportáže. Slučují se tak rozhovor a 

reportáž, důvody mohou být různé, jednak snaha o oživení reportáže, jednak málo 

prostoru na zvláštní rozhovor, ohlasy se tak musí zakomponovat do reportáže. 

Vedle sportovní reportáže, rozhovorů a článků si čtenáři chtějí přečíst i různé 

polemiky, analýzy a komentáře sportovního dění, ve specializovaných sportovních 
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novinách či časopisech je jim věnován pravidelně dostatečný prostor. V běžných 

denících se často objevují u ostatních komentářů. 

Michal Kliment porovnával ve své bakalářské práci zpravodajské postupy v DS 

a ve francouzském sportovním deníku L’Equipe. „Francouzské žurnalistické materiály 

v prvním odstavci zřídkakdy odpovídají na základní žurnalistické otázky (kdo, co, kdy, 

kde, jak, proč). Úvod bývá spíše literární a má za cíl zaujmout čtenáře svým stylem a 

neobvyklostí. Základní otázky jsou obvykle zodpovězeny až v další části textu, přičemž 

odpověď na otázku „proč“ není tak bezpodmínečně nutná jako v případě českého 

zpravodajství. S výjimkou agenturního zpravodajství tiskové kanceláře Agence France-

Presse (AFP) se většinou neuplatňuje model obrácené pyramidy.“
153

 

Vzhledem k tomu, že většina sportovních událostí je předvídatelná (víme, že 

v neděli v 18 hodin se střetne mužstvo A s mužstvem B, samozřejmě už nevíme, jak 

souboj dopadne), funguje sportovní zpravodajství často na principu systému pozvánka-

referát-ohlasy.
154

  

Pozvánka se objevuje většinou den před sportovní událostí nebo přímo v den 

události, při významné sportovní události i dříve. Může se jednat o stručný výčet 

soupeřů, místa utkání a času v rámci rubriky přehledu sportovních akcí na víkend, 

anebo se může skládat z větších materiálů, jako jsou rozhovory s aktéry, statistiky a 

historie vzájemných duelů, předpokládané sestavy, tipů odborníků na vítěze, informací 

pro fanoušky o cenách vstupenek a případně zvláštních bezpečnostních opatřeních. 

Kluby před zápasy většinou posílají novinářům všechny tyto informace v tiskových 

zprávách s dostatečným předstihem, jednak tak poskytují dokonalý servis, jednak se tak 

chtějí vyhnout snahám novinářů kontaktovat sportovce před utkáním a rozptylovat je. 

Referát je samotná reportáž z utkání, jejíž podoba se může značně lišit, jak již 

bylo uvedeno. „Má za cíl popis klíčových informací ve formě zprávy, reportáže či 

výtahu, ale také prezentováním měřitelných faktů a ve sportovních denících často i 

grafickým nebo slovním zhodnocením události. Účelem referátu je přiblížit událost těm, 

kteří ji neviděli, ale také nabídnout názorovou alternativu či srovnání divákům, jež byli 
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přítomni. Kromě toho recipient od referátu očekává také rozptýlení, analýzu, kritický 

pohled a začlenění do kontextu nutné k orientaci.“
155

  

Ohlasy jsou pak názory přímých účastníků a většinou se objeví již vedle 

reportáže, mohou následovat ale i další den a v případě, že jsou otázky redaktora více 

nadčasové, tak i v dalších dnech. Vedle přímých aktérů ale mohou zhodnotit zápas i 

odborníci a je čas na hlubší analýzu či ohlasy čtenářů (např. známkování výkonu hráčů).   

Pokud se vrátíme ke srovnání deníku L’Equipe a DS, je rozdíl čitelný na první 

pohled. Po skončení fotbalového ligového kola věnuje L’Equipe každému zápasu jednu 

stránku a tedy mnohem více materiálů než DS. Další rozdíl podle Klimenta spočívá i 

v tématech obou deníků. „Sport si po dobu sníženého množství sportovních události 

témata sám vytvářel (byť mnohdy na základě aktuálního dění), kdežto L’Equipe stále 

hledal nové informace z tradičních oblastí, kterými by své čtenáře zásobil.“
156

  

I ve sportovním zpravodajství je, stejně jako v běžném zpravodajství, často 

zmiňován požadavek objektivity. Je jí však možné dosáhnout? Absolutní objektivita 

není zřejmě možná z důvodu, že o jednom z týmů ví často novinář více informací. To se 

poté promítá do reportáže, hráče jednoho z týmů zná lépe, lépe je dokáže identifikovat 

v některých situacích, zatímco když v těchto situacích nepozná hráče druhého týmu, 

nejspíš tuto situaci z referátu vypustí. Lepší informovanost se může projevit i 

v rozhovorech po zápase, kdy si bude vybírat hráče, které sleduje a něco o nich ví – 

v opačné situaci se špatně dělá jak klasický, tak komentovaný rozhovor, protože není 

často možné vycházet pouze z průběhu zápasu.  

Hodně diskutovanou otázkou je objektivita v případech referování o národním 

týmu a na lokální úrovni. „Jsou příležitosti, kdy je dovoleno a zároveň očekáváno, že se 

novináři odchýlí od absolutní neutrality. Čtenáři místních novin mohutně podporují 

místní týmy nebo sportovce, někdy s velkým zapálením, a čekají, že jejich stranění 

převezmou i místní média. Pokud tým z okolí dosahu místních novin hraje s týmem 

odkudkoliv odjinud, mělo by být na událost pohlíženo očima místního týmu. Podobně 

národní média budou referovat o události, jejímž účastníkem je národní tým, z pohledu 
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národního.“
157

 K referování o národním týmu se vyjádřil šéfredaktor DS Lukáš Tomek. 

„Pokud píšeme o národním týmu nebo českém týmu v pohárovém mezistátním utkání, 

snažíme se dát čtenářům najevo, že mužstvu přejeme, aby vyhráli. V reportáži po 

zápase ale utkání nepřikrášlujeme, jsme objektivní a píšeme natvrdo, jak se věci měly. 

V regionech máme ten samý postup, ale cítíme, že novináři jsou tam víc pod tlakem ze 

strany klubů než v Praze.“
158

 Pohled na způsob informování o lokálním týmu přidal 

Michal Čejka. „Pokud místní tým hraje v zápase hrozně, tak to napíšu. Žádného nátlaku, 

abych psal o mužstvu pěkně, si nejsem vědom. Oni chápou, že nic negativního 

nehledám, že se pouze snažím být objektivní.“
159

 To, že by se v tisku objevilo 

„mykání“, je dnes už prakticky vyloučené, v televizní sportovní žurnalistice je však 

hodně často slyšet u zápasů národního týmu. Podvědomě se objevuje ve chvílích, kdy se 

týmu daří, a mizí v momentech, kdy tým prohrává – to pak už „neprohráváme my, ale 

oni“.  
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5. Regionální sport v celostátních českých médiích160
 

5.1 Elektronická média 

5.1.1 Česká televize 

Sport dostává na České televizi (ČT) prostor vedle zpravodajství na 

zpravodajském kanálu ČT24 a hlavním kanálu ČT1 prostor především na sportovním 

kanálu ČT4, který by spuštěn v únoru 2006. Specializovaný kanál se přitom soustředí 

především na sportovní události světového a celostátního významu. Regionální 

sportovní zpravodajství tak má v ČT pravidelné zastoupení pouze ve dvou relacích: 

v Událostech v regionech (ČT1 a ČT24) a v pořadu se čtrnáctidenní periodicitou Sport 

v regionech (ČT4).  

Události v regionech 

Události v regionech jsou pravidelný hlavní zpravodajský regionální pořad 

vysílaný od pondělí do neděle v premiéře od 18:20 do 18:55 na kanálu ČT24 a ČT1 

(pouze pondělí až pátek). Reprízuje se dvakrát, jednou na ČT1 a jednou na ČT24. 

Vysílají jej tři studia, v Praze, Ostravě a Brně. Pouze v brněnských a ostravských 

Událostech
161

 je věnován prostor regionálnímu sportu (pouze od pondělí do pátku), 

jedná se o čtyři až pět minut na konci pořadu. V rámci tohoto času je místo na tři až 

čtyři reportáže, týdně celkem asi patnáct reportáží. Zároveň jsou někdy součástí vysílání 

i čtené zprávy ze studia či telefonáty sportovcům či funkcionářům. Tematicky se snaží 

plnit veřejnoprávní funkci, nekladou důraz na nejpopulárnější sporty, kterými jsou 

fotbal a hokej, ale zachycují i volejbal, házenou, basketbal či ostatní sporty, záleží na 

výběru editora, který se drží striktně regionálnosti. U menších sportů monitorují 
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v zásadě jen nejvyšší soutěž či významné turnaje, u fotbalu a hokeje běžně i druhou 

ligu, která se v regionu hraje, výjimečně i třetí ligu, pokud se v ní objeví zajímavá 

osobnost spjatá s regionálním sportem, nebo vrcholí v závěru soutěže boj o první místo. 

Kromě mužského a ženského sportu má ve vysílání prostor nepravidelně i dětský a 

seniorský sport.
162

 V ostravské redakci přiznávají problémy s nedostatkem sportovních 

událostí. „Záleží na aktuální situaci, v době vrcholících soutěží je materiálu dostatek, ale 

jinak si nemůžeme příliš vybírat, co budeme točit.“
163

 Často se jedná o reportáže, které 

by se nikdy nedostaly do hlavní zpravodajské relace ČT, Branek bodů vteřin. 

V brněnské redakci pracují čtyři interní redaktoři, kteří jsou zároveň editory a 

moderátory sportovní části Událostí v regionech a střídají se po týdnu.
164

 V ostravské 

redakci vyrábí sportovní zpravodajství čtyři interní redaktoři, tři z nich plní editorskou a 

moderátorskou funkci, střídají se také po týdnu. Kromě nich jsou v Ostravě ještě čtyři 

externí redaktoři. Kromě práce pro regionální sportovní zpravodajství se redaktoři 

podílejí na celostátně vysílaných sportovních pořadech, jako jsou Branky body vteřiny, 

Dohráno či magazíny jako Time out, dále pak na nejrůznějších přímých přenosech 

z daného regionu. Sportovní redaktor, který navštíví například utkání 1. fotbalové ligy, 

musí vyrobit do různých pořadů i čtyři reportáže, které se liší stopáží i obsahem.
165

 

Sport v regionech 

Sport v regionech je týdeník, třicetiminutový magazín, vysílá se ve čtvrtek 

v 15:30 na ČT4, třikrát se reprízuje. Na jeho tvorbě se pravidelně střídají pražská, 

ostravská a brněnská redakce, tzn., že každá redakce ho připravuje jednou za tři týdny. 

V pořadu se objevuje šest až sedm reportáží, které mají stopáž čtyři až pět minut. 

Zachycuje nejdůležitější události v regionu za uplynulé tři týdny, mohou se v něm 

objevit i sportovní akce zachycené v Událostech v regionech, v tomto pořadu jsou ale 

reportáže obsáhlejší. Striktně se dodržuje pravidlo, aby se tyto reportáže neobjevily 

v jiných pravidelných sportovních pořadech, například Time outu. Cílem relace je 

zachytit dění nejen ve vrcholovém sportu, ale i dětský sport, neobvyklé sportovní akce 

nebo točit portréty známých osobností spjatých s regionem. Výběr událostí 
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zpracovaných v pořadu se provádí na základě tipů od pořadatelů, pravidelných akcí i 

aktivního hledání ze strany redaktorů.
166

 

Na Sport v regionech jsou příznivé divácké ohlasy, ale především z řad 

pořadatelů, kteří kladně hodnotí reportáže o svém sportu, který rozhodně nepatří 

k divácky atraktivním, a přesto se objeví na obrazovce. Od běžných diváků redaktoři 

zpětnou vazbu nemívají. Úskalím jsou někdy dětské sporty. „Nemůžeme zachytit 

například dětské fotbalové turnaje, kterých se hraje za rok velký počet. Pokud pojedeme 

na jeden, bude na nás vznikat od dalších pořadatelů nátlak, abychom přijeli i k nim a na 

to není prostor. Proto se takové fotbalové turnaje dětí objeví ve vysílání pouze 

sporadicky, dvakrát nebo třikrát za rok.“
167

 

5.1.2 TV Nova 

Od 4. října 2008 existuje stanice Nova Sport (dříve Galaxie Sport), která se ve 

svém programu zaměřuje na velké sportovní akce, zejména mezinárodního charakteru. 

Každou hodinu, pokud se nevysílá přímý přenos nějakého sportu, je deset minut 

věnováno sportovnímu souhrnu ve Sport Expresu, ve kterém však pro regionální sport 

není místo. 

Samotný kanál Nova se regionálnímu sportu také příliš nevěnuje. Ve hlavní 

sportovní relaci v 19:50 jsou ve zhruba pěti minutách příspěvky z nejpopulárnějších 

sportů z domova a ze světa, a proto prostoru na regionální zpravodajství tolik není. Do 

relace se mohou dostat události z regionálního sportu, které jsou velmi zajímavé nebo 

nějak přesahují rámec sportu. Regionální sport se objevuje zejména ve všední dny v 

odpoledních Sportovních novinách v 17 hodin, kde jsou akce menšího rozsahu, nebo 

více regionálně zaměřená témata.
168

   

5.1.3 Prima 

Prima se ve svém celostátním vysílání zpravidla věnuje akcím celostátního 

významu, ale někdy zařadí do vysílání i událost, která má sice regionální charakter, ale 

svou zajímavostí přesahuje hranice regionu. Od pondělí do pátku vysílají partnerské 

regionální stanice v premiéře v 17:40 na kmitočtech Primy dvacetiminutové regionální 
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zpravodajství Minuty regionu, v rámci kterého dostává prostor regionální sport. Náplň 

je plně v kompetenci regionálních jednotlivých studií.
169

 Regionální studia dodávají 

sportovní šoty i do celostátního zpravodajství.
170

  

„Od pondělí do středy vyžívají Minuty regionu v televizi Genus materiál 

z víkendových sportovních akcí a obsahují více sportovních šotů, zhruba tři až čtyři, ve 

čtvrtek už zpravidla pouze jeden. Prostor dostává sport od jedné až po čtyři minuty, 

délka jednotlivých reportáží se může lišit podle situace. Čas je věnován nejenom fotbalu 

a hokeji na nejvyšší úrovni, ale i házené nebo stolnímu tenisu, zhruba dvakrát za sezónu 

dostane prostor i například neregistrovaná liga fotbalu, která je na Liberecku populární. 

Prima si během měsíce přebírá našich zhruba šest až sedm reportáží do své hlavní 

sportovní zpravodajské relace.“
171

 

5.1.4 Český rozhlas 

Sportu je na celostátním kanálu Radiožurnálu věnováno několik minut v rámci 

každodenního hlavního zpravodajského pořadu Ozvěny dne v 18 hodin. Radiožurnál 

dále vysílá magazín Sportžurnál, ve všední dny od 19 do 20 hodin, v sobotu od 18:30 do 

20 a v neděli od 18:15 do 20 hodin. 

„V rámci Sportžurnálu někdy bývá prostor i na regionální sport. Pokud se jedná 

o zajímavou událost, ve vysílání se objeví. Není pevně stanovena úroveň sportu, která 

už se nemůže odvysílat, primární je zajímavost. Příspěvky z regionálního sportu si buď 

pokrývá rozhlas redaktory z pražského studia, anebo využívá spolupráce se členy 

regionálních redakcí.“
172

 Český rozhlas má dvanáct regionálních stanic, z nichž každá 

vysílá svoje vlastní regionální sportovní zpravodajství, jeho podoba a rozsah je 

v kompetenci každé z regionálních stanic. Regionální stanice vysílají sport, který 

nezajímá celostátní vysílání Radiožurnálu, jedná se o soutěže, které nejsou na nejvyšší 

úrovni, anebo o sport, který není v ČR tak ostře sledován, ale zajímá posluchače 

v regionu. „Např. v regionálním vysílaní Českého rozhlasu v Hradci Králové je každý 

den v 8:30 ráno delší vstup, kde redaktoři přináší sportovní aktuality. Jedná se buď o 
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referování o výsledku zápasu, který skončil předchozí den večer, anebo informování o 

sportovním programu v regionu pro nadcházející den.“
173

 Celý den pak probíhá 

sportovní zpravodajství, které je obsažené ve všeobecném zpravodajství v každou celou 

hodinu. „Počet zpráv se pohybuje mezi dvěma až třemi v závislosti na situaci, čas 

vyhrazený pro sport se mění. Během víkendu, kdy se koná nejvíce sportovních akcí, 

vstupují redaktoři do vysílání s živými vstupy i několikrát denně podle potřeby. Ve 

zpravodajství se zaměřují na nejvyšší soutěže a v nejsledovanějších sportech, fotbale a 

hokeji, i na druhou ligu, která se hraje v regionu, reportéři se zajímají i o republiková 

mistrovství. Co se týká preference sportů, má například přednost druhá fotbalová liga 

před první hokejbalovou. Na nižší úroveň již redakce nejde, není na to prostor.“
174

 

5.1.5 Ostatní rádia s celostátním vysíláním 

Na celostátních rádiích Evropa 2, Radio Impuls a Frekvence 1 nedostává 

regionální sport žádný prostor. 

5.2 Internetová média 

Na českém internetu momentálně neexistuje všeobecný sportovní server, který 

by v jednotlivých sportech pravidelně informoval o nižších úrovních (s výjimkou 2. ligy 

fotbalu a hokeje) sportů. Všeobecné sportovní weby fungují samostatně, jako 

internetové mutace tištěných médií (některé mají i svou redakci, někdy jsou redakce 

propojeny a s tím i celé zpravodajství), České tiskové kanceláře (ČTK) nebo televizí. 

Největší pokrytí sportovních událostí má sport.idnes.cz, po něm zřejmě následuje 

sportovní web TV Nova. 

Vedle všeobecných sportovních serverů existují weby, které mají buď 

komerčního zřizovatele, nebo jsou zaštiťovány jednotlivými sportovními svazy. Na 

těchto webech je pak možné čerpat informace o konkrétním sportu ve všech regionech, 

záleží ale sport od sportu, někde je možné jen získat výsledky a rozpis zápasů v nižších 

soutěžích. Z komerčních webů se nejvíce věnují regionálním sportu hokej.cz a fotbal.cz. 

Na hokej.cz jsou podrobné informace o utkáních i 3. nejvyšší hokejové soutěže. 

Rozsáhlý projekt zaměřený na regionální fotbal vytvořil efotbal.cz, který zahrnuje 

fotbalové weby s reportážemi z pěti nejvyšších soutěží jednotlivých krajů. 
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5.2.1 sport.idnes.cz (Mladá fronta Dnes)
175

  

Sportovní zpravodajství je rozděleno do sedmnácti rubrik, k nimž v případě 

velkých sportovních akcí přibývají další rubriky. Nejaktuálnější a obsahově nejbohatší 

zpravodajství přináší web z fotbalu a hokeje, u obou sportů se věnuje i druhé nejvyšší 

soutěži. Na nižší úroveň v těchto sportech se dostává jen v případě, že se vyskytne 

zajímavá zpráva. V ostatních sportech pokrývá výhradně nejvyšší soutěži a případně 

zajímavosti, v házené nepravidelně i druhou ligu. 

5.2.2 lidovky.cz  (Lidové noviny) 

Sportovní zpravodajství je rozděleno do tří rubrik, fotbalu, hokeje a ostatních 

sportů. Ve fotbale se zaměřují na zpravodajství jen z nejvyšší soutěže, v hokeji někdy i 

na druhou nejvyšší soutěž. Z ostatních sportů se věnují jen nejvýznamnějším 

sportovním událostem. 

5.2.3 iHhned.cz (Hospodářské noviny) 

V souvislosti s cílovou skupinou periodika věnuje prostor i méně populárním 

sportům, např. koňským dostihům. 

5.2.4 sport.cz (Právo) 

Sportovní zpravodajství je rozděleno do tří rubrik, nižším soutěžím se věnuje jen 

u fotbalu a hokeje, konkrétně druhé lize, ze kterých však uvádí jen výsledky a sestavy 

zápasů, převzaté většinou z ČTK. 

5.2.5 deniksport.cz (deník Sport) 

V hokeji zachycuje dvě nejvyšší soutěže, ve fotbale přináší výsledky a krátké 

reportáže z druhé ligy, ze třetí jen výsledky. U ostatních sportů přináší zpravodajství jen 

z nejvyšších soutěží a událostí. Web je propojený se sportovním webem deníku Blesk.  

5.2.6 tyden.cz  (Týden) 

Ve sportovním zpravodajství se zaměřuje jen na nejvyšší soutěže. 
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5.2.7 nova.cz (TV Nova) 

Sportovní zpravodajství je rozděleno do osmi rubrik (včetně poměrně 

netradičního pokeru), nabízí bohaté aktuální zpravodajství z nejvyšších soutěží a hlavní 

události, jak z domova, tak ze zahraničí. 

5.2.8 ct24.cz/sport (ČT4) 

Sportovní zpravodajství je rozděleno do deseti rubrik, zahrnuje hlavní události 

ze sportů, o nižší soutěže se nezajímá. 

5.2.9 halonoviny.cz (Haló noviny) 

Web má všechny sportovní zprávy pouze v jedné rubrice, zaměřuje se na 

sportovní události celostátního nebo mezinárodního významu. 

5.2.10 sportovninoviny.cz (ČTK) 

Sportovní zprávy jsou zařazeny v šesti rubrikách, přináší zpravodajství 

z hlavních sportovních akcí, ve fotbale a hokeji i podrobné zpravodajství z druhé ligy. 

5.2.11 aktualne.cz 

Web přináší sportovní informace pouze z nejvyšších soutěží či mezinárodních 

událostí. O nižších soutěžích v ČR neinformuje.  

5.2.12 denik.cz (Deník) 

Internetové stránky jednotlivých regionálních deníků zveřejňují informace o 

sportovním dění v daném regionu a o nejnižších soutěžích. Někdy jsou zveřejněny až 

druhý den a v menším rozsahu, než v tištěném deníku.  

5.3 Tištěná média 

5.3.1 Právo 

Ačkoliv má deník každodenní dvoustránkové zpravodajství z regionu, 

regionálnímu sportu se v něm nevěnuje. Ve sportu dává prostor i menším sportům, jako 

je florbal, hokejbal, ale jen na nejvyšší úrovni. V nejpopulárnějším sportu, fotbale, 

přináší souhrn dění ve druhé lize, poté již jen výsledky a tabulky třetí ligy a divize. 
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5.3.2 Mladá fronta Dnes 

V regionální příloze má prostor i regionální sport, který je zhruba na polovině 

stránky. Pokrývá tak většinou jen nejvyšší soutěže, ale i méně populární sporty, jako je 

například ženský florbal. V pondělí jsou v regionální příloze sestavy regionálních 

fotbalových týmů od druhé ligy až po 3. třídu, zároveň i 1. liga mladšího a staršího 

dorostu.  

5.3.3 Lidové noviny 

Nemají regionální přílohy, v celostátním sportu pokrývají pravidelně nejvyšší 

soutěže, přináší zajímavé rozhovory se sportovci či funkcionáři menších sportů. O 

sportech na nižší úrovni referují pouze pokud se jedná o zajímavost (start exligového 

hráče Vladimíra Šmicera v I.A třídě apod.). 

5.3.4 Hospodářské noviny 

Zaměřují se jen na hlavní sportovní události v nejvyšších soutěžích, zároveň ale 

sledují i méně populární sporty, jako jsou třeba koňské dostihy. 

5.3.5 Blesk  

Sleduje jen nejvyšší ligy, do nižších soutěží jde jen ve výjimečných případech 

(start známého hráče v nižší fotbalové soutěži, zdravotní problémy hráče, rvačky 

diváků). 

5.3.6 Haló noviny 

Ve sportovním zpravodajství pokrývá události z nejvyšších soutěží a akcí, 

informuje ale i o méně populárních sportech, jako je např. kolová.  

5.3.7 Aha! 

Zajímá se o nejdůležitější sportovní akce, u kterých se často soustředí na 

kontroverzní a bulvární témata. 
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5.3.8 Sedmička
176

 

Každý týden přináší 3 – 4 stránky regionálního sportu z konkrétního města, kde 

vychází. Nezaměřuje se na zpravodajství, spíše na sportovní publicistiku, jako jsou 

rozhovory, příběhy, které souvisí s tím, co se stane ve sportu ve městě při nadcházejícím 

víkendu. Servisní sportovní strana nenabízí výsledky, ale tipy, kam vyrazit o 

nadcházejícím víkendu za sportem. Sedmička má zároveň webové stránky, kde se 

objevují pouze články, které vyšly v tištěné Sedmičce. Nejedná se tedy o aktuální 

zpravodajský web.
177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
176
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6 Financování klubu a vztahy s médii a sponzory
178

 

6.1 Financování klubu 

Je nutné rozlišit kluby podle velikosti, protože podle toho se liší i jejich 

financování. Rozpočet větších klubů, které hrají nejvyšší soutěž, se většinou skládá z 

následujících příjmů a výdajů. Příjmy: vstupné, prodej suvenýrů, prodej hráčů, 

sponzoring, dotace od státu (většinou na mládež), dotace od města, televizní a reklamní 

práva, prémie za umístění v domácí soutěži, prémie při postupu do evropské soutěže. 

Výdaje jsou následující: Platy hráčů a zaměstnanců klubu, nákup hráčů, provoz 

stadionu, provoz klubu (náklady na cestování a ubytování, výstroj hráčů, atd.).  

Sportovní oddíl na nižší úrovni má následující příjmy: vstupné, prodej hráčů, 

sponzoring, dotace od obce / kraje. Výdaje jsou následující: nákup hráčů, provoz 

stadionu, provoz klubu. V menších klubech působí sportovci na amatérské úrovni, 

nedostávají žádný plat, naopak si většinou sami platí výstroj či přispívají na cesty 

k venkovním zápasům. Zadarmo často dělají pro klub i ostatní zaměstnanci, buď jako 

koníček ke své práci, nebo případně v důchodovém věku (vedoucí mužstva, trávníkář). 

Samozřejmě částky, které menší kluby inkasují na vstupném či při prodeji hráčů se 

diametrálně liší od těch ve větších oddílech. Na druhou stranu ale mají i nižší výdaje. 

Často žijí zejména z dotací od obce, která může financovat i provoz stadionu, pokud je 

jeho vlastníkem. 

Na obrázku 1 je názorně vidět, jaké jsou vzájemné vztahy mezi klubem, jeho 

fanoušky, sponzory a médii. Klub má určitý okruh fanoušků, kteří navštěvují zápasy, 

generují příjmy na vstupném, případně na prodeji suvenýrů. Jedná se o relativně 

homogenní skupinu, na kterou mohou zacílit sponzoři a umístit své logo či jméno na 

dresy hráčů, mantinely okolo hřiště, světelné tabule, atd. Pokud utkání pokrývá 

zpravodajstvím televize či noviny, fotografie nebo obraz hráčů a zároveň loga sponzorů 

se dostávají jejich prostřednictvím k dalším divákům či čtenářům, a zvětšuje se tak 

počet recipientů, které může sdělení sponzora zasáhnout. Pokud médium generuje 

zpravodajství o populárním klubu a má větší sledovanost, je to přínosné i pro médium, 

protože prodává vlastní reklamu a často i svým inzerentům nabízí úzkou cílovou 
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skupinu. Navíc média mohou přitáhnout pozornost fanoušků ke klubu a ti pak navštíví 

zápas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Vztah médií, sponzorů, klubu a diváků
179

 

 

Nyní si představme situaci, když ze schématu vypadnou fanoušci, kteří se zdají 

být klíčovým prvkem. Na zápasy nebudou chodit diváci, tím pádem se sníží i zájem 

sponzorů o reklamu na stadionu (zasáhne málo lidí), je předpokládaný i nižší zájem 

médií o utkání (nižší zájem čtenářů, pokles vlastní reklamy), v konečném důsledku bude 

mít klub větší problémy s financováním po odlivu sponzorů a média přeorientují svou 

pozornost jinam. Pozornost fanoušků ke klubu poutají i klubové úspěchy, které zároveň 

zvedají sledovanost médií a zvyšují spokojenost sponzorů.  

Logika, která byla právě nastíněna, je ve většině případů neúprosná, a nyní se 

pokusíme ukázat na konkrétnějších případech, jak ovlivňuje vztahy jednotlivých 

subjektů. 
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6.2 Vztahy klubu a médií 

Jak už jsme si ukázali na schématu, vztahy klubu a média jsou propojené a jeden 

bez druhého nemůže existovat. Jaké vztahy mezi sebou mohou z pohledu klubu a jeho 

public relation oddělení
180

 mít? Je to přístup reaktivní, proaktivní a interaktivní. 

Reaktivní znamená, že klub reaguje na dotazy a žádosti novinářů, poskytuje materiály, 

zprostředkovává rozhovory, apod. Pokud je klub proaktivní, sám novinářům posílá 

materiály nebo tiskové zprávy, u kterých očekává, že je médium zveřejní. Samozřejmě 

poskytuje i servis na vyžádání jako v reaktivním přístupu. Interaktivní přístup je založen 

na oboustranném a dlouhodobém vztahu obou subjektů. Tzn, že někdy klub sám 

informuje novináře o novinkách, někdy si novinář vyžádá materiály. V tomto případě 

může akci inicializovat každá ze stran, protože vědí, že ta druhá ji automaticky 

přijme.
181

  

V proaktivním přístupu klub informuje média pomocí tiskových zpráv nebo 

tiskových konferencí, má tak větší zastoupení ve sportovním zpravodajství a větší 

kontrolu nad tím, co se stává sportovní novinkou, a jak se o události píše.
182

 Ne vždy 

tento přístup funguje. Novináři jsou denně zahlceni množstvím tiskových zpráv, kdy 

každý klub se chce dostat do médií, na novináři pak je, aby vybral podle cílové skupiny 

a dalších preferencí, co skutečně použije a co ne. Někdo je skeptický a vidí sportovní 

zpravodajství často jako přepsanou tiskovou zprávu.
183

 Novináři si však sami uvědomují 

výhody a nevýhody používání údajů z tiskových zpráv. „Tiskové zprávy jsou dobré pro 

pozadí ve zprávě, jako statistiky a podobně. Ale nikdy nepoužívám v ní použité citace, 

protože jsou vytvořené člověkem z public relation a pouze přečtené generálním 

ředitelem, který řekne, že je to dobré a ať se to použije. Navíc, když tiskovou zprávu 

použijeme, každý bude mít ty samé citace a my chceme mít svůj vlastní materiál. 

Tiskové zprávy nikdy neodpovídají na otázky a tak musím zvednout telefon, obvolat 

své zdroje a zjistit, jak to všechno vlastně je.“
184

 Podle sportovního editora kanadského 

deníku Examiner se redakce zabývá jen zhruba 10 – 20 procenty tiskových zpráv, které 
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do redakce dorazí, a jen pár z nich se skutečně do novin dostane.
185

 Poměrně odmítavý 

postoj k tiskovým zprávám má i šéfredaktor Deníku Sport Lukáš Tomek. „Příliš je 

nevyužíváme, spíš se snažíme zprávy zjistit sami a mít informaci jako první.“
186

 Pokud 

se však jedná o předzápasové zprávy nebo oznámení o velkých událostech v klubu, 

novináři je vítají, protože jim jejich forma a obsah ulehčuje a zrychluje práci. To 

potvrzuje i tiskový mluvčí Slavie Praha Ondřej Zlámal. „Tiskové zprávy před zápasem 

posíláme všem, jsou kompletní včetně ohlasů hráčů a trenéra a všech statistických 

informací. Novináři ji nemusí předělávat, snažíme se také, aby už nevolali znovu 

hráčům a trenérům a nerušili je. Sport tyto zprávy vždy trochu předělá, případně 

redaktoři volají, když jim zpráva nestačí a chtějí ještě nějaký rozhovor.“
187

 

Je jasné, že v tiskových zprávách většinou pracovníci z klubu sdělují hlavně 

pozitivní zprávy, o negativních událostech se zdráhají informovat. „Negativní tiskové 

zprávy se neposílají, maximálně někdy ve spojitosti s pozitivní. Pokud máme vydat 

negativní prohlášení, činíme tak před uzávěrkou, kdy už nemají novináři čas zjistit si 

další podrobnosti.“
188

 Nicméně ve vztahu klubu a médií to nefunguje tak, že pokud  

klub není spokojen s tím, jak o něm novináři píší, přestane jim zasílat jakékoliv 

informace a přeruší s nimi kontakt. „PR pracovníci nás neodříznou od informací jen 

proto, že píšeme o klubu negativně. Pokud nebudeme psát tak, jak to vidíme, tak 

ztratíme čtenáře, kteří vidí, jak tým skutečně hraje. Pokud budeme psát pouze pozitivní 

zprávy, nebudeme důvěryhodní.“
189

 To potvrzuje i Ondřej Zlámal. „Nikdy jsem nikoho 

neodříznul od informací, není to vhodný způsob komunikace. Novináři se pak klubu za 

to mstí, počkají si, až bude negativní informace a pak jí řádně rozpitvají. Když jsme 

třeba pořádali setkání s novináři a na někoho omylem zapomněli, byl z toho konflikt. 

S médii se nedá válčit.“
190

 Zlámal zároveň nastiňuje, jak to vypadá v případě, že 

médium zveřejní nepravdivé informace. „Volám novinářům, když jsou v článku 

nepřesné informace, i když efekt to moc nemá. Nenadávám jim za to, když uniknou 

informace z nějakého interního zdroje, protože nevím, co to bylo za zdroj. Dá se s nimi 

dohodnout i ohledně nezveřejnění nějaké informace, ale oni mají úkol něco napsat, je 
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potřeba najít jiné téma.“
191

 Ve velkých klubem začíná být pravidlem, že veškeré 

komunikační aktivity klubu jdou před tiskové oddělení, které má tak přehled, kdo 

poskytuje jaké informace a komu. Právě na tiskové oddělení se novináři často i každý 

den obracejí s dotazem, zda je něco nového. „Volají mi denně tři nebo čtyři stále ti samí 

lidé, ptají se, jestli je něco nového. Informace ale dostanou třeba i od někoho jiného 

v klubu než ode mě.“
192

  

Častým jevem v klubech je, že v tiskovém oddělení pracují bývalí novináři. Je to 

výhodné jak pro klub, tak pro novináře, protože takovýto člověk dokáže pochopit 

potřeby novinářů a vyjít jim vstříc, s novináři ho pak často pojí přátelské vztahy či se 

jednoduše znají a tuší, co od sebe mohou očekávat. Klub novinářům vytváří určité 

zázemí, do kterého spadá například možnost bezplatného internetu, občerstvení, 

informace a statistiky k utkání či průběžné informování během zápasu, pokud se třeba 

někdo zraní. Poté se přizpůsobuje i podle potřeb novinářů, např. v případě uzávěrky. 

„Hlavně po zápasech evropských pohárů, které se hrají večer, víme, že novináři mají 

problémy s uzávěrkou a potřebují získat ohlasy hráčů. Než ti by se dostali do mix zóny, 

raději je novinářům dáme přímo z šatny k telefonu nebo nahrajeme v šatně ohlasy a 

dáme k dispozici ČTK, aby je rozšířila mezi ostatní.“
193

   

Na stadionech je již často k dispozici novinářům občerstvení. „V evropských 

soutěžích je to určeno regulemi, že se catering dodává, v rámci české ligy je to podle mě 

slušnost. Novinář přijde hodinu před zápasem, dvě hodiny ho sleduje, hodinu, hodinu a 

půl po něm tam ještě sedí a píše články, nemá čas někam běžet najíst se a napít. Měl by 

mít možnost si občerstvení minimálně koupit v rámci tiskového střediska. Na druhou 

stranu tato naše služba je zneužívaná těmi, kteří se jdou na zápas vyloženě najíst. 

Někteří se dožadují šesti chodů, tyto hovory o jídle mě velmi unavují, přijdou mi 

nedůstojné.  Teď už se to nebere jako dřív, že se klub snaží jídlem novináře uplatit, je to 

spíš standard.“
194

 

Novináři ocení i bezplatný přístup k internetu. „Například ve Skotsku nebo 

Anglii je zvykem za wifi platit, u nás v České republice je zadarmo. Není třeba v Hradci 

                                                           
191

 Tamtéž. 
192

 Tamtéž. 
193

 Tamtéž. 
194

 Tamtéž. 



 

65 
 

Králové, ale to je výjimka. Na lepších fotbalových stadionech je i televize. Pracovní 

místnost pro novináře je ale jen na Spartě a Slavii, jinde ne.“
195

 

Ve sportu zahrnují public relations nejen vztahy s novináři, jakožto media 

relations, ale i community relation, neboli vztahy s fanoušky.
196

 I ty se ale mimo jiné 

vytvářejí přes média. „Sportovní týmy a celkově sportovní ligy jako takové tvrdě 

pracují na vytvoření legie věrných fanoušků sportu, lidí, kteří nejenže budou 

navštěvovat zápasy, ale kteří budou pravidelně sledovat dění okolo svého týmu 

se zájmem hraničícím s náboženskou oddaností. Toto je přesně důvod, proč jsou hlavní 

ligové sporty závislé na intenzivním mediálním pokrytí svých aktivit a událostí. Toto je 

způsob, jak si vytvářejí a udržují astronomický zájem publika v jejich zábavných 

produktech. Mediální pokrytí je nástroj, jak si vytvořit fanouškovskou skupinu.“
197

 

6.3 Vztahy médií a sponzorů 

Sponzoři se do přímého kontaktu s médii v našich podmínkách sice většinou 

nedostávají, ale o to víc na média působí nepřímo skrze kluby, které sponzorují. Cílem 

každého sponzora je zasáhnout co největší skupinu sportovních diváků a přizpůsobují se 

jim i pravidla pro novináře, jak o klubech se sponzorem ve jméně nebo o soutěži psát. 

Tato pravidla buď tvoří svazy, nebo se je snaží zavést kluby.
198

 Na novinářích pak je, do 

jaké míry tato pravidla respektují a jaká jsou vnitřní pravidla redakcí na používání jmen 

sponzorů. „Ctíme například Gambrinus ligu jako název, ale jinak jsou PR články 

nemyslitelné.“
199

 

Situace s přímým kontaktem sponzorů a novinářů je v Severní Americe odlišná. 

Mnoho sponzorů, kteří ve sportu utrácejí hodně peněz, se snaží novinářům různě 

zpříjemňovat jejich práci. Poskytují jim předsezónní informační balíčky, týdenní 

statistiky
200

 – to není v České republice běžné. Je ale vcelku normální, že novináři 

používají různé tašky a další pomůcky s logem sponzorů, tyto věci dostávají hlavně na 

tiskových konferencích. 
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Aidan White se zamýšlí nad tím, jestli je sport skutečně stále sportem a jestli ho 

spíše nevlastní sponzoři, v jejichž prospěch se koná mnoho činů, a kteří vyvíjejí tlaky na 

novináře, aby psali ve jménu hlasu trhu spíše než obecného zájmu. Uvádí příklady, kdy 

špičkový fotbalista Ronaldo byl donucen hrát ve finále mistrovství světa navzdory 

nemoci – je vzorem mnoha mladých a má mnoho osobních sponzorských smluv, kdyby 

nenastoupil, poškodil by si svojí i jejich reputaci. Další příklad je akvizice velkých 

sportovních klubů jako součásti mediálních impérií s cílem kontrolovat další trhy. Autor 

zároveň uvádí, že sport nemůže být nikdy čistý, pokud se na výrobu sportovních potřeb 

zneužívají děti.
201

 

International Sports Press Survey je studie sportovního zpravodajství z roku 

2005, která zkoumala deníky 37 deníků po celém světě. Došla k výsledku, že sportovní 

redaktoři se nebrání nastolování agendy a pravidel pokrývání sportů ze strany 

sportovního průmyslu. Tato úvaha je výsledkem toho, že na sportovních stránkách 

deníků dominují sporty, které zažívají největší finanční obrat v reklamě, sponzoringu, 

počtu televizních diváků a diváků na stadionech. To se projevuje v mizivých procentech 

článků o amatérském sportu, sázení, dopingu nebo ekonomických aspektech sportu. 

Sportovní deníky mají celosvětově víceméně stejné priority, jak bude jejich obsah 

vypadat. Podle tohoto výzkumu sportovní deníky píší hlavně o sportech, které jsou 

v televizi, a to z toho důvodu, že reportáže se dnes již netvoří na stadionech, ale 

z redakce při sledování zápasu v televizi. Podle této studie sportovní deníky obsahují 

přesně to, co čtenáři vyžadují, a pokud tuto agendu zkouší změnit, hned se jim dostane 

rozhořčených ohlasů.
202

 

Nejenže se v novinách píše méně o ženských sportech, o ženské sporty má 

zájem daleko menší počet sponzorů než o ty mužské. Podle výzkumu ve VB putuje do 

mužských sportů 61,1 % investic sponzorů, do ženských 0,5 % a do smíšených 38,4 %. 

Zároveň však odborníci zaznamenávají tendence publika zajímat se o ženský sport více, 

a to zejména u událostí typu tenisového Wimbledonu nebo mistrovství světa ve fotbale. 
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Ženám se ve větší míře dostává pozornosti v novinách hlavně v souvislosti 

s olympijskými hrami, kdy dokonce soutěží v novinách o prvenství s muži.
203

 

6.4 Vztah médií a reklamy 
 

Tento vztah sice není mezi těmi, které jsou součástí schématu, ale vzhledem 

k tomu, že se reklamou v obsahové analýze zabývám, je přínosné uvést několik 

informací k tématu.  

V mediální reklamě platí určité zákonitosti. „Čím je užší cílová skupina čtenářů 

či diváků média, tím větší zájem vyvolává u inzerentů a tím více si médium může 

účtovat za inzertní prostor. Hlavní ligové sporty jsou v tomto ohledu ideální, vydavatelé 

mohou počítat s tím, že inzerentům neustále dodávají vysoce koncentrované a snadno 

identifikovatelné mužské publikum.“
204

 Paul Rutherford ve své studii Making of the 

Canadian Media uvádí, že noviny se nezaměřují na muže pouze ve sportovním 

zpravodajství, ale i v jiných oblastech se snaží zajišťovat zpravodajství z mužského 

pohledu, jsou to politika, business a práce. To pak pomáhá inzerentům zasáhnout 

mužské publikum.
205

  

Inzerce ovlivňuje přímo i rozsah sportovního zpravodajství. „Velikost prostoru 

pro sportovní zpravodajství se liší den ode dne, podle toho, kolik je inzerce – na té 

závisí v novinách všechno.“
206

 Stejná praxe panuje i v Deníku Sport. „Dva nebo tři dny 

dopředu dostáváme plán inzerce, podle něj se plánují noviny.“
207

 

Sponzoři a zadavatelé reklamy mají vliv nejen na prostor věnovaný sportu, oni 

ho ovlivňují i přímo. Např. v kanadsko-americké NHL je každá třetina v hokejovém 

utkání třikrát přerušena, aby byl v televizi prostor pro reklamu, podobná praxe je i 

v České republice, i když k přerušení nedochází tak často. Na druhou stranu v NHL asi i 

díky těmto reklamám hrají hráči v dresech bez sponzorských jmen, ta chybí i na většině 

ledové plochy. Celkově je nemožné, aby fotoaparáty a televizní kamery nezabíraly 
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jména sponzorů, protože jsou všude – na dresech, mantinelech nebo výstroji hráčů, 

např. i zespodu lyží. Záběry ze sportovních duelů v televizi však podle všeho pro 

sponzory někdy zvlášť atraktivní nejsou, protože se např. loga na dresech objeví 

maximálně na 5 % obrazovky a jsou tak nečitelná. 

6.5 Vztahy klubů a sponzorů 

U klubu a komerčních subjektů se dají rozeznat tři základní vztahy. Prvním jsou 

sponzoři, kteří klubu dávají peníze výměnou za to, že během aktivit klubu, ať už při 

zápase nebo v médiích, bude viditelné jejich logo, případně se bude i říkat jejich jméno, 

to v případě, že je součástí názvu klubu. Sponzor může mít ve smlouvě i dohody o 

účasti hráčů na svých akcích. Další aktivitou je mediální partnerství. To spočívá v tom, 

že médium a jeho logo je propagováno v rámci zápasů na panelech, velkoplošných 

obrazovkách, dostává vstupenky na zápasy, apod., výměnou za to poskytuje klubu 

inzertní prostor k propagaci vlastních akcí. Na tomto místě je důležité zdůraznit, že 

mediální partnerství se v žádném případě nepromítá do běžného zpravodajství a do jeho 

objektivity.
208

 „Vybíráme si partnery, které jsou pro nás výhodní, chceme být partnery 

klubu s větší fanouškovskou základnou. Máme mediální partnerství s kluby, 

organizacemi nebo akcemi. Striktně ale oddělujeme inzerci od zpravodajství, kluby to 

často nechápou, že o nich nebudeme psát víc než o jiném klubu.“
209

 Třetí vztah je na 

principu barteru. Jedná se o to, že subjekt například dodá klubu zadarmo catering, 

pokud klub uvede jeho logo na stadionu či v klubových materiálech.  

Samozřejmě všechny partnery potěší, pokud jejich jméno a logo vidí co nejvíc 

diváků. Tomu se kluby přizpůsobují, např. při fotbalových pozápasových rozhovorech 

pro televizi stojí hráči vždy před panelem se jmény sponzorů (ty se narychlo přinášejí 

na hřiště i na rozhovory po poločase), často mají na hlavě čepici se jménem sponzora. 

Kde všude se může jméno sponzora objevit a kolik za něj v českých podmínkách firma 

zaplatí?
210

 Jako pojmenování stadionu nebo tréninkového zázemí (O2 Arena – zhruba 

80 milionů korun), pojmenování události (např. McDonalds cup – statisíce, maximálně 
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několik milionů), klubu (Sigma Olomouc – několik milionů) či ligové soutěže 

(Gambrinus liga – 60 milionů).  

Vzhledem k tomu, že sponzoři často přinášejí do klubového rozpočtu velký 

objem financí, logicky by se měl klub snažit mít sponzorů co nejvíc. V některých 

případech to ale takto nefunguje, a to pokud je sponzor ochotný zaplatit víc peněz za 

svou exkluzivitu, s menším počtem sponzorů se zvyšuje exkluzivita všech.
211

 Firmy 

platí za exkluzivitu hodně peněz, a to se hodně projevuje např. u olympijských her. 

Všichni jejich sponzoři mají právo užívat své logo ve spojitosti s olympijskými symboly 

a pečlivě si hlídají, aby olympijskou symboliku nepoužil nikdo jiný. I v České republice 

proběhlo několik soudů, kdy firmy, které olympijskou symboliku neoprávněně použily, 

odešly ze soudní síně poraženy a musely platit nejen pokuty, ale také se omluvit.   

Některé společnosti jsou tak spojené s určitým sportem nebo klubem, že 

odmítají sponzorovat jiný klub. V ČR je takto úzce svázána s fotbalovou Olomoucí 

firma Sigma, nebo jako výrobce dresů Nike s fotbalovou Spartou (Nike odmítá, že by 

v jeho dresech nastupoval rival Sparty, Slavie). V zahraničí se vyskytly případy, kdy 

sponzor nechtěl podporovat fanoušky pouze jednoho klubu, protože by si znepřátelil 

příznivce toho druhého – rozhodl se tedy pro podporu obou.
212

  

Jaké jsou hlavní motivy sponzoringu ve sportu? Výzkum ukázal, že společnosti 

ho nejvíc používají ke zvýšení podílu na trhu.
213

 Dalším cílem může být podpora 

značky, posílení obchodních vztahů, zvýšení povědomí o firmě, zlepšení image, 

apod.
214

 Sponzoring sportu je stále na vzestupu, v roce 2003 celosvětově dosáhl investic 

22,5 miliard dolarů a od přelomu století každoročně roste 9 %, a to zejména v Číně, Asii 

a Austrálii. V roce 2005 byl na prvním místě největších sportovních sponzorů 

Anheuser-Busch s výdaji 310 – 315 milionů dolarů.
215
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7 Ženy ve sportu 

7.1 Ženy sportovní novinářky 

V médiích jsou všeobecně přítomna témata zpravodajství, ve kterých jsou 

zaměstnáni novináři a novinářky ve vyváženém poměru, v jiných je víc žen. Snad ale 

v žádném jiném novinářském odvětví nepracuje tak málo žen jako ve sportovním 

zpravodajství.  

Bylo velmi neobvyklé, když televize Nova při zahájení svého vysílání v únoru 

1994 představila v týmu sportovních moderátorů i ženu, Renatu Dlouhou, první 

sportovní moderátorku v českých televizích. Později se ukázalo, že se tento model 

osvědčil a po Dlouhé následovaly Nicol Lenertová nebo Jana Nováková. Otázkou je, do 

jaké míry byly tyto sportovní moderátorky fundovanými sportovními novinářkami, 

pokud vůbec nějakými, a do jaké míry pouze líbivými čtečkami zpráv. O fundovanosti a 

praxi v profesi nebylo pochyb u další moderátorky Ivany Vavřínové, její následovnice 

Marcela Špálovská také závodně sportovala a v uvádění sportovního zpravodajství má 

delší praxi.   

V České televizi probíhá výchova reportérů i reportérek od základů, nestane se, 

že by zpravodajství uváděl někdo, kdo mu nerozumí nebo by přeskočil předchozí praxi 

v natáčení reportáží pro sportovní zpravodajství. Do povědomí diváků se asi nejvíc 

zapsala moderátorka Branek bodů vteřin Ivana Bednaříková, která se jako jejich 

moderátorka objevila v roce 1996, ale externí spolupracovnicí redakce byla již od roku 

1992, natočila několik set reportáží, komentovala i přímé sportovní přenosy.
216

 

Podobnou cestu před tím, než se dostaly na obrazovku, urazily i další moderátorky – 

Kateřina Nekolná, Barbora Černošková, Jana Niklová, Darina Vymětalíková a další. 

Dvě posledně jmenované se od roku 2008 podílejí na moderování pořadu Dohráno, 

který je věnován fotbalu a hokeji, v České republice výhradně mužským sportům.  

O tom, že některé sportovní moderátorky nepovažují sport za svou výhradní 

specializaci, svědčí příklad sportovní moderátorky v televizi Prima Barbory Niničové, 

která ze sportu bez zábran přešla k moderování pořadu o celebritách. Dlouholetou 
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reportérkou Primy, která byla spíše v pozadí a točila reportáže nejen z fotbalu, byla 

Jarmila Šťastná. 

Na televizních obrazovkách se počet sportovních novinářek zvolna zvyšuje, 

v celostátních denících jich však pracuje pořád málo. Nejdelší praxi z nich má zřejmě 

Barbora Žehanová, která dříve psala pro MF Dnes, dnes působí ve Sportu. V roce 2010 

ve Sportu, jediném sportovním deníku v ČR, pracovaly jako novináři tři ženy a třicet 

mužů. V oddělení fotbalu a hokeje nikdy žádná žena ve Sportu nepracovala. Podle 

šéfredaktora Lukáše Tomka odráží počet žen novinářek celkový zájem žen o sport a 

neukazuje na diskriminaci žen v tomto povolání.
217

 To potvrdila Eliška Zatloukalová, 

dnes již bývalá zaměstnankyně Sportu. „Když mě přijímal šéfredaktor do pracovního 

poměru, mimo jiné se mě ptal, jaké mám oblíbené sportovce. Pamatuji si, že jsem určitě 

nejmenovala fotbalisty a hokejisty. Když jsem teď v oddělení ostatních sportů, jsem 

v něm asi spokojenější než bych byla v hokejové nebo fotbalové sekci. Nemám pocit, že 

by se mnou někdo zacházel jinak než s mužem.“
218

 Rovný přístup k pohlaví prezentuje i 

Jana Heřmánková, šéfredaktorka Deníku. „Je mi úplně jedno, jestli v našem sportovním 

oddělení pracují muži nebo ženy. Nejdůležitějším kritériem pro mě je, zda jsou 

šikovní.“
219

 Když jsem rozesílala dotazníky sportovním redaktorům Deníku, 139 z nich 

byli muži a 9 ženy. 

Že by skutečně žádná žena zatím neprojevila zájem psát o fotbale nebo hokeji ve 

Sportu? Jaké pro to mohou být důvody, když vezmeme do úvahy, že ženy mají v této 

oblasti rovné příležitosti jako muži? Jedním z nich může být časová náročnost povolání, 

dalším obavy, jestli na obor žena stačí po odborné stránce, nepodceňovala bych ale ani 

nechuť pracovat ve sportech, ve kterých vztahy nejsou vždy ideální a kde se novináři 

mohou setkat i s výhružkami. Dalším možným důvodem je větší konkurence a tlak na 

výsledky, které jsou konkrétně v deníku Sport asi nejvýraznější v rámci tištěných médií, 

která o sportu informují.  

Je jasné, že se jednou stane, že skutečně žena bude komentovat fotbal nebo 

hokej a bude psát o těchto sportech, které jsou mužskou doménou, do Sportu. Jak 
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zareagují diváci a čtenáři a její kolegové? Dá se očekávat, že reakce budou podobné těm 

v zahraničí, kde už k takovým událostem došlo. 

„Sportovní zpravodajství je doménou nejvíce intenzivního a nejvíce historicky 

trvalého genderového rozdělení v žurnalistice, ve smyslu komu je dovoleno pokrývat 

jaké sporty jako novinář.“
220

 V praxi tento výrok znamená, že pokud ženy jako 

novinářky točí reportáže o krasobruslení nebo skocích na trampolínách, žádné větší 

emoce nevyvolají. To se ovšem změní, pokud mají pokrývat sporty jako basketbal, 

baseball, americký fotbal nebo fotbal.  

Jednou z prvních průkopnic v oblasti ženských sportovních novinářek v USA 

byla ve 40. letech Marcy Rothman v New York Post. Na začátku 70. let pracovalo 

v USA odhadem jen 25 sportovních novinářek v denících a 5 v televizi. Christine 

Brennan začala svou kariéru sportovní žurnalistky v roce 1981, předtím aktivně 

sportovala na gymnáziu. Nenechala se rozhodit přezdívkou kolegů „sukně“, tvrdě 

pracovala a dnes je z ní prestižní komentátorka USA Today, dvakrát byla vyhlášena 

mezi nejlepšími 10 sportovními komentátory. Komentuje i pro ABC, ESPN a NPR. 

V roce 2005 se stala první ženou uvedenou do hokejové síně slávy, když obdržela cenu 

Elmera Fergusona za přínos žurnalistice a hokeji. Všeobecně se setkala s odlišným 

přístupem např. u trenérů, kteří příliš zjednodušovali sportovní terminologii, když s ní 

mluvili.
221

  

V roce 1992 bylo v britské asociaci sportovních novinářů 513 mužů a 24 žen,
222

 

v tom samém období pracovaly v amerických médiích pouze 3 % sportovních 

novinářek.
223

  Jaké mohou být další důvody kromě těch, které již byly zmíněny? Autoři 

často uvádí rodinný život žen. V USA je nyní poměr studentů žurnalistky 1:3 ve 

prospěch žen, které často pracují jako sportovní novinářky, ale kvůli založení rodiny 

opouštějí obor před dosažením třiceti let a už se do něj nevrací. Zároveň většina žen 
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nemá vlastnosti, které jsou pro výkon povolání potřeba – člověk nesmí být příliš 

útlocitný, mít talent, tvrdě pracovat a mít hroší kůži.
224

 

Jacqui Oakleyová se 21. dubna 2007 stala první ženou, která komentovala 

v rozhlase živě zápas nejvyšší anglické fotbalové ligy mezi Fulhamem a Blackburnem. 

Když se její jméno objevilo na programu mezi ostatními komentátory víkendových 

zápasů, spustilo to vlnu reakcí bloggerů svoje stanovisko zaujaly i noviny. Dave Bassett 

napsal: „Komentování zápasu je těžké. Musíte mít cit pro hru, chápat taktiku a k tomu 

všemu potřebujete, abyste fotbal sami hráli. Jestli bude zápas komentovat, já se dívat 

nebudu.“
225

 Výkon Oakleyové okomentoval ředitel fotbalového oddělení BBC Niall 

Sloane: „Vedla si dobře, tak, jak jsme si mysleli. Zvládla to a bude dostávat další 

příležitosti.“ 
226

 

V únoru 2009 poprvé komentovala australskou ligu amerického fotbalu Kelli 

Underwoodová na kanále 10. Její výkon pak byl zhodnocený jako přirozeně nervózní 

pro první komentování. V argumentu, že sport, který sama nehrála, nemůže 

komentovat, neobstáli ani někteří její mužští kolegové. „Pohlaví by nemělo rozhodovat, 

ale všichni na ni budou mít přísnější měřítka, protože prolomila bariéry do výhradně 

mužské záležitosti.“
227

  

Na ženy coby komentátorky výhradně mužských sportů má kladný názor přední 

český fotbalový komentátor Jaromír Bosák. „Kdyby bylo žen ve sportu víc, bylo by to 

jen dobře. Je jich málo, kromě studiových projektů. Na ženu jsou vždy kladena přísnější 

kritéria, takže je pro ně těžší se prosadit. Možná se do toho bojí i jít. Navíc je to časově 

náročné povolání, zabere víkendy a hodně volného času, což se příliš neslučuje 

s partnerským a rodinným životem.“
228

  

Celkově není snadné dostat se ke komentování, automatické to není ani pro 

muže, kteří musejí dlouhodobě prokazovat své kvality. V komentování se totiž víc než 
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v jiných formách zachycení sportu projeví, zda novinář sportu rozumí a má o něm 

dostatek informací. 

Hodně diskutovaným tématem v článcích o diskriminaci žen novinářek je 

přístup žen do šaten mužů bezprostředně po zápase.
229

 Novináři tam chodí kvůli 

bezprostřednímu zachycení dojmů, a to zejména ti televizní, když utkání televize vysílá 

přímým přenosem. Než však do šatny novináři přijdou, hráči už se vysvlečou a pobíhají 

po šatně nazí. To byl základní problém, proč nechtěli, aby ženy měly do šaten přístup, 

argumentovali, že je ženy okoukávají, to však novinářky odmítaly jako nesmysl. 

V souvislosti se vstupem do šaten ženy zmiňovaly nejčastější způsoby své diskriminace 

nebo přímo sexuálního obtěžování. Lesley Visser z Boston Globe byl zakázán vstup do 

mužských šaten v několika sportech, další novinářky popisovaly, že je hráči slovně 

uráželi či dělali obscénní gesta, jiná novinářka byla politá studenou vodou. Další 

novinářce přišla živá krysa od funkcionáře klubu, protože nechtěl, aby zpovídala jeho 

hráče v šatně.
230

 Ještě v dřívější době musely novinářky v šatně projít špalírem hráčů, 

kteří ji mokrým ručníkem plácali přes pozadí, před jinou novinářkou močili. Jedné 

novinářce psali fanoušci výhružné maily, zničili jí auto i byt a na základě této 

zkušenosti svou profesi opustila.
231

 

Zajímavá je otázka, zda muži mají přístup do šaten žen. Podle všeho ano, platí 

pro něj stejná pravidla jako pro přístup do šaten mužů, tedy že reportéři mohou vstoupit 

deset minut po konci utkání. Navíc ženský sport se většinou neodehrává v přímém 

přenosu, takže nebývá nutnost do šatny chodit.
232

 

Asociace žen pracujících ve sportovních médiích (AWSM) provedla v roce 1995 

výzkum, kterého se zúčastnilo jejích 200 členek. Ty si stěžovaly zejména na svoji 

diskriminaci a na to, že měly pocit, že jsou v práci neviditelné a nikdo si jich nevšímá. 

V roce 1998 se do výzkumu zapojilo 89 novinářek, které měly problémy se sexuálním 

obtěžováním, platovou nerovností a menší šancí dostat dobré sportovní téma. Další 
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průzkum mezi členkami AWSM proběhl v roce 2002 a ženy v něm nejčastěji uváděly 

problémy s přístupem do mužských šaten. To pramenilo v problémy se získáváním 

ohlasů a s uzávěrkou. Výzkum v roce 2004 u 144 novinářek ukázal, že možnost 

rovných pracovních příležitostí se zlepšila, ale ženy ve sportu nejsou brány vážně jak 

svými kolegy, tak fanoušky. Stejně dopadl i průzkum televizních novinářek o rok 

později a s podobnými výsledky, ženy si stěžovaly, že je pro ně obtížnější dostat se na 

vyšší pozice.
233

 Některé ženy ale ve výzkumech připustily, že je pro ně výhodné být 

ženou, protože toho využívají k lepšímu získávání zdrojů a mají v tom výhodu oproti 

svým konkurentům mužů.
234

 O zkušenostech s přístupem kolegů a čtenářů se svěřila 

redaktorka deníku Sport Barbora Žehanová. „Nevybavuji si, že by mi řekl nějaký 

sportovec nebo kolega, abych raději stála u plotny. V anonymních diskuzích pod články 

se to jistě objevilo, možná mi přišel i takový email. Ale zase to byla spíše sporadická 

záležitost. Samozřejmě, že někteří sportovní novináři svoje kolegyně moc nerespektují 

z podstaty toho, že jsou ženy, ale to jsou výjimky. Naopak jsem zažila spíš opačný 

přístup, protože žen ve sportovní žurnalistice tolik není. Ale ať jste žena nebo muž, 

musíte prokázat, že něco umíte nebo se chcete naučit a že vás vaše práce baví. V tom je 

podle mě sportovní žurnalistika dost spravedlivá.“
235

 

Proč by měly ženy pracovat jako sportovní novinářky, ale jako skutečné 

odbornice a ne pouze líbezné držáky mikrofonu nebo čtečky zpráv?
236

 Ženy mohou 

nabídnout čerstvý pohled, dokáží se lépe vcítit do pocitů druhých.
237

 O čerstvém větru 

se například přesvědčili fanoušci českého fotbalu, kdy mezi prvoligové rozhodčí 

vstoupila ženská rozhodčí Dagmar Damková. Zpočátku podceňovaná, ale časem 

ukázala, že má své kvality a na utkáních se podle ní projevilo, že je pískala žena, 

zejména se změnilo chování hráčů k lepšímu. Proč se tedy muži sportovní novináři tolik 
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brání mezi sebe přijmout ženy? Že by z důvodu, že je vidět, že to, co bylo jejich 

doménou, zvládnou i ženy, a často lépe, protože to vlastně není zas až taková věda? 

Bylo by zajímavé začlenit ženy do komentování pro televizi minimálně tím způsobem, 

že by spolukomentátora dělala bývalá nebo současná fotbalistka, která by prokázala své 

znalosti z praxe.  

7.2 Ženy sportovkyně 

Ženy sice do sportovního světa v minulosti vstoupily později než muži, a jejich 

touha sportovat se ne vždy setkala s kladným ohlasem, ale nyní se dá říct, že příležitosti 

pro muže a ženy jsou vyrovnané co do příležitosti věnovat se sportu, kterému chtějí. I 

když v některých sportech, a to se týká v České republice dvou nejpopulárnějších, 

fotbalu a hokeje, jsou možnosti výběru klubu zřejmě nižší a často tak musí začínat hrát 

v žákovském věku mezi muži. 

Proč jsou tedy ženy, když jistě sportují stejně rády jako muži a v rámci svých 

možností dosahují úctyhodných výkonů, ve sportovním zpravodajství tolik opomíjeny? 

Jedno vysvětlení uvažuje o nízkém počtu žen sportovních novinářek. „Výsledky 

celosvětového jednodenního monitoringu médií naznačují, že ženy jako objekty 

zpravodajství se častěji vyskytují ve zprávách, jejichž autorkami jsou ženy.“
238

 Výzkum 

Sports Press Survey 2005 toto potvrdil. Podle něj ženy sportovní novinářky psaly v 64,7 

% článků o mužských sportech, v 19,1 % ženských a 13,1 % obou pohlavích. Naproti 

tomu muži psali o mužských sportech v 89,6 % článků, o ženských ve 4,3 % a o obou 

pohlavích v 3,7 %.
239

 Další argumentuje komerčními i přirozenými zájmy. „Sporty, na 

které se média soustředí, jsou hlavními sporty, ve kterých je nejvíce peněz, stejně tak 

tyto sporty zajímají muže a muži se nezajímají o ženské sporty. Stejně tak se nezajímají 

o seriózní sportovní zpravodajství vytvořené ženami.“
240

 Ještě můžeme dodat, že podle 

výzkumů vydavatelů se o ženský sport ve velké míře nezajímají ani ženy. 

I když pro sportovní média je výhodou jejich téměř výhradně mužské publikum 

zejména kvůli inzerentům, těžko je podezřívat, že by opomíjeli ženský sport z principu. 
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„Snažíme se v našem oddělení o vyvážený poměr mezi ženskými a mužskými sporty. 

Píšeme ale hlavně o sportovcích, kteří jsou úspěšní, a pokud budou úspěšní chlapi, 

budeme psát o nich. Já třeba myslím, že jako žena mám k ženám sportovkyním větší 

respekt než muži,“
241

 řekla redaktorka deníku Sport. Vydavatelé si pravidelně dělají 

průzkumy čtenářů a z nich vyplývají jejich jednoznačné preference. V dnešní době tak 

čtenáři přímo ovlivňují podobu novin, a nikoliv obráceně, že by si noviny vybíraly, jaké 

publikum s jakými preferencemi by chtěly mít. Nárazově je možné podíl informování o 

ženském sportu zvýšit, a to zejména při úspěších sportovkyň. Dlouhodobě však takto 

„vychovávat“ publikum nejde, jinak by o něj také médium mohlo přijít. 

Je možné dohledat téměř nekonečné množství studií o zastoupení mužů a žen ve 

sportovním zpravodajství, zejména v tištěných médiích. Všechny dojdou ke stejnému 

konstatování: mužům je věnována drtivá většina článků. Můžeme se pohoršovat, jak je 

to nespravedlivé, ale taková jsou prostě fakta. Proč je však tak zásadní, že se o ženách 

nepíše? Pokud někdo provozuje sport pro radost a vlastní uspokojení s cílem něčeho 

dosáhnout, nemusí mu snad záležet na tom, jestli o něm někdo napíše v novinách. 

Důvodem tak mohou být horší finanční podmínky pro ženský sport pramenící z nižšího 

zájmu sponzorů o ženy, které se v důsledku promítnou zřejmě nejvíc do výchovy 

mládeže nedostatkem financí na její výchovu. 

 I dnes se sporty dají rozdělit do tří skupin podle jejich rodového aspektu: 

 

mužské sporty: fotbal, hokej, házená, skoky na lyžích, vzpírání, basketbal, 

silniční cyklistika, džudo, taekwondo, zápas, baseball, vodní pólo, bikros, box, pozemní 

hokej, rychlostní kanoistika, sáňkování, boby, severská kombinace, kulturistika, 

motoristické sporty. 

ženské sporty: sportovní gymnastika, moderní gymnastika, krasobruslení, 

synchronizované plavání, trampolína, aerobik. 

neutrální sporty: atletika, plavání, tenis, stolní tenis, skoky do vody, biatlon, 

snowboarding, vodní slalom, triatlon.
242
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Pokud se na jednotlivé sporty podíváme a vybavíme si, v jaké souvislosti o nich 

slýcháme, můžeme potvrdit jejich rodové zařazení, ale také vyvrátit.
243

 Často záleží i na 

tom, zda např. v typicky mužském sportu zrovna nevynikají ženy, kterým by se v jiném 

případě média vůbec nevěnovala. To je opačně případ i ženských sportů, kdy v roce 

2011 slýcháme a čteme mnohem častěji o mužích krasobruslařích, než ženách 

krasobruslařkách. Pokrytí jednotlivých sportů a genderů se liší v čase a při analýze by 

jistě byly zřetelné výkyvy, podle kterých by se dala určit momentální úspěšnost mužů i 

žen. Každopádně asi jen málo čtenářů může říct, že by někdy slyšeli o ženách 

skokankách na lyžích nebo mužích provozujících synchronizované plavání. To však 

neznamená, že se daným sportům obě pohlaví nevěnují.  

Zastoupení ženských sportů ve sportovním zpravodajství se v nedávné době 

v ČR věnovalo několik výzkumníků. Jana Pokorná v bakalářské práci sledovala titulní 

strany deníků Blesk a Sport v roce 2003 a zaznamenávala výskyt sportovců a 

sportovkyň. Podle příslušnosti sportovců zjistila, že dominantními sporty byly 

v článcích na titulních stranách mužský fotbal (47 % u Sportu a 26 % u Blesku) a 

mužský hokej (29 % a 48 %).
244

 Zároveň články a upoutávky na titulní stránce byly 

v 93 % ve Sportu a v 89 % zaměřeny na muže, a ve zbývajících 7 % a 11 % zaměřeny 

na ženy.
245

 Další součástí výzkumu byl podíl fotografií zobrazující sportovce a 

sportovkyně. Ve Sportu byli muži na 77 % fotografií, v Blesku na 89 %, ženy pak na 23 

%, resp. 11 %.
246

 

Hana Kovaříková zkoumala sportovní zpravodajství ve čtyřech denících v letech 

1993, 2000 a 2007. V MF Dnes došlo od roku 1993 k nárůstu jak sportovních zpráv, tak 

současně nárůstů zpravodajství o mužích, průměrně za vzorky ze sledovaných tří roků 

bylo o mužích 86 % článků a o ženách 6 %.
247

 V Lidových novinách byl poměr 
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podobný, v průměru 83 % článků za všechna období bylo věnováno mužům, ženám 7 

%.
248

 V Rudém právu se o mužích informovalo v 81 % a ženách v 8 % článků.
249

 

7.2.1 Komise sportu žen a média 

V roce 1997 Český olympijský výbor zřídil Komisi sportu žen s cílem zvýšit 

zapojení žen do českého sportu. „Tato komise doposud iniciovala několik programů pro 

rozvoj a rozšiřování znalostí o ženách ve sportu. Každý rok např. pořádá celostátní 

konferenci a semináře pro ženy ve vedoucích pozicích, trenérky, učitelky a studentky 

sportovních oborů. Komise rovněž započala užší spolupráci se sportovními médii v 

otázce obrazu sportovkyň vytvářeného v médiích.“
250

 Jak spolupráce s médii konkrétně 

probíhá? „Doposud se naši členové a členky pokusili upozornit v případě zveřejnění 

genderově nekorektního článku nebo příspěvku daného autora či autorku (většinou 

novináři z MF Dnes, která je zároveň mediálním partnerem ČOV) s nabídkou 

konzultace daného tématu či kontaktování odborníků v daném oboru (podle obsahu 

článku). Zatím této nabídky žádný novinář nevyužil. Žádná jiná systematická či 

organizovaná iniciativa zaměřená na spolupráci s médii dosud nebyla zavedena, tudíž 

žádné výsledky shrnout nemohu. Jde o jeden ze stálých cílů komise ČOV, pro který je 

nutné nalézt podporu.“
251

 Dalším z cílů Komise je i prevence sexuálního obtěžování ve 

sportu. Z výzkumu českých sportovkyň v letech 2002 – 2004 mezi vrcholovými, 

výkonnostními a rekreačními sportovkyněmi vyplynulo, že 72 % sportovkyň zažilo 

nějakou formu sexuálního obtěžování, mezi které patřil nežádoucí fyzický kontakt, 

posměch a nežádoucí pohledy. Zajímavé přitom bylo, že je obtěžovali jak muži, tak 

ženy a že nejvíc byly obtěžovány ženy ve vrcholovém sportu.
252
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8 Výkon povolání sportovního novináře
253

 

8.1 Věk a praxe novinářů 

Redaktoři Sportu v průměru pracují jako sportovní novináři na plný úvazek 8 let, 

průměr ale zvyšuje dlouholetá praxe jednoho z redaktorů, střední hodnota praxe je 6 let. 

Redaktorům je v průměru 31 let (střední hodnota 28) a pohybují se s jednou výjimkou 

ve věkovém rozmezí 23 – 38 let.  

Novináři z Deníku začali pracovat v oboru průměrně v 27 letech (střední 

hodnota 27 let) a mají průměrnou délku praxe 9 let (střední hodnota 7 let). Průměrný 

věk regionálního sportovního žurnalisty je 38 let (stejná je i střední hodnota) a svým 

věkem jsou poměrně rovnoměrně rozloženi do věkových kategorií od 19 do 58 let. 

8.2 Vzdělání novinářů 

 

Podle informací, které redaktoři Sportu uvedli v dotaznících, jich mělo osm 

vysokoškolské vzdělání buď bakalářského, anebo magisterského stupně. Jeden novinář 

měl vystudované gymnázium, jedná se o bývalého vrcholového fotbalistu. Ačkoliv se 

dá říct, že v redakci je pravidlem, že její členové mají vysokou školu, objevil se i názor, 

že formální vysokoškolské vzdělání může být v určitém věku v této práci spíše 

nevýhodou. „Kolikrát jsem si říkala, že kdybych šla pracovat do oboru hned po 

maturitě, byla bych na tom mnohem líp. Největší roli hrají kontakty, kdybych jich měla 

víc, je práce pro mě snazší. Nemusela bych pak tolik shánět témata, lidi pak chodí a 

ozývají se sami.“ Z toho vyplývá, že je důležité začít pracovat jako novinář již během 

studií a kontakty získat, to je případ většiny redaktorů. O přínosu studia žurnalistiky 

pohovořil další novinář. „V tomto oboru se stejně nejlépe učíte praxí. Škola vás nenaučí 

jednat citlivě s lidmi, rozklíčovat vztahy a navazovat kontakty. Ani pořádně psát, to 

musíte mít v sobě. Za sebe můžu říct, že vysoká škola mi za tři roky nedala nic, všechno 

podstatné mě naučila práce v terénu. Ale mít před jménem titul se hodí, působí to lépe.“ 

Všeobecně novináři, kteří neměli magisterský titul, uvedli, že by rádi vysokou školu 

studovali, ale z nejrůznějších důvodů nemohou (nedostatek času, nedisciplinovanost), a 

to s výjimkou novináře, který má sice jen vystudované gymnázium, ale je bývalým 
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prvoligovým fotbalistou, jak jsem již zmínila, a to zřejmě považuje za lepší kvalifikaci 

v oboru než vysokou školu. Novináři, kteří měli vysokou školu dokončenou, uváděli, že 

by se rádi zlepšovali v jazycích. Jako průběžné vzdělávání v oboru a udržování 

jazykových schopností uvedli dva respondenti četbu zahraničních publikací a webových 

stránek.   

V Deníku působil jeden novinář s vysokou školou, který psal dříve v Lidových 

novinách, dvanáct redaktorů mělo středoškolské vzdělání s maturitou a jeden střední 

školu bez maturity. Ambici studovat vysokou školu v blízké budoucnosti měli dva 

nejmladší redaktoři, třetí nejmladší o studiu uvažoval. O sebevzdělávání neměli 

většinou zájem nejstarší redaktoři, ostatní také buď potřebu neměli, nebo by rádi 

studovali jazyky, ale jako překážku uváděli náročné pracovní tempo a z něj pramenící 

nedostatek času ke studiu. 

8.3 Způsoby dosažení práce sportovního novináře 

Většina redaktorů Sportu uvedla, že již předtím vykonávali práci sportovního 

žurnalisty a redakce je oslovila s nabídkou práce. Dva redaktoři nejdříve pracovali 

v redakci jako externisté a posléze jim byl nabídnut hlavní pracovní poměr. Jeden z nich 

redaktor napsal do redakce sám a byl přijat, další místo získal díky známosti. 

Do Deníku se nejčastěji novináři dostali na základě vlastní iniciativy přes 

výběrové řízení, ale někteří byli Deníkem přímo osloveni – v těchto případech se 

jednalo o novináře s praxí ve sportovní žurnalistice. Dalším způsobem, jak do redakce 

přišli, bylo přejití z pozice externisty, případně její převzetí po odcházejícím kolegovi. 

8.4 Ambice 

Novináři Sportu uváděli, jaké měli ambice, když začali pracovat jako sportovní 

novinář, a jaké mají nyní. Na začátku to byla zejména touha být dobrým a úspěšným 

sportovním novinářem, pracovat v celostátním sportovním deníku, poznávat lidi či 

hodně cestovat při příležitosti sportovních událostí v zahraniční. Ambice v současné 

době jsou psát co nejlépe, neustále se zlepšovat při poznávání oboru, naučit se nové věci 

nebo psát zajímavě, psát o tom, co ho baví a odlišovat se od ostatních. Z odpovědí dvou 

věkově nejstarších redaktorů (jeden byl i služebně nejstarší v redakci) vyplynulo, že 

žádné další ambice nemají. Zřejmě s přibývajícím věkem se dostávají na určitou úroveň, 
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se kterou jsou spokojení, psali o všech velkých sportovních akcích, nemohou dosáhnout 

více. 

U ambicí spojených s počátkem svého zaměstnání někteří regionální novináři 

přiznali, že vlastně nevěděli, do čeho jdou, chtěli využít své statistiky, které si vedli, či 

uplatnit poznatky z trénování, dále informovat objektivně o místním sportu, 

zprostředkovávat zážitky sportovců čtenářů, udělat rozhovor s opravdovou hvězdou. 

Ambice v současnosti byly spíše pragmatického rázu – hned tři uvedli, že cílem je se 

uživit a jeden z nich uvažoval úplně o opuštění práce. U mnoha, nezávisle na věku, 

přetrvala touha co nejlépe a fundovaně informovat o sportovním dění v okrese, dva 

přiznali, že by se rádi dostali do celostátních novin nebo se vypracovali mezi špičku 

sportovních novinářů v České republice, jeden má za cíl si práci udržet.     

8.5 Prestiž povolání 

Jen tři novináři Sportu bez dalších výhrad uvedli, že svou práci v porovnání 

s ostatními povoláními nebo prací v jiném deníku považují za prestižní. Jedna novinářka 

řekla, že okolí má o jejím zaměstnání relativně vysoké mínění, ale ona sama je 

opačného názoru. Jinak převládl názor, že sportovní žurnalistika svou prestiž ztrácí 

nebo ji nemá, a to z důvodů všeobecně nízkých nároků kladených na novináře a 

následně jejich nekvalitně odváděné práce, nevyrovnané kvality novinářů a s ohledem 

na mínění veřejnosti, která vnímá žurnalisty jako lidi, kteří se neumí oblékat, nejsou 

vzdělaní a nejsou kompetentní vykonávat práci, jakou dělají. Názory zazněly různé 

napříč spektrem všech tří částí redakce, takže nevyplynulo, že by např. všichni redaktoři 

fotbalové sekce vnímali své povolání jako hodně prestižní. 

 Redaktoři Deníku většinou považovali své povolání jako prestižní nebo spíše 

prestižní, a to zejména z pohledu ostatních obyvatel regionu, kdy jsou pro sportovce a 

sportovní fanoušky velmi významnou osobou. Někteří ale uvedli, že prestiž klesá a jen 

jeden, že prestiž je relativně nízká. Jeden z novinářů řekl, že pracovat v celostátním 

deníku je podle něj prestižnější. Další porovnal svou prestiž s tou ostatními redaktory 

v deníku. „Jelikož dělám i zprávy z komunální politiky a společenského života 

(nemocnice a firmy), tak jako sportovní redaktor bych měl prestiž nejmenší. Díky 

dalším oblastem to je v tomto ohledu mnohem lepší.“ 
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8.6 Mzda 
 

Novináři z deníku Sport se k výši mzdy nechtěli příliš vyjadřovat, a to vzhledem 

k tomu, že to mají zakázáno v pracovních smlouvách. Z pěti odpovědí vyplynulo, že 

hrubý nástupní plat žurnalisty bez předchozích pracovních zkušeností je cca 19 tisíc 

korun, novináři se zhruba pětiletou praxí mají příjem okolo 30 tisíc korun a novinář 

s praxí 23 let ve sportovní žurnalistice 30 – 40 tisíc korun. Plat se tedy odvíjí od 

předchozí praxe, a spíše od ní než od vystudované vysoké školy. Jak uvedl šéfredaktor 

Sportu Lukáš Tomek, redaktor s desetiletou praxí dosáhne příjmu 35 – 40 tisíc hrubého, 

jehož střední hodnota 37 500 je 1,5násobek průměrné mzdy.
254

 Novináři, kteří výši 

platu uvedli, si myslí, že jejich plat je adekvátní práci, kterou odvádí. 

V Deníku se k otázce platu nevyjádřili dva novináři, další využili možnosti 

zařadit se do určitého rozmezí (mají též dle pracovní smlouvy zakázáno sdělovat výši 

platu), a vždy to bylo 15 – 20 000 korun hrubého. Ti, kteří uváděli přesné částky, se 

pohybovali v rozmezí 15 – 20 000 korun, jeden novinář, který působí jako externista, 

uvedl, že za práci ve sportovním i zpravodajském oddělení má 10 tisíc korun hrubého 

měsíčně. Průměrná mzda všech novinářů, kteří mi odpověděli, byla zhruba 18 tisíc 

korun, což je 0,8násobek hrubé měsíční mzdy v roce 2010.
255

 Nenašla jsem výrazné 

rozdíly v ohodnocení novinářů podle věku, délky praxe či vzdělání, nicméně redaktoři 

v krajské redakci mají podle jednoho z novinářů o 1500 – 2000 korun více. Že by se 

změnila situace a platové podmínky by se zlepšily, zřejmě nepřichází v úvahu a dochází 

k opačným tendencím. „Dříve jsem jako externista dostával za fotografii 100 korun a 

k tomu odměnu za reportáž, během které jsem si tak mohl vydělat 500 korun, za 

editování jedné strany bylo 500 korun. Nyní dostávám za fotografii 80 korun a za 

editování strany 300 korun.“ Žádný z respondentů Deníku neuvedl, že by byl jeho plat 

adekvátní práci, kterou odvádí, spíše padla hodnocení platu jako „směšného“, představa 

ideálně dvojnásobného finančního ohodnocení či konstatování, že práce je vlastně 

koníčkem, takže výše platu až tak nevadí. „Vzhledem k pracovnímu vytížení je to 

neadekvátní. Ale v Deníku se platy nevalorizují a diskuse o jejich zvýšení má spíše 
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negativní dopady. Za šest let, co v redakci pracuji, se můj plat nezvýšil ani o 0,5 %. 

Naopak spíše ubyly některé motivační prvky,“ uvedl jeden z novinářů v dotazníku. 

8.7 Zaměstnanecké benefity 

Redaktoři deníku Sport mezi benefity od zaměstnavatele nejčastěji uváděli 

diktafon, notebook s internetem či služební mobilní telefon, nicméně to jsou vlastně 

jejich pracovní nástroje a měly by být spíše považovány jako automatické vybavení 

redaktorů pro jejich práci. Mezi dalšími benefity zmínili příspěvek na dopravu pět set 

korun jednou za tři měsíce, stravenky a pět týdnů dovolené. Mezi benefity řadí několik 

redaktorů i věci, které dostávají na tiskových konferencích jako trička, propisovací 

tužky či tašky. Jeden redaktor uvedl, že vzhledem k ekonomické krizi došlo k omezení 

benefitů, např. jazykových kurzů. 

Novináři Deníku mezi benefity od svého zaměstnavatel uvedli nejčastěji 

stravenky, v několika případech příspěvek na penzijní pojištění. Už méně zmiňovali 

penzijní pojištění, případně vybavení k vykonávání profese, notebook, diktafon či 

mobilní telefon (s nízkým limitem na volání). Žurnalisté však považují za benefit i věci, 

na které mají nárok ze zákona či vyplývají přímo z jejich profese, jako je příplatek za 

práci o víkendu či volný vstup na zápasy. Jeden novinář externista za benefit považoval, 

že má v redakci částečně přístup k počítači a může si půjčovat v redakci digitální 

fotoaparát na zápasy. 

8.8 Náplň a organizace práce  

V redakci Sportu mají redaktoři k dispozici vždy redakčního nebo externího 

fotografa, fotografie tak sami pořizovat nemusí. Články určené ke zveřejnění na 

internetu posílají webovému redaktorovi, který je následně krátí, případně mění titulky. 

Na editování stránek jsou v redakci zaměstnáni na plný úvazek editoři, z redakčních 

prací tak novináři vykonávají pouze reportérskou činnost. 

Redaktoři Deníku nejčastěji pořizují fotografie ze zápasů sami, někteří využívají 

služeb externistů. Fotografa mají k dispozici ve čtyřech redakcích (Pražský deník, 

Liberecký deník, Pardubický deník, Moravskoslezský deník), ale i přesto si někdo raději 

pořizuje fotografie sám. Přítomnost fotografa není zřejmě spjata s počtem sportovních 

redaktorů v redakci, např. v Libereckém deníku jsou dva redaktoři a fotografa mají, 
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v Karlovarském deníku pracují tři a fotografa nemají. Je možné, že fotograf je 

k dispozici v regionech, kde se hrají sporty na nejvyšší celostátní úrovni a z jeho práce 

posléze čerpají všechny deníky. Redakční vybavení někdy nestačí ke kvalitním 

fotografiím „Musel jsem si koupit zrcadlovku, protože s redakčním fotoaparátem jsem 

neudělal pořádné fotografie, na sporty v hale je prakticky nepoužitelný.“ 

Z patnácti redaktorů Deníku jich jedenáct uvedlo, že dělají ve sportovním 

oddělení všechnu práci (psaní, editování, fotografování), čtyři uvedli jen psaní a 

editování, a to redaktoři v redakcích s více zaměstnanci i méně, opět zřejmě záleží na 

jejich organizaci práce. Ostatní práce, které vykonávají, se mohou lišit, jeden z novinářů 

vyjmenoval, co všechno dělá: reportérskou práci, fotografování, editování, korekturu, 

grafiku a webeditora. Někde se posílají zprávy a videa, určená k publikování na 

internetu, webového redaktorovi. Zkušenost je však taková, že kvůli pracovnímu 

vytížení je často nestíhá na internetové stránky vkládat. 

Další povinností novinářů v regionu je vkládání svých článků a fotografií do 

redakčního systému s názvem Agentura (dříve Rebel). „Agentura funguje, to musím 

pochválit. Když jako editor hledám článek o zápase házenkářů na druhém konci 

republiky, není problém si ho najít a použít fotografie přímo ze zápasu. Mám méně 

práce, nemusím volat trenérovi a používat ilustrační nebo archivní fotografie.“  

V teoretickém úvodu jsem zmínila, že vedení Deníku zavedlo v roce 2008 

multimedializaci obsahu. „Určitá multimedializace sice proběhla, ale žádné učení nebo 

školení jsme neabsolvovali. V naší redakci máme pořád pouze dva obyčejné digitální 

foťáky, na jeden z nich lze natáčet – tak vznikají videa na webové stránky. Přišlo nám 

nařízení, že každý Deník musí mít alespoň jednou za měsíc na webu jedno video a jeden 

online rozhovor, to se dodrželo asi dvakrát. Videa totiž na zpracování posíláme 

webových redaktorům a ty na ně nemají čas.“ 

DS vychází ve dvou mutacích, obsahy však odlišné příliš nejsou. Není ani praxí, 

že by např. u fotbalového utkání Sparta – Ostrava byly v české mutaci rozhovory pouze 

se sparťany a v moravské mutaci pouze s ostravskými hráči. „Snažíme se psát tak, aby 

byly ve větších článcích zastoupeny obě strany. Princip je psát tak, aby to zaujalo obě 

strany.“ Rozdíly mezi mutacemi jsou spíše závislé na inzerci, pokud je více inzerce pro 

české vydání, v moravském vyjde navíc článek nebo dva. Někdy se tzv. mutuje celá 

stránka, v českém vydání je téma pro Čechy a v moravském pro Moravu.“ 
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V každém vydání Deníku má redaktor na starost pouze svou regionální stranu, 

strany se sportem na celostátní úrovni a krajské úrovni vytváří krajská redakce. Na 

jejích preferencích je, jaké zprávy si vyberou pro celostátní zpravodajství, to je pak 

stejné, stejně jako krajské zpravodajství, ve všech regionech daného kraje. Při obsahové 

analýze bylo zřejmé, že některé informace byly ve sportovní rubrice dvakrát, tedy 

v krajském i regionálním sportu, hlavně pozvánky na utkání. „Spolupráce s editorem 

krajského sportu nefunguje, já jako regionální redaktor nemám přístup k materiálům, 

jak bude vypadat krajský sport,“ řekl mi jeden z novinářů. Počet stran sportovního 

zpravodajství závisí každodenně na celkovém rozsahu Deníku a také na množství 

inzerce. Redaktor ví dva dny dopředu, kolik bude mít prostoru na články.    

Redaktoři Sportu mají pro případ potřeby k dispozici auto, konkrétně jedno na 

každé oddělení, další používají fotografové. „Nestává se, že by nám auto chybělo, 

pokud ho nemáme zrovna v našem oddělení, půjčíme si ho z jiného nebo jedeme 

v jednom s fotografem.“ Někteří novináři preferují při pohybu po Praze městskou 

hromadnou dopravu, jiní využívají automobil hlavně k dopravě na místa, odkud to 

veřejnou dopravou trvá déle než autem. 

Možnost používat automobil se v Denících liší region od regionu a není patrná 

závislost na počtu redaktorů ve sportovní redakci. Novináři uváděli, že auto k dispozici 

mají, ale s určitými omezeními, protože bývá pouze jedno na celou redakci Deníku, 

případně na pětičlenné sportovní oddělení v Pražském deníku. Jeden z novinářů popsal, 

jak v praxi vypadá dělba o auto s ostatními odděleními. „Pokud se domluvíme 

s redaktory ze zpravodajství, což se v drtivé většině případů povede, tak mám služební 

auto k dispozici po celý víkend, s tím, že v případě výjimečné situace mám pohotovost, 

například kdyby někde hořelo, apod. Pokud potřebuje auto i kolega ze zpravodajství, 

domluvíme se, že jeden den ho má on, druhý den já. Ale občas si vystačím i bez 

firemního auta.“ To, že někteří novináři auto nepotřebují, potvrdil i případ novináře 

z Libereckého deníku, který nemá ani řidičský průkaz. Další používají radši soukromý 

automobil, i když jim redakce neproplácí benzín. Jeden z redaktorů vnímá nedostupnost 

automobilu jako výraznou překážku ve své práci. „Jako externista nemám vůbec 

možnost si ho půjčit. Navíc je u něj omezený počet kilometrů na měsíc, takže pokud 

např. kolegyně s ním jedou na školení do Olomouce několikrát za měsíc, pro 

zpravodajství už moc kilometrů nezbývá. Já se bohužel na kole nebo vlakem nedostanu 
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na všechny akce v regionu, kam bych se chtěl dostat, a dost mě to v mé práci 

zpomaluje.“ 

8.9 Pracovní doba 

I když se u sportovního novináře nedá mluvit o pevné pracovní době, u 

redaktorů deníku Sport jsou určité společné rysy. Shodli se, že do redakce přicházejí 

mezi devátou a desátou hodinou ráno (pokud nejsou na tiskové konferenci nebo jiné 

události), následují porady jak zástupců oddělení, tak uvnitř jednotlivých oddělení. Poté 

mají novináři buď práci v terénu, nebo shání podklady k článkům přímo z redakce, 

většinou odpoledne či večer se konají sportovní události, ze kterých musí napsat ještě 

ten den reportáž. V tom případě jim končí služba i kolem 23. hodiny, pokud žádné 

sportovní akce nejsou a mají svou práci hotovou, skončí mezi 17. a 19. hodinou. Záleží i 

na období, pokud je fotbalová sezóna, fotbaloví redaktoři neodcházejí dříve než v 18 

hodin. Redaktoři samozřejmě pracují i o víkendech, v průměru tedy 6 – 7 dní v týdnu. 

Dá se říct, že hlavní sportovní události ve fotbale a ostatních sportech se odehrávají 

hlavně o víkendu, hokej se hraje i v týdnu, hokejovému redaktorovi tak končí každý 

druhý den služba okolo 22. hodiny. Volno nemají ani v sobotu, protože někteří z nich se 

vždy podílí na obsahu nedělníku, ale na něm mohou alespoň pracovat z domova. 

V průměru tráví redaktoři v zaměstnání asi 48 – 60 hodin týdně. Problémy s možností 

vzít si dovolenou nemívají, vždy je zastoupí kolegové z jejich oddělení. Několik 

novinářů si stěžovalo, že mají kvůli práci velké problémy naplánovat si jakékoliv 

aktivity v soukromém životě. „Jdu ráno do práce a nevím, co mě tam přesně čeká a 

v kolik budu s prací hotová. Záleží na momentálním dění, na úspěších sportovců.“   

Pracovní doba redaktorů Deníku se liší podle toho, jaké všechny činnosti dělají a 

jak mají práci zorganizovanou. Z dotazníků není možné vysledovat žádné zákonitosti, 

že by novináři v regionu, kde jsou na sportovní zpravodajství sami, byli víc vytížení než 

ti, kterých je v redakci více. Ti, kteří pracují spíše jen jako editoři a zpracovávají 

materiály, které jim zasílají externisté nebo spolupracovníci z klubů, udávají kratší i 

delší pracovní dobu, někteří novináři uvedli, že nejvíc práce mají v pondělí a úterý 

v souvislosti s tříděním a nabíráním materiálů z víkendu, další naopak mají v pondělí a 

úterý volněji a práce jim přibývá s druhou polovinou týdne. Všichni se ale shodli, že 

pracují většinou sedm dní v týdnu, někteří denně 6 hodin, další 13 nebo 14 hodin. 



 

88 
 

Pokud má novinář dovolenou, zpravodajství za něj připravuje kolega z jiného deníku 

nebo editor z redakce. 

Jestli si redaktoři Sportu stěžovali, že si nemohou naplánovat soukromý život, 

redaktoři Deníku zjevně tento problém vůbec nemají, protože jim žádný volný čas 

nezbývá. Pracují v průměru 50 – 88 hodin. I přesto je evidentně práce baví, i když 

někteří už pracovní nápor nezvládají. „Po třech letech začínám být značně psychicky i 

fyzicky opotřebovaný a proto měním práci. Doufám, že v regionálním týdeníku bude 

pracovní režim mírnější.“ 

Sportovní redaktoři Deníku v regionech se nezúčastňují redakčních porad, obsah 

jejich sportovní strany je čistě na jejich uvážení. Nemají ani pokyny od centrální 

redakce, které sporty by měli ve zpravodajství preferovat. 

Je plně na rozhodnutí novinářů, jestli sami objíždí celý region a přináší 

informace ze všech sportovních událostí sami a externisté jim volají jen výsledky 

z míst, kde nebyli, nebo jestli spolupracují s více externisty a plní spíše funkci editora. 

Oba dva případy jsem zaznamenala při pozorování práce novinářů v terénu.  

S redaktorem Tachovského deníku jsem se setkala v sobotu v 9 hodin ráno, 

nejdříve jsme jeli na kuželky, kde jsme strávili asi 15 minut, během kterých pořídil 

fotografie a domluvil si se zástupcem klubu, kdy mu může zavolat kvůli výsledkům. 

Dále jsme jeli na zápas ve stolním tenise, kde se ženy zatím jen rozcvičovaly, opět si 

pořídil fotografie. Poté jsme navštívili fotbalový zápas na okresní úrovni, redaktor 

udělal několik fotografií, asi půl hodiny jsme na zápase zůstali až do jeho konce a 

rozhovoru s trenérem. A nakonec jsme jeli na fotbalové utkání divizního celku, kde 

jsme byli celý zápas, během kterého redaktor fotil a po utkání pořizoval rozhovor 

s trenérem. V novinách to tedy posléze podle fotografií mohlo vypadat, že redaktor byl 

na všech událostech, ale z některých mu přišly jen informace od jeho zdrojů o 

výsledcích, případně průběhu. Externisté pak dodali obsáhlejší reportáže z událostí, 

které se v deníku měly objevit.  

S redaktorem Břeclavského deníku jsme od sobotního rána od 9 hodin do večera 

do 18 hodin navštívili tři zápasy, ale vždy jsme na nich byli celou dobu. Nejdřív to byl 

fotbal na úrovni okresního přeboru, dále třetí liga fotbalu a naposledy 2. basketbalová 

liga. Jak mi redaktor řekl, plní spíše úlohu editora, který sbírá materiály od externistů, 
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klubových funkcionářů, internetových novinářů ale i nadšenců, kteří mu posílají 

nahrubo sepsané články. Vedle toho má okruh asi 30 lidí, kteří mu pošlou článek zhruba 

jednou za čtrnáct dní, pokud vyhrají nějaký turnaj nebo soutěž. 

Uzávěrku má Deník okolo 23. hodiny, ale podle jednoho z redaktorů jsou noviny 

prakticky hotové již kolem 19. hodiny, protože pozdě večer už nebývají v práci grafici a 

korektoři. S uzávěrkou nemají redaktoři větší problémy, protože soutěže na nižších 

úrovních se nehrají tak, že by se o nich nestihlo napsat. „Pokud se to nestíhá, dávají se 

informace o den později, většinou nejde o záležitosti s vysokou prioritou.“ 

Sport má sice uzávěrku také ve 23 hodin, ale události jednoho večera se snaží 

dostat do vydání následujícího dne, jak od deníku očekávají i jeho čtenáři. Uzávěrka 

práci novinářů ovlivňuje hodně a to zejména ve večerních zápasech. Např. na 

fotbalových utkáních je běžnou praxí, že novináři píší reportáž během druhého poločasu 

a jen občas se podívají, co se děje na hřišti. S koncem zápasu tak mají většinou referát 

napsaný. Uzávěrka ovlivňuje i práci novinářů při rozhovorech, které si nenahrávají na 

diktafony, ale zapisují do bloků – urychluje jim to práci při přepisování. V teoretickém 

úvodu už jsem popsala, jak se v praxi dělají rozhovory po pohárových zápasech, které 

se hrají večer. Je žádoucí mít v článku alespoň několik vět aktérů utkání.  Asi největší 

pohroma pak pro novináře je, pokud se zápas prodlužuje. 

8.10 Zázemí na stadionech 
 

Redaktoři Sportu se většinou pohybují na sportovních akcích mezinárodního či 

celostátního významu. Na atletické extralize pro novináře není občerstvení, přístup na 

internet ani zázemí, na mistrovství České republiky je k dispozici alespoň bageta a 

voda, bývá i tiskové středisko a zdarma přístup na wifi. Na Zlaté tretře novináři mohou 

využít kvalitní občerstvení, tiskové středisko i wifi, na akcích v zahraničí, jako je 

mistrovství Evropy nebo světa, je sice v poslední době wifi zdarma, ale jídlo si musí 

reportéři v novinářské restauraci platit. Tiskové středisko často bývá mimo stadion.        

Situace v první fotbalové lize je pro novináře veskrze příznivá. „Hodně se 

zlepšuje, v čemž pomáhá i Klub sportovních novinářů, který se se svazem dohodl 

například na podobě prostředí pro novináře. Přístup k wifi je dnes snad už skoro všude a 

vždy zadarmo. Na občerstvení kluby hodně šetří, ale voda, káva a chlebíček nebo 

bageta bývá standardem.“ Jen výjimečně se novinář setká s tím, že by měl o přestávce 
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k dispozici v tiskovém středisku televizi či hned po nějaké akci opakované záběry 

v televizi. „V současné době je to možné na Slavii v Edenu, kde je ale tiskové středisko 

hned u novinářského sektoru, na jiných stadionech je tak daleko, že do něj stejně nikdo 

nejde. Ze zahraničí jsem zvyklý, že na nových a moderních stadionech je standardem 

malá obrazovka na stole každého novináře, takže během zápasu okamžitě vidí, jestli 

byla penalta nebo ofsajd. Na to ale české kluby nemají peníze.“  

Rozdíly v zázemí na hokejových stadionech se značně liší a ani ty nejnovější 

nejsou zárukou špičkového servisu pro novináře. „V pražské O2 Areně, nejmodernějším 

stadionu v republice, za přístup k wifi platí jednou ročně redakce, jako novináři sedíme 

mezi lidmi v publiku, kde mě několikrát polili diváci pivem. Do tiskového střediska to 

máme přes celou halu a občerstvení je v podobě několika chlebíčků, které často zmizí, 

ještě než do tiskového centra vůbec dojdu. Na tomto stadiónu si připadám opravdu jako 

přítěž.“ Podobně nepříznivé podmínky jsou i v Plzni. „Novinářská místa jsou hned 

vedle sektoru nejradikálnějších fanoušků. V tiskovém středisku často nefunguje wifi, 

občerstvení se skládá z kávy a vody.“ Situace s občerstvením, wifi a umístění 

novinářského sektoru je lepší v halách Mladé Boleslavi, Sparty nebo Liberce.   

Na třetiligovém fotbale je pravidlem káva a chlebíček, jinak kromě tiskových 

konferencí žádné občerstvení novináři nedostávají a na lokální úrovni jsou se stravou 

odkázáni sami na sebe. Zázemí pro regionální novináře je prakticky nulové, o wifi 

zdarma si mohou nechat pouze zdát.  

8.11 Práce se zdroji 

Novináři na celostátní úrovni nemohou během utkání příliš ovlivnit, kdy se ke 

zdrojům dostanou. Pravidla jsou daná, často je určuje klub. Ve fotbale většinou fungují 

rozhovory na principu mixzón, do kterých přijde několik novináři vybraných hráčů. 

Trenéři pak za novináři chodí zhodnotit zápasy do tiskových místností. Někdy novináři 

musí řešit problém, že zároveň probíhají rozhovory s hráči a hodnocení trenérů, potom 

si informace mezi sebou předávají navzájem. Články často píší ještě v tiskovém 

středisku.  

Na hokejových utkáních se praxe liší, někde je možné čekat na hráče kvůli 

rozhovorům před kabinou, jinde přivedou dva vybrané na tiskovou konferenci. 

Každopádně podmínky se, stejně jako u fotbalu, liší stadion od stadionu, a často je 
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nutné urazit značnou vzdálenost k mixzóně nebo do tiskového centra. Podmínky 

v pražské O2 aréně popsal jeden z hokejových reportérů Sportu. „Sice nás pustí do 

šatny domácí Slavie, ale ostraha nás pak brzy vyhání z tiskového centra. Někdy je to až 

takové, že články dopisuji na zemi před halou.“ Celkově fakt, že novináři nemají zcela 

volný výběr, s kým udělají rozhovor (ve smyslu, že si nemohou vybrat libovolný počet 

hráčů), přispívá k unifikaci obsahu rozhovorů. Pokud děláte rozhovor s hráčem, musíte 

počítat s tím, že si ho celý nahrávají i ostatní. Novinář se tak často musí zaměřit na 

témata, které ostatní nezajímají, aby měl alespoň nějaké původní materiály.  

Na regionální úrovni je přístup ke zdrojům při zápasech jednodušší. Jednak se 

při vstupu na sportovní události novinář ani nemusí prokazovat novinářskou kartičkou, 

protože ho všichni znají, jednak většinou ani nepotřebuje žádné akreditace. Po utkání 

pak nemívá žádné problémy s rozhovory s trenéry nebo hráči, protože nejsou daná 

žádná pravidla, kdy k nim může přijít a kolik rozhovorů může udělat. Má většinou i dost 

času, protože je předpokladem, že zpovídá místní hráče a ti nepospíchají k odjezdu 

společného autobusu. Materiály novináři pak zpracovávají až v redakci nebo doma, mají 

jistotu, že se informace u konkurence neobjeví, protože žádnou nemají. 

Námět pro články v deníku Sport může pocházet z několika různých zdrojů. 

Jednak to jsou osobní zdroje, dále tiskové konference, PR zprávy, ostatní média nebo 

tiskové agentury či přímo zápasy. Novináři Sportu v drtivé většině kontaktují své osobní 

zdroje sami a jen výjimečně zdroje je. Jeden z novinářů ostatních sportů uvedl, že 

s některými z nich má nadstandardní vztahy a samy mu volají náměty na reportáže. U 

ostatních zdrojů záleží i na aktivitě PR oddělení, redaktoři však tiskové zprávy většinou 

berou jen jako inspiraci, stejně tak servis ČTK (pokud nevydají zprávu těsně před 

uzávěrkou a již není čas na její další zpracování). Regionálním deníkům bylo 

v teoretickém úvodu této práce vyčítáno, že dělají žurnalistiku po telefonu, ale to je 

dnes již poměrně běžná a logická praxe – asi každý pochopí, že je zbytečné scházet se 

se svým kontaktem kvůli tomu, aby řekl dvě věty do článku. Redaktoři získávají 

materiál v terénu na zápasech, tiskových konferencích nebo při příležitosti větších 

rozhovorů. Ostatní informace čerpají z telefonických rozhovorů či tiskových zpráv, 

které jim přijdou, někteří získávají zdroje i v zahraničí. Poměr informací získaných po 

telefonu vůči těm přímo z terénu je tedy zhruba 60:40.     
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S kontaktováním osobních zdrojů je to u redaktorů Deníků velmi různorodé. Asi 

nejvíce převažovala odpověď, že ze 70 % kontaktují novináři zdroje a ze zbylých 30 % 

zdroje novináře, u některých to bylo ale i 50 % na 50 % a někdy v drtivé většině 

kontaktoval novinář své zdroje. Ve dvou případech redaktoři uvedli, že většinou zdroje 

kontaktují je a že je to dlouholetá praxe v jejich deníku. Redaktoři často oslovují své 

zdroje s otázkami, zda je něco nového, pokud tomu tak je, využijí informace v krátkém 

rozhovoru nebo zprávě, v opačném případě si se zdrojem alespoň popovídají a udržují 

tak stálý kontakt. Ve zpravodajství využívají i tiskových zpráv. „Většinou je to pouze 

zdroj informací, který nemá podobu článku, takže je nutné ji přepracovat. Jsou 

samozřejmě i výjimky, které snesou přísnější měřítko, v takovém případě může jít s 

drobnými úpravami do tisku.“ 

Redaktorům Sportu nejčastěji za kluby a sportovce podávají informace tiskoví 

mluvčí, na zápasech samozřejmě sportovci. Mimo zápasy je někdy praxe taková 

(zejména ve větších klubech ve fotbale), že tiskový mluvčí by měl vědět o všech 

rozhovorech s hráči nebo trenérem, a hráči tak mají zakázáno mimo takovéto povolené 

rozhovory cokoliv říkat. Na druhou stranu, jak přiznávají novináři, svou velkou roli 

hrají i dlouholeté kontakty – díky nim mohou zavolat i trenérovi nebo předsedovi klubu. 

Uvolněnější atmosféra než ve fotbale je v hokeji, kde není problém oslovit jak hráče, 

tak trenéra nebo člena vedení klubu. Specifická je situace u ostatních sportů, kdy je 

někdy nutné úspěšné sportovce kontaktovat přes jejich manažery, ale jindy je situace 

méně komplikovaná. „Jelikož píši o menších sportech, kde jsou obvykle nezkažení a 

příjemní lidé, nemusím se spoléhat na zprostředkované informace od tiskových 

mluvčích a mohu zavolat přímo jim.“ 

   V regionech byli jen zřídka zdrojem informací tiskoví mluvčí (u deníků, které 

pokrývají nejvyšší soutěže ve fotbale a hokeji), informace spíše podávali trenéři, 

případně i vedoucí mužstva, dále předsedové oddílů a hráči. Někteří novináři uvedli, že 

i při oslovování zdrojů hrají roli osobní kontakty.  

8.12 Témata článků 

V deníku Sport je obsah velké části novin dán zaměřením periodika na fotbal a 

hokej. V těchto sportech se snaží novináři přinášet exkluzivní informace, které nemají 

jiné deníky, samozřejmě na nejvyšší úrovni. V oddělení ostatních sportů se též zajímají 

zejména o aktuální témata a snaží se hledat svá vlastní. Kritériem pro to, jaký sport se 
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v novinách objeví, je úspěšnost sportovce, pak nezáleží, jestli je to muž nebo žena. 

Samozřejmostí je přinášet lepší a podrobnější informace z mezinárodních akcí než 

ostatní deníky. 

Redaktoři v Deníku se rozhodují na základě mnoha kritérií a nedá se určit, které 

převážilo. Je to způsobeno tím, že nemají z centrální redakce zadání, jak a o čem mají 

psát. Někteří uváděli, že ve fotbalové a hokejové sezóně mají tyto sporty přednost a na 

další sporty se dostane s časovým zpožděním, další určovali důležitost podle úrovně 

soutěže (z vyšších soutěží jsou zprávy nejdříve, z nižších se zpožděním), prioritou byl 

seniorský sport před mládežnickým, jako další uváděné kritérium byla zajímavost 

zprávy či zájem veřejnosti a momentální úspěšnost daného sportu v regionu. Někteří 

z novinářů uvedli, že se snaží nerozlišovat mezi kolektivními sporty a sportovci a 

sportovkyněmi. 

8.13 Tlaky na zveřejňování informací 

8.13.1 Nátlak ze strany klubů 

Většina novinářů ve Sportu cítí nějakou formu nátlaku ze strany klubů nebo 

sportovců, ale ten je v různých podobách. Novinářka ostatních sportů ho popisuje spíše 

jako neustálé podlézání, aby se zúčastnila tiskové konference, další jako spíš 

kamarádské prosby o nezveřejnění informací či promítání zájmů sponzorů a 

zveřejňování PR článků, někdo jako neustálý tlak, protože píše ve fotbale o věcech, 

které nikdo z klubu nechce, aby se dostaly na veřejnost. A řešení? Asertivní dohoda či 

porada s šéfredaktorem a zveřejnění toho, co si přeje vedení redakce. Ovšem novináři 

připouštějí, že ne vždy je vhodné napsat vše, co ví. Redaktor ostatních sportů uvedl: 

„Několikrát jsem podlehl a informace jsem nezveřejnil, jinak bych se totiž už k žádným 

nedostal, respektuji dohody ze zákulisí.“ Podobný názor má i fotbalový novinář. „Pokud 

mi někdo řekne, nepiš to tam, a já to použiji, už mám nadosmrti uzavřené dveře. Takže 

to nedělám, i když je to zajímavé.“ 

Podobný přístup zmínili i někteří redaktoři Deníku, tedy že si musí být vědomi, 

zda jim zveřejnění informace stojí za ztrátu zdroje a spíše se snaží domluvit formou 

kompromisů. Ohledně nezveřejnění informací, že třeba nějaký tým hrál v zápase špatně, 

tlak necítí. „Pokud budou hrát hrozně, tak to napíšu. Žádného nátlaku si v tomto případě 

nejsem vědom. Oni chápou, že nic negativního nehledám, že se snažím být objektivní.“ 
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Další novináři uváděli, že se nenechávají nijak ovlivnit a snaží se klubům vysvětlit, že i 

když nějakou informaci nezveřejní, stejně se časem provalí. Nezažili ani případ, že by je 

klub trvale odříznul od informací jako trest za to, že o nich nepíší „hezky“. „Stalo se mi, 

že se mnou nemluvili. Je to ale spíš jejich problém, než můj, že nejsou pak v novinách 

prezentováni, takže mám zkušenost, že vydrží "trucovat" třeba dva týdny, ale pak se 

všechno vrátí zpátky do normálu. Jsou si vědomi toho, že když o nich nebude psát 

médium jim nejbližší, tak nikdo. A oni jsou za jakoukoli zmínku rádi.“ 

8.13.2 Nátlak ze strany sponzorů 

To, jestli novináři Sportu cítili větší či menší tlak ze strany sponzorů či klubů ke 

zveřejnění jména sponzora, se lišil, někteří, nezávisle na sportu, uváděli, že tlak někdy 

cítí, další tvrdili, že ho nepociťují. Jejich stanoviska však byla vesměs ve shodě – snaží 

se jména firem příliš neuvádět, i když často mají pokyn napsat je dvakrát (kvůli 

mediálním dohodám a barterům), navíc pokud je sponzor součástí názvu akce, je 

v pořádku ho jednou zmínit. Jeden z redaktorů uvedl, že nad dodržování uvádění 

sponzorů bdí editoři a pokud by docházelo k jejich nadměrnému uvádění, zredukovali 

by jejich výskyt v textu. Fotbalový novinář řekl, že pokud jede na akci pořádanou 

sponzorem, např. zápas zahraniční ligy, očekává se, že jeho jméno v textu uvede. 

Pravidla pro zveřejňování jmen sponzorů v textu mají i v Deníku. Podle několika 

novinářů se nemá zveřejnit jméno sponzora, pokud není v názvu akce nebo ligy, a to 

dodržují, všeobecně toto pravidlo znali všichni novináři. Další však připustili, že se 

občas snaží partnery nebo sponzory propašovat, zejména když představují nový klub, 

ale v dalších článcích o klubu se to již neopakuje. Jiný novinář uvedl, že v rámci 

možností se snaží sponzory zmínit, protože sportovní sponzoring považuje za 

chvályhodnou věc. Jeden z novinářů sdělil, jaký má na problematiku pohled. „Myslím, 

že by se měl zavést jednotný metr, tzn., buď nebudu uvádět sponzora ani tam, kde je 

součástí názvu, anebo ho zmíním v článku jen jednou. To je třeba má osobní taktika, 

vždy se tam sponzor objeví jednou, pokud je v názvu akce, ale víckrát ne. Záleží ale i 

třeba na tom, jestli si je sponzor ochotný zaplatit běžný inzerát, pak bude s největší 

pravděpodobností v článku zmíněna i víckrát. Z praxe vím, že jsem byl jednou k 

něčemu takovému ze strany inzertního referenta donucen.“ 

Při obsahové analýze jsem si všimla i určité disproporce vůči uvádění sponzorů, 

a to zejména v případě sponzorů O2 a Gambrinus, které mají nejvyšší hokejová a 
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fotbalová soutěž přímo v názvu. Oproti deníku Sport mi přišlo, že v regionálním 

zpravodajství se jména příliš neobjevovala a spíše dostávali přednost sponzoři 

z regionu. 

8.14 Prospěšnost práce čtenářům 

Všichni novináři ve Sportu uvedli, že si myslí, že jejich práce je čtenářům 

prospěšná, někteří ale onu prospěšnost ještě okomentovali. Dva zastávali názor, že by 

novinář neměl vystupovat ze své role prostředníka mezi informací a čtenářem, další, 

zejména fotbaloví, uvedli, že v případě informování o fotbalu se nedá příliš mluvit o 

nějaké prospěšnosti, ale spíše zábavě, případně využití odborných znalostí, protože 

čtenář se informaci jako takovou dozví většinou z jiných médií. Jeden z fotbalových 

novinářů poukázal i na to, že některé články se zbytečně nafukují a sdělení jsou 

zkreslená, jen aby čtenáře zaujala, a z toho rozhodně dobry pocit nemá. 

V Deníku všichni novináři uváděli, že prospěšnost cítí, zejména s ohledem na to, 

že čtenáři se jinde nemají šanci informace dozvědět, a také že je těší, že pracují pro 

region. 

8.15 Znalost novinářů 

Novináři Sportu uváděli, že je diváci zápasů neznají. Výjimkou byl fotbalový 

reportér s dlouholetou praxí, kterého se i diváci ptají na názor, když ho potkají, dalším 

byl fotbalový novinář, který dřív fotbal hrál na prvoligové úrovni a dodnes si ho lidé 

pamatují. Jinak znají diváci už pouze novináře z ostatních sportů (tenisu) a jeden zažil, 

že ho jednou někdo oslovil. 

V regionu všech čtrnáct novinářů uvedlo, že je lidé znají, mluví s nimi. Přičítali 

to jak dlouholeté praxi, tak faktu, že v regionu zná každý každého. 

8.16 Členství v profesních organizacích 

Z redakce Sportu nebyl nikdo členem Syndikátu novinářů. Nejčastěji z důvodu, 

že nemají pocit, že by jim členství něco přineslo či že jim stačí zázemí KSN. Jeden 

novinář ze Syndikátu vystoupil, protože v něm nebyl spokojený. Členy KSN jsou 

všichni dotázaní. Jejich nejčastějším důvodem členství byl pragmatismus v podobě 

získávání akreditací na domácí i zahraniční sportovní akce, další dva uvedli, že jsou na 
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základě KSN členy i AIPS. Jen dva novináři z ostatních sportů zmínili, že je pro ně 

důležité být v profesní organizaci i kvůli kodexům a etickým normám, které určuje. 

Jeden regionální novinář byl členem SN ČR (z Pražského deníku). Jako 

nejčastější důvod nečlenství ostatní uváděli, že ho nepovažují za nutné a důležité. 

Někteří však vůbec ani nevěděli, co Syndikát je a netušili, jak by se do něj mohli 

přihlásit a co členství obnáší. V KSN byli členy dva a to z větších redakcí, kde je 

předpoklad, že potřebovali členství k získávání akreditací. Jeden novinář řekl, že o 

členství uvažuje, a to zejména kvůli výměně informací s kolegy.  

8.17 Postoj k programu Komise žen 

O činnosti komisi žen a jejím programu na podporu ženského sportu věděli 

v redakci Sportu zejména tři novináři z ostatních sportů, což je logické, ve fotbale a 

hokeji se nedá mluvit o jakékoliv šanci na prosazení více informací o ženách. Jeden 

z novinářů přidal i obsáhlejší komentář. „Vím o programu, ale tuto iniciativu nechápu a 

přijde mi zbytečná. Pohyb a sport má být spontánní věc a ne žádných programů. Navíc 

mám odpor k tomu, když se vytváří pocit, že jsou ženy v nějaké oblasti utlačované a 

měly mít nějaký svůj program. Je to nesmyslné o to víc, že největší úspěchy českého 

sportu mají na svědomí právě ženy. Sáblíková, Neumannová a Špotáková vyhrály i 

anketu popularity Sportovec roku, Záhrobská a basketbalistky ČR jsou také hodně 

vysoko. Ženský sport navíc propagují soukromé firmy, společnosti Nike a Puma na nich 

staví své drahé reklamní kampaně. Ženy sportují více než kdy jindy. ČOV by jako státní 

organizace měl dát tyto peníze někam, kde budou užitečné. Třeba do sportu 

handicapovaných.“ 

V regionálních denících o programu slyšelo pět novinářů, jeden s ním vyjádřil 

nesouhlas. Někteří novináři konstatovali, že s ženskými sporty nemají vůbec problém a 

snaží se jim věnovat stejně jako mužským. 

8.18 Zpětná vazba od čtenářů 

 Všichni novináři Sportu uvedli, že mají zkušenost s ohlasy od čtenářů, ať už 

pozitivními nebo negativními (ty převažovaly). Čtenáři nejčastěji reagují na faktické 

chyby v článcích či kontroverzní témata, stejně tak na subjektivní známkování novinářů 

hráčů fotbalové reprezentace. Frekvence ohlasů se lišila, u fotbalu a hokeje, jakožto 
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nejpopulárnějších sportů, kde čtenáři mají často dokonalý přehled, byly častější, cca 

jednou týdně, u ostatních sportů jednou měsíčně. Formou bývají nejčastěji maily nebo 

diskuze pod článkem, případně i telefonáty. 

Podobné zkušenosti zaznamenali i redaktoři v Deníku, ale častěji dostávají spíše 

pochvalné dopisy, většinou od čtenářů, někdy od svých kontaktů. Ohlasy jsou buď ve 

formě emailů, diskuzí pod články, telefonátů nebo v osobním kontaktu. Jeden 

z novinářů uvedl, že jakákoliv zpětná vazba je pro něj silnou motivací pro jeho práci.  

8.19 Vztah čtenáře ke sportovnímu novináři 

Ke zkoumání vztahu čtenáře ke sportovnímu novináři a obsahu sportovní 

rubriky mě inspirovala studie
256

 Berta de Vries Legislators or interpreters? On the 

relationship between journalists and their readers. Uvádí v ní mimo jiné, jak jsou čtenáři 

regionálních deníků spokojeni s podobou novin, které si v regionu kupují.  

8.19.1 Čtenost verze deníku 

Tištěnou verzi preferuje 70 % čtenářů všech tří deníků, internetovou 15 % a obě 

sleduje 15 %. Internetovou verzi ze tří skupin čtenářů nejvíce preferují ti deníku 

Sport.
257

 

 

                                                           
256

 Autoři zkoumali kvalitativně vztah vzorku 372 čtenářů k regionálnímu deníku a zároveň názory 145 

novinářů vydavatelů a marketingových pracovníků těchto deníků. Základní teze byla, že producenti novin 

nereflektují dostatečně na přání svých čtenářů o podobě deníků. Z výsledků vyplynulo, že čtenáři by si u 

deníků přáli více zaměření na regionální události než na celostátní, a nikdy nebude problém, pokud deník 

bude obsahovat příliš lokálních zpráv – pokud jich ale bude málo, představuje to problém. Čtenáři by 

chtěli, aby deník byl jakýmsi lokálním opinion leaderem, aby byli novináři více spjati s regionem a byli 

v něm více vidět, aby nepropásli zásadní události, které jsou pro region důležité (výtka se netýkala 

sportovních novinářů). In Bert de Vries Legislators or interpreters? On the relationship between 

journalists and their readers.  Media Culture Society January 1997 vol. 19 no. 1 67- 81. 
257

 Výzkum mezi čtenáři Deníku jsem prováděla na podzim 2008, v té době ještě nebyla internetová verze 

Deníku v podobě, v jaké je dnes. Je tedy logické, že čtenáři preferovali spíše tištěnou podobu. Na můj 

dotaz, kolik čtenářů má Deník předplacený na konci roku 2011 jak epaper, šéfredaktorka centrální 

redakce Jana Heřmánková neodpověděla. 
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                                         Obr. 2: Čtenost deníků podle verze 

8.19.2 Četnost četby 

Každé vydání TD sleduje 47 % čtenářů, BD 21 % a DSČ 38 %, několikrát týdně 

pak 16 % u TD, 5 % u BD a 25 % u DSČ, jednou týdně 16 % u TD, 48 % u BD a 25 % 

u DSČ a občas u TD 21 %, u BD 26 % a DSČ 13 %.  Zatímco TD a DSČ mají spíše 

pravidelné čtenáře, BD čtou lidé méně často a méně pravidelně. 

 

 

                                               Obr. 3: Četnost četby deníků 
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8.19.3 Pokrytí sportovního dění v regionu 

U TD si 68 % čtenářů myslí, že pokrývá dění v regionu úplně nebo téměř úplně, u BD 

má takový názor 42 % respondentů. K částečnému pokrytí se přiklonilo 16 % dotazovaných TD 

a 21 % BD, k variantě „nepokrývá“ 0 % čtenářů TD a 26 % BD a situaci nedokázalo posoudit 

16 %, respektive 11 % čtenářů. Z grafu je vidět, že si čtenáři myslí, že TD pokrývá sportovní 

dění v regionu mnohem lépe než BD. 

 

                                   Obr. 4: Pokrytí sportovního dění v regionu 

8.19.4 Pokrytí všech sportů 

58 % čtenářů TD se domnívá, že deník pokrývá všechny sporty úplně nebo 

částečně, ten samý názor má u BD 37 % respondentů a u DSČ 38 %. Variantu „spíše 

ne“ a „ne“ označilo u TD 26 % dotázaných, u BD 53 % a u DSČ 56 %. Situaci 

nedokázalo posoudit 16 % u TD, 11 % u BD a 6 % u DSČ. Čtenáři TD si tedy myslí, že 

deník spíše pokrývá všechny druhy sportů, čtenáři BD a DSČ jsou opačného názoru. 
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                                                 Obr. 5: Pokrytí všech sportů 

8.19.5 Pokrytí sportovního dění podle genderu 

V TD si myslí 58 % čtenářů, že sportovní dění podle genderu je pokryto nebo 

spíše pokryto, u BD tento názor zastává 63 % a u DSČ 75 %. K variantám „spíše 

nepokrývá“ a nepokrývá“ se přiklonilo 26 % (shodně TD a BD) a 13 % respondentů. 

Z výsledků vyplývá, že podle čtenářů jsou genderově vyvážené spíše BD a DSČ než 

TD. 

 

                                     Obr. 6: Pokrytí sportovního dění podle genderu 
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8.19.6 Znalost novináře 

84 % čtenářů TD znalo novináře, tzn., že buď řekli jeho jméno, či na něj ukázali, 

často obojí. V BD 68 % respondentů novináře znalo a v DSČ 0 %. Výsledky jsou 

jednoznačné, zatímco u regionálních deníků znají sportovního novináře alespoň dvě 

třetiny čtenářů, v celostátním deníku nebyl nikdo schopen říct ani jedno jméno 

redaktora z početného hokejového oddělení.  

 

 

                                                                      Obr. 7: Znalost novináře 

8.19.7 Spokojenost s prací novináře 

V TD bylo s prací novináře spokojeno nebo spíše spokojeno 100 % čtenářů, 

v BD 47 % a v DSČ 63 %. Nespokojeno nebo spíše nespokojeno bylo v BD 26 % a 

v DSČ 25 % respondentů. Situaci nedokázalo posoudit 26 % čtenářů BD a 13 % DSČ. 

Údaje ukazují, že nejspokojenější s prací novináře jsou čtenáři TD, následně DSČ a BD.  
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                                           Obr. 8: Spokojenost s prací novináře 

8.19.8 Výtky k obsahu sportovní rubriky 

Součástí dotazníku byla i jedna otevřená otázka, kde mohli respondenti říct, co 

se jim na deníku nelíbí, nebo co by uvítali, aby v něm bylo.  Čtenáři TD uvedli, že by si 

přáli více přehledů o konání budoucích sportovních událostí, větší propagaci malých 

oddílů, více se zaměřit na region a více informací o mládeži. 

V BD by čtenáři uvítali, kdyby novinář více objížděl region, více regionálního 

zpravodajství, více ženského sportu, více informací, více sportovních stránek, více 

zpravodajství a větší vyváženost a vyrovnanost informací (názor zazněl třikrát). 

U DSČ si čtenáři přáli, aby redaktoři více sledovali zápasy a nepřebírali 

výsledky jen z internetu (konkrétně u volejbalu), aby se v deníku více objevovaly 

aktuální události a rozhovory (volejbal), aby byl dán prostor sportům, které by měly jít 

nahoru, co se týká výkonosti sportovců, aby bylo více komentářů (názor zazněl 

dvakrát), aby se deník věnoval i nižším soutěžím (hokej). 

8.19.9 Shrnutí výsledků dotazníků 

Pokud shrnu výsledky ankety, tak z ní podle čtenářů nejlépe vychází TD – 

nejlépe pokrývá sportovní dění v regionu, nejvíce pokrývá všechny sporty, čtenáři 

nejlépe znají novináře a jsou nejvíc spokojeni s jeho prací. Na druhou stranu si čtenáři 

myslí o TD, že je nejméně genderově vyvážený. I když s obsahem TD byli čtenáři velmi 
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spokojení, uvedli několik námětů ke zlepšení. Celkově byly u všech deníků výtky 

poměrně rozmanité. 

8.20 Shrnutí kapitoly 

Pokusíme-li se shrnout výsledky této části výzkumu, dojdeme k následujícím 

závěrům. Redaktorovi deníku Sport je v průměru 31 let a jako sportovní novinář pracuje 

8 let, má vysokoškolské vzdělání a do redakce se dostal na základě oslovení vedením 

poté, co působil v jiném médiu. Jeho ambicí v začátcích jeho novinářské kariéry bylo 

pracovat v celostátním médiu a dělat dobře svou práci, nyní by chtěl psát co nejlépe, 

stále se zlepšovat a odlišovat se od ostatních novinářů ve stylu psaní. O svém povolání 

si myslí, že je prestižní s přihlédnutím k tomu, jak kvalitně práci vykonávají. 

Redaktorova mzda se odvíjí od předchozích zkušeností spíše než od stupně vzdělání a u 

redaktora s osmiletou praxí se pohybuje okolo 35 tisíc korun. Jako benefity od 

zaměstnavatele může využívat stravenky, pět týdnů dovolené a příspěvek na dopravu. 

Od zaměstnavatele dostává i vybavení pro svou práci, notebook, mobilní telefon a 

diktafon. Vždy má k v případě potřeby k dispozici služební automobil a vykonává 

pouze reportérskou práci. Pracovní dobu má nepravidelnou, pracuje včetně víkendů 

v průměru šest dní v týdnu a zhruba od 9:30 do 18 hodin, s výjimkami v případě 

sportovních událostí. Často pracuje pod stresem kvůli uzávěrce, která mu komplikuje 

práci. Na stadionech má celkově poměrně příznivé podmínky pro svou práci, které se 

navíc zlepšují. Jeho oficiálními zdroji jsou velmi často tiskoví mluvčí či sportovci, ale 

zaměřuje se spíše na vlastní témata než zveřejňování informací z tiskových zpráv. 

Důležitý je pro něj telefonický kontakt se zdroji, které musí v drtivé většině kontaktovat 

sám. Cílem redaktorovy práce je přinášet exkluzivní a aktuální témata. Cítí nátlak na 

zveřejňování informací či jmen sponzorů, ale většinou se mu snaží nepodléhat a to 

v rámci dobrých vztahů se zdrojem či pravidly danými vedením redakce. Vnímá svou 

práci jako prospěšnou čtenářům, ale s důrazem spíše na zábavnou funkci sportovního 

zpravodajství. Novináře čtenáři většinou neoslovují a neznají, což potvrdili i sami 

čtenáři při dotazníkovém výzkumu, a kontaktují ho většinou s kritickými ohlasy. 

Redaktor Sportu je členem KSN a to zejména z praktických důvodů. 

Novináři regionálního deníku je 38 let a pracuje jako sportovní žurnalista 9 let. 

Má středoškolské vzdělání, v mladším věku uvažuje o studiu vysoké školy, jinak mu na 

studium či sebevzdělávání nezbývá čas. Do redakce se dostal na základě přihlášení do 
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výběrového řízení, tedy z vlastní iniciativy. Jeho cílem bylo na začátku novinářské 

práce zejména objektivně a fundovaně informovat o místním sportu a to přetrvává. Své 

povolání vnímá jako poměrně prestižní. Za svou práci dostává plat 15 – 20 tisíc korun, 

který nezávisí na délce praxe ani vzdělání a zvyšuje se pouze s přechodem na vyšší, 

krajskou úroveň. Zaměstnavatel mu poskytuje benefity ve formě stravenek a dostává od 

něj vybavení pro svou práci, které ho však někdy limituje a to zejména v nemožnosti 

používat automobil. Vedle reportérské činnosti i fotografují a dělá práci editora. Jeho 

pracovní doba je velmi nepravidelná a v závislosti na organizaci práce a sezóně se 

pohybuje v rozmezí 48 – 60 hodin týdně. Jeho cílem je pokrýt sportovní dění v regionu, 

většinou se zaměřuje na nejpopulárnější sporty, které mají prioritu ve zpravodajství. 

Zázemí na stadionu má většinou jako ostatní diváci, i proto články píše až v redakci. 

Své zdroje kontaktuje zhruba ze 70 %, zbylých 30 % připadá na kontakt ze strany 

zdrojů, kdy často jejich informace zveřejní. Nejčastěji mu informace podávají trenéři, 

předsedové oddílů a hráči. Cítí tlak na zveřejňování informací a sponzorů, tyto situace 

se často snaží řešit domluvou. Svou práci vnímá jako velmi prospěšnou, zejména proto, 

že je ve své produkci unikátní. Na všech místech, kam přijede, ho diváci znají a často ho 

oslovují, což potvrdily i dotazníky. Obrací se na něj i v emailech a telefonátech, a to 

spíše s chválou než kritikou. Není členem žádné oborové organizace, protože necítí 

potřebu. 
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9 Obsahová analýza Deníku Sport a Deníků 

9.1 Definice kódované jednotky 

Kódovací jednotkou byl jakýkoliv útvar sportovní rubriky, který se odlišoval od 

ostatních svou formou. To znamená, že vedle článků to byly i tabulky, statistiky, 

reklamy,
258

 fotografie, atd. (podrobně viz kódovací kniha v příloze). Záleželo i na 

grafickém zpracování, pokud např. byla sestava v reportáži z utkání součástí článku, 

byla kódována dohromady s článkem, pokud ale byla výrazně graficky oddělená, byla 

kódovaná samostatně. Nekódovala jsem materiály, které nesouvisely se sportem 

(headliny jiných než sportovních zpráv, výsledky loterií, televizní program, předpověď 

počasí, inzeráty). 

9.2 Kódovací kniha 

Kódovací kniha je podrobně rozepsána v příloze, nicméně považuji za nutné u 

některých proměnných vysvětlit, jakým způsobem jsem je kódovala, a jaké problémy 

případně nastaly. 

Celkově jsem zvolila 17 proměnných: datum, den v týdnu, číslo strany, gender 

článku a fotografie na titulní straně, druh jednotky, gender fotografie, druh psaného 

textu, zdroj informace, uvedení jména sponzora, gender článku, časové zařazení 

jednotky, úroveň sportu, druh reklamy, druh sportu, regionálnost sportu, shodnost 

jednotky s jednotkou v druhém deníku, kolektivitu / individualitu sportu. 

Gender článku a fotografie na titulní straně: Určovala jsem gender otevíracího 

článku a fotografie, tedy těch materiálů, které byly na stránce dominantní. V jednom 

případě otevírací fotografie chyběla. 

Druh jednotky: Jednotky jsem si rozdělila takto: fotografie, tabulka, psaný text, 

grafika, ilustrace, reklama, výsledek, statistika, grafika + fotografie, grafika + text, text 

+ fotografie, grafika + fotografie + text. 

Tabulka zde byla klasická tabulka pořadí týmů, jako grafiku jsem klasifikovala 

různé jednoduché statistiky v barevném poli (většinou jedno číslo), jako výsledek 

                                                           
258

 Většina reklam se sportem nesouvisela, do vzorku však byly zahrnuty všechny reklamy na sportovních 

stránkách, a to vzhledem k analýze inzerentů zaměřujících se na sport. 
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nejčastěji výsledky ve výsledkovém přehledu za uplynulý den, mezi statistiky jsem 

řadila jak osobní a týmové statistiky odehraných zápasů a dosažených úspěchů, tak i 

přehledy nadcházejících zápasů.  

U fotografií jsem rozlišovala gender žena, muž, obojí a nelze určit. Kvůli 

velkému množství fotografií bez popisku jsem kódovala pouze fotografie, které měly 

alespoň jednoduchý popisek. 

U psaného textu jsem rozlišila osm hodnot: článek zejména jako analýza 

sportovní události s minimálním počtem citací, krátký článek byly nejčastěji jednovětné 

zprávy. Reportáž zahrnovala sportovní reportáž ze zápasu či z nějaké události, rozhovor 

klasickou formu otázek a odpovědí, publicistika názorové články a komentáře, 

komentovaný rozhovor pak odpovědi respondenta doplněné o psaný text, anketa menší 

rozhovory s více respondenty s identickými otázkami a pozvánka informovala o 

budoucí události. Z hlediska reliability bych zde viděla největší problém v kódování 

komentovaného rozhovoru a článku, kde bylo někdy těžké určit hranici, kdy ještě víc 

materiálu přináší autor novinář spíše než zpovídaný. Také reportáž se v současné době 

spíše blíží již komentovaného rozhovoru, tzn., že k jednotlivým událostem zápasu se 

vyjadřují aktéři už v průběhu článku a nikoliv až na jeho konci.  

Zdroj: Často docházelo k tomu, že zdroj, zejména u výsledků, statistik či grafik 

nebyl uvedený, kódovala jsem tyto jednotky jako bez uvedení zdroje, i když je poměrně 

pravděpodobné, že tyto jednotky vznikaly v redakci. Také ale mohly pocházet z ČTK. 

Sponzor: Zaznamenala jsem jakoukoliv zmínku o komerčním subjektu, která 

byla součástí jednotky. U fotografií jsem zaznamenala jen ty subjekty, u kterých byl 

čitelný a zřetelný celý nápis a byl patrný na první pohled bez bližšího zkoumání. Pokud 

bylo v článku zmíněno více společností najednou, přiřadila jsem jim společnou hodnotu. 

Problematická byla situace zejména u firmy Red Bull, po které jsou pojmenované 

některé týmy. Např. tým Red Bull v závodech formule 1 se vyskytnul v textu několikrát, 

ale jeho výskyt jsem nezaznamenávala, a to z toho důvodu, že název týmu nelze opsat 

jiným synonymem, takže nelze podezřívat novináře, že by úmyslně uváděli jméno 

sponzora.   

Gender článku: Pokud materiál byl např. rozhovor s trenérem ženského týmu a 

tento rozhovor se vztahoval k týmu, kódovala jsem jednotku jako „oboje pohlaví“. 
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Časové zařazení jednotky: Přesné zařazení jednotky bylo často nemožné, pokud 

v textu vyloženě nebylo uvedeno, kdy se událost stala. Pokud údaj nebyl uveden, 

klasifikovala jsem jednotku jako aktuální, tedy dnešní zprávu. Vedle článků to byl 

případ i výsledků, problematické bylo časově zařadit události odehrávající se s určitým 

časovým posunem (zápasy severoamerické hokejové soutěže NHL). Události 

z předchozího dne, kde byl časový údaj uveden, byly kódovány jako z minulosti 1 den, 

atd., a to až do tří dnů zpátky, zbytek jsem kódovala jako zprávy z minulosti, pokud 

bylo uvedeno datum. Jako nadčasové jsem kódovala jednotky, kde nebyla důležitá 

aktuálnost, většinou se jednalo o materiály, které ostatní noviny neměly, o událostech, o 

kterých se zrovna nemluvilo. Jako pozvánka byly kódovány jednotky vztahující se 

k budoucnosti, tj. klasické pozvánky na zápasy. 

Úroveň sportu: Původně jsem zamýšlela vytvořit čtyři hodnoty, a to 

profesionální, poloprofesionální, amatérskou a nelze určit. Protože je však velice 

obtížné v jednotlivých sportech určit, kdy je ještě soutěž plně profesionální a kdy už 

poloprofesionální, označila jsem jako profesionální pouze ty soutěže, u kterých jsem si 

byla jistá, že tomu tak je. Profesionální tedy byly: česká nejvyšší fotbalová a hokejová 

liga, formule 1, basketbalová NBA, baseball v USA, hokejová NHL, KHL, mezinárodní 

tenis a golf. Ostatní sporty jsem klasifikovala jako „nelze určit“, jako amatérské jsem 

pak kódovala volnočasové aktivity jako je turistika, hraní šachů pro zábavu a následně 

různé reportáže, kdy novinář amatér zkouší, co obnáší některé sporty.  

Druh sportu: Některé sporty jsem sloučila do jedné kategorie, aby celkový 

přehled nebyl tolik obsáhlý (např. úpolové sporty).  

Regionálnost sportu: Vždy se vztahovala k jednotce, pokud se vyskytl rozhovor 

se sportovcem soutěžícím na mezinárodní úrovni, byla regionálnost kódována jako 

mezinárodní, pokud byl článek např. o zranění českého hokejisty hrajícího v NHL, 

jednotka byla kódována jako zahraniční zpravodajství.  

Shodnost jednotky s jednotkou v druhém deníku: Pokud byla jednotka 

zveřejněna ve stejný den na stejné stránce, jednalo se o shodnou jednotku, pokud byla 

zveřejněna ve stejný den, ale na jiné stránce, jednalo se o částečnou shodu, dále jsem 

ještě rozlišovala, zda byla jednotka zveřejněna v jiný den či nikoliv. Porovnávala jsem 

mezi sebou DSČ s DSM a TD s BD. 
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9.3 Zpracování výsledků 

Obsahovou analýzu jsem vytvořila s pomocí programu SPSS
259

. V práci uvádím 

grafy s počtem výskytu případů a nikoli v procentech, ve kterých jsou výsledky 

většinou slovně zpracovány – je to proto, aby si čtenář vedle procentuálního zastoupení 

mohl zároveň udělat i přibližnou představu o počtu případů. Některé grafy jsem 

neuváděla, je to z důvodu nečitelnosti při jejich zmenšení. Výsledky konkrétní analýzy 

u DSČ a DSM se často lišily jen nepatrně, proto většinou uvádím jen některé odlišnosti 

a nikoliv jednotlivou analýzu i pro DSM, v těchto případech neuvádím ani graf DSM. 

Jednotlivé procentuální podíly hodnot jsem většinou zaokrouhlovala na celá procenta, 

není-li u konkrétních případů, kdy hrály rozdíl i jednotlivé desetiny procenta, uvedeno 

jinak. Součet podílů v procentech nemusí být vždy 100 %, to je dáno zaokrouhlováním 

hodnot. Tabulky, na základě kterých jsem prováděla analýzu, jsou uvedeny v příloze.
260

 

Na základě všech výsledků jsem vypracovala závěrečnou analýzu, kde potvrzuji či 

vyvracím hypotézy. 

9.4 Hypotézy 

Před kódováním jsem si určila následující hypotézy:  

1) Jednotky všech čtyř deníků jsou z více než 90 % genderově zaměřeny na muže 

2) Více než 90 % otvíracích článků a fotografií na titulní stránce je genderově zaměřeno 

na muže 

3) Ve všech denících se vyskytuje jako nejčastější druh sportu fotbal, následuje hokej a 

tenis  

4) Deník Sport Čechy a deník Sport Morava se z více než 80 % zaměřují na 

profesionální sporty  

5) Břeclavský deník a Tachovský deník mají z 90 % stejný obsah celostátního sportu 

6) Deník Sport Morava se liší v obsahu od deníku Sport Čechy minimálně v 20 %  

                                                           
259

 Počítačový program sloužící ke zpracování statistických dat. 
260

 V příloze nejsou uvedeny tabulky, které vzhledem k velkému obsahu dat přesáhly jednu stránku. Jedná 

se o tabulky Gender jednotlivých sportů, Zdroj podle druhu jednotky, Druh sportu podle úrovně sportu, 

Druh sportu, Shodnost vydání podle druhu jednotky, Druh reklamy, Sponzoring, Sponzoring podle druhu 

sportu a Sponzoring podle genderu. Všechny tyto tabulky jsou v archívu autora práce. 



 

109 
 

7) Jméno sponzora je obsaženo minimálně ve 20 % jednotek v deníku Sport Čechy a 

deníku Sport Morava a v 10 % v Tachovském deníku a Břeclavském deníku 

8) Nejčastějším zmíněným sponzorem je ve všech denících Gambrinus a O2  

9) Ve všech denících je možné vysledovat systém pozvánka-reportáž-ohlasy 

9.5 Analýza 

9.5.1 Počet kódovaných jednotek 

Celkový počet kódovaných jednotek byl v DSČ 1962, DSM 1965, TD 960 a BD 

888.  

9.5.2 Struktura jednotek 

V DSČ je nejčastější jednotkou psaný text (33 %), dále výsledky (19 %), 

reklama a fotografie (shodně 12 %), statistika (9 %), tabulka (7 %) a grafika (3 %). 

 

                                                    Obr. 9: DSČ struktura jednotek 

V DSM jsou výsledky velice podobné, nejvíce se liší o 0,2 % a to u nižšího 

podílu statistik. 

V TD převládá psaný text (27 %), následován výsledky (26 %), statistikami (17 

%), tabulkou (9 %), reklamou (8 %) a fotografiemi (8 %). Grafika je zastoupena 0,3 %, 
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nízké hodnoty jsou i u grafiky + fotografie (0,1 %) a textu + fotografie + grafiky (0,4 

%). V TD nejsou žádná ilustrace. 

 

Obr. 10: TD struktura jednotek 

Nejčastější jednotkou v BD jsou výsledky (28 %), psaný text (25 %), tabulka (12 

%), statistika a fotografie (shodně 11 %), reklama (8 %), grafika + text (3 %). Podíl 

grafiky je jen 0,1 %, textu + fotografie 1 %, textu + fotografie + grafiky 1 %. V BD 

nejsou žádné ilustrace. 

                              

Obr. 11: BD struktura jednotek  

DSČ a DSM se od sebe liší jen nepatrně, struktura jednotek se odlišuje 

maximálně o 0,6 % u vyššího počtu statistik v DSČ.  
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BD klade větší důraz na výsledky než TD, s množstvím psaného textu je to 

naopak. V TD je oproti BD výrazně více statistik, ale méně tabulek a fotografií. Podíl 

reklamy je na stejných hodnotách. 

Celkově DSČ a DSM mají vyšší podíl psaného textu, fotografií a reklamy než 

regionální deníky, méně pak výsledků, tabulek a statistik. Výrazný rozdíl, který byl 

patrný už v průběhu analýzy, je vyšší podíl grafiky v DSČ a DSM. V textu článků jsou 

zvlášť zvýrazněná čísla v barevných rámečcích, leckdy bezúčelně, cílem je zřejmě 

roztříštit text a učinit ho atraktivnějším pro čtení. 

9.5.3 Gender titulního článku a fotografie 

V DSČ je na titulní straně 11 otevíracích článků spolu s fotografiemi, všechny 

jsou mužský gender. V DSM jsou titulní stránky genderově shodné.   

 

                                                 Obr. 12: DSČ gender titulní strany 

 TD má na titulní straně 11 otevíracích článků a 10 fotografií, všechny jsou 

mužský gender. 

V BD je na první straně 9 fotografií a 9 textů mužského genderu a 2 texty a 2 

fotografie ženského genderu. 
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                                            Obr. 13: TD gender titulní strany 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Obr. 14: BD gender titulní strany 

DSČ, DSM i TD mají shodně na titulní stránce na fotografiích výhradně muže a 

na muže jsou zaměřené i otvírací články. BD ve dvou případech na první stránce 

zveřejnil otvírací článek i fotografii žen a v devíti případech fotografie a články mužů. 

9.5.4 Gender a druh sportu na titulní stránce 

Na titulní stránce DSČ se objevili pouze muži, fotbal převážil jako hlavní sport. 

Titulní stránky DSM se lišily od české mutace, objevil se na nich dvakrát častěji 

hokej a o dva případy tedy ubylo fotbalových článků a fotografií.   
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Obr. 15: DSČ gender a druh sportu na titulní stránce 

 

 

Obr. 16: DSM gender a druh sportu na titulní stránce 

V TD je výčet sportů na titulní stránce rozmanitější, kromě fotbalu a hokeje 

dostala v jednom případě prostor F1 a v jednom případě více sportů.  

V BD měl dvojnásobnou převahu hokej nad fotbalem a ženský sport byl 

zastoupen basketbalem celkem čtyřikrát. 
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Obr. 17: TD gender a druh sportu na titulní stránce 

 

 

Obr. 18: BD gender a druh sportu na titulní stránce 

Dominantním sportem na titulních stránkách tří deníků byl mužský fotbal, 

mužský hokej byl zastoupen méně. Tomu se vymykal BD, ve kterém bylo na titulní 

straně více článků a fotografií o hokeji než fotbale a ve kterém se ve čtyřech případech 

objevil i ženský basketbal. 

9.5.5 Gender fotografií 

V DSČ je na 88 % fotografií muž, žena na 3 %, oboje pohlaví (většinou u všech 

deníků záběry publika) na 4 % a určit nešlo 5 % fotografií.      
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Obr. 19: DSČ gender fotografií 

U DSM byly stejné výsledky. 

TD má podobný poměr fotografií žen a mužů jako Deníky Sport, mužů na nich 

je 87 %, 7 % je oboje pohlaví, 4 % žen a nelze určit 3 %. 

 

Obr. 20: TD gender fotografií 

V BD byli muži na 73 % fotografií, ženy na 16 %, nešlo určit 10 % a na 1 % 

bylo zastoupeno oboje pohlaví. 
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Obr. 21: BD gender fotografií 

DSČ a TD se sobě podobají v procentuálním zastoupení fotografií mužů a žen, 

TD má oproti BD více fotografií, na kterých je oboje pohlaví. BD se od ostatních 

deníků odlišuje vysokým rozdílem v procentuálním zastoupení žen (16 % oproti 

průměrným 3,5 %) a mužů (73 % oproti 87,5 %), na méně fotografiích je oboje pohlaví, 

má vyšší počet fotografií, které nelze určit. 

9.5.6 Gender jednotek 

U DSČ i DSM jsou naprosto shodné údaje o genderovém rozložení jednotek – 

89 % jich informuje o mužích, o ženách 7 %, nedá se určit 2 %, a oboje pohlaví či 

neuvedení pohlaví se vyskytuje v 1 % případů. 

V TD je na muže zaměřeno 88 % jednotek, na ženy 8 %, na oboje pohlaví 2 %, 

pohlaví není uvedeno u 2 % a nedá se určit u 1 % jednotek. 

V BD je mužský gender v 86 % jednotek, ženský v 10 %, oboje pohlaví ve 2 %, 

neuvedeno také 2 % a nedá se určit 1 %. 
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Obr. 22: DSČ gender jednotky 

  

 

Obr. 23: TD gender jednotky 

 

Obr. 24: BD gender jednotky 

 Genderové rozložení jednotek je poměrně podobné u všech čtyř deníků, 

odchylka ve prospěch ženského pohlaví je u Břeclavského deníku, oproti DSČ přináší o 
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ženách o 2,8 % více materiálů. Jinak převládá mužský sport s rozpětím 86 – 89 % z 

celkového počtu jednotek. 

9.5.7 Gender jednotlivých sportů 

V DSČ je ve dvou nejvíce frekventovaných sportech, fotbale a hokeji, věnováno 

výhradně mužům 99,6 %, respektive 99,1 % počtu jednotek, výhradně ženám 0,1 % a 

0,2 %. Třetím sportem, o kterém se nejvíc píše, je tenis (57 % muži, 38 % ženy), 

následuje basketbal (69 % muži, 29 % ženy), koňské dostihy (32 % muži, 4 % ženy), 

formule 1 (muži 92 %, ženy 0 %), motorismus – rallye, auta (muži 95 %, ženy 0 %), 

motorismus – motorky (muži 100 %, ženy 0 %), sjezdové lyžování, jízda v boulích a 

skikros (muži 72 %, ženy 20 %), atd.  

Vyrovnaný stav mezi muži a ženami je u šachů (50 % muži, 50 % ženy), 

volejbalu (50 % muži, 45 % ženy), házené (47 % muži, 42 % ženy), gymnastiky (50 % 

muži, 50 % ženy) nebo šermu (57 % muži, 43 % ženy). 

Převahu pak mají ženy v kolových sportech (0 % muži, 100 % ženy), plavání (0 

% muži, 100 % ženy) a plážovém volejbalu (0 % muži, 100 % ženy). 

Pokud budeme vycházet z rozdělení sportů na mužské, ženské a neutrální, tak se 

jako mužské (nad 80 %) potvrdily v analýze fotbal, hokej, skoky na lyžích, úpolové 

sporty, cyklistika, baseball, F1, motorky a rallye. Jako vyloženě ženský (nad 80 %) se 

nepotvrdil ani jeden sport. 

U neutrálních sportů pak mají ženy převahu u plavání (muži 0 %, ženy 100 %), 

plážového volejbalu (muži 0 %, ženy 100 %), běhu na lyžích (23 % muži, 54 % ženy), 

muži u atletiky (53 % muži, 27 % ženy), tenisu (muži 57 %, ženy 38 %), lyžování (muži 

72 %, ženy 20 %), volejbalu (muži 50 %, ženy 45 %), jezdectví (32 % muži, 4 % ženy), 

stolního tenisu (67 % muži, 33 % ženy) a triatlonu (67 % muži, 33 % ženy). U typicky 

ženských sportů, jako je krasobruslení, je věnováno více prostoru mužům (57 % muži, 

14 % ženy), naopak ve sportu typicky mužském je největší podíl žen u házené (47 % 

muži, 42 % ženy). 

Výsledky v DSM se liší od DSČ maximálně o 0,1 %. 
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V TD jsou nejvíce zastoupeny následující sporty: fotbal (96,6 % muži, 0,4 % 

ženy), hokej (100 % muži, 0 % ženy), tenis (62 % muži, 39 % ženy), házená (73 % 

muži, 27 % ženy), atletika (30 % muži, 10 % ženy). 

Výhradně o mužích se píše u následujících sportů: rallye, F1, motorky, nohejbal, 

triatlon, skoky na lyžích, baseball, golf, cyklistika, mariáš, létání a futsal. O ženách se 

100 % nepíše v žádném sportu.  

Vyrovnaný stav je u volejbalu (50 % muži, 50 % ženy) a stolního tenisu (56 % 

muži, 44 % ženy). Ženy mají navrch pouze u basketbalu, jakožto typicky mužského 

sportu (13 % muži, 87 % ženy). Jako mužské sporty se potvrdily fotbal, hokej, házená, 

skoky na lyžích, cyklistika, baseball, rallye, motorky a F1. Jako vyloženě ženský se 

nepotvrdil ani jeden sport a u neutrálních sportů mají muži převahu u atletiky (muži 30 

%, 10 % ženy), tenisu (62 % muži, 39 % ženy), jezdectví (50 % muži, 0 % ženy), 

stolního tenisu (muži 67 %, ženy 33 %) a triatlonu (100 % muži, 0 % ženy). Z typicky 

ženských sportů se mužům nevěnuje žádný sport. 

V BD je poměr mužů a žen v nejčetnějších sportech následující: fotbal (99 % 

muži, 0,3 % ženy), hokej (99,4 % muži, 0,6 % ženy), tenis (63 % muži, 37 % ženy), 

basketbal (59 % muži, 41 % ženy), volejbal (32 % muži, 68 % ženy). 

Výhradně o mužích jsou články o F1, rallye, motorkách, triatlonu, skocích na 

lyžích, ragby, silovém trojboji a futsalu. Výhradně o ženách jsou články o plážovém 

volejbalu. 

Vyrovnaný stav je u házené (56 % muži, 44 % ženy), střelby (50 % muži, 50 % 

ženy), sjezdového lyžování (46 % muži, 41 % ženy) a veslování (50 % muži, 50 % 

ženy). 

Z typicky mužských sportů mají ženy vyšší procenta článků u basketbalu (59 % 

muži, 41 % ženy), z typicky ženských sportů nemají muži převahu v žádném sportu. U 

neutrálních sportů se více referuje o mužích u tenisu (63 % muži, 37 % ženy), 

sjezdového lyžování (46 % muži, 41 % ženy), jezdectví (18 % muži, 0 % ženy), běhu na 

lyžích (60 % muži, 0 % ženy) a triatlonu (100 % muži, 0 % ženy), o ženách u atletiky (0 

% mužů, 33 % žen), volejbalu (32 % muži, 68 % ženy), stolního tenisu (20 % muži, 60 

% ženy). 
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Z analýzy deníku vyplývají poměrně podobné výsledky, alespoň co se týká 

typických mužských sportů, kterými jsou fotbal, hokej, baseball, rallye, F1 motorky, 

skoky na lyžích, futsal či ragby. V dalších sportech, zejména halových, jako jsou 

házená, basketbal, volejbal ale i tenis, se výsledky liší v každém deníku. V DSČ je 

nejvíc článků, které se věnují výhradně druhu sportu, ve kterém dominují ženy, 

v neutrálních sportech mají ve všech případech nadvládu muži, v TD dokonce ženy 

nemají převahu v žádném neutrálním sportu.  

9.5.8 Závislost časového zařazení jednotky na dni
261

 

DSČ Praha obsahuje výrazně nejvíce aktualit v pondělí (31 %), nejméně pak v 

pátek (7 %).  

Zpráv 1 den starých je výrazně nejvíce v pondělí (33 %), následují středa (17 

%), sobota (15 %) a úterý (15 %), nejméně jich obsahuje ve čtvrtek (9 %).  Zpráv 2 dny 

starých je nejvíce v pondělí (58 %), v úterý (33 %), nejméně ve čtvrtek a v  sobotu (0 

%).  Zpráva 3 dny stará je pouze jedna, a to v úterý. Nadčasových jednotek je nejvíce 

v pátek (22 %), následují sobota (21 %) a vyrovnaný čtvrtek a úterý (shodně 20 %). 

Pozvánek je nejvíce v pátek (42 %), čtvrtek a pondělí (shodně 16 %).  Materiály 

z minulosti se nejvíc vyskytovaly v sobotu (28 %), dále úterý (19 %) a pátek (17 %).  

 

Obr. 25: DSČ závislost časového zařazení jednotky na dni 

                                                           
261 Vzhledem k tomu, že ve druhém analyzovaném týdnu byl jeden den státní svátek, noviny 

nevycházely a zahrnutím tohoto týdne do analýzy by došlo ke zkreslení, provedla jsem analýzu pouze 

prvního týdne.  
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DSM se od DSČ liší v jednotlivých kategoriích časového zařazení jednotky 

maximálně o dvě jednotky, takže není nezbytné ho zvlášť analyzovat.  

V TD je nejvíce aktualit (37 %) v pondělí, následuje úterý (20 %) a středa (17 

%). Jednotek 1 den starých je nejvíce v úterý (29 %), následuje sobota (26 %). Dva dny 

starých jednotek je nejvíce ve čtvrtek (44 %) a v pátek (33 %). Nejvíce tři dny starých 

zpráv jsem zaznamenala ve čtvrtek (71 %) a poté ve středu (21 %). Pozvánek je nejvíce 

v sobotu (42 %) a pátek (26 %). Nadčasových jednotek deník obsahuje nejvíce ve 

čtvrtek (50 %), materiálů z minulosti v pátek (29 %). 

 

 

Obr. 26: TD závislost časového zařazení jednotky na dni 

V BD najdeme největší podíl aktualit v pondělí (53 %), poté ve středu (10 %) a 

pátek (10 %). Nejvíce zpráv den starých připadá na sobotu (28 %), následně pátek a 

úterý (shodně 24 %). Zprávy dva dny staré jsou rozložené rovnoměrně po celém týdnu, 

články ke tři dny starým událostem nejsou obsažené vůbec. Pozvánek je nejvíce 

v sobotu (36 %), pátek a pondělí (shodně 18 %), nadčasových materiálů nejvíce v pátek 

(40 %), ve středu a čtvrtek (shodně 27 %). Jednotek z minulosti je nejvíce ve čtvrtek (40 

%). 
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Obr. 27: BD závislost časového zařazení jednotky na dni 

Podle údajů o DSČ se dá vysledovat, jakým způsobem se deník tvoří, kdy se 

odehrává nejvíce sportovních událostí a dá se určit, zda to odpovídá systému pozvánka-

referát-ohlasy. Pozvánek je nejvíce v pátek, tzn. na páteční, sobotní a nedělní zápasy. 

Z těchto událostí je nejvíce aktualit v pondělí, stejně tak v pondělí je nejvíce článků o 

duelech, které se hrály den předtím. V pondělí se nejvíce reportuje i o sobotních 

událostech, v úterý zase o nedělních (to jsou zmíněné ohlasy). Středa je po pondělí a 

úterý vydáním, které zachycuje události den staré a aktuality, obsahuje nejméně 

nadčasových článků. Další interpretace může být taková, že v pondělí a úterý se referuje 

o sportovních událostech ze soboty až pondělí, a v úterý se už tolik zápasů neodehrává – 

ty jsou však již všechny zachyceny ve středečním vydání, které je tak vlastně 

nejaktuálnější, respektive je v něm prostor na zachycení všech aktualit. Podobná 

charakteristika pasuje i na čtvrteční vydání, které má ale oproti středě dvakrát víc 

nadčasových materiálů, více pozvánek, ale o polovinu méně den starých zpráv. Pátek je 

dnem s největším množstvím nadčasových článků (29 %) a nejméně aktuálními články 

(7 %). Sobotní vydání pak ve značné míře referuje i o pátečních (15 %) a aktuálních 

událostech (16 %), nejvíce se zabývá minulostí (28 %). Z uvedených dat se dá 

vysledovat, že systém pozvánka-utkání-ohlasy pasuje na víkendové zápasy, které jsou 

těžištěm sportovního dění, v ostatní dny příliš zřetelný není. 

V TD a BD často chybí časové určení jednotky, proto je v nich větší procento 

aktualit než v DSČ a proto není v pondělí tak výrazný počet článků starých 1– 2 dny, 

ale vyšší počet aktualit. Ve středu začíná růst počet zpráv starých tři dny a ve čtvrtek je 

ještě vyšší – zřejmě se do TD dostaly méně důležité zprávy z víkendu, pro které nebylo 
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první dva dny v týdnu místo. V tomto případě se jedná hlavně o výsledky mládeže. V 

pátek a sobotu je nejvyšší počet pozvánek, opět se o něco zvyšuje počet zpráv den 

starých, oba dva dny je nejméně aktualit z celého týdne, v sobotu nejvíce článků 

z minulosti. I v TD lze vysledovat systém pozvánka-referát-ohlasy, i když v tomto 

případě není na první pohled tak zřetelný vzhledem k neuvádění časového zařazení 

jednotek a automatickým zařazení do kategorie aktualit při kódování. 

V BD je systém pozvánka-referát-ohlasy nejméně zřetelný. Víkendových 

pozvánek není ve srovnání s ostatními dny dramaticky více, v pondělí a úterý nejsou 

články zachycující víkendové události, spíše se v úterý vrací k těm pondělním. Nicméně 

i v tomto případě bych řekla, že se kvůli časovému nezařazení jednotky promítají do 

počtu aktualit, ale to pouze v pondělí, v úterý je počet aktualit překvapivě druhý nejnižší 

v týdnu, stejně jako nejnižší počet jednotek z celého týdne. Čtvrtek je druhým dnem 

s nízkým počtem aktualit, naopak rostou počty článků z minulosti.   

9.5.9 Zdroj jednotky 

V DSČ je nejčastěji zdroj neuveden (53 %), vlastních zpráv je 40 %, po 1 %  

jednotek má zdroj Reuters, EPA, ČTK a AP.  

DSM se v uvedených zdrojích liší maximálně o jednu desetinu procenta. 

 

Obr. 28: DSČ zdroj jednotky 

TD má nejvíce jednotek s neuvedením zdroje (56 %), vlastních zpráv 41 %, z 

Reuters 1 %, z Okresního fotbalového svazu 1%, ČTK 1 %. 
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Obr. 29: TD zdroj jednotky 

BD neuvádí zdroj u 61 % jednotek, vlastních zpráv má 37 %, z Reuters 1 %, z 

Red Bullu 1%. 

 

Obr. 30: BD zdroj jednotky 

 První tři zdroje jsou u všech tří deníků stejné, liší se pouze jejich procentuálním 

zastoupením. V DSČ využívají dvakrát více ČTK než regionální deníky (BD nepoužil 

jeho zpravodajství ani jednou), nicméně u regionálních deníků mohou být použité 

materiály z ČTK bez uvedení zdroje. DSČ využívá služeb více mezinárodních agentur, 

regionální deníky zase zdroje od okresních fotbalových či hokejových svazů. 

9.5.10 Zdroj podle druhu jednotky 

Z vlastního zdroje má DSČ nejvíce ilustrací (100 %), textu + fotografie + 

psaného textu (71 %), psaného textu (67 %) a fotografií (61 %). Zdroj není nejčastěji 

uveden u výsledků (99 %), tabulek (93 %), grafiky + textu (81 %) a statistik (80 %). 

Jako servis ČTK je označen pouze psaný text (16 %) a zbylých 84 % fotografie. Ze 

světových agentur pak pochází v drtivé většině fotografie. 

Výsledky v DSM jsou velmi podobné. 
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                              Obr. 31: DSČ zdroj podle druhu jednotky 

V TD pochází nejvíce jednotek z vlastního zdroje u grafiky + fotografie (100 

%), následuje fotografie (85 %), psaný text (75 %) a text + fotografie + grafika (75 %). 

Zdroj není uveden nejčastěji u grafiky + textu (100 %), textu + fotografie (91%), 

výsledků (89 %) a tabulek (80 %). Servis ČTK čerpá v 75 % na psaný text a v 25 % na 

fotografie. Reuters využívá pouze na fotografie, jiné tiskové agentury nepoužívá vůbec. 

Ostatní zdroje využívá víceméně sporadicky. 

BD využívá nejméně zdrojů ze všech tři deníků, pouze šest. Z vlastního zdroje 

pochází nejvíce psaného textu (89 %), fotografií (89 %) a textu + fotografie + grafiky 

(67 %). Zdroj je nejméně uváděn u textu + fotografie (100%), grafiky + textu (100 %), 

grafiky (100 %), tabulky (100%) a výsledků (100 %).  
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                           Obr.32: TD zdroj podle druhu jednotky 

 

 

                               Obr. 33: BD zdroj podle druhu jednotky 
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U všech deníků dochází k zajímavému paradoxu, kombinované jednotky (např. 

grafika + text) jsou jak mezi těmi s největším podílem vlastního zdroje, tak mezi těmi 

s neuvedeným zdrojem. V pořadí dalších jednotek s neuvedeným zdrojem jsou výsledky 

a tabulky, kde BD má vyšší výskyt těchto jednotek bez uvedeného zdroje než DSČ a 

TD. V tomto případě lze pouze polemizovat, kolik tabulek a výsledků je vlastních a 

kolik neoznačených a přebraných z agentury. Tabulky a výsledky z okresních soutěží 

s největší pravděpodobností jsou vlastní (předpokládám, že ČTK na tak nízkou úroveň 

nemá statistiky zaměřené), ovšem nejsou tak označené. Ta samé úvaha se dá použít i na 

různé grafiky a statistiky. Proměnlivá je hodnota u procenta psaného textu, který 

pochází z redakce, nejvíce vlastního psaného textu má BD (89 %), následován TD (75 

%) a DSČ (67 %). Nižší číslo u DSČ je zřejmě výsledkem zveřejňování kratších článků 

a zpráv, které nejsou podepsané a které často pocházejí z agentur. Fotografii z vlastních 

zdrojů obsahuje nejvíc BD (89 %), následován TD (85 %) a DSČ (61 %). Nižší číslo u 

DSČ se dá vysvětlit vyšším procentem zpráv ze zahraničí a tudíž logicky větším 

výskytem fotografií ze zahraničních agentur. Regionální deníky oproti DSČ více 

využívají regionální zdroje. 

9.5.11 Úroveň sportu 

V DSČ i DSM je profesionálnímu sportu věnováno 70 % jednotek, 29 % 

jednotek nelze určit a 1 % jednotek jsou amatérské sporty.  

 

Obr. 34: DSČ úroveň sportu 

V TD nelze určit 51 % jednotek, 48 % jich je profesionálních a 1 % 

amatérských. 
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Obr. 35: TD úroveň sportu 

V BD nelze určit 54 % jednotek, 46 % jednotek je věnováno profesionálnímu 

sportu a 0,2 % amatérskému sportu. 

 

Obr. 36: BD úroveň sportu 

Vysloveně amatérskému sportu věnují DSČ a TD pouze jedno procento 

jednotek, BD pak 0,2 %. Výrazně nejvíce se věnuje profesionálnímu sportu DSČ, 

podobný procentuálním podíl mají v BD a TD. V regionálních denících nelze určit 51 % 

respektive 54 % jednotek, tato čísla svědčí o větším zaměření regionálních deníků na 

menší sporty, které nejsou plně profesionální, či na regionální úroveň sportů. 

9.5.12. Úroveň sportu podle druhu sportu 

Nejvíce zastoupen v referování o profesionálním sportu je fotbal (51 %), hokej 

(35 %), dále tenis (7 %), F1 (3 %) a basketbal (2 %). V kategorii „nelze určit“ to jsou 

fotbal (26 %), koňské dostihy (10 %), basketbal (6 %), sjezdové lyžování (5 %) a 

cyklistika (4 %). V amatérském sportu se nejvíc píše o pak bobech (35 %), atletice (20 

%) a motorismu motorkách (10 %). 
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Čísla v DSM se liší u jednotlivých případů maximálně o 0,5 %. 

 

Obr. 37: DSČ úroveň sportu podle druhu sportu 

V TD je nejvíce zastoupen v profesionálním sportu fotbal (43 %), hokej (38 %), 

tenis (12 %), F1 (2 %) a baseball (2 %). V kategorii „nelze určit“ je to fotbal (57 %), 

házená (6 %), atletika (5 %), basketbal (4 %) a volejbal (3%). Na amatérské úrovni 

referuje stoprocentně o turistice. 

V BD je v profesionálním sportu nejvíc zahrnut fotbal (43 %), hokej (38 %), 

tenis (11 %), golf (2 %), F1 (2%) a baseball (2 %). Kategorii „nelze určit“ vévodí fotbal 

(51 %), basketbal (7 %), volejbal (6 %), hokej (4 %) a sjezdové lyžování, jízda v 

boulích, skikros (5 %). V amatérském sportu pak šachy (50 %) a motorismus rallye, 

auta (50 %). 
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                                          Obr. 38: TD úroveň sportu podle druhu sportu 

 

 

                             Obr. 39: BD úroveň sportu podle druhu sportu 
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Pořadí profesionálních sportů je u všech tří deníků až na procentuální odchylky 

(zejména u fotbalu, kde DSČ má vyšší podíl profesionálního fotbalu, menší podíl 

profesionálního hokeje a tenisu) stejný: na prvním místě, druhém a třetím místě jsou u 

deníků (v pořadí DSČ, TD a BD) shodně fotbal, hokej a tenis, jako čtvrté sporty pak F1, 

F1 a golf, jako páté sporty basketbal, baseball a baseball. V preferencích 

profesionálních sportů se redaktoři chovají podobně. Ovšem v kategorii sportů, které 

nelze určit, je situace úplně jiná. V DSČ jí vévodí fotbal, následují koňské dostihy, 

basketbal, v TD má opět nejsilnější postavení fotbal, ale procentuálně téměř 

dvojnásobně oproti DSČ, následují halové sporty a atletika. V BD také dominují fotbal, 

následují halové sporty, hokej a lyžování. 

Zatímco v profesionálním sportu panuje u deníků na prvních třech příčkách 

shoda co do druhu sportu, v ostatních sportech je situace jiná a zde se zřejmě projevuje 

regionální charakter toho či onoho deníku, kde se snaží informovat o sportovním dění 

na nižší úrovni ve svém okolí. Amatérskou úroveň není třeba dlouze hodnotit, v DSČ 

tak byly označeny reportáže redaktora „na vlastní kůži“, TD se zaměřuje výhradně na 

turistiku a BD pak rozděluje pozornost mezi šachy a motorismus.  

9.5.13 Druh sportu 

V druhu sportů je v DSČ pořadí podle podílu jednotek následující: fotbal (46 %), hokej 

(26 %), tenis (5 %), basketbal (3 %), koňské dostihy (3 %), F1 (2 %). Celkově se psalo 

o 43 sportech. 

U DSM jsem zaznamenala mírné odlišnosti, pořadí je následující: fotbal (43 %), 

hokej (26 %, tenis (5 %), basketbal (3 %), koňské dostihy (3 %), F1 (2 %). Celkově se 

psalo o 43 sportech. 
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Obr. 40: DSČ druh sportu 

V TD se nejvíce psalo o fotbale (50 %), hokeji (20 %), tenise (6 %), házené (3 

%), atletice (3 %) a basketbalu (2 %). Referovalo se celkem o 37 sportech. 

V BD je pořadí sportů následující: fotbal (47 %), hokej (20 %), tenis (5 %), 

basketbal (4 %), volejbal (3 %), sjezdové lyžování, jízda v boulích, skikros (3 %). 

Celkově se psalo o 35 sportech. 
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                                                                 Obr. 41: TD druh sportu 

 

 

Obr. 42: BD druh sportu 
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První tři sporty jsou ve všech čtyřech denících stejné, liší se pouze jejich 

procentuální zastoupení. DSČ na pátém místě reflektuje aktuální mezinárodní událost, 

která se týká Velké pardubické, regionální deníky dávají přednost regionálním sportům, 

ve kterých působí místní týmy. DSČ má dále co se týče počtu druhů sportů širší rozpětí 

než regionální deníky, je rozmanitější. 

9.5.14 Regionálnost sportu 

V DSČ je 38,4 % domácích, tedy celostátních jednotek, mezinárodních 34,6 %, 

zahraničních 19 %, jednotek zaměřených pouze na Čechy 2,4 %, krajského sportu 1,7 

%, jednotek zaměřených pouze na Moravu 1,2 % a okresních 0,1 %. 

 

Obr. 43: DSČ regionálnost 

V DSM je celostátních jednotek 38,5 %, mezinárodních 34,6 %, zahraničních 

19,1 %, jednotek zaměřených pouze na Čechy 2,3 %, krajského sportu 1,7 %, jednotek 

zaměřených pouze na Moravu 1,3 %, okresních 0,1 %. 

TD obsahuje 32 % celostátních jednotek, 24 % mezinárodních jednotek, 

jednotek zaměřených na Čechy 11,5 %, okresních jednotek 11,4 %, krajských 10,8 % a 

zahraničních 9,3 %. 
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Obr. 44: DSM regionálnost 

 

 

 

Obr. 45: TD regionálnost 

BD se skládá z 34 % celostátní jednotek, 30 % mezinárodních, 13 % okresních, 

10 % krajských, 7 % zahraničních a 5 % zaměřených pouze na Moravu. 
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Obr. 46: BD regionálnost 

Všechny čtyři deníky informují nejvíce o celostátních událostech, i když 

regionální deníky v menším objemu. Na druhém místě jsou znovu shodně mezinárodní 

zprávy, zde je opět nižší objem u regionálních deníků. Poté se preference mění, zatímco 

na třetím místě jsou v DSČ a DSM zahraniční zprávy, v TD jsou až na posledním místě 

a v BD na předposledním (objemově jich je méně než v TD). U mutací Deníku Sport je 

rozdíl v rozmezí jedné desetiny, a to v oblastech domácích, zahraničních zpráv a zpráv 

z Čech a Moravy (překvapivě malý rozdíl, pokud předpokládáme, že moravská mutace 

se bude zaměřovat více na sportovní události na Moravě a naopak). DSM má také 

okresní sport, což DSČ nemá. 

U obou regionálních deníků nacházíme rozdílné rozložení sportovních zpráv, u 

TD jsou zprávy z celých Čech na třetím místě, v BD zprávy z Moravy na posledním. U 

obou deníků pak má větší objem okresní sport než krajským. Celkově je viditelná 

tendence regionálních deníků upřednostňování okresního a krajského sportu na úkor 

zejména zahraničního, a dále celostátního a mezinárodního. V BD preferují více 

mezinárodního sportu na úkor zpravodajství pouze z Moravy.    

9.5.15 Shodnost vydání 

Mezi DSČ a DSM je shoda v 98,1 % obsahu, v 1,9 % obsahu se neshodují. 
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Obr. 47: DSČ shodnost vydání s DSM 

Mezi BD a TD je 60,5 % odlišných jednotek, v ten samý den a na stejné stránce 

je zveřejněno 6,6 % jednotek, v ten samý den na jiné stránce 32,5 % jednotek, materiálů 

otištěných v jiný den je 0,3 %. 

 

Obr. 48: BD shodnost vydání s TD 

9.5.16 Shodnost vydání podle druhu jednotky 

DSČ a DSM se liší ve 37 jednotkách (z celkového počtu 1965 jednotek DSM), 

nejvíce pak v reklamě (15 jednotek), psaném textu (14 jednotek), statistice (4 jednotky), 

fotografii (3 jednotky) a grafice + fotografii (1 jednotka). Nejvíce shodných jednotek 

podle druhu je u tabulek, grafiky, ilustrací, výsledků, grafiky + textu, textu + fotografie 

a textu + fotografie + grafiky (vše 100 %). Nejmenší shoda je u reklamy (93,7 %), 

grafiky + fotografie (93,8 %), statistiky (97,6 %), psaného textu (97,9 %) a fotografií 

(98,7 %). 
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             Obr. 49: DSČ shodnost s DSM podle druhu jednotky 

Při srovnávání obsahu jsem pro zjednodušení sloučila hodnoty „shodnosti ano“ a 

„jednotka na jiném místě v ten samý den“. Po tomto sloučení se shoduje nejvíce 

jednotek grafiky (100 %), dále grafiky + textu (95,7 %), statistiky (58,2 %), reklamy 

(56,5 %), výsledků (50,8 %), textu + fotografie + grafiky (50 %) a psaného textu (29,3 

%). Nejmenší shoda je u tabulek (14,2 %), fotografií (15,5 %) a textu + fotografie (20 

%). 

U obou párů porovnávaných deníků jsou výrazné rozdíly. Zatímco u mutací 

Deníků Sport se odlišnosti projevují hlavně v reklamě a grafice + fotografiích, 

v regionálních denících jsou to hlavně tabulky, fotografie, texty + fotografie a psaný 

text. Vysoká shoda u grafiky + textu a textu + fotografie + grafiky a grafiky svědčí o 

přebírání z centrální redakce u všech deníků. 
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                 Obr. 50: TD shodnost s BD podle druhu jednotky 

9.5.17 Shodnost TD s BD podle regionálnosti 

Pokud opět sjednotím hodnoty „shodnosti ano“ a „jednotka na jiném místě“, 

dospěji k výsledku, že deníky mají shodných 77,2 % zahraničních jednotek, 54,6 % 

mezinárodních jednotek, 45,9 % celostátních jednotek a mají 0 % shody v okresních, 

krajských a Čechy / Morava jednotkách.   

 

                         Obr. 51: BD shodnost s TD podle regionálnosti 
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9.5.18 Kolektivita sportu 

O kolektivních sportech se v DSČ referuje v 77,5 % jednotek, o individuálních 

sportech v 19,7 % jednotek, nešlo určit 1,7 % jednotek a párové sporty jsou zastoupeny 

1 % jednotek. 

V DSM jsou výsledky podobné, liší se maximálně o 0,1 %. 

 

Obr. 52: DSČ kolektivita sportu 

V TD byla 79,1 % jednotek o kolektivních sportech, o individuálních 18,8 %, 

nešla určit 1,3 % a párových 0,9 %. 

 

Obr. 53: TD kolektivita sportu 

V BD je 78 % jednotek kolektivního charakteru, individuálního 20,9 %, nelze 

určit 0,6 % a párových 0,5 %. 
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Obr. 54: BD kolektivita sportu 

Rozložení jednotek podle kolektivity je u všech tří deníků poměrně podobné, o 

kolektivních sportech nejvíc referuje TD, o individuálních BD a o párových DSČ.  

9.5.19 Reklama a její druhy 

Reklamy jsem nejdřív analyzovala jako samostatné hodnoty (viz grafy), ale pro 

účely této práce bylo praktické sloučit jednotlivé reklamy do tematických skupin. Těch 

bylo celkem 16 a následují: finance (spoření, půjčky, burzovní informace, pojištění), 

stavební činnost (vše související s výstavbou či údržbou domu – plastová okna, 

vybavení domácnosti, stavební materiály, zahradní technika), automobil (prodej 

automobilů, výroba komponentů, povinné ručení), sázky (sázkové kanceláře), sportovní 

oblečení (výstroje na různé sporty, sportovní oblečení), sportovní akce (akce klubů, 

akce mezinárodního významu), společenské akce (MISS České republiky, konání valné 

hromady), telefonní operátoři (tarify, mobilní telefony), cestování (letenky, zájezdy), 

léčiva (prostatika), energetika (ČEZ), obchody (obchodní centra, jednotlivé obchodní 

firmy), jídlo (jídlo, nealkoholické nápoje), politika, alkohol, odkazy na jiná média, jiná 

zábava (erotika, DVD), jiné a self promotion.
262

 

V DSČ je z celkového počtu jednotek reklamy self promotion 49,2 %, 14 % 

sázek, 11 % automobilů, 5 % ostatní zábavy, sportovního oblečení 4,2 %, sportovních 

akcí 4,7 %. Na opačném konci tabulky jsou pak jiné 0,4 %, energetika 0,8 % a 

společenské akce 0,8 %. 

                                                           
262

 Reklama odkazuje na jiné produkty vydavatelství, upozorňuje na speciální vydání Deníku, přílohy, 

atd. 
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Obr. 55: DSČ reklama 

 

  

skupina   počet případů 

self promotion 117   

sázky   33   

automobil 25   

jiná zábava 12   

sportovní oblečení 10   

sportovní akce 10   

cestování 9   

finance   6   

léčiva   4   

jiná média 4   

stavebnictví 3   

společenské akce 2   

energetika 2   

jiné   1   

celkem    238   
 

Tab.1: DSČ reklama podle skupin 

V DSM je celkový počet reklamních jednotek vyšší o 1. Z celkového počtu tvoří 

self promotion 47,7 %, sázky 13,4 %, automobily 9,6 %, cestování 5 %, jiná zábava 4,6 
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% a sportovní akce 3,7 %. Nejméně pak společenské akce 0,8 %, energetika 0,8 % a 

léčiva 1,7 %.  

 

Obr. 56: DSM reklama 

 

 

 

Tab. 2: DSM reklama podle skupiny 

skupina   počet případů 

self promotion 117   

sázky   33   

automobil 25   

jiná zábava 12   

sportovní 

oblečení 
10   

sportovní akce 10   

cestování 9   

finance   6   

léčiva   4   

jiná média 4   

stavebnictví 3   

společenské akce 2   

energetika 2   

jiné   1   

celkem    238   
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V obou denících je téměř polovina reklamy self promotion, jinak se skupiny od 

sebe liší pouze v nízkém počtu jednotek. Struktura reklamy je tedy přibližně stejná, 

pokud se týká zadavatelů, výrazný rozdíl jsem viděla pouze ve skupině „jiné“ v DSM 

Morava, kde jsou inzeráty na deratizaci určené místně do Brna. Jinak předpokládám, že 

u většiny sportovních akcí byl Deník Sport mediálním partnerem, takže se nejedná o 

komerční reklamu. To samé platí o některých firmách, které sponzorují sportovní akce, 

a opět jejich reklama může být otištěna v rámci mediálního partnerství. 

Největší objem reklamy tvoří v TD sázky (23,8%), následuje self promotion 

(21,3 %), sportovní akce (11,3 %), stavebnictví a jiná zábava (shodně 7,5 %). Nejmenší 

podíl pak má politika (1,3 %), telefonní operátoři, společenské akce a finance (shodně 

1,3 %). Předpokládám, že sportovní akce jsou opět reklamou na způsob barteru či 

mediálního partnerství. 

 

Obr. 57: TD reklama 
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skupina   počet případů 

sázky   19   

self promotion 17   

sportovní akce 9   

stavebnictví 6   

jiná zábava 6   

obchody 5   

automobil 4   

jiné   4   

energetika 2   

cestování 2   

jídlo   2   

finance   1   

společenské akce 1   

telefonní operátoři 1   

politika   1   

celkem    80   
 

Tab. 3: TD reklama podle skupiny 

V BD mají největší objem reklamy sázky (30,4 %), následuje self promotion 

(21,7 %), automobily (7,2 %), jiné, sportovní akce a jiná zábava (shodně 5,8 %). 

Nejmenší objem reklamy pak připadá na politiku, alkohol, společenské akce a 

stavebnictví (shodně 1,4 %). 
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Obr. 58: BD reklama 

 

skupina   počet případů 

sázky   21   

self promotion 15   

automobil 5   

jiné    4   

sportovní akce 4   

jiná zábava 4   

obchody   3   

finance   3   

telefonní operátoři 
 

2   

energetika 2   

jídlo   2   

stavebnictví 1   

společenské akce 1   

alkohol   1   

politika   1   

celkem    69   
 

Tab. 4: BD reklama podle skupiny 
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 U obou regionálních deníků mají největší objem sázky, na druhém místě je self 

promotion, které je v BD výrazně vyšší. Na dalších místech nejpočetnější reklamy jsou 

již rozdíly, zatímco v TD jsou to sportovní akce, stavebnictví, jiná zábava a automobily, 

v BD je na třetím místě nejvíc zastoupena reklama na automobily, jiné, sportovní akce a 

jiná zábava, všechny skupiny mají nižší objem než v TD. Na konci tabulky jsou shodně 

skupiny politika, energetika, telefonní operátoři či společenské akce. 

Ze srovnání všech čtyř deníků vyplývá, že ve všech hraje důležitou roli self 

promotion (v DSM a DSČ na prvním místě, v TD a BD na druhém), hlavním 

komerčním zadavatelem jsou sázkové kanceláře u všech čtyř deníků. Poté se již pořadí 

skupin liší, třetí nejčetnější reklamou v DSČ a DSM jsou automobily, které jsou v TD 

až na 7. místě, v BD na 3. místě, jiná zábava v DSČ a DSM na 4. místě, v TD na 5. 

místě a BD na 6. místě, pátá nejčastější reklama v DSČ a DSM na sportovní oblečení 

pak není ani jednou v TD a BD. Na spodních příčkách všech deníků jsou (případně 

nejsou vůbec zastoupené) shodně skupiny politika, alkohol a energetika.    

9.5.20 Sponzoring 

V DSČ v 86,8 % jednotkách (nepočítaje v to reklamu) není jméno sponzora, dále 

se nejčastěji vyskytuje O2 (3,4 %), Gambrinus (1 %), Ondrášovka (0,6 %) a Puma (0,5 

%).  

Pokud hodnotíme výskyt sponzoringu podle druhu jednotky, nenachází se pouze 

v ilustracích, jinak je přítomen ve všech ostatních druzích jednotek. U ostatních 

jednotek vidíme, že nejčastěji na jméno sponzora narazíme v grafice + textu (72,3 % 

grafiky + textu obsahuje jméno sponzora), dále u textu + fotografie + grafiky (41,9 %), 

fotografií (30 %), grafiky + fotografie (25 %) a textu + fotografie (21,4 %) a psaného 

textu (10,8 %).
263

 

Když se podíváme na nejčastěji uváděného sponzora, kterým je O2, tak největší 

podíl z výskytu tohoto sponzora připadá na grafiku + text (57 %), dále tabulky (10,3 %), 

a psaný text (8,6 %). U druhého nejčastějšího sponzora Gambrinusu je to pak 44,4 % na 

                                                           
263 Na tomto místě je třeba podotknout, že procentuální vyjádření výskytu je zrádné v tom, že 

záleží na celkovém počtu jednotek. Někdy se tak může zdát, že v daném druhu jednotky se jméno 

sponzora vyskytuje velmi často, ale pokud je druh jednotky přítomen třikrát a v jedné z nich je sponzor 

uveden, dostaneme se k poměrně vysokému podílu výskytu. 
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psaný text, 22,2 % na tabulky a 11,1 % shodně pro fotografie, grafiku a text + fotografie 

+ grafiku. Zde hraje roli to, zda je dotyčný subjekt sponzorem soutěže, s jeho logem 

jsou pak pevně spjaté grafiky, ve výsledcích z dané ligy je automaticky uváděn. To pak 

zkresluje výsledky, je to evidentní u O2 a počtu grafiky + textu. Pokud totiž 

odhlédneme od těchto sponzorů (dále třeba Mattoni, Gambrinus), tak nejčastější je 

uvedení sponzorů na fotografii a v psaném textu, případně jen v jedné jednotce z těchto 

dvou. 

Výsledky v DSM jsou téměř shodné s DSČ. 

V TD není jméno sponzora uvedeno v 88,3 % jednotkách. Nejčastěji zmíněným 

subjektem je Puma (1,6 %), ČEZ (1,3 %) a Ondrášovka a Royal (shodně 1,1 %). Ze 

všech druhů jednotek není sponzor uveden vůbec v grafice, grafice + textu, grafice + 

fotografii. Nejčastěji na jméno sponzora narazíme v textu + fotografii + grafice (50 %), 

u fotografie 28 %, psaného textu (17,4 %) a textu + fotografie (9,1 %). 

U nejčastěji uvedeného sponzora, kterým je Puma, nejvíc zmínek o subjektu 

připadá na psaný text (50 %), statistiky (28,6 %), výsledky (14,3 %) a fotografie (7,1 

%). U ČEZu je to pak psaný text (81, 8 %) a statistika a fotografie (shodně 9,1 %). 

U TD platí to samé, co u DSČ, nejčastěji zmiňovaného sponzora má v názvu 

regionální liga, po druhém nejčastějším se zase jmenuje hala hokejového týmu. 

Překvapivě málo v porovnání s DSČ jsou uváděni sponzoři O2 a Gambrinus. 

Výskyt zmínek o ostatních sponzorech je nejčastější v hodnotách statistika, 

výsledky, fotografie a psaný text, jméno sponzora se často vyskytuje v kombinaci tří 

hodnot z tohoto výčtu. 

V BD není jméno sponzora uvedeno v 90,5 % jednotek, Gambrinus je zmíněn 

v 1 % jednotek, Mattoni a Red Bull shodně v 0,7 % jednotek. Celkově je v BD více 

sponzorů s menším podílem jednotek z jejich celkového počtu. Sponzor není vůbec 

uveden v grafice + textu, grafice a tabulce. Nejčastěji se jméno sponzora vyskytuje u 

textu + fotografie + grafiky (33,3 %), fotografie (30,9 %) a psaného textu (17,3 %).  

Nejčastěji zmiňovaný subjekt, kterým je Gambrinus, je uváděn pouze v psaném 

textu (100 %), Mattoni z 85,3 % v psaném textu a ze 14,3 % ve výsledcích, Red Bull 

z 83,3 % v psaném textu a z 16,7 % na fotografii. 
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Nejčastější výskyt sponzora je u fotografie nebo psaného textu, případně jejich 

kombinace. 

9.5.21 Sponzoring podle skupiny 

Skupiny sponzorů byly vytvořeny podle stejného klíče jako skupiny zadavatelů 

reklamy, v některých případech bylo nemožné zjistit, jaká je oblast činnosti zejména 

lokálních sponzorů, zařadila jsem je tedy do skupiny „jiné“. 

V DSČ jsou nejpočetnější skupina sponzorů telefonní operátoři (25 %), následně 

alkohol (13 %), sportovní oblečení (12,7 %) a sázky a jídlo (shodně 9,4 %).  

Výsledky v DSM jsou podobné. 

 

skupina   počet 

telefonní operátoři 61 

alkohol   32 

sportovní oblečení 31 

sázky   23 

jídlo   23 

jiné   17 

stavebnictví 16 

finance   12 

cestování   11 

automobily   8 

elektronika   6 

energetika   3 

léčiva   1 

celkem   244 

 

Tab. 5: DSČ sponzoři podle skupin 

V TD je nejpočetnější skupina „jiných“ sponzorů – jsou v ní i hlavně lokální 

firmy, u kterých nebylo možné určit druh podnikání, a tvoří 29,2 % ze všech druhů 

skupin. Druhou nejpočetnější skupinou je sportovní oblečení (17,7 %), následováno 

jídlem (15 %), stavebnictvím a energetikou (shodně 10,6 %). 
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skupina   počet 

jiné   33 

sportovní oblečení 20 

jídlo   17 

stavebnictví 12 

energetika   12 

alkohol   5 

telefonní operátoři 4 

cestování   4 

sázky   3 

automobily   2 

finance   1 

celkem   113 

 

Tab. 6: TD sponzoři podle skupin 

V BD je nepočetnější skupinou jídlo (29 %), alkohol (17,2 %), stavebnictví 

(12,9 %), jiné (14 %) a sportovní oblečení (7,5 %). 

skupina 

 

počet 

jídlo 

 

27 

alkohol 

 

16 

stavebnictví 12 

jiné 

 

13 

sportovní oblečení 7 

telefonní operátoři 6 

sázky 

 

3 

finance 

 

3 

automobily 

 

3 

energetika 

 

3 

celkem 

 

93 

 

Tab. 7: BD sponzoři podle skupin 

Je důležité zmínit jeden fakt: v Denících se (z mně neznámého důvodu) a to ještě 

spíše v TD než BD, veskrze ignorují sponzoři fotbalové a hokejové ligy, Gambrinus a 

O2. Potom dochází k značnému posunutí výsledků, i když i to beru jako relevantní 

výsledek analýzy. 
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Ukázalo se, že struktura sponzorů, kteří se v novinách objevují, je odlišná. 

Někteří sponzoři jsou společní pro všechny deníky (nadnárodní společnosti, nadnárodní 

společnosti spojené s ligami), u dalších je odlišné, jak často je noviny uvádějí. V TD je 

zřejmý větší počet menších sponzorů, kteří se nedají zařadit do žádné skupiny, v BD je 

zase vyšší počet firem spojených s jídlem. Skupiny ve spodních patrech tabulek jsou 

podobné, zaujal mě jen nižší podíl sázek v Denících. 

9.5.22 Sponzoring podle druhu sportu 

V DSČ je z celkového počtu sportů nejčastěji sponzor uváděn v hokeji (44,8 %), 

fotbale (39,6 %), koňských dostizích a basketbalu (shodně 2,6 %), sjezdovém lyžování, 

boulích skikrosu a volejbale (shodně 1,7 %), více sportech (1,3 %), florbalu, házené a 

F1 (shodně 0,9 %) a baseballu, tenise, běžeckém lyžování, nohejbalu, motorismu – 

motorkách, motorismu rallye, autech a nejde určit (shodně 0,4 %). 

V DSM jsou výsledky stejné. 

V TD je ze všech sportů sponzor nejčastěji uváděn ve fotbale (59,2 %), hokeji 

(18,4 %), stolním tenise (6,8 %), házené (3,9 %), futsalu a atletice (shodně 2,9 %), 

kolových sportech (1,9 %) a létání, basketbalu, motorismu – motorkách a F1 (shodně 1 

%). 

V BD připadá největší podíl sponzorů na fotbal (32,1 %), hokej (20,5 %), 

basketbal (15,4 %), sjezdové lyžování, jízda v boulích, skikros (6,4 %), létání a volejbal 

(shodně 5,1 %), stolní fotbal, stolní tenis, koňské dostihy a motorismus – motorky 

(shodně 2,6 %) a baseball, tenis, házenou a F1 (shodně 1,3 %). 

Výsledky ukazují, že na prvních dvou místech sportů, ve kterých jsou nejčastěji 

přítomna jména sponzorů, jsou fotbal a hokej, jen s různým pořadím. Zatímco v DSČ 

jsou v hokeji vyšší čísla než ve fotbale, v regionálních denících je tomu naopak, značný 

rozdíl mezi těmito dvěma sporty je v TD, který je nejvíc způsoben důsledným uváděním 

sponzorů regionálních fotbalových soutěží. Pořadí a podíly dalších sportů jsou značně 

rozdílné, uvedu tedy jen sporty, u kterých byl zveřejněn sponzor ve všech denících. Je 

to fotbal, hokej, basketbal, házená, tenis, motorismus – motorky a F1.  

9.5.23 Sponzoring podle genderu 
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V DSČ je 94,3 % sponzorů zmíněno v souvislosti s jednotkami s mužským 

genderem, 1,8 % v souvislosti s jednotkami s ženským genderem, 1,3 % u jednotek 

obojího pohlaví, u jednotek, kde gender nebyl uvedený 0,9 % a u případů, kdy se gender 

nedal určit 1,8 %. 

V DSM jsou výsledky shodné. 

TD zmiňuje 91,3 % sponzorů u jednotek s mužským genderem, 4,9 % u 

jednotek s ženským genderem a 3,9 % u jednotek obojího pohlaví. 

V BD je s jednotkami s mužským genderem spojeno 84,6 % sponzorů, s ženami 

14,1 % a s obojím pohlavím 1,3 % jednotek. 

Ve všech denících struktura sponzorů podle genderu zhruba kopíruje genderové 

rozložení jednotek. Ovšem v DSČ, DSM a TD je procentuální zastoupení sponzorů 

v mužských sportech ještě vyšší než procentuální zastoupení jednotek s mužským 

genderem, v mužských sportech se tedy sponzoři zmiňují víc než v ženských. Opačná 

situace je u BD, kde sponzoři ženského sportu mají vyšší procentuální zastoupení než je 

podíl ženských sportů. 

9.5.24 Srovnání reklamy a sponzoringu 

Cílem tohoto srovnání je zjistit vztah mezi objemem reklamy a zmínkách o 

sponzorech v jednotkách, tj. jestli firma, která sponzoruje, si ještě zadává reklamu. 

V DSČ nebudu hodnotit self promotion, stejně jako v ostatních denících. 

Telefonní operátoři v tomto deníku nemají reklamu, jen sponzoring, to samé platí i u 

alkoholu a jídla. Více na sponzoring než na reklamu se zaměřují sportovní oblečení, 

finance, léčiva a stavebnictví. Automobily mají třikrát více reklamy než sponzoring a 

sázky o třetinu víc reklamy než sponzoringu. Cestování a energetika jsou na podobné 

úrovni v reklamě i sponzoringu. Celkově jsou hodně vysoko v obou tabulkách (skupiny 

podle reklamy a skupiny podle sponzoringu) sázky a sportovní oblečení. 

V TD se pouze na sponzoring zaměřují alkohol a sportovní oblečení. Více 

sponzoringu než reklamy nacházíme u energetiky a telefonních operátorů, vyrovnaný 

poměr je ve stavebnictví, u cestování a financí. Nejvíce reklamy si zadávají sázkové 

kanceláře, ale ve sponzoringu se tolik neangažují, více reklamy než sponzoringu 
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najdeme i u automobilů. Na 4. příčce u obou skupin je stavebnictví, jinak se rozložení 

skupin dost liší.  

V BD má výhradně sponzoring sportovní oblečení, to samé se dá napsat o 

stavebnictví a alkoholu s výjimkou jednoho případu reklamy. Více na sponzoring než 

reklamu se zaměřují telefonní operátoři. Automobily mají větší objem reklamy než 

sponzoringu, sázkové kanceláře investují hlavně do reklamy, ve sponzoringu se 

vyskytují málo. U BD zaujme první příčka v oblasti sponzoringu, která patří skupině 

jídlo. Na 4. místě v reklamě i sponzoringu je skupina jiné, rozložení skupin se jinak liší. 

Shrneme-li výsledky z jednotlivých deníků, dojdeme k následujícímu: na 

sponzoring se spíše zaměřují telefonní operátoři (v DSČ žádná reklama, v TD a BD 

menší množství reklamy než sponzoringu), jídlo (DSČ pouze sponzoring, TD spíše 

sponzoring, BD pouze sponzoring), stavebnictví (DSČ spíše sponzoring, TD vyrovnaný 

sponzoring s reklamou, BD spíše sponzoring), sportovní oblečení (v DSČ nižší počet 

reklamy, v TD a BD žádná reklama), alkohol (v DS a TD výhradně, menší množství 

reklamy v BD), vyrovnaný poměr je u financí (DSČ více sponzoring než reklama, TD 

vyrovnaný poměr, BD vyrovnaný poměr), cestování (DSČ podobný poměr, TD 

podobný poměr, BD není ani v reklamě, ani ve sponzoringu), energetiky (DSČ 

vyrovnaný poměr, TD více sponzoringu, BD vyrovnaný poměr), automobily investují 

více do reklamy než sponzoringu (DSČ více reklamy než sponzoringu, TD více reklamy 

než sponzoringu, BD více reklamy než sponzoringu) sázkové kanceláře hlavně na 

reklamu (ve všech třech denících) a politika výhradně do reklamy (DSČ žádná reklama 

ani sponzoring, TD pouze reklama, BD pouze reklama).  
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9.6 Závěrečná analýza 

9.6.1 Potvrzení / vyvrácení hypotéz 

1) Jednotky všech čtyř deníků jsou z více než 90 % genderově zaměřeny na muže – 

hypotéza se nepotvrdila 

2) Více než 90 % otvíracích článků a fotografií na titulní stránce je genderově zaměřeno 

na muže – hypotéza se nepotvrdila 

3) Ve všech denících se n vyskytuje jako nejčastější druh sportu fotbal, následuje hokej 

a tenis – hypotéza se potvrdila 

4) Deník Sport Čechy a deník Sport Morava se z více než 80 % zaměřují na 

profesionální sporty – hypotéza se nepotvrdila 

5) Břeclavský deník a Tachovský deník mají z 90 % stejný obsah celostátního sportu – 

hypotéza se nepotvrdila 

6) Deník Sport Morava se liší v obsahu od deníku Sport Čechy minimálně v 20 % – 

hypotéza se nepotvrdila 

7) Jméno sponzora je obsaženo minimálně ve 20 % jednotek v deníku Sport Čechy a 

deníku Sport Morava a v 10 % v Tachovském deníku a Břeclavském deníku – hypotéza 

se částečně potvrdila 

 8) Nejčastěji zmíněným sponzorem je ve všech denících Gambrinus a O2 – hypotéza se 

částečně potvrdila 

9) Ve všech denících je možné vysledovat systém pozvánka-reportáž-ohlasy – hypotéza 

se částečně potvrdila 

9.6.2 Shrnutí výsledků 

Cílem obsahové analýzy bylo vedle potvrzení či vyvrácení hypotéz udělat si 

bližší představu o podobě sportovního zpravodajství všech čtyř deníků a získané údaje 

propojit s dalšími kapitolami či podkapitolami této práce, a to zejména vztahu čtenáře 

ke sportovnímu novináři a postavení sportovního novináře.  

U některých proměnných byly patrné na první pohled rozdíly mezi deníky, 

v ostatních případech nebyly tak zřetelné. Deníky se tak například shodly v devíti ryze 



 

155 
 

mužských sportech, ovšem u dalších sportů záleželo hodně na regionálních 

preferencích. Ukázalo se, že dvěma hlavními sporty v České republice jsou ve všech 

denících fotbal a hokej s velkým náskokem před dalšími sporty, které se od 4. místa liší 

s ohledem na sportovní dění a preferencím sportovního novináře. Toto pořadí se 

promítlo i na titulní strany, ve třech denících ze čtyř byl fotbal dominantním sportem, 

hokej pak na druhém místě. O dva nejsledovanější sporty měli i největší zájem sponzoři, 

alespoň podle počtu zmínek o nich. Vymykal se hlavně BD a to v genderovém rozložení 

článků, ať už všech nebo na titulní stránce, výrazně vyšším počtu žen na fotografiích, 

vyšším počtem jednotek o ženském sportu a rozložení zmínek sponzorů podle genderu 

jednotky.  

Zajímavý je celkový počet kódovaných jednotek, kdy jich TD a BD nemají 

výrazně méně, jak bych očekávala vzhledem k rozsahu sportovního zpravodajství 

v DSČ a DSM a v regionálních denících. Důvod rozdílu najdeme v analýze struktury 

jednotek – v regionálních denících je více výsledků, tabulek a statistik, kterých na 

malém prostoru může být hodně a promítnou se tak do celkového počtu jednotek. 

Dalším důvodem mohou být delší texty v DSČ a DSM, ale vzhledem k tomu, že jsem 

jednotky nezkoumala podle délky, nemohu tuto domněnku zcela potvrdit. 

Systém pozvánka-reportáž-ohlasy je do určité míry vysledovatelný ve všech 

analyzovaných periodikách, i když v regionálních denících kvůli neuvádění časového 

zařazení materiálů není tak zřetelný. 

Projevila se i lokální orientace TD a BD a to vedle poměrně pochopitelných 

zpráv z okresu a kraje i ve využívání zdrojů, kdy se regionální deníky spoléhají i na 

místní zdroje a mezinárodní agentury, stejně jako ČTK, využívají minimálně. Proto 

mají i vyšší podíl vlastních materiálů a fotografií než DSČ a DSM. Regionální zaměření 

se projevilo i v míře, v jaké referují deníky o profesionálních sportech – u TD a BD jsou 

tato čísla nižší než v DSČ a DSM. Projevila se i v celkovém objemu a pořadí zpráv 

podle regionálnosti. 

Překvapivá byla vysoká shoda mezi vydáními DSČ a DSM, předpoklad byl, že 

se mezi sebou liší mnohem větším procentem článků, ale rozdíl se projevil zejména 

v reklamě. To samé se dá říct o rozdílu v celostátním zpravodajství a mezinárodním 

zpravodajství TD a BD, kde jsem čekala mnohem větší shodu, ale ukázalo se, že každá 
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redakce má odlišné preference, roli také hraje určitě počet stránek, které jsou sportu 

k dispozici. 

Zajímavé je pozorovat různou strukturu zadavatelů reklamy podle deníků, i když 

nejdůležitější úlohu ve všech hrají sázkové kanceláře a self promotion (zřejmě slouží 

k vyplnění prostoru, pokud se nesežene jiná reklama). Struktura sponzorů byla 

v určitých ohledech (nadnárodní společnosti) podobná, ale spíše bych řekla, že se 

značně lišila, a to jednak uváděním regionálních firem jakožto sponzorů a dále řídkým 

výskytem jmen sponzorů dvou hlavních lig, fotbalové a hokejové, v TD a BD. Netuším 

důvod, mohu se jen dohadovat, jestli za tím stojí nějaký lokální patriotismus nebo jsou 

smlouvy s Gambrinusem a O2 nastavené jinak než v DSČ a DSM.    

 

Překvapivý se zdá výsledek srovnání zadavatelů reklamy a sponzorů, kdy byly 

všechny čtyři deníky víceméně ve shodě a nikdy se nestalo, že by si např. v jednom 

deníku telefonní operátor zaplatil větší množství reklamy a v jiném byl zmíněn pouze 

jako sponzor. Několikrát se však stalo, že určitá skupina v některém z deníků nebo více 

denících neměla reklamu vůbec. 

Zvoleným měsícem analýzy byl říjen 2009, nicméně si nemyslím, že dnes, o 

více než dva roky později, analýza není aktuální. Jsem přesvědčená o tom, že kdybych ji 

dělala znovu v dnešní době, výsledky by byly velmi podobné. Jistě by se změnil poměr 

sportů a genderů, o kterých se referovalo, v říjnu 2009 jsem ve zpravodajství 

nezaznamenala zmínky o někom podobném hvězdě sportovních stránek druhé poloviny 

roku 2011 Petře Kvitové. 

Snažila jsem se při výběru vzorku vyvarovat mimořádných sportovních událostí, 

ale to se mi stejně nepovedlo: konala se Velká pardubická, která měla hodně publicity a 

v DSČ i DSM se tak koňské dostihy dostaly na 5. místo sportů, o kterých se nejvíc 

psalo. V souvislosti s Velkou pardubickou bylo často zmiňováno jméno hlavního 

partnera České pojišťovny, to zase ovlivnilo pořadí sponzorů zmíněných v denících. 

Ten samý případ je i s firmou Ondrášovka, která je partnerem domácího fotbalu a byla 

často zmíněna právě v souvislosti se zápasy poháru. Domnívám se ale, že podobné 

případy by nastaly při výběru jakéhokoliv vzorku, a tak je spíše podstatná komparace 

deníků mezi sebou. 
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10 Závěr 

Cílem závěrečného shrnutí je potvrdit či vyvrátit hypotézy, které jsou součástí 

úvodu, a zároveň se pokusit v určitých ohledech propojit výsledky analýzy rozhovorů 

s novináři a obsahové analýzy deníků. 

Vyvrácení či potvrzení hypotéz: 

1) Regionální novináři mají delší pracovní dobu než novináři v deníku Sport – tato 

hypotéza byla potvrzena. 

2) Regionální novináři mají nižší mzdu než novináři v deníku Sport – tato hypotéza byla 

potvrzena (s ohledem na průměrné mzdové ohodnocení novináře s víceletou praxí). 

3) Regionální novináři se nechávají více ovlivňovat kluby, sportovci a sponzory než 

novináři v deníku Sport – tato hypotéza se potvrdila částečně. Novináři v regionu někdy 

řeší zájmové vlivy spíše vzájemnou domluvou než rázným odmítnutím. Na druhé straně 

počet zmínek o sponzorech nebyl v regionálních denících vyšší než ve Sportu. 

4) Čtenáři regionálního deníku znají lépe svého regionálního sportovního novináře než 

čtenáři Sportu novináře, který píše o sportu, při jehož sledování byl divák osloven 

dotazníkovým šetřením – tato hypotéza byla potvrzena. 

Výzkum jsem prováděla na omezeném vzorku čtenářů, novinářů i deníků, ovšem 

rozsáhlejší výzkum by byl nad možnosti této práce.  

Věk sportovních novinářů nepotvrzuje tvrzení, že v regionálních médiích pracují 

zejména mladí lidé, kterým je možné platit nižší mzdu. Délka praxe v oboru je ještě o 

rok delší než u redaktorů DS, tento fakt nepotvrzuje další z teorií, že v regionálních 

novinách je větší fluktuace. Z porovnání věku, kdy novináři v regionech začali pracovat 

jako novináři a tohoto věku v DS, vyplynulo, že redaktoři v DS začínají pracovat 

v oboru o několik let dříve. Z toho usuzuji, že novináři v regionu se rozhodli pro své 

povolání až v pozdějším věku po vystřídání jiných zaměstnání. Ve výzkumu se 

potvrdila teoretická východiska, že regionální novináři mají nižší vzdělání a jsou méně 

organizováni v profesních seskupeních.  

Z hlediska organizace práce obsahová analýza ukázala, že regionální novináři 

mají absolutní svobodu ve výběru témat, jak sdělili v rozhovorech, a je jen na jejich 
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uvážení, jaké sporty či jaký gender se v novinách objeví a v jakém poměru, a to jak na 

titulních stránkách, fotografiích, tak i článcích. Přesto všichni redaktoři dávají výrazně 

přednost informacím o fotbale a hokeji a pořadí sportů na dalších místech je různé podle 

individuálních preferencí, úspěšnosti místních sportů a sportovců. Právě úspěšnost 

regionálních sportů, které jsou součástí celostátní ligy, se může výrazně promítnout do 

podílu zpráv podle regionálnosti. Regionální novináři podle výsledků obsahové analýzy 

v celkovém objemu preferují regionální zpravodajství před zahraničním zpravodajstvím, 

oproti DS mají i nižší podíl celostátního a mezinárodního zpravodajství. 

Regionální novináři mají sice vysoké pracovní nasazení, ale v mnoha ohledech 

jsou méně stresováni než redaktoři v DS. Nemívají problémy s uzávěrkou, není na ně 

nátlak na okamžité sepsání reportáží a zaslání na webové stránky ke zveřejnění a mohou 

zveřejňovat i starší informace později než den nebo dva po utkání, protože prioritu mají 

fotbal a hokej a na ostatní sporty se dostává později, ve středu nebo ve čtvrtek, jak 

ukázala obsahová analýza. Nad většinou z nich nikdo nedohlíží, všechnu práci si dělají 

sami a i v tom vidím určitou výhodu – vždy vědí, že se musí spoléhat sami na sebe, ale 

jak si práci uzpůsobí, tak ji pak vykonávají. Po několikaleté praxi a navázání kontaktů 

nemají s informovaností problémy, často jim posílají jejich zdroje sami informace ke 

zveřejnění. Mají i jednodušší přístup ke zdrojům, které je vnímají často jako člověka, 

který pracuje pro region. Jsou tudíž přístupnější ke zveřejňování informací od klubů, ale 

z obsahové analýzy nevyplynulo, že by se to na podobě zpravodajství příliš projevilo. 

Novináři přiznali, že někdy jsou ochotní uvést v článku jméno sponzora, to se však 

v obsahové analýze neprojevilo, naopak v regionálních denících byli sponzoři zmíněni 

méně často než v DS, to přičítám částečně faktu, že logo sponzora nebylo součástí 

grafik jako v DS. Tlak klubů ohledně zveřejnění nebo nezveřejnění informací řeší často 

vzájemnou dohodou, zde se zřejmě projevují vzájemné vazby v rámci regionu, kde se 

všichni znají. Přesto většinou popírají, že by byli ve zpravodajství neobjektivní. Většina 

diváků novináře zná nejen podle jména, ale i podle obličeje, a baví se s nimi.  

Zázemí, které regionálním žurnalistům poskytuje zaměstnavatel, není vždy pro 

jejich práci dostačující a může je ve výkonu povolání limitovat. To je případ novinářů, 

kteří nemohou navštěvovat všechna místa, která by chtěli, protože nemají k dispozici 

automobil, či novináře, který si pro lepší fotografie musel zakoupit svůj fotoaparát. 

V kombinaci s nízkým platem a časovým vytížením je s podivem, že je tolik novinářů 

práci ochotno dělat, ale ze všech dotazníků bylo cítit, že sportem žijí a baví je to. 
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Zároveň je jistě povzbuzuje, že se těší v regionu určité úctě, jak od diváků a čtenářů, tak 

klubových funkcionářů. Dalším faktorem může být unikátnost jejich zpravodajství, kdy 

dění v jejich regionu v žádném případě ostatní celostátní média nepokrývají, jak 

vyplývá z analýzy regionálního zpravodajství u těchto médií (s výjimkou internetových 

stránek Deniku).   

Novináři DS pracující v jediném českém sportovním celostátním deníku musí 

čelit neustálému tlaku a požadavkům na svou práci. Musí přinášet vlastní témata, 

exkluzivní informace a to i za cenu nátlaku subjektů, které si zveřejnění takovýchto 

informací nepřejí. Tomuto tlaku buď nepodléhají, nebo ho řeší se svými nadřízenými. 

Někdy mají komplikovanější dostat se přímo ke zdroji, když musí kontaktovat nejdříve 

tiskového mluvčího klubu nebo hráčova manažera, pravidly jsou svázány i rozhovory 

po utkáních a to je omezuje v exkluzivitě informací. Nepravidelná pracovní doba jim 

komplikuje osobní život, ale v práci tráví méně času než novináři v regionu. 

Zaměstnavatel jim poskytuje dobré pracovní zázemí, vykonávají pouze redaktorskou 

práci, na kterou se mohou plně soustředit. Adekvátní je i jejich platové ohodnocení.  

DS pak poskytuje čtenářům dobrý informační servis, a to ve více druzích sportů 

než regionální deníky, a to logicky vzhledem k většímu rozsahu. Zaměřuje se hlavně na 

referování o mužských sportech (to vychází i z podílu fotbalu a hokeje v jednotlivých 

druzích sportů, které se v deníku objevily), ženských sportů si všímá zejména pokud 

slaví úspěchy. Pokud je nějaká sportovkyně dlouhodobě úspěšná, objevuje se na 

stránkách deníku častěji.       

Podle obsahové analýzy nejvíce sponzorů spojuje své jméno s fotbalem a 

hokejem, jednotliví sponzoři se však mění i podle konkrétní mutace deníku. Zatímco se 

v TD objevovaly zmínky o místních sponzorech působících v nejrůznějších oborech, 

v BD bylo více zmínek o sponzorech zabývajících se prodejem jídla a nealkoholických 

nápojů. Z analýzy jednoznačně vyplynulo, že firmy mají jednotnou strategii, u všech 

deníků, zda se zaměřují spíše na sponzoring nebo si platí v novinách reklamu. 

Největším inzerentem jsou sázkové kanceláře, na dalších příčkách všech deníků už 

inzerenti byli poměrně různorodí. Situace v ČR na trhu s inzercí ve sportovním tisku je 

tedy odlišná než ve Francii nebo Kanadě.  

Ukázalo se, že čtenáři na regionální úrovni vyžadují podrobné sportovní 

zpravodajství a často opakovaným přáním v dotaznících bylo, aby novinář více objížděl 
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region a psal o místních sportovcích. To je však přímo v rozporu s podmínkami, které 

novinářům zaměstnavatel nabízí a nutí je tak opravdu dělat čím dál tím víc žurnalistiku 

po telefonu. Vzhledem ke ztrátě, ve které vydavatelství Vltava-Labe-Press je, 

klesajícímu nákladu k opatřením z nedávné minulosti, jako bylo propouštění či 

snižování platů, není patrná vize zlepšovat kvalitu a úroveň sportovního zpravodajství 

v regionu. Čtenáři jsou však velmi citliví a toto zhoršení okamžitě poznají, povede to 

k dalšímu snižování prodejů. Na tomto místě pokládám otevřenou otázku, jak pak 

regionální deníky jednou mohou skončit.  
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Summary 

The aim of this diploma thesis was to describe a difference between work of a 

sport journalist in a specialized sport countrywide daily Sport and regional sport 

journalist. This comparison was possible thanks to a qualitative research among sport 

journalists in which they answered questions concerning their salary, attitude to their 

work, working hours, access to their informational sources, membership in departmental 

organizations, etc. Results of this research have been connected with results of content 

analysis and results of the reader survey and gave an answer on the main question of the 

thesis. 

According to these results, regional sport journalist has to work harder and gets a lower 

salary than sport journalist in daily Sport. Sometimes he doesn’t have adequate material 

equipment for his job performance so he can’t do his job as well as he would like to do. 

He is a well-known person in the region among readers of the newspaper, sport 

spectators and his information sources. The aim of his work is to bring detailed 

information that concerns the regional sport events that can’t be found at any other 

countrywide media. The most of the journalists are satisfied with their job although they 

are not paid well. 

On the other hand sport journalist in countrywide daily Sport has to bring scoops 

in sport about he is writing. He faces the constant pressure on the results of his work, 

and he has often problems with deadlines. It is very difficult to plan any personal 

activities as he is busy and can’t estimate oncoming sport events. He starts working as a 

professional sport journalist in an early age and is educated in university degree and 

doesn’t think his work is extremely prestigious.  
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