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Anotace (abstrakt) 

Diplomová práce pojednává o procesu celebritizace sportovců. Tento jev ilustruje na 

způsobu mediálního pokrytí sportovní kariéry gymnastky Věry Čáslavské, 

rychlobruslařky Martiny Sáblíkové a tenistů Jana Kodeše a Tomáše Berdycha. 

Porovnává mezi sebou socialistické deníky Československý sport a Lidovou demokracii 

a současná periodika Sport a Lidové noviny. Práce se zabývá charakteristikou pojmu 

celebrita, historií sportovních celebrit, typy lidí, z nichž se celebrity stávají, a 

společenským postavením sportovců. Články týkající se vybraných sportovců byly 

zkoumány prostřednictvím obsahové analýzy. Zkoumané texty byly rozřazeny do 

připravených kategorií (profesní život, životní styl, vztahy, milostný život, vzhled, 

osobnost, děti, zdraví, reklama). Na tento kvantitativní výzkum navazovala kvalitativní 

metoda zkoumání, která se věnovala spojení sportovců s reklamním odvětvím. Metoda 

spočívala v prozkoumání článků, které se věnovaly reklamním aktivitám sportovců. 

Práce se také věnuje popisu života a sportovní kariéry gymnastky Věry Čáslavské. 

Informace pocházejí z mediálních výstupů dobových tiskovin, přičemž je popsána nejen 

její sportovní kariéra, ale také období po roce 1990.     

 

 

Abstract 

This diploma thesis discusses the process of celebritization of sportsmen. This 

phenomenon is illustrated with a form of the media coverage of sporting career of 

gymnast Věra Čáslavská, speed skater Martina Sáblíková and tennis players Jan Kodeš 

and Tomáš Berdych. The thesis compares socialist journals Československý sport and 

Lidová demokracie and current periodicals Sport and Lidové noviny. The work deals 

with the characteristics of the concept of celebrity, history of sports celebrities, types of 

people who are likely to become a celebrity, and social status of athletes. The articles 



 
 

 
 

related to the selected sportsmen were examined through content analysis. Researched 

texts were divided into prepared categories (professional life, lifestyle, relationships, 

love life, appearance, personality, children, health, advertising). This quantitative 

research was followed by qualitative research methods, which focused on athletes in the 

advertising industry. The method consisted of examining the articles about advertising 

activities of athletes. The work also deals with the description of life and sports career 

of gymnast Věra Čáslavská. The information comes from the media coverage of 

contemporary prints, which describes not only her athletic career, but also the period 

after 1990. 

 

 

Klíčová slova 

Sportovec, celebrita, Čáslavská, Sáblíková, Kodeš, Berdych,  profesní život, životní 

styl, reklama 

 

 

Keywords 

Sportsman, celebrity, Čáslavská, Sáblíková, Kodeš, Berdych, professional life, lifestyle, 

commercial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen 

uvedené prameny a literaturu. 

 

2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 24. 5. 2013 Lenka Kodoňová  

 



 
 

 
 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky UK FSV 
Teze MAGISTERSKÉ diplomové práce 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA: 
Příjmení a jméno diplomantky/diplomanta: 
Lenka Kodoňová 

Razítko podatelny: 
 
 
 
 
 
 

Imatrikulační ročník diplomantky/diplomanta: 
2010 
E-mail diplomantky/diplomanta: 
Lenkaworld@seznam.cz 
Studijní obor/typ studia: 
Mediální studia/magisterský prezenční 
Předpokládaný název práce v češtině: 
Sportovec jako mediální celebrita v proměnách času 
Předpokládaný název práce v angličtině: 
Sportsman as a Celebrity in Course of Time 
Předpokládaný termín dokončení (semestr, školní rok – vzor: ZS 2012)  
(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí, tedy teze schválené v LS 
2010/2011 umožňují obhajovat práci nejdříve v LS 2011/2012): 
LS 2012 
Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 
Jedná se o popis toho, jak se postupem času sportovní odvětví stále více přibližuje showbyznysu. Jak se 
ze sportovců stávají celebrity. V práci se budu věnovat českému prostředí od meziválečných let či od 
konce druhé světové války po současnost. Zaměřím se na několik vybraných sportovců. Nejprve 
provedu předvýzkum, který mi umožní vybrat vhodné sportovce a přesně vymezit zkoumané období. 
    Tomuto tématu se věnovali ve svých diplomových pracích Michal Petrák a Ondřej Štaud, ve své 
bakalářské práci pak Ondřej Pražák. V anglické literatuře se například objevují případové studie, které 
zkoumají konkrétního sportovce. 
Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 
1800 znaků):  
Cílem práce je zjistit a popsat, jak se ze sportovců začaly stávat celebrity a jak se tento fenomén 
projevuje v současnosti (v seriozním i bulvárním tisku). 
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 
charakteristikou jejich obsahu): 

1. Obsah 
2. Úvod 
3. Vymezení pojmu celebrita 
4. Společenské postavení sportovce – prolínání sportu a showbyznysu (sportovci v reklamách) 
5. Vybraní sportovci (z doby před 1989) – medailonek, jak se o nich referovalo v dobovém tisku 
6. Vybraní sportovci (po roce 1989) – medailonek, jak se o nich referovalo v seriozním a 

bulvárním tisku 
7. Zkoumané texty  
8. Metoda zkoumání 
9. Postup práce 
10. Výsledky 
11. Závěr   

Vymezení podkladového materiálu (např. tituly a období, za které budou analyzovány): 
Meziválečné období – České slovo, od roku 1945 Lidová demokracie a současné deníky např. MF 
DNES, Lidové noviny, Právo, Blesk 
Metody (techniky) zpracování materiálu: 
Kvalitativní výzkum – historická analýza 
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 



 
 

 
 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  
 
Andrews, D. L., Jackson, S. J. Sport Stars: The Cultural Politics of Sporting Celebrity. London: 
Routledge. 2001. 
Prostřednictvím série případových studií sportovních hvězd (Diego Maradony, Michaela Jordana, 
Venus Williamsové, Davida Beckhama) zkoumají přispěvatelé kulturní, politické, ekonomické a 
technologické síly, které dohromady tvoří sportovní celebritu. 
 
Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. 2008. 
Jan Hendl vysvětluje rozdíly mezi kvalitativním, kvantitativním a smíšeným výzkumem. Následně se 
věnuje kvalitativnímu výzkumu – návrh výzkumného plánu, metody získávání dat, příprava a kódování 
dat, metody vyhodnocování a interpretace, evaluační výzkum, výzkumná zpráva aj. 
 
Jirák J., Köpplová, B. Masová média a česká společnost 90. let 20. století: Průběh a důsledky 
transformace českých médií in Heiss, G., Králová, K., Pešek, J., Rathkolb, O. (editoři) Česko a 
Rakousko po konci studené války. Ústí nad Labem: nakladatelství Kristina Kaiserová. 2008. 
Po změně politického režimu se mění i podmínky fungování médií, jejich role a samotný mediální 
systém. Po sametové revoluci byla tedy součástí transformace české společnosti i transformace 
masových médií. 
 
Jirák J., Köpplová, B. Masová média. Praha. Portál. 2009. 
Autoři se nejprve věnují masovým médiím ve společenském a historickém kontextu. Další kapitoly 
knihy jsou zaměřeny na mediální produkci, mediální publikum, mediální produkty a na vliv médií. 
 
Kelly, P., Hickey, CH. Player Welfare and Privacy in the Sports Entertainment Industry: Player 
Development Managers and Risk Management in Australian Football League Clubs. International 
Review for the Sociology of Sport,; vol. 43, 4: s. 383-398. Prosinec 2008. 
Článek se věnuje tzv. „profesionální identitě“ fotbalistů AFL (Australian Football League). Autoři se 
soustředí na to, jak je hráčova identita řízena trenéry, zástupci klubu a komisí AFL. 
 
Sekot. A. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada. 2008. 
Velká část knihy popisuje socializační působení sportu. Věnuje se jeho dělení na vrcholový a rekreační. 
Stručně popisuje sportovní historii už z období před naším letopočtem. Dalšími tématy jsou například 
sport versus globalizace, násilí ve sportu a budoucnost sportovního odvětví. 
 
Trampota, T., Vojtěchovská, M. Metody výzkumu médií. Praha. Portál. 2010. 
Autoři se věnují zkoumání mediálního systému. Popisují například ekonomickou analýzu, analýzu 
mediální organizace, výzkum mediálních profesionálů, tematickou agendu médií, zkoumání 
obsahových významů, analýzu diskurzu aj. 
Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 
které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 
za posledních pět let) 
 
Michal Petrák: Konstrukce mediálního obrazu celebrity - srovnání Petry Buzkové a Štěpánky 
Hilgertové (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, rok obhajoby: 2005) 
Ondřej Štaud: Sportovní hvězdy, ikony, hrdinové (Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 
rok obhajoby: 2009) 
Oldřich Pražák: Sportovní ikony, hvězdy, hrdinové (Masarykova univerzita, Fakulta sportovních 
studií, rok obhajoby: 2009) 



 
 

 
 

 
Datum / Podpis studenta/ky 
 
                                                                                                              ……………………… 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  
      
Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  
      
Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá 
mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na UK FSV vykonávám.  
 
Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 
 
 
                                                                                                              ……………………… 
Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                           Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 

 
TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO 
TERMÍNU UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO 
PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY UK FSV. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT 
V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU KOPIÍ DIPLOMOVÉ 
PRÁCE.  
 
TEZE DOPORUČENÉ PEDAGOGEM/PEDAGOŽKOU BUDE VEDENÍ IKSŽ POUZE BRÁT 
NA VĚDOMÍ, TEZE PODÁVANÉ STUDENTEM/KOU SAMOSTATNĚ BUDE 
PROJEDNÁVAT. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Obsah 

 
ÚVOD ................................................................................................................................................... 3 

1. VYMEZENÍ POJMU CELEBRITA........................................................................................... 6 
1.1 Kategorizace celebrit ........................................................................................................... 7 
1.2 Pohled do historie sportovních celebrit................................................................................. 8 
1.3 Vymezení pojmu celebrita pro tuto diplomovou práci .......................................................... 10 

2. TYPY LIDÍ, Z NICHŽ SE CELEBRITY STÁVAJÍ ................................................................ 11 
2.1 Filmoví herci ......................................................................................................................... 11 
2.2 Zpěváci ................................................................................................................................. 12 
2.3 Sportovci ............................................................................................................................... 13 
2.4 Shrnutí .................................................................................................................................. 14 

3. CELEBRITNÍ SPOLEČNOST ................................................................................................. 15 

4. SPOLEČENSKÉ POSTAVENÍ SPORTOVCE ....................................................................... 17 

5. METODA ZKOUMÁNÍ ........................................................................................................... 19 

6. VÝZKUMNÝ PROJEKT ......................................................................................................... 22 
6.1 Téma výzkumu ....................................................................................................................... 22 
6.2 Cíl výzkumu ........................................................................................................................... 22 
6.3 Základní výzkumná otázka ..................................................................................................... 23 
6.4 Vedlejší výzkumné otázky ....................................................................................................... 23 
6.5 Hypotézy ............................................................................................................................... 23 
6.6 Výzkumná jednotka ................................................................................................................ 24 
6.7 Výzkumná strategie................................................................................................................ 25 
6.8 Operacionalizace .................................................................................................................. 25 
6.8.1 Seznam proměnných a jejich definice: ................................................................................. 26 

7. VÝSLEDKY VÝZKUMU – KVANTITATIVNÍ ČÁST ........................................................... 28 
7.1 Věra Čáslavská ..................................................................................................................... 28 
7.2 Jan Kodeš ............................................................................................................................. 38 
7.3 Martina Sáblíková ................................................................................................................. 43 
7.3.1 Výsledky - Sport .................................................................................................................. 43 
7.4 Tomáš Berdych ...................................................................................................................... 51 
7.4.1 Tomáš Berdych – shrnutí .................................................................................................... 55 
7.5 Porovnání jednotlivých sportovců a periodik mezi sebou ........................................................ 56 
7.5.1 Čáslavská vs. Kodeš ........................................................................................................... 57 
7.5.2 Čáslavská vs. Sáblíková ...................................................................................................... 57 
7.5.3 Čáslavská vs. Berdych ........................................................................................................ 59 
7.5.4 Kodeš vs. Sáblíková ............................................................................................................ 59 
7.5.5 Kodeš vs. Berdych .............................................................................................................. 59 
7.5.6 Sáblíková vs. Berdych ......................................................................................................... 60 
7.5.7 Československý sport vs. Sport, Lidová demokracie vs. Lidové noviny ................................. 60 
7.5.8 Československý sport vs. Lidová demokracie (na příkladu Věry Čáslavské) ......................... 62 
7.5.9 Sport vs. Lidové noviny (na příkladu Martiny Sáblíkové) ..................................................... 62 
7.6 Výsledky výzkumu – shrnutí ................................................................................................... 63 
7.6.1 Odpověď na vedlejší výzkumné otázky ................................................................................. 63 
7.6.2 Odpověď na základní výzkumnou otázku ............................................................................. 65 
7.6.3 Ověření hypotéz .................................................................................................................. 65 

8. VÝSLEDKY VÝZKUMU – KVALITATIVNÍ ČÁST.............................................................. 67 



  

 
 

2

9. CELEBRITIZACE NA PŘÍKLADU VĚRY ČÁSLAVSKÉ .................................................... 70 
9.1 Sportovní počátky .................................................................................................................. 70 
9.2 Rok 1964 ............................................................................................................................... 71 
9.3 Rok 1965 ............................................................................................................................... 73 
9.4 Rok 1966 ............................................................................................................................... 75 
9.5 Rok 1967 ............................................................................................................................... 77 
9.6 Rok 1968 ............................................................................................................................... 80 
9.7 Rok 1969 ............................................................................................................................... 84 
9.8 1970–1989 ............................................................................................................................ 86 
9.9 1989–1992 ............................................................................................................................ 87 
9.10 1993 .................................................................................................................................... 88 
9.11 1996–2009 .......................................................................................................................... 89 
9.12 2010–2012 .......................................................................................................................... 92 
9.13 2013 (leden až duben) .......................................................................................................... 92 
9.14 Výzkum mediálního obrazu Čáslavské v letech 1996 –2012 .................................................. 93 
9.15 Shrnutí ................................................................................................................................ 95 

ZÁVĚR ............................................................................................................................................... 97 

SUMMARY ........................................................................................................................................ 98 

POUŽITÁ LITERATURA ................................................................................................................. 99 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

3

Úvod 

Cílem mé diplomové práce je zjistit a popsat, jak se ze sportovců začaly stávat 

celebrity a jak se tento fenomén projevuje v současnosti. Na základě svého výzkumu 

chci odpovědět na otázku, jak se změnilo referování o vybraných sportovcích po roce 

1990 v porovnání před tímto rokem v dobových tiskovinách. Budu se věnovat také 

případným rozdílům ve způsobu referování o mužích sportovcích a ženách 

sportovkyních. V neposlední řadě se ve své práci zaměřím na komercionalizaci 

sportovního odvětví, která se projevuje například účinkováním sportovců v reklamách. 

Inspirací pro můj výzkum byla práce švýcarských socioložek Valérie Gorin a 

Annik Dubied, které se věnovaly zprávám o celebritách. Použila jsem kombinaci 

kvalitativní a kvantitativní metody zkoumání dat. Začala jsem kvantitativní metodou 

sběru dat (obsahovou analýzou) z denního tisku, po které následovalo kvalitativní 

prozkoumání vybraných článků.  

Pro výzkum jsem si vybrala dva zástupce periodik vycházejících před rokem 

1990 a dva po něm. Byly jimi Lidová demokracie a Československý sport a jejich 

polistopadoví následovníci Lidové noviny a Sport. Jako výzkumnou jednotku jsem si 

určila novinový článek, který byl přesně specifikován, aby bylo měření jednotné. 

V případě obsahové analýzy jsem si také přesně definovala kategorie, ke kterých jsem 

při sběru dat jednotlivé výzkumné jednotky přiřazovala. Kategorie byly následující: 

profesní život, životní styl, vztahy, milostný život, vzhled, osobnost, děti, zdraví a 

reklama. Následovalo stanovení indikátorů, které mi pomohly s převodem teoretických 

půjmů (kategorií a proměnných) do měřitelné podoby. 

Při psaní diplomové práce jsem vycházela z informací mnoha odborníků na 

média, sportovce a celebrity. Především v první části mého textu, kde se věnuji definici 

celebrity, genezi sportovních celebrit, celebritní společnosti či společenskému postavení 

sportovce, pro mě byly informace těchto odborníků velkým přínosem. V zahraničí se 

podobnému tématu věnují mediální odborníci, sociologové i další specialisté poměrně 

často. V české literatuře jsem k problematice sportovních celebrit mnoho pramenů 

nenašla. Jediným českým odborníkem na sportovce a potažmo sportovní celebrity, 

kterého ve své práci cituji, je brněnský univerzitní profesor Aleš Sekot. V publikacích 

Sport a společnost1či Sociologické problémy sportu2 zkoumá Sekot tuto problematiku 

z různých hledisek, věnuje se i fenoménu sportovních hvězd.  

                                                
1 Sekot 2003 
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Při psaní tezí jsem se zajímala o jiné studentské práce s podobným zaměřením. 

Sportovním celebritám se ve svých pracech věnovali také Michal Petrák (Konstrukce 

mediálního obrazu celebrity – srovnání Petry Buzkové a Štěpánky Hilgertové)3, Ondřej 

Štaud (Sportovní hvězdy, ikony, hrdinové)4 a Oldřich Pražák (Sportovní ikony, hvězdy, 

hrdinové)5. 

Ze zahraničních autorů, kteří se tématem celebrit a sportovních hvězd také 

zabývali, zmíním v první řadě autorky studie, ze které jsem čerpala inspiraci při svém 

výzkumu. Jsou jimi socioložky Valérie Gorin a Annik Dubied a jejich práce Desirable 

people: Identifying social values through celebrity news.6 

Další studii související s tímto tématem provedl jihokorejský univerzitní 

profesor Heejoon Chung. Ve své práci Sport Star Vs Rock Star in Globalizing Popular 

Culture porovnával dvě kulturní ikony jihokorejské společnosti, hráče baseballu a 

rokového zpěváka.7 Chung zde mj. píše o preferovaných vzorcích chování u celebrit, 

což jsem ve svém textu vztáhla ke gymnastce Věře Čáslavské. 

Mezi další odborníky, z jejichž prací jsem čerpala, patří například americký 

historik Daniel Boorstin (The image: a guide to pseudo-events in America)8, britský 

sociolog Barry Smart (The Sport Star: Modern Sport and the Cultural Economy of 

Sporting Celebrity)9 a američtí profesoři David L. Andrews a Steven. J.  Jackson (Sport 

Stars: The Cultural Politics of Sporting Celebrity)10. Informace z jejich publikací mi ve 

velké míře pomohly při definici pojmu celebrita (sportovní celebrita) a popisu historie 

sportovních celebrit. 

Předpokládaný cíl práce se od toho představeného v tezích v podstatě nezměnil. 

Rozdíl oproti tezím je ale ve zkoumaném materiálu. Zatímco jsem předpokládala, že 

budu zkoumat tzv. seriózní i bulvární média, nakonec jsem od výzkumu bulváru 

upustila. V průběhu práce na vyhodnocovaní podkladového materiálu jsem totiž zjistila, 

že mám materiálu dostatek a bulvární tisk by práci nejspíše posunul jiným směrem. 

Představoval by totiž nový prvek ve srovnání s tiskem před rokem 1990. Po dohodě s 

vedoucí práce jsem tedy od původního záměru upustila.  

                                                                                                                                          
2 Sekot 2008 
3 Petrák 2005 
4 Štaud 2009 
5 Pražák 2009 
6 Gorin, Dubied in Media, Culture & Society 2011 
7 Chung in International Review for the Sociology of Sport 2003 
8 Boorstin 1992 
9 Smart 2005 
10 Andrews, Jackson 2001 
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Metodu zpracování zkoumaného materiálu jsem oproti té uvedé v tezích rovněž 

pozměnila. Ke kvalitativnímu výzkumu jsem přidala také kvantitativní obsahovou 

analýzu. Kvantitativní metoda mi totiž umožnila prozkoumání většího množství 

materiálu, díky čemuž jsem byla schopna materiál prozkoumat komplexněji a mohla 

jsem představit zajímavější výsledky své práce. 

Veškerou literaturu uvedenou v tezích jsem při psaní této práce využila. 

Předpokládaná struktura mého textu se s menšími změnami naplnila. V tezích byl 

uveden předpokládaný obsah práce. Kapitoly 5 a 6 z tohoto obsahu (medailonek 

vybraných sportovců) se v mojí práci staly součástí výsledků výzkumu, kde je každý 

sportovec trochu přiblížen. Za 10. kapitolu uvedenou v tezích (výsledky práce) ve 

skutečnosti přibyla ještě jedna se zevrubným popisem života Čáslavské představeného 

prostřednictvím mediálních výstupů. Nyní tedy popíši, jak je moje práce ve skutečnosti 

strukturovaná. 

Práce je tematicky rozdělena na tři segmenty. Začíná teoretickou částí, která se 

věnuje charakteristice pojmu celebrita, historii sportovních celebrit, typům lidí, z nichž 

se celebrity stávají a společenskému postavení sportovců. Následuje praktická část 

diplomové práce, kde je představena metoda zkoumání (obsahová analýza) a nastíněn 

výzkumný projekt. Práce pokračuje představením výsledků výzkumu doprovozeného 

infografikou. Výsledky jsou prezentovány nejprve pro každého sportovce zvlášť a na 

konci kapitoly je provedena jejich komparace a celkové shrnutí. Poté následuje 

kvalitativní část mého výzkumu, která se týká spojení sportovců s reklamním odvětvím. 

 Třetí část práce je zaměřena na detailní popis kariéry Věry Čáslavské, sepsaný 

na základě mediálních výstupů z dobových tiskovin. Popsána není pouze její sportovní 

kariéra, ale také období po roce 1990. 
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1. Vymezení pojmu celebrita 
Slovo celebrita pochází z latinského celebritas, znamenajícího sláva. Ve 

Slovníku cizích slov se píše, že celebrita je „věhlasná, ve společnosti nebo ve svém 

oboru vážená osobnost“11.  

David Marshall, univerzitní profesor a autor knih zabývající se novými médii či 

pohledem současné společnosti na celebrity, označuje pojmem celebrita osoby, které 

mají zvláštní postavení ve společnosti.12 Konkrétně to jsou lidé, kterým je dán větší 

prostor k vystupování na veřejnosti. Je jim umožněno vstoupit na scénu, zatímco zbytek 

společnosti je pozoruje. Mohou se vyjadřovat individuálně a svérázně, kdežto zbytek 

populace je „pouhým“ demografickým agregátem. Tato individuálnost stojí 

v ideologickém základu západní kultury. To, že je celebrita navíc také zpeněžitelnou 

komoditou, slouží k legitimizaci politicko-ekonomického modelu nabídky a poptávky, 

tedy základu kapitalismu. Současná celebrita je podle Marshalla tedy ztělesněním 

demokracie a kapitalismu.13  

Profesor a sociolog sportu působící na Masarykově univerzitě v Brně Aleš Sekot 

ve své knize Sociologické problémy sportu uvádí, že šíření věhlasu, slávy a 

společenského obdivu je dnes akcelerováno především televizí. „Ta rychlým šířením 

individuálních atributů ,všeobecné proslulosti‘ vytváří především celebrity. Tento pojem 

původně vyjadřoval slávu, věhlas, dnes spíše všeobecnou známost, která reflektuje 

touhu všední každodennosti nasytit rostoucí hlad po lidské velikosti a mimořádných 

skutcích.“14 Autor publikace poukazuje na současnou devalvaci celebrity v původním 

slova smyslu. Dříve výraz označoval spíše hrdinu, tedy nositele významných skutků, 

celebrita dnes evokuje spíše mediální známost. Zatímco hrdinské skutky přetrvají 

v paměti, celebrity časem zmizí a budou nahrazeny jinými mediálně známými 

osobnostmi.15  

Daniel Boorstin, americký historik, spisovatel, advokát a profesor, už v roce 

1961 psal o tom, že: „,sláva‘ nebyla nikdy úplně totéž co ,významnost‘. Ale až 

donedávna patřili slavní a významní lidé do stejné skupiny.“16 V minulosti bylo 

normální, když cesta za slávou byla pomalá. Boorstin poznamenává, že zejména od 

                                                
11 Klimeš 1981, s. 75 
12 Marshall 1997, s. ix 
13 Marshall 1997, s. ix-x, 4 
14 Sekot 2008, s. 175, kurziva a uvozovky v originále 
15 Tamtéž, s. 176 
16 Boorstin 1992, s. 46, uvozovky v originále 
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roku 1900 je slávu možné uměle vytvořit prostřednictvím filmů, televize, novin, 

časopisů a rádií. Ale sláva ve smyslu všeobecné známosti už není totéž co 

významnost.17  „Tím, že jsme si naše celebrity vyrobili sami [...] jsme v pokušení uvěřit, 

že vůbec umělé nejsou, že to jsou stále svým způsobem Bohem vytvoření hrdinové.“18 

Autor citace poukazuje na zajímavý moment, totiž na skutečnost, že i uměle vytvořené 

celebrity může veřejnost velmi přirozeně přijmout za své hrdiny, podílet se na jejich 

adoraci, tím spíš, že je přijala prostřednictvím mediálního vlivu za své. 

Celebritám se kromě odborníků na společnost a média věnují mimo jiné i 

novináři. Například Zbyněk Petráček v Lidových novinách charakterizoval celebritu 

jako někoho, jehož tvář se stále objevuje v médiích. Jako toho, za kým se táhnou davy, 

kdekoli se objeví. Ve sportu je to podle Petráčka především ten, kdo uzavírá 

nejlukrativnější reklamní smlouvy.19 Narozdíl od méně významných postav, které 

z výsluní časem vymizí, „velké hvězdy zůstávají vděčným tématem pro média 

neustále.“20 

 

1.1 Kategorizace celebrit 

Nyní představím jednu z možných kategorizací celebrit. Jejím autorem je James 

Monaco, americký filmový kritik, autor knih a článků o filmu a mediálním průmyslu a 

zakladatel společnosti Baseline, první online databáze zábavního průmyslu. Monaco 

rozdělil celebrity do třech kategorií: na hrdiny, hvězdy a pseudohvězdy21. „Hrdinové 

získali svou slávu za to, co udělali, hvězdy za to, co jsou a pseudohvězdy za to, co si o 

nich myslíme nebo domýšlíme.“22 Příkladem hvězd jsou politici či prezident. Hvězdy 

„hrají“ samy sebe, nemusí to tedy nutně být herci, kteří hrají fiktivní postavy. 

Pseudohvězdy na rozdíl od hrdinů a hvězd nemají téměř žádnou kontrolu nad tím, jak 

budou vnímány. Do mediálního světa jsou často nedobrovolně vtaženy.23 

Jedinci však často oscilují mezi těmito kategoriemi. Osobnosti, jejichž úspěchy 

časem ztratily na popularitě, se vědomě zapojují do hvězdného systému, a dostávají se 

                                                
17 Boorstin 1992, s. 46-47 
18 Tamtéž, s. 47 
19 Petráček in Lidové noviny 7. prosince 2010, s. 12 
20 Whannel 2002, s. 43 
21 „Pseudohvězdy“ v originále „quasar“; Odvozeno od „quasi-stellar objects“, tedy vesmírných objektů, 
které se podobají hvězdám. 
22 Monaco 1978, s. 10, kurziva v originále 
23 Tamtéž, s. 10-11 
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do méně lichotivé kategorie jakési nechvalné proslulosti, kdy se jim věnují 

senzacechtivá populární média.24  

 

1.2 Pohled do historie sportovních celebrit 

Nyní se budu věnovat fenoménu sportu v současné době a ohlédnu se také za 

minulostí a tím,  jak byly sportovní celebrity vnímány dříve.  

Britský univerzitní profesor sociologie, Barry Smart, ve své knize The Sport 

Star: Modern Sport and the Cultural Economy of Sporting Celebrity říká: „Sport je v 

současnosti srdcem moderní kultury.“25 Sport je ve světě velmi populární a sportovci, 

sportovní týmy a sportovní události v médiích zaujímají stále více prostoru. Sportovci 

se pravidelně objevují v televizi a tisku. Neděje se tak pouze na základě jejich 

sportovních výkonů, ale v jisté míře také díky získanému statusu hvězdy či celebrity. 

Popularita sportovců a kult sportu ale není žádným novodobým vynálezem. Už od 

počátků moderního sportování v 19. století se začala objevovat řada sportovních hrdinů. 

Smart uvádí příklad anglického hráče kriketu, W. G. Graceho, který svými výkony 

zásadně proměnil hru jako takovou.26 Začal hrát v šedesátých letech 19. století a končil 

po 44 sezonách v roce 1908. „Byl velmi populární, davy lidí se chodily dívat na jeho 

zápasy a následovaly ho, když šel po ulici.“27 Autor citace dále zmiňuje i profesionální 

fotbalisty, kteří už v devadesátých letech 19. století byli ve svém sousedství 

zbožňováni.28 „Příznivci je vyprovázeli na vlak, když týmy odjížděly na vzdálená utkání 

a při návratu je vítali. [...] Na konci devatenáctého století už byli fotbalisté známější než 

členové parlamentu. Jejich fotografie visely v obchodech a už tehdy začínalo být 

zřejmé, že z profesionálních fotbalistů se stává „obchodovatelné zboží“.29 

Éra moderních sportovních celebrit začala, když William Randolph Hearst 

založil sportovní rubriku v New York Journalu v roce 1895.30 Tím dal vzniknout 

mechanismu, kdy se z významných atletů staly celonárodně oslavované postavy. Už ve 

dvacátých letech 20. století se Američanu Georgi Ruthovi, legendárnímu hráči 

baseballu, povedlo využít svou popularitu pro uzavření různých sponzorských 

                                                
24 Andrews, Jackson 2001, s. 2 
25 Smart 2005, s. 1 
26 Smart 2005, s. 1-2 
27 Smart 2005, s. 2 
28 Tamtéž 
29 Tamtéž 
30 Andrews, Jackson 2001, s. 6 
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kontraktů. Po druhé světové válce, když vzrostl počet majitelů televizních přijímačů a 

možnost sledovat sportovní klání v přímém přenosu, dostal sport své pevné místo 

v televizním rozvrhu. Vznikla celá nová generace televizních sportovních hrdinů.31  

Fenomén heroismu ve sportu je provázán s genezí moderního sportu. Má 

souvislost s rostoucím kultem hrdinů v poválečné Americe a dynamickým rozvojem 

sportu ve dvacátých a třicátých letech 20. století.32 Velký byl také vliv médií šířících 

masám obyvatel jakési zástupné hodnoty dokonalosti, slávy a bohatství. Heroické 

postavy sportovců ztělesňovaly srozumitelné a obdivuhodné ctnosti, což přinášelo 

útěchu lidem zaskočeným rychlými ekonomickými a technologickými změnami. Velmi 

se také rozvíjelo odvětví sportovní žurnalistiky, která vedla k rostoucímu zájmu o 

osobnosti sportu.33  

Zejména v posledních několika dekádách se povaha sportu začala zásadně 

proměňovat, a to v mnoha aspektech. Z etického hlediska ubylo na váženosti, 

důstojnosti a v neposlední řadě také fair play a slušnosti  sportovních osobností. Zvětšil 

se profesionalismus, zesílila konkurence a zvýšila se velikost přímé i nepřímé odměny. 

Ze sportu se stal byznys. Sportovci se musí chovat efektivněji a věcněji co se týče 

přípravy a výkonu. Vydělávání peněz je důležitou součástí sportu a profesionálové musí 

tvrdě pracovat, protože to mají v popisu práce.34 „...je stále zřejmější, že nezbytnost 

dosahování maximálních výkonů a výsledků přinášela [...] nekompromisní důraz na 

disciplínu, píli, a vytrvalost při současné redukci ,dobré vůle‘ či ,rytířského přístupu‘ 

k soupeři.35 

V současnosti je sport často prezentován prostřednictvím sportovních hvězd a 

příběhů. Média přetvářejí sportovní události v příběhy s hvězdami, hrdiny a padouchy. 

Výroba sportovních celebrit je dnes systematická. Sportovní superhvězdy dnešní doby 

se objevují v celé řadě komerčních produktů, jako jsou autobiografie, televizní situační 

komedie, diskuzní pořady, filmy, hudební videoklipy, videohry či webové stránky.36 

„Dramatické změny ve sportu na pozadí zesilujícího významu médií, profesionalizace, 

komercionalizace a sponzorství udělují světu sportu a jeho hvězdným představitelům 

rostoucí sociální a kulturní status.“37 Sportovní zprávy v dnešní době nejsou pouze na 

                                                
31 Andrews, Jackson 2001, s. 6-7 
32 Sekot 2008, s. 174-175 
33 Tamtéž 
34 Smart 2005, s. 5 
35 Sekot 2008, s. 175, uvozovky v originále 
36 Whannel 1998, citováno v Andrews, Jackson 2001, s. 7 
37 Sekot 2008, s. 175 
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zadních stranách deníků, sportovní přenosy v televizi jsou častější a sledovanější. Sport 

se podle Sekota stal nedílnou součástí zábavního průmyslu a z jeho vysoce postavených 

postav se stávají hvězdy a celebrity.38 

 

1.3 Vymezení pojmu celebrita pro tuto diplomovou práci 

Ve své práci se budu věnovat sportovcům a sportovkyním, kteří se díky svým 

mimořádným výkonům stali celebritami oprávněně. Za jejich úspěchem stojí náročný 

trénink a vítězství představují vyústění jejich dlouhotrvajících příprav. Vybrala jsem 

takové jedince, kteří mě zaujali svými výkony, ne svým statusem celebrity. Jak 

poznamenává Sekot: „Sportovní celebrity pak mnohdy upoutávají pozornost masového 

publika nikoli primárně svým výkonem či činy, nýbrž i mediálním obrazem poplatným 

proměnlivému toku času světa nestálých hodnot a relativizovaných morálních zásad.“39  

Boorstin uvádí, že můžeme vytvořit slávu a udělat z člověka známou osobnost, 

ale už ho nedokážeme udělat velkým. „Můžeme stvořit celebritu, ale nikdy ne hrdinu.“40  

V této práci se budu se věnovat opravdovým sportovním hrdinům, kteří si svůj úspěch 

vydobyli sami. 

I v případě, že si vyberu skutečné sportovní hrdiny, nebudu mít jistotu, že budou 

splňovat všechny charakteristiky celebrit, které jsem popsala výše. Definic celebrit je 

mnoho, proto si nyní přesněji určím atributy celebritnosti, které bude muset vybraný 

sportovec splňovat, abych ho za celebritu považovala: 

 Zájem médií o sportovcův soukromý život 

 Velký zájem veřejnosti (vítání na letišti, žádosti o autogramy apod.) 

 Sportovec jako vzor pro veřejnost 

 Má prostor k vystupování a vyjadřování se k záležitostem, které 

nesouvisí se sportem (např. k politice) 

 Je zpeněžitelnou komoditou (účast v reklamách apod.) 

Abych sportovce na konci výzkumu označila za celebritu, nemusí splňovat všech 

pět atributů. Výsledek bude záviset také na celkovém obrazu, jaký bude mít v médiích, 

a na mém vlastním posouzení. 

 

                                                
38 Sekot 2008, s. 175 
39 Sekot 2008, s.137, kurziva v originále 
40 Boorstin 1992, s. 48 
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2. Typy lidí, z nichž se celebrity stávají 
Aby se z člověka stala celebrita, obvykle splňuje i jisté předpoklady. Například 

působí v určitém oboru. Pokusím se zodpovědět na otázku, proč např. filmoví herci, 

zpěváci a sportovci mají větší předpoklad stát se celebritou než někdo s „obyčejným“ 

povoláním. 

 

2.1 Filmoví herci 

Americký filmový kritik a univerzitní profesor Emanuel Levy se ve svém článku 

Social attributes of American movie star věnoval zkoumání čtyř vlastností amerických 

filmových hvězd.41 Všímal si fyzického vzhledu, mládí, hereckého nadání a způsobu 

vyobrazení na filmovém plátně. Domníval se, že v případě hereček hraje mládí a 

atraktivní vzhled velkou roli. Hlavním atributem, který u žen i mužů rozhoduje o jejich 

dlouhotrvající slávě, ale není podle Levyho herecký talent ani vzhled. „Mít vlivnou a 

důležitou image na plátně, prostřednictvím které jsou projektovány žádoucí sociální a 

kulturní hodnoty, je mnohem důležitější než úžasný vzhled, mládí a talent.“ 42 Jak budou 

herci vnímáni na veřejnosti, závisí na tom, jaké role hrají. Pokud se jejich filmové role 

shodují s postoji, které jsou všeobecně významné a žádoucí, budou oblíbení. 43 

Švýcarské socioložky Valérie Gorin a Annik Dubied, které působí na Katedře 

sociologie Ženevské univerzity, provedly výzkum článků o celebritách. Celebritní 

zprávy jsou podle nich o lidech, kteří mají jakousi duální osobnost, tedy reprezentují 

obyčejnost i neobyčejnost. Zmíněná dualita je zvýrazněna zaměřením na jejich 

soukromý život a chování. Filmové hvězdy mají navíc určité vlastnosti, které je odlišují 

od obyčejných lidí (např. vzhled a životní styl).44  

Dalo by se tedy říci, že z filmových herců se celebrity stávají proto, že 

prostřednictvím své role reprezentují určité žádoucí hodnoty. Dále také proto, že 

určitým způsobem vypadají a žijí určitým stylem, který není ve většinové populaci 

běžný. Samozřejmě, že i přes tuto svoji výjimečnost zůstávají nadále lidmi, kteří se 

potýkají se stejnými problémy, jako zbytek populace. Čtenáře celebritních zpráv zajímá, 

jak zvládají tento svůj duální obyčejno-neobyčejný životní styl. 

                                                
41 Levy in Media, Culture & Society 1990, s. 263 
42 Tamtéž 
43 Tamtéž 
44 Gorin, Dubied in Media, Culture & Society 2011, s. 600-601 
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2.2 Zpěváci  

Zatímco u filmových herců je mediální pozornost zajištěna tím, že na film se 

můžeme podívat pouze prostřednictvím nějakého média (jako je televize, filmové 

plátno, obrazovka počítače), zpěváky nemusíme poslouchat pouze v reprodukované 

podobě. Mnoho zpěváků vystupuje pouze „na živo“ v různých podnicích a nemusí mít 

ani vydané album. Samozřejmě pak nejsou ani tak slavní, jako jejich kolegové, kteří točí 

hudební videoklipy.45 Jsou to tedy především zpěváci vystupující v televizi, kteří mají 

předpoklad stát se slavnými celebritami.  

Tisíce lidí toužících po kariéře profesionálních zpěváků, zkouší štěstí v různých 

televizních pěveckých soutěžích. První takovou soutěží, převzatou z britského formátu 

Pop Idol, byla na TV Nova odvysílaná Česko hledá SuperStar v roce 2004. Porota a 

televizní diváci vybrali z tisíců zájemců dvanáct soutěžících. Ti pak v průběhu několika 

týdnů v živě vysílaných televizních přenosech soutěžili o přízeň diváků, kteří svým 

hlasováním rozhodovali o vítězi. Historicky první vítězkou tohoto typu soutěže se stala 

Aneta Langerová, která je známou zpěvačkou dodnes. Většina dalších účastníků 

podobných soutěží je po jejich skončení zapomenuta, i když v jejich průběhu neměli 

nouzi o (především mladé) fanoušky. Pěvecké televizní soutěže se v České republice 

objevily už v 90. letech 20. století (Caruso Show na TV Prima a DO-RE-MI na TV 

Nova). Ještě před nimi se ve zpěvu soutěžilo v pořadu Zpívá celá rodina v 70. letech 20. 

století. Poslední tři jmenované pořady se ale od SuperStar lišily. Tam šlo především o 

hmotné či peněžité výhry. Pořad Česko hledá SuperStar a jeho následovníci (X Factor, 

Česko Slovenská SuperStar či Hlas Česko Slovenska) nabízeli kromě peněžité výhry i 

možnost nahrání alba s hudebním vydavatelstvím a především skutečnost, že dotyční 

soutěžící vešli ve známost u široké veřejnosti. „Zatímco talentové pořady mají poměrně 

dlouhou historii v televizních programech, jejich dnešní vtělení jakožto podžánr 

televizních reality show se odlišuje v jednom zásadním bodě, tím je jejich role při 

výrobě globálních celebrit.“46 Příkladem může být skotská zpěvačka Susan Boyle, která 

se po účinkování v britské televizní soutěži Britain’s Got Talent47 stala přes noc 

celosvětovou celebritou. Video s jejím vystoupením zhlédly na serveru YouTube 

miliony lidí krátce po jeho vložení. „V jednu chvíli stoupl počet zhlédnutí za pouhých 

                                                
45 Na serveru YouTube je k dispozici video s nahrávkou vystoupení zpěvačky Stefani Germanotty 
v jednom z newyorských klubů. Tato zpěvačka dnes používá pseudonym Lady Gaga. Celosvětově 
známou celebritou se stala až po natočení hudebních videoklipů, které odvysílala mimojiné stanice MTV. 
46 O’Connor in Television & New Media 2012, s. 568-569 
47 V ČR a na Slovensku byla vysílána obdoba této britské show pod názvem Česko Slovensko má talent 
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24 hodin z 1 milionu na 5,5 milionu. Tak se klip s vystoupením Boylové stal globálně 

nejsledovanějším videem na YouTube.“48 

 

2.3 Sportovci 

Profesionální sportovci se mohou proslavit především díky svým sportovním 

výkonům. Prostřednictvím médií se o nich a jejich sportovních úspěších či neúspěších 

může dozvědět obrovské množství lidí. Diváků, kteří se sportovních klání zúčastní 

přímo, je menšina. Další skupina sportovních fanoušků může sledovat přímý přenos, je-

li na programu televizního či internetového vysílání. Většinu sportovních výsledků se 

ale lidé dozvědí až po skončení toho kterého zápasu či závodu z televizního, 

novinového, rozhlasového nebo internetového sportovního zpravodajství. Je zajímavé, 

že sportovní výkon má pro fanoušky význam i přesto, že ho neviděli na vlastní oči a 

dozvěděli se o něm se zpožděním. U předchozích dvou kategorií (filmových herců a 

zpěváků) má jejich vystoupení význam prakticky pouze v momentě, kdy ho sledujeme 

či posloucháme. Kdežto výsledek zápasu například české hokejové extraligy, který si 

ráno zjistíme z novin, je významný pro ty, kteří se zajímají o to, jak si vedl jejich 

oblíbený tým, a jak si tím pádem stojí v tabulce apod. Se sportem se pojí obrovské 

emoce, pokud někomu fandíme a sledujeme, jak si vede při nějakém sportovním klání. 

Velké nadšení se může projevit například i u zpěváků na jejich koncertech, kdy jsou lidé 

šťastní, že vidí svého oblíbence vystupovat na vlastní oči, ale koncerty jsou spíše 

výjimečnou událostí. Stejně tak obliba nějakého zpěváka či herce nedokáže stmelit 

národ, jako když čeští hokejisté bojují o medaili na mistrovství světa. 

Není nutné, abychom určitého sportovce viděli přímo při sportovním zápolení, 

přesto ho můžeme znát. Velké sportovní celebrity mohou být známější díky svým 

komerčním aktivitám než prostřednictvím své profese sportovce. Pocitem autenticity 

reklamě přidávají emotivní dimenzi a hodnotový význam a přispívají k jisté image 

značky, produktu či služby.49 Sekot uvádí, že spojení Michaela Jordana se značkou Nike 

mělo větší význam, než pouhou podporu prodeje: „Je synonymem adorace soutěživosti, 

touhy po sociálním a ekonomickém vzestupu, výrazem pozitivních hodnot 

individualismu a reflexí a znamením harmonického soužití multikulturní Ameriky. 

                                                
48 URL: < http://www.blisty.cz/art/46450.html > [citováno 17. března 2013]. 
49 Sekot 2008, s. 181 
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Jordan podpořil nejen popularitu a následný prodej produktů, ale symbolikou 

individuálního úspěchu přispěl i k adoraci amerického způsobu života.“50  

Mediálně známí vrcholoví sportovci mají společného jmenovatele v podobě 

úspěchu, bohatství a tělesné krásy.51 Veřejnosti jsou prezentováni jako následování a 

obdivu hodný vzor. Uspokojují diváckou touhu po nadlidských výkonech. To vše 

přitahuje mediální pozornost, sponzory a zájem široké veřejnosti.52 Hokejista Jaromír 

Jágr v rozhovoru pro deník Sport na toto téma řekl následující: „Jsem známý, takže 

svým chováním můžu nějaké jiné lidi ovlivnit. Musím se chovat dobře, jít příkladem.“53  

2.4 Shrnutí 

Z výše uvedených informací vyvozuji závěr, že herci, zpěváci a sportovci mají 

větší potenciál stát se celebritou než lidé s jiným povoláním (mám na mysli povolání, 

které není primárně spjato s vystupováním v médiích). Základním předpokladem pro to, 

být slavný, je podle mého názoru mediální pozornost. Jakmile někomu začnou média 

věnovat více prostoru, tím spíše se z dotyčného stane slavná osobnost.  

Jistě, že ne všechny sporty jsou pro média stejně atraktivní. Z populárních 

sportovních odvětví v České republice, jako je fotbal, hokej a tenis, se spíše budou 

rekrutovat sportovní celebrity, než z nějakého méně mediálně pokrytého odvětví. 

Samozřejmě, že záleží i na sportovcích samotných, jestli o ně bude v médiích zájem. 

Čím úspěšnější sportovec, tím spíše o něm média budou referovat. Úspěšný sportovec 

pak může zvednout prestiž a sledovanost i dosud málo populárnímu sportovnímu 

odvětví. Unikátní příkladem z poseldních let  je Martina Sáblíková a rychlobruslení.54 

Celebritou se ovšem mohou stát i lidé s „obyčejným“ povoláním. Způsob, 

kterým toho mohou docílit, je přihlásit se do nějaké televizní soutěže či reality show. Ti 

v určitém pořadu prokáží své schopnosti, např. vědomostní, taktické či fyzické, jindy ale 

není třeba téměř žádný výkon. Příkladem mohou být účastníci reality show VyVolení, 

kterou v letech 2005–2007 vysílala TV Prima. O těchto lidech, kteří objektivně nic 

nedokázali (byli pouze vidět na televizní obrazovce), začal psát především bulvární tisk, 

                                                
50 Sekot 2008, s. 181-182 
51 Sekot 2008, s. 136 
52 Sekot 2008, s. 136-137 
53 Janda in Sport 7. ledna 2011, s. 6 
54 V roce 2006 se Sáblíková ve svých osmnácti letech účastnila zimních olympijských her v Turíně. 
V rychlobruslařském závodě na 5 km skončila čtvrtá. Její úspěch přilákal sponzory a začalo se uvažovat o 
postavení první rychlobruslařské haly v České republice. (zdroj iDNES.cz, dostupné z URL:  
http://sport.idnes.cz/hala-pro-sablikovou-ve-hre-je-ctvrt-miliardy-fm0-
/sporty.aspx?c=A060405_121731_sporty_ma> [citováno 12. března 2013]. 
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a podpořil tak jejich status celebrit, který vznikl na základě dennodenního pobytu na 

televizních obrazovkách. Americký žurnalista Josh Wolk v roce 2002 psal v článku 

nazvaném Fame Factor v týdeníku Entertainment Weekly o celebritách, které vzešly ze 

soutěžních reality show. Uváděl zde případ jisté Collen Haskell, která se účastnila 

americké soutěže Survivor. Přestože ji nevyhrála, stala se známou osobností a bylo jí 

nabídnuto účinkování ve filmu Zvíře55, kde ztvárnila jednu z hlavních rolí.56 Vysloužilci 

z televizních reality show byli „zahrnováni prosbami o rozhovory, epizodními rolemi 

v sitkomech a úpěnlivými žádostmi manažerů a agentů, aby je mohli zastupovat.“57 Jak 

ale poznamenává Sue Collins z Oddělení médií, kultury a komunikace na New York 

University: „Většina těchto veteránů z televizních reality show zjistí, že ve své šestnácté 

minutě slávy nejsou absorbováni celebritním systémem; místo toho jejich celebritnost 

vyprchá a oni míří zpět do zapomnění. [...] Televize vytváří novou kategorii celebrit, 

kterým já říkám postradatelné celebrity.“58  

 

3. Celebritní společnost 
Nejen z určitých typů lidí se stávají celebrity, ale je potřeba také určité 

„nastavení“ společnosti. Kapitalistická konzumní společnost je pro vznik celebrit 

nejpříhodnější.  

Heejoon Chung, profesor na jihokorejské Dong-A univerzitě, se ve svých 

výzkumech zabýval kulturálními studiemi, žurnalismem i sociokulturními aspekty 

sportu. Ve své práci Sport Star Vs Rock Star in Globalizing Popular Culture se zaměřil 

na analýzu dvou kulturních ikon jihokorejské společnosti.59 Jednalo se o Chanho Parka, 

hráče baseballu, a Taiji Sea, rokového zpěváka. I přes jejich mnohé rozdíly mají něco 

společného. Tou nejdůležitější společnou věcí je podle Chunga to, že obě jihokorejské 

hvězdy jsou kulturními produkty postindustriální kapitalistické společnosti.60 

Populární kultura se podle Chunga přizpůsobila vládnoucí ideologii. Ve sportu 

obzvlášť se projevují tradiční hodnoty, jako je hierarchie, patriarchát, mužská nadvláda, 

heterosexualita a nacionalismus. Dominantní kultura odměňuje atlety za jejich výkony 

                                                
55 Originální název tohoto amerického filmu z roku 2001 zní The Animal, režie Luke Greenfield 
56 Wolk 2002 in Entertainment Weekly, dostupné z URL: 
<http://www.ew.com/ew/article/0,,20356896_330208,00.html> [citováno 14. března 2013]. 
57 Wolk 2002, citováno v Collins 2008, s. 88 
58 Collins 2008, s. 89, kurziva v originále 
59 Chung in International Review for the Sociology of Sport 2003 
60 Chung in International Review for the Sociology of Sport 2003, s. 99 
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slávou a bohatstvím. Jestli si slávu udrží, už je jiná věc.61 „Jedním z klíčových faktorů 

je, zda jsou či nejsou tito atleti schopni jednat podle vzorců chování, které korespondují 

se sociálními hodnotami preferovanými dominantní kulturou. [...] Vybrané sportovní 

celebrity tedy znázorňují žádoucí hodnoty a normy, které mají masy následovat. Tímto 

způsobem je vládnoucí elita schopna masy kontrolovat.“62 

I když byla Věra Čáslavská, úspěšná česká gymnastka z 60. let 20. století, na 

tehdejší dobu nebývale slavná, když se v roce 1968 vrátila z olympiády v Mexiku a 

odmítla odvolat podpis pod manifestem Dva tisíce slov, stala se v podstatě neviditelnou. 

Už neznázorňovala žádoucí smýšlení ani nejednala podle preferovaných vzorců 

chování. V médiích se o ní přestalo psát i mluvit.63 

Chung také zmiňuje zajímavý aspekt pozdního kapitalismu, který sice potlačuje 

vzdor, ale zároveň ho může proměnit v komoditu. Jako příklad Chung uvádí Boba 

Marleyho, jamajského reggae zpěváka, který odsuzuje materiální civilizaci, ale přitom 

je světoznámou celebritou.64 Stejně tak rocker Seo, jedna z kulturních ikon, které Chung 

zkoumal, je rebel odporující sociálnímu pořádku. Zatímco mladá generace ho 

podporuje, starší generace k němu zaujímají negativní postoj. Odpůrcům vadí rockerův 

zpěv, vzhled, styl oblékání, způsob tance, fakt, že odešel ze školy, a texty jeho písní, ve 

kterých útočí na staré tradice, starší generace, na školy, učitele i rodiče.65 Závěrem 

Chung shrnuje: „Ačkoliv sport ukazuje svou konzervativní podobu na příkladu Parka a 

populární kultura ukazuje svou schopnost k odporu prostřednictvím Seovy kariéry, ve 

výsledku jsou oba dva kulturními produkty této postindustriální kapitalistické 

společnosti.“66 

Profesor sociologie a komunikace na Brunel University v Anglii, Chris Rojek, 

ve své knize Celebrity uvádí: „Věřím, že prezentace v masových médiích je klíčovým 

principem při formování celebritní kultury. [...] Vznik celebrity, kterou se zabývá 

veřejnost, je výsledkem třech hlavních vzájemně propojených historických procesů. Za 

prvé, demokratizace společnosti; za druhé, úpadek organizovaného náboženství; za třetí, 

komodifikace každodenního života.“67 Celebrity podle Rojeka nahradily monarchii a 

slábnoucí víru v boha. Celebritní kultura tak plní důležitou sjednocující funkci v 

                                                
61 Chung in International Review for the Sociology of Sport 2003, s. 100 
62 Chung in International Review for the Sociology of Sport 2003, s. 100, kurziva v originále 
63 Kosatík 2012, s. 112 
64 Chung in International Review for the Sociology of Sport 2003, s. 101 
65 Tamtéž, s. 104 
66 Tamtéž, s. 107 
67 Rojek 2001, s. 13 
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sekulární společnosti.68 „Jsme přitahováni k masovým celebritám, které se staly objekty 

kultovního uctívání.“69 Postupná ztráta náboženské víry funguje tedy ku prospěchu 

kultu celebrit. Spotřebitelé jsou vedeni k identifikaci se slavnými osobnostmi a ty se 

stávají zbožím. Sportovní hvězdy stále častěji podporují prodej určitých produktů.70 

Aby se ze společnosti mohla stát celebritní společnost, která je známými 

osobnostmi přeplněna, musí v ní platit určitá pravidla. Mezi ně patří i existence 

masových médií, která dokáží vytvořit celebritu téměř z kohokoli. „Postavení masových 

médií je pro moderní společnosti tak zásadní, že se přítomnost médií považuje [...] za 

konstitutivní rys modernizačního procesu.“71 V kapitalistické konzumní společnosti 

mají na výrobě celebrit v nemalé míře zásluhu komerční a bulvární média. V době po 

sametové revoluci se v Československu, respektive v České republice odehrály velké 

změny na poli mediálního fungování. V letech 1990–1991 se média vymaňují z vlivu 

státního a stranického aparátu a vzniká nová mediální legislativa.72 Hlavním rysem pro 

období 1992–1993 byla privatizace médií, kdy se „většina tištěných periodik dostávala 

do rukou zahraničních vlastníků, nabídka se rozšířila o bulvární deníky a časopisy a 

vysílání ovlivňovalo skutečnost, že v licenčním řízení získala v únoru 1993 právo 

vysílat první celoplošná komerční televize.“73 Od roku 1994 začíná být patrné, že média 

orientovaná na obchodní úspěch zjevně sílí. TV Nova začala vysílat v únoru 1994 a 

ještě během tohoto roku zaujala první místo v úspěšnosti mediálních komerčních 

projektů. Ukazuje se tedy, že úspěch médií bude záviset na schopnosti generovat zisk, 

nikoli na společenském uznání či kulturním přínosu.74 Tato skutečnost je pro vznik 

celebritní společnosti ideální. 

 

4. Společenské postavení sportovce 
Než se začnu věnovat společenskému postavení sportovce, ráda bych napsala pár 

slov o postavení sportu vůbec. Tím je totiž pohled na sportovce ze značné části 

determinován. 

                                                
68 Rojek 2001, s. 14 
69 Rojek 2001, citováno v Smart 2005, s. 9  
70 Sekot 2008, s. 176 
71 Jirák, Köpplová 2008, s. 208 
72 Tamtéž, s. 220-221 
73 Jirák, Köpplová 2008, s. 224 
74 Tamtéž, s. 226-227 
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V dnešní době mají na sport jako takový velký vliv média. Masové komunikační 

prostředky hrají v naší kultuře obrovskou roli. Velkou část nových informací, které tvoří 

důležitou součást naší každodennosti, získáváme právě z médií. Masová média jsou se 

sportem pevně provázána. Sportovní programy proto tvoří důležitou složku všech 

současných populárních komunikačních prostředků. Lidé tráví před televizními 

obrazovkami často i několik hodin denně.75 Profesor kultury, médií a sportu na 

Staffordshire University ve Velké Británii, Ellis Cahmore, udává tři důvody pro 

všeobecnou oblibu sportu. Tyto důvody vycházejí z toho, že život má nějaké nedostatky 

a sport je dokáže kompenzovat.76 Jsou jimi předvídatelnost života, jakási civilnost 

života a jeho bezrizikovost. Znamená to, že lidský život je někdy příliš monotónní a 

mírumilovný, následkem čehož se někdo může začít nudit. Restrikce moderního života 

lidi deprivují. Jakési staré zvířecí instinkty v nás podle Cashmora zůstávají a my si je 

můžeme oživit právě prostřednictvím sportu. Ti, kdo ve fyzických aktivitách nevynikají, 

tak mohou činit prostřednictvím identifikace s jinými lidmi. Sport tedy nabízí jakousi 

kompenzační funkci jakožto protipól k stereotypnímu životu.77 Medializovaný 

vrcholový sport je také z hlediska psychologie chápán jako kompenzace lidské agrese. 

Dav diváků si může žádat něčí krev či alespoň porážku.78 „Vcelku však pro většinu 

amatérských sportovců a vyznavačů sportu je sport stále hodnotou samou o sobě [...] 

Nic na tom nemění skutečnost, že jeho mediálně zjednodušující komerčně zaměřené 

formy celou mapu mnohostrannosti sportu značně zkreslují.“79 

Richard Haynes, ředitel Stirling Media Research Institute ve Skotsku, napsal o 

fotbalistech, že jsou „často vychvalováni jako nové popové hvězdy; jsou mladí, bohatí a 

centrem mediálního zájmu a adorace.“80 V dnešní společnosti se podle Haynese stírají 

rozdíly mezi sportem a zábavním průmyslem. Prostředí, v kterém média produkují 

sportovní hvězdy, je pozadím nejnovějších studií o propojení sportu a médií.81 V další 

části textu se už Haynes věnuje recenzi knihy Garryho Whannela Media Sport Stars: 

Masculinities and Moralities. Podle Whannela se média přiživují jedno na druhém, což 

má vliv na to, že určití jedinci a události dominují celé mediální agendě. Toto tvrzení 

                                                
75 Sekot 2003, s. 135- 137 
76 Cashmore 2000, s. 3 
77 Cashmore 2000, s. 3-7 
78 Sekot 2003, s. 138 
79 Tamtéž, s. 139, kurziva v originále 
80 Haynes 2005 in Media, Culture & Society, s. 147 
81 Tamtéž  
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Haynes považuje za „prozíravý postřeh, který má význam i nad rámec sportovního 

odvětví. 82“ 

V současnosti jsou sportovní hry provozované na profesionální úrovni zábavním 

průmyslem. Sportovci-celebrity jsou komodifikováni a konzumováni. Představují určité 

obrazy, ikony a značky.83 Konzumenti jsou různými způsoby podněcováni k identifikaci 

s celebritami a jejich životním stylem. Například jedna reklamní kampaň, v které 

vystupoval basketbalista Michael Jordan, vyzývala konzumenty, ať „jsou jako Mike“ 

prostřednictvím jejího sportovního nápoje.84 Sportovní hvězdy stále častěji za úplatu 

propagují a nabízejí různé zboží.85 David Backham se stal pro sezonu 2012/2013 

nejlépe vydělávajícím fotbalistou na světě. Podle magazínu France Football, který 

žebříček nejlépe vydělávajících fotbalistů zveřejňuje už patnáct let, si Backham v této 

sezoně vydělá 36 milionů eur. Z této částky je pouze 5 % z jeho platu ve francouzské 

lize, většina příjmů pochází z jiných zdrojů včetně reklamy.86 Tím, že sportovní 

celebrity propagují nějaké zboží, se stávají ještě slavnějšími. Kampaň firmy Nike 

s Michaelem Jordanem a Tigerem Woodsem z nich udělala globální superhvězdy. 

Výrazně se také zvýšil prodej basketbalových bot a golfového vybavení této značky.87 

Myslím, že určitá část oblíbenosti sportovců vychází i z faktu, že reprezentují 

svou zem. Ať už přímo při různých mezistátních utkáních a olympiádách, či nepřímo 

jako součást určitého týmu (např. hokejista Jaromír Jágr reprezentuje Českou republiku 

svým působením v NHL). Kromě jedinečné sportovní podívané přinášejí svými výkony 

významní sportovci také pocit národní hrdosti a sounáležitosti. 

 

5. Metoda zkoumání 
Ve svém výzkumu se budu inspirovat prací švýcarských socioložek Gorin a 

Dubied, které se věnovaly zprávám o celebritách. Obsahovou analýzou88 prozkoumaly 

francouzská tištěná média, aby zjistily, jaké hodnoty jsou v celebritních zprávách 

                                                
82 Haynes 2005 in Media, Culture & Society, s. 147 
83 Kelly, Hickey 2008, s. 384 
84 Smart 2005, s. 9-10; v originále zní reklamní slogan „Be like Mike“ 
85 Tamtéž, s. 10 
86 URL: <http://www.bloomberg.com/news/2013-03-19/beckham-tops-france-football-s-soccer-rich-list-
ahead-of-messi.html> [citováno 20. března 2013]. 
87 Clanton  in Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, s. 49 
88 Pomocí obsahové analýzy je možno zkoumat, jakým tématům se média věnují. Výsledkem analýzy 
může být například zjištění, kolik prostoru bylo danému tématu v médiích věnováno a jak se zájem o tuto 
problematiku měnil v čase. (Trampota, Vojtěchovská 2010: 100-102) 
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většinově zastoupeny. Nejprve provedly obsahovou analýzu 3 875 článků. Tyto články 

následně rozdělily a nakódovaly na 32 210 tematických segmentů, které byly nejprve 

odděleny a následně znovu spojeny v konstrukci o 220 kódech. Kódy byly rozděleny do 

36 podkategorií, které byly sloučeny v devět hlavních kategorií (viz obrázek č. 1).89 

 

 

 

Obrázek č. 1: Třicet šest podkategorií sloučených do devíti hlavních kategorií90 

 

 

Gorin a Dubied tedy pracovaly s těmito devíti hlavními kategoriemi (v závorce je 

uvedeno procentuální zastoupení v jejich výzkumu): 

1. Profesní život (19 %) 

2. Životní styl (32 %) 

3. Vztahy (12 %) 

4. Milostný život (11 %) 

5. Vzhled (8 %) 

                                                
89 Gorin, Dubied in Media, Culture & Society 2011, s. 602 



  

 
 

21

6. Osobnost (6 %) 

7. Děti (5 %) 

8. Metadiskurz (4 %) 

9. Zdraví (3 %) 

Výsledek jejich výzkumu je patrný z obrázku č. 2. 

Obrázek č. 2: Hlavní kategorie91 

 

 

Způsob kategorizace témat pro zkoumání obsahovou analýzou se může případ 

od případu lišit; záleží na cíli daného výzkumu.92 Já se ve svém výzkumu inspiruji 

těmito devíti kategoriemi. Jednotlivé články přiřadím k příslušným kategoriím, přičemž 

namísto kategorie metadiskurz zařadím kategorii reklama. 

 

                                                                                                                                          
90 Gorin, Dubied in Media, Culture & Society 2011, s. 604 
91 Tamtéž, s. 606 
92 Trampota, Vojtěchovská 2010, s. 101 
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6. Výzkumný projekt 
Ve svém výzkumu jsem použila kombinaci kvalitativní a kvantitativní metody 

zkoumání dat. Předpokládám, že tímto způsobem získám komplexnější výsledky než při 

využití pouze jedné metody. 

Pro výzkum jsem si vybrala dvě (respektive čtyři) periodika, Lidovou 

demokracii a Československý sport (a jejich polistopadové následovníky Lidové noviny 

a Sport). Deník Československý sport (Sport) byl zřejmou volbou, jelikož se zaměřuje 

na oblast sportu a předpokládala jsem, že v něm bude více článků o vybraných 

sportovcích než v klasických novinách, u kterých je sportovní rubrika pouze jednou 

z mnoha částí. Lidová demokracie (Lidové noviny) pak budou tvořit jakýsi doplněk 

výzkumu. Samotnou Lidovou demokracii jsem si vybrala z důvodu kvalitní sportovní 

rubriky, kde pracovalo několik dobrých sportovních redaktorů jako např. Jiří Nejedlo, 

František Steiner či Jaroslav Houba. Do listu přispíval i novinář, spisovatel a sportovní 

redaktor Ota Pavel.93 Druhým důvodem bylo to, že Lidová demokracie má 

pokračovatele v Lidových novinách, které ji v roce 1994 převzaly94. Je tak, stejně jako 

v případě sportovního deníku, zajištěna jistá kontinuita. 

 

6.1 Téma výzkumu 

Téma mého výzkumu je stejné jako název diplomové práce, tedy Sportovec jako 

mediální celebrita v proměnách času. 

Toto téma je v současné době velmi aktuální, což dokládá existence globálních 

sportovních celebrit a jejich adorace miliony lidí. Zjistit určitý vývoj tohoto fenoménu, 

alespoň na příkladu Československa a České republiky za posledních padesát let, bude 

podle mého názoru přínosem v této oblasti. 

 

6.2 Cíl výzkumu 

Cílem této diplomové práce, respektive mého výzkumu, je zjistit a popsat, jak se 

ze sportovců začaly stávat celebrity a jak se tento fenomén projevuje v současnosti.  

Znamená to zjistit, jak o vybraném sportovci či sportovkyni psal např. 

Československý sport před rokem 1990 a jak o něm či o ní deník Sport referuje po 

                                                
93 Neuvedeno in Mladá fronta DNES 1. července 2000, s. 2 
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tomto roce. Nebudu zjišťovat pouze to, jak tisk referuje o tom samém sportovci před 

rokem 1990 a po něm, protože daný sportovec po tomto roce už nebude aktivním 

profesionálním závodníkem. Zjistím také, jak tisk referoval o určitém sportovci před 

rokem 1990 a jakým způsobem referoval o jiném sportovci po roce 1990. 

 

6.3 Základní výzkumná otázka 

Základní výzkumná otázka zní: Jak se změnilo referování o vybraných 

sportovcích po roce 1990 v porovnání před tímto rokem? 

6.4 Vedlejší výzkumné otázky 

Základní výzkumná otázka je příliš široká. Stanovila jsem si proto vedlejší 

výzkumné otázky, které mi pomohou přesněji specifikovat, co budu vlastně měřit: 

V1: Jak se změnilo referování o vybraných sportovcích po roce 1990 v porovnání před 

tímto rokem v případě Lidové demokracie, respektive Lidových novin? 

V2: Jak se změnilo referování o vybraných sportovcích po roce 1990 v porovnání před 

tímto rokem v případě Československého sportu, respektive Sportu? 

V3: Existuje rozdíl v referování mezi muži sportovci a ženami sportovkyněmi? 

V4: V čem se projevuje komercionalizace sportovního odvětví? 

 

6.5 Hypotézy 

Nyní si pro svůj výzkum určím hypotézy95, které po sběru dat a určení výsledků 

výzkumu podrobím testování, jestli se potvrdily. 

H1: V tiskovinách vydaných po roce 1990 bude více zpráv věnovaných soukromému 

životu vybraných sportovců než v tiskovinách vydávaných před rokem 1990. 

H2: V tiskovinách vydaných po roce 1990 bude více zpráv věnovaných reklamním 

aktivitám vybraných sportovců než v tiskovinách vydávaných před rokem 1990. 

H3: U žen sportovkyň se bude více zpráv týkat jejich vzhledu než u sportovců. 

 

                                                                                                                                          
94 URL: < http://epaper.lidovky.cz/lidove-noviny/kdo-jsme> [citováno 24. května 2013]. 
95 Jedná se o očekávaný vztah mezi minimálně dvěma proměnnými. (Hendl 2005, s. 46) 
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6.6 Výzkumná jednotka 

Výzkumnou jednotkou bude jeden jednotlivý článek, ať už v Lidové demokracii 

a Lidových novinách či v Československém sportu a Sportu, ve kterém budou 

zkoumaný sportovec či sportovkyně zmíněni. Nebudu rozlišovat velikost článku. Krátký 

i obsáhlý článek budou mít stejnou váhu.  

Za článek bude považována i samostatná fotografie s popiskem, která 

nepřináleží k žádnému článku.  

Pokud se bude text článku věnovat více oblastem, které spadají do různých 

kategorií, bude zařazen do více kategorií současně. Například ten, který bude o 

závodech a zdravotním stavu sportovce, bude zařazen do kategorií profesní život a 

zdraví. 

Za článek nebude považována zpráva s titulkem Dnes v listě a jí podobné. Když 

se v databázi společnosti NEWTON Media objeví dva stejné (či skoro stejné) články 

z toho samého dne i strany, budu brát v potaz jen jeden z nich. 

Po té, co jsem provedla sběr dat a jejich částečnou analýzu, jsem dospěla 

k závěru, že bude lepší z analýzy vynechat ještě jeden typ zpráv, který se vyskytoval 

v databázi NEWTON Media. Jedná se o zprávy z deníku Sport s názvem výsledky, 

fakta; VÝSLEDKY*FAKTA*VÝSLEDKY apod., které v případě zkoumaného Tomáše 

Berdycha uvádějí pouze výsledek nějakého utkání bez dalších podrobností. Existují také 

zprávy se stejným názvem, které ale už obsahují jednu větu či krátký popis tenisového 

zápasu nebo jiné tenisové události. Takovéto zprávy budou součástí mého výzkumu. 

Vyřazeny budou pouze ty s pouhým výsledkem utkání bez dalších podrobností. Totéž 

bude platit i v případě Martiny Sáblíkové a článků nazvaných výsledky, fakta apod. 

z deníku Sport a VÝSLEDKOVÝ SERVIS z Lidových novin. 

Toto opatření jsem zavedla z toho důvodu, že zmíněné články jistým způsobem 

zkreslovaly výzkum. Navyšoval se tím počet článků v kategorii profesní život a ostatní 

kategorie tak mohly vypadat neúměrně menší. Při svém výzkumu deníků 

Československý sport a Lidová demokracie jsem totiž podobné krátké články obsahující 

pouze výsledek nějakého sportovního klání téměř nenacházela. Bodové hodnoty, např. 

známky, které za svůj výkon obdržela gymnastka Čáslavská, jsem považovala za 

součást článku, který popisoval závod. Cílem mého opatření tedy bylo připodobnit 

strukturu současných deníků těm socialistickým. 
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6.7 Výzkumná strategie 

Výzkum se bude skládat ze dvou částí. Z kvantitativní obsahové analýzy a 

kvalitativního rozboru vybraných článků.  

V případě obsahové analýzy si přesně definuji kategorie, do kterých pak 

jednotlivé výzkumné jednotky zařadím. Kategorie jsou stejné, jaké použily Gorin a 

Dubied ve svém výzkumu. Jejich soupis a definice je uvedena v následující části o 

operacionalizaci. Oproti švýcarským socioložkám však vynechám kategorii 

metadiskurzu a na její místo vložím kategorii reklamy. 

Kategorii metadiskurzu jsem vyškrtla z toho důvodu, že nepředpokládám její 

významné zastoupení v mém výzkumu. Gorin a Dubied ji charakterizovaly jako jakési 

odhalení novinářských praktik, které vedly k získání informace. Např. paparazzi 

fotografové, kteří se snaží pořídit snímek za každou cenu. Tyto postupy mají souvislost 

se strategiemi magazínů, jak získat (popřípadě si dokonce vymyslet) příslušnou 

zprávu.96 Nemyslím si, že se v mém výzkumu budou objevovat nějaké zásadní zprávy o 

způsobu získávání informací, jako by tomu mohlo být v případě bulvárních médií.97 

Kategorie reklamy je podstatná, protože bude zahrnovat zmínky o tom, v jaké 

reklamě se sportovec vyskytuje, jaký je jeho reklamní potenciál, zda-li o něj mají zájem 

sponzoři apod. Tyto zprávy indikují skutečnost, že samy sportovní celebrity se skutečně 

stávají zbožím.  

  

6.8 Operacionalizace 

Následovat bude proces operacionalizace, což je „definice proměnných a určení 

empirických indikátorů pro teoretické konstrukty.“98 Je to „vytvoření operacionálních 

definic a upřesnění a standardizace pojmů uvedením těch empirických operací, které 

jsou nutné k jejich zachycení. Pravidla operacionalizace se mohou podle výzkumného 

problému lišit, důležitá je jejich účelnost.“99 Jinými slovy je operacionalizace také: 

„Cesta od pojmů a teorie k empiricky zjistitelným údajům, ukazatelům, znakům.“100 

                                                
96 Gorin, Dubied in Media, Culture & Society 2011, s. 613 
97 Pozn. Při kódování dat z vybraných médií jsem sledovala, jaké zastoupení by tato kategorie měla, 
kdybych se ji rozhodla měřit. Příliš velký prostor by skutečně nezaujímala. Ani by neobsahovala zajímavé 
informace o způsobu získávání informací do novin. 
98 Hendl 2006, s. 23 
99 Jandourek 2001, s. 177 
100 Jeřábek 1993, s. 27 
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Já si určím seznam proměnných a jejich přesnou definici, která mi je následně 

umožní správně změřit. 

 

6.8.1 Seznam proměnných a jejich definice: 

 

Periodikum – Název periodika, ze kterého pocházejí výzkumné jednotky (např. 

Lidová demokracie, Československý sport) 

Ročník – rok vydání příslušného periodika 

 

Kategorie článků – článek zařazený do příslušné kategorie podle toho, o čem 

pojednává 

1. Profesní život = sportovní kariéra, jiné zaměstnání, sportovní ankety 

2. Životní styl = soukromý život, problémy spojené s celebritností, vzdělání, život 

mimo závodiště (např. v olympijské vesnici, ubytování na závodech, okolnosti 

cesty na závod apod.), zájem novinářů a fotografů, přijetí u politiků, názory na 

věci mimo sport, finance 

3. Vztahy = s ostatním světem, s dalšími hvězdami, s rodinou, přáteli 

4. Milostný život = lásky, svatby, rozchody, sexuální život, problémy ve vztahu, 

rodinný stav 

5. Vzhled = móda, přednosti, nedostatky 

6. Osobnost = přednosti, nedostatky, temperament, vlastnosti (nad rámec sportu) 

7. Děti = rodičovská role, těhotenství 

8. Zdraví = nemoci, zranění, mentální zdraví, úrazy 

9. Reklama = reklama, sponzoring, komodifikace sportovce 

 

Na tomto místě si také definuji pojmy obsažené v hypotézách: 

Soukromý život (H1) = je složen z kategorií životní styl, vztahy, milostný život, vzhled, 

osobnost a děti 

Reklamní aktivity (H2) = sportovec vystupující v reklamě, mající na dresu/oblečení 

reklamní loga apod. 

Vzhled (H3) = zprávy, kde se řeší vzhled sportovce – jeho fyzická charakteristika, styl 

oblékání, účes apod. 
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6.8.2 Indikátory 
Nyní si stanovím co nejpřesnější indikátory, které mi pomohou převést 

teoretické pojmy do měřitelné podoby. Níže uvedené indikátory pro jednotlivé kategorie 

úzce souvisí s popisem samotných kategorií výše. Budou se odvíjet od obsahu článku. 

Například indikátory pro zařazení článku do kategorie profesní život budou: zmínky o 

sportovním klání, cestě na závody, jméno závodníka v sestavě, jméno závodníka ve 

výsledkové listině, vzpomínky na daného sportovce v souvislosti s jeho výkony či 

sportovní kariérou, zmínka o jiném zaměstnání kromě sportovního, výsledky 

sportovních anket apod.  

1. Profesní život = sportovní kariéra, závody, cesta na závody, jméno v sestavě, 

jméno ve výsledkové listině, jiné zaměstnání, sportovní ankety, trénink 

2. Životní styl = vzdělávání, problémy spojené s celebritností, zájem novinářů, 

fotografů, investorů a fanoušků, informace o okolnostech cesty na závody, 

přijetí u politiků, názory na věci mimo sport, bydlení, finanční odměny (za 

závody, reklamu, ankety apod.) 

3. Vztahy = setkání s rodinou, přáteli, dalšími celebritami, vztahy mezi nimi 

4. Milostný život = lásky, svatby, rozchody, sexuální život, problémy ve vztahu, 

rodinný stav, trávení volného času s partnerem, vítání/loučení se s partnerem 

5. Vzhled = móda, účes, make-up, přednosti, nedostatky 

6. Osobnost = přednosti, nedostatky, temperament, vlastnosti (nad rámec sportu) 

7. Děti = rodičovská role, těhotenství, porod, rozhovory o dětech, článek o dětech 

věnovaný převážně jim, kde je zároveň zmíněn rodič sportovec 

8. Zdraví = nemoci, zranění, mentální zdraví, úrazy; do této kategorie neřadím 

zprávy o formě sportovce ani únavě 

9. Reklama = sportovec v reklamě, reklama na dresu, zájem sponzorů, marketing, 

PR, fanshop – produkty související s daným sportovcem 
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7. Výsledky výzkumu – kvantitativní část 
Nyní představím výsledky kvantitativního výzkumu, který spočíval v rozřazení 

jednotlivých článků do připravených kategorií. Hlavní částí výzkumu byl sběr dat o 

čtyřech sportovcích. Byli jimi gymnastka Věra Čáslavská, tenista Jan Kodeš, 

rychlobruslařka Martina Sáblíková a tenista Tomáš Berdych. Vybrala jsem vždy dva 

sportovce (ženu a muže) z doby před rokem 1990 a po něm. U všech zmíněných 

sportovců jsem vycházela z deníku Československý sport (Sport). V případě Čáslavské 

a Sáblíkové navíc i z Lidové demokracie (Lidových novin). 

 

7.1 Věra Čáslavská 

Gymnastku Věru Čáslavskou jsem si pro svůj výzkum vybrala proto, že 

představuje výjimečnou osobnost v dějinách českého (a slovenského) sportu. Svými 

skvělými výkony udivovala celý svět a zviditelňovala tehdejší Československo na mapě 

světa.  

Výzkum jsem začala rokem 1961, kdy se stala nejlepší československou 

gymnastkou, a pokračovala jsem až do konce roku 1969, tedy doby, kdy už jeden rok 

nezávodila, ale stále ještě se o ní v denním tisku psalo. V případě Věry Čáslavské jsem 

vycházela ze dvou periodik – Československého sportu a Lidové demokracie. Jako 

první v pořadí představuji data získaná z Československého sportu. 

 

7.1.1 Výsledky – Československý sport 
Tabulka č. 1 znázorňuje, kolikrát se každá z devíti kategorií v novinových 

článcích objevila (světle modré řádky) a jaký podíl toto číslo představuje vzhledem 

k celkovému počtu výskytu kategorií za daný rok101 (bílé řádky). 

Pro názornost uvedu příklad toho, jak jsem data získala a jak jsem je zanášela do 

tabulky: V určitém článku, ve kterém se psalo o Čáslavské, jsem našla tři druhy 

kategorií (profesní život, vzhled a zdraví). K příslušným kategoriím jsem si tedy 

poznamenala, že jsem na ně při výzkumu narazila a po prozkoumání celého ročníku 

Československého sportu jsem sečetla, kolikrát se každá kategorie v článcích objevila. 

                                                
101 Nyní bych hned na začátku prezentace výsledků chtěla co nejpřesněji vysvětlit pojem celkový počet 
výskytu kategorií za daný rok a upozornit na jeho rozdíl oproti pojmu počet kategorií. Počet kategorií je 
devět (první svislý sloupec tabulky č. 1. Celkový počet výskytu kategorií za daný rok je 27 v roce 1961, 
36 v roce 1962, 26 v roce 1963 atd. 
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V roce 1962 jsem při procházení Československého sportu narazila celkem na třicet 

článků o Čáslavské. Ve všech třiceti jsem nalezla kategorii profesní život, ve třech 

životní styl, ve dvou vztahy a v jednom článku se psalo o zdraví. Vzájemný poměr 

těchto kategorií je 83,3 : 8,3 : 5,6 : 2,8. Tento poměr mezi kategoriemi je v tabulce 

vyjádřen procenty. 

 

Tabulka č. 1: Věra Čáslavská - Vzájemný poměr kategorií; Československý sport 

  1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Celkem 
Profesní život  23 30 22 33 40 54 46 83 30 361 
Profesní život (%) 85,2% 83,3% 84,6% 56,9% 58,0% 63,6% 59,0% 45,6% 54,6% 58,6% 
Životní styl    3 2 13 13 20 13 55 8 127 
Životní styl (%)  8,3% 7,7% 22,4% 18,8% 23,5% 16,7% 30,2% 14,5% 20,6% 
Vztahy   2   3 4 4 5 9   27 
Vztahy (%)  5,6%  5,2% 5,8% 4,7% 6,4% 5,0%   4,4% 
Milostný život        2     3 16 1 22 
Milostný život (%)    3,4%   3,7% 8,8% 1,8% 3,6% 
Vzhled       3 2 3 2 8 3 21 
Vzhled (%)    5,2% 2,9% 3,5% 2,6% 4,4% 5,5% 3,4% 
Osobnost           1 7 5 4 17 
Osobnost (%)      1,2% 9,0% 2,7% 7,3% 2,7% 
Děti               2 8 10 
Děti (%)        1,1% 14,5% 1,6% 
Zdraví 4 1 2 4 10 3 2 4   30 
Zdraví (%) 14,8% 2,8% 7,7% 6,9% 14,5% 3,5% 2,6% 2,2%   4,9% 
Reklama                 1 1 
Reklama (%)                 1,8% 0,2% 
Celkem 27 36 26 58 69 85 78 182 55 616 
Celkem (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Největší podíl ze všech kategorií zaujímá profesní život následovaný životním 

stylem. To platí pro všechny zkoumané ročníky Čs. sportu. Podíl kategorie profesního 

života se od roku 1964 začal snižovat. Důvodem bylo větší množství informací z jiných 

kategorií. To, že se od roku 1964 začal snižovat podíl kategorie profesního života, tedy 

neznamená, že by se v Československém sportu psalo méně o sportovních výkonech 

Čáslavské. Pouze přibylo článků, které se věnovaly nějaké jiné, neprofesní, oblasti 

(například svatbě), což mělo za následek pokles procentuálního zastoupení kategorie 

profesní život. 



  

 
 

30

Nejvíce článků o Čáslavské vyšlo v olympijském roce 1968. Tento rok má také 

největší celkový počet výskytu kategorií (182). Oproti jiným rokům má nejobsáhlejší 

nejen kategorii životního stylu, ale také milostného života, a to především z toho 

důvodu, že se Čáslavská v tomto roce vdávala. 

Přestože Čáslavská v roce 1969 už nezávodila, zájem o její osobu ze strany 

novinářů přetrvával. Kategorie životního stylu a dětí mají shodných 13,8 %. V tisku se 

totiž objevily informace o její novorozené dceři. 

Výsledný graf představuje procentuální zastoupení jednotlivých kategorií za 

všechny zkoumané roky dohromady. Výpočet vychází z posledního svislého sloupce 

v tabulce č. 1. Například kategorie profesní život byla v letech 1961–1969 zastoupena 

361krát, což odpovídá 58,6 % z celkového počtu výskytu kategorií, který byl v tomto 

období 616. 

 

Graf č. 1: Věra Čáslavská – Vzájemný poměr kategorií (průměrná hodnota z let 

1961–1969); Československý sport 

       
 

Z grafu č. 1 je patrné, že nejvíce byla zastoupena kategorie profesní život (58,6 

%), následovaná životním stylem (20,6 %) a kategorií zdraví. Tato kategorie, která je 

zastoupena ve větší či menší míře podle toho, jaké zdravotní kompikace, zranění apod. 

provázely sportovce, má zde zastoupení v necelých 5 % případů. Kategorie reklamy se 

prakticky nevyskytuje. 
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Na tomto místě bych chtěla upřesnit, že uvedená procenta neodpovídají 

reálnému rozčlenění obsahu článků. Tedy, deníky nevěnovaly 58,6 % prostoru 

informacím z profesního života Čáslavské. Pro takovýto výsledek výzkumu bych 

musela všechny články přeměřit a zjistit, jakou část prostoru zaujímaly informace o 

profesním životě Čáslavské. Vzhledem k velikosti vzorku jsem zvolila jinou variantu – 

rozřazování článků do kategorií. 

 

Na základě sebraných dat mohu představit ještě jiné výsledky než výše uvedené. 

V tomto případě nebudu navzájem porovnávat jednotlivé kategorie, ale postavím proti 

sobě jednotlivé články. Respektive zastoupení jednotlivých kategorií ve všech článcích 

za daný rok. 

V tabulce č. 2 je (stejně jako v tab. č. 1) uvedeno, kolikrát se každá z devíti 

kategorií v novinových článcích objevila (světle modré řádky). Rozdíl oproti předchozí 

tabulce je v tom, že nejspodnější řádek v tomto případě neudává výsledný počet 

kategorií, ale celkový počet článků o Věře Čáslavské za příslušný rok. V bílých řádcích 

je pak uvedeno, v kolika procentech případů se v článcích objevily příslušné kategorie. 

Například v Československém sportu z roku 1962 jsem nalezla 30 článků o Věře 

Čáslavské. Ve všech byla zmíněna kategorie profesní život (100 %), ve třech kategorie 

životní styl (10 %), ve dvou článcích vztahy (6,7 %) a v jednom článku bylo zmíněno 

zdraví (3,3 %). 
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Tabulka č. 2: Věra Čáslavská – Tématické zaměření článků; Československý sport 

 

Tabulka č. 2 dokládá, že kategorie profesního života se v článcích začala 

objevovat méně častěji od roku 1964. Klesla z 95,7 % (hodnota v roce 1963) na 68,8 %. 

Výjimkou je rok 1967, kdy se informace z této oblasti objevily opět v počtu nad 90 % 

případů. Výsledek neznamená, že by Čs. sport psal méně o profesních záležitostech 

Čáslavské. Počínaje rokem 1964 se objevilo více zpráv s ryze neprofesní tématikou, což 

snížilo procentuální zastoupení kategorie profesní život vzhledem k celkovému počtu 

článků za daný rok. 

 

 

 

 

 

 

 

  1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Celkem 
Profesní život  23 30 22 33 40 54 46 83 30 361 
Profesní život (%) 95,8% 100,0% 95,7% 68,8% 71,4% 84,4% 92,0% 72,8% 85,7% 81,3% 
Životní styl   3 2 13 13 20 13 55 8 127 
Životní styl (%)  10,0% 8,7% 27,1% 23,2% 31,3% 26,0% 48,2% 22,9% 28,6% 
Vztahy  2  3 4 4 5 9  27 
Vztahy (%)  6,7%  6,3% 7,1% 6,3% 10,0% 7,9%  6,1% 
Milostný život     2   3 16 1 22 
Milostný život (%)    4,2%   6,0% 14,0% 2,9% 5,0% 
Vzhled    3 2 3 2 8 3 21 
Vzhled (%)    6,3% 3,6% 4,7% 4,0% 7,0% 8,6% 4,7% 
Osobnost      1 7 5 4 17 
Osobnost (%)      1,6% 14,0% 4,4% 11,4% 3,8% 
Děti        2 8 10 
Děti (%)        1,8% 22,9% 2,3% 
Zdraví 4 1 2 4 10 3 2 4  30 
Zdraví (%) 16,7% 3,3% 8,7% 8,3% 17,9% 4,7% 4,0% 3,5%  6,8% 
Reklama         1 1 
Reklama (%)         2,9% 0,2% 
Počet článků 24 30 23 48 56 64 50 114 35 444 
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Graf č. 2: Věra Čáslavská: – Tematika článků v průběhu let 1961–1969 (průměrná 

hodnota); Československý sport 

       
 

Graf č. 2 znázorňuje průměrnou hodnotu z let 1961–1969 u všech kategorií 

vztaženou k celkovému počtu článků za všechny zkoumané roky dohromady. 

 

Graf č. 3: Věra Čáslavská: – Tematika článků v průběhu let 1961–1969; 

Československý sport 

 
 



  

 
 

34

Graf č. 3 znázorňuje podíl jednotlivých kategorií na všech článcích za daný rok. 

Vidíme, jak se vyvíjelo zastoupení jednotlivých kategorií postupem času. V roce 1961 

byly zastoupeny pouze kategorie profesní život a zdraví. Od roku 1964 je patrný značný 

nárůst zpráv v kategorii životní styl, který graduje rokem 1968. Přestože v roce 1969 

Čáslavská už nebyla profesionální sportovkyní, byla kategorie profesní život v článcích 

zastoupena téměř v 86 % případů. Důvodem je skutečnost, že byla často zmiňovaná 

jako bývalá šampionka i tehdy, kdy už se neúčastnila závodů (podrobnosti v kapitole č 

9).  

 

7.1.2 Výsledky – Lidová demokracie 
Kromě Československého sportu jsem se zaměřila také na Lidovou demokracii. 

Mým cílem bylo prozkoumat dva odlišné typy deníků (sportovní typ vs. klasický typ 

s informacemi z různých oblastí) a porovnat, jestli se jejich tematické zaměření článků 

lišilo. Proto nyní následují tytéž tabulky, jako jsem uváděla výše, ale tentokrát je 

zdrojem dat Lidová demokracie. 

  

Tabulka č. 3: Věra Čáslavská – Vzájemný poměr kategorií; Lidová demokracie 

 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Celkem 
Profesní život 11 28 17 27 23 28 22 34 11 201 
Profesní život (%) 100,0% 96,6% 100,0% 64,3% 74,2% 73,7% 84,6% 41,5% 33,3% 65,0% 
Životní styl    6 7 5 2 25 5 50 
Životní styl (%)    14,3% 22,6% 13,1% 7,7% 30,5% 15,2% 16,2% 
Vztahy       1 1  2 
Vztahy (%)       3,9% 1,2%  0,7% 
Milostný život    1   1 10 2 14 
Milostný život (%)    2,4%   3,8% 12,2% 6,1% 4,5% 
Vzhled    1  2  5  8 
Vzhled (%)    2,4%  5,3%  6,1%  2,6% 
Osobnost      2  1 1 4 
Osobnost (%)      5,3%  1,2% 3,0% 1,3% 
Děti        1 13 14 
Děti (%)        1,2% 39,4% 4,5% 
Zdraví  1  7 1 1  5  15 
Zdraví (%)  3,4%  16,6% 3,2% 2,6%  6,1%  4,9% 
Reklama         1 1 
Reklama (%)         3,0% 0,3% 
Celkem 11 29 17 42 31 38 26 82 33 309 
Celkem (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Z uvedených dat je patrné, že až do roku 1967 jasně převažovala kategorie 

profesního života nad těmi ostatními. Pokud bych dala dohromady kategorie životní styl, 

milostný život a děti, v následujících dvou letech by se poměr otočil. Tyto tři kategorie 

by převažovaly nad profesním životem.  

 

Graf č. 4: Věra Čáslavská – Vzájemný poměr kategorií (průměrná hodnota z let 

1961–1969); Lidová demokracie 

      
 

Tento graf představuje procentuální zastoupení jednotlivých kategorií za 

všechny zkoumané roky dohromady. Výpočet vychází z posledního svislého sloupce 

v tabulce č. 3. Například kategorie profesní život byla v letech 1961–1969 zastoupena 

201krát, což odpovídá 65 % z celkových 309 případů. 

Z grafu č. 4 je patrné, že nejvíce byla zastoupena kategorie profesní život (65 %), 

následovaná životním stylem (16,2 %). Oproti výsledkům z Čs. sportu má Lidová 

demokracie přibližně o šest procentních bodů obsáhlejší kategorii profesního života na 

úkor kategorií životní styl a vztahy. Kategorie zdraví a reklamy jsou zastoupeny v obou 

denících prakticky stejně. Kategorii dětí se více věnovala Lidová demokracie (4,5 % vs. 

1,6 %). 
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Tabulka č. 4: Věra Čáslavská – Tématické zaměření článků; Lidová demokracie 

  1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 Celkem 
Profesní život  11 28 17 27 23 28 22 34 11 201 
Profesní život (%) 100,0% 100,0% 100,0% 77,1% 88,5% 96,6% 95,7% 69,4% 57,9% 84,8% 
Životní styl     6 7 5 2 25 5 50 
Životní styl (%)    17,1% 26,9% 17,2% 8,7% 51,0% 26,3% 21,1% 
Vztahy       1 1  2 
Vztahy (%)       4,3% 2,0%  0,8% 
Milostný život     1   1 10 2 14 
Milostný život (%)    2,9%   4,3% 20,4% 10,5% 5,9% 
Vzhled    1  2  5  8 
Vzhled (%)    2,9%  6,9%  10,2%  3,4% 
Osobnost      2  1 1 4 
Osobnost (%)      6,9%  2,0% 5,3% 1,7% 
Děti        1 13 14 
Děti (%)        2,0% 68,4% 5,9% 
Zdraví  1  7 1 1  5  15 
Zdraví (%)  3,6%  20,0% 3,8% 3,4%  10,2%  6,3% 
Reklama         1 1 
Reklama (%)         5,3% 0,4% 
Počet článků 11 28 17 35 26 29 23 49 19 237 

 

Graf č. 5: Věra Čáslavská – Tematika článků v průběhu let 1961–1969 (průměrná 

hodnota); Lidová demokracie 
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V porovnání s Čs. sportem má Lidová demokracie větší zastoupení v kategorii 

dětí (5,9 % vs. 2,3 %). Kategorie profesního života, milostného života, vzhledu a  zdraví 

mají podobné hodnoty u obou deníků. Čs. sport má obsáhlejší kategorii životního stylu 

(28,6 % vs. 21,1 %), vztahů (6,1 % vs. 0,8 %) a osobnosti (3,8 % vs. 1,7 %). Kategorie 

reklamy je u obou deníků téměř zanedbatelná. 

 

Graf č. 6: Věra Čáslavská – Tematika článků v průběhu let 1961–1969; Lidová 

demokracie 

 
 

Graf č. 6 znázorňuje, jak se vyvíjelo zastoupení jednotlivých kategorií postupem 

času. V letech 1961–1963 byly zastoupeny pouze kategorie profesní život a zdraví. Od 

roku 1964 je patrný nárůst zpráv v kategorii životní styl. V porovnání s Čs. sportem je 

zastoupení této kategorie podobné. Čs. sport má životní styl oproti Lidové demokracii o 

něco obsáhlejší v letech 1964 a 1966, jinak je ale zastoupení této kategorie 

v jednotlivých letech téměř totožné. Jak už jsem uváděla výše, Lidová demokracie má 

větší zastoupení v kategorii dětí. Z grafu je patrné, že se to projevuje prakticky pouze 

v roce 1969 (v předchozích letech měla tato kategorie malé nebo nulové zastoupení). 

 

7.1.3 Věra Čáslavská – shrnutí 
Výzkum článků o Věře Čáslavské jsem realizovala ze dvou periodik. 

V Československém sportu jsem o ní našla 444 článků, v Lidové demokracii 237. 

Celkový počet výskytu kategorií za všechny zkoumané roky dohromady se vyšplhal na 
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616 (Čs. sport) a 309 (Lid. dem.). V Lidové demokracii bylo kategorii profesní život 

věnováno o trochu více prostoru než v Čs. sportu.  V průměru se vyskytovala v 84,83 % 

všech článků (vs. v 81,3 % článků v Čs. sportu). Kategorie životního stylu byla 

zastoupena v 28,6 % článků Čs. sportu a v 21,1 % článků Lidové demokracie. 

Nejvíce článků i případů spadajících pod jednotlivé kategorie se objevilo v roce 

1968, kdy probíhaly olympijské hry v Mexiku, ze kterých si Čáslavská odvezla čtyři 

zlaté medaile a provdala se zde za atleta Josefa Odložila (viz podrobný popis v kapitole 

9). Se svatbou souvisí také to, že kategorie životního stylu a milostného života byla 

v roce 1968 u Čáslavské nadprůměrně zastoupena.  

 

7.2 Jan Kodeš 

Tenistu Jana Kodeše jsem si zvolila jakožto druhého zástupce sportovců, o 

kterých se psalo před rokem 1989. V případě Kodeše jsem zkoumala deník 

Československý sport z let 1970–1973. Během těchto let vyhrál tři grandslamové 

turnaje. 

Nyní představím výsledky svého výzkumu. Opět začnu tabulkou, která 

znázorňuje, kolikrát se každá z devíti kategorií v novinových článcích objevila (světle 

modré řádky) a jaký podíl toto číslo představuje vzhledem k celkovému počtu výskytů 

kategorií za daný rok (bílé řádky).  
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Tabulka č. 5: Jan Kodeš – Vzájemný poměr kategorií; Československý sport 

  1970 1971 1972 1973 Celkem 
Profesní život  71 88 97 129 385 
Profesní život (%) 85,6% 82,2% 82,9% 82,2% 83,0% 
Životní styl  4 9 4 17 34 
Životní styl (%) 4,8% 8,4% 3,4% 10,8% 7,3% 
Vztahy  1 1 1 3 
Vztahy (%) 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 
Milostný život       
Milostný život (%)      
Vzhled 2 3   5 
Vzhled (%) 2,4% 2,8% 1,1% 
Osobnost 1 2   3 
Osobnost (%) 1,2% 1,9% 0,6% 
Děti   2 1 3 
Děti (%) 1,7% 0,6% 0,6% 
Zdraví 4 4 13 9 30 
Zdraví (%) 4,8% 3,8% 11,1% 5,7% 6,5% 
Reklama 1    1 
Reklama (%) 1,2% 0,2% 
Celkem 83 107 117 157 464 
Celkem (%) 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Graf č. 7: Jan Kodeš – Vzájemný poměr kategorií (průměrná hodnota z let 1970–

1973); Československý sport 
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Mezi kategoriemi jasně převládá profesní život s 83 %. Kategorie životního stylu 

má v poměru k ostatním kategoriím velikost pouze 7,3 % z celku. Oproti Věře 

Čáslavské je toto příklad velkého zaměření Čs. sportu na Kodešovu sportovní kariéru, 

nikoli jeho soukromí. 

 

Pro porovnání opět uvádím tabulku, ve které nebudu srovnávat kategorie proti 

sobě, ale porovnám kategorie ve vztahu k počtu článků. Zjistím tedy procentuální 

zastoupení jednotlivých kategorií ve všech článcích daného roku. 

 

Tabulka č. 6: Jan Kodeš – Tematické zaměření článků; Československý sport 

  1970 1971 1972 1973 Celkem 
Profesní život  71 88 97 129 385 
Profesní život (%) 100,0% 92,6% 98,0% 98,5% 97,2% 
Životní styl  4 9 4 17 34 
Životní styl (%) 5,6% 9,5% 4,0% 13,0% 8,6% 
Vztahy  1 1 1 3 
Vztahy (%)  1,1% 1,0% 0,8% 0,8% 
Milostný život       
Milostný život (%)      
Vzhled 2 3   5 
Vzhled (%) 2,8% 3,2%   1,3% 
Osobnost 1 2   3 
Osobnost (%) 1,4% 2,1%   0,8% 
Děti   2 1 3 
Děti (%)    0,8% 0,8% 
Zdraví 4 4 13 9 30 
Zdraví (%) 5,6% 4,2% 13,1% 6,9% 7,6% 
Reklama 1    1 
Reklama (%) 1,4%    0,3% 
Počet článků  71 95 99 131 396 
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Graf č. 8: Jan Kodeš – Tematika článků v průběhu let 1970–1973 (průměrná 

hodnota); Československý sport 

 
 

Graf č. 9: Jan Kodeš – Tematika článků v průběhu let 1970–1973; Československý 

sport     

 
 

I na základě tohoto grafu mohu konstatovat, že u Kodeše konstantně po všechny 

zkoumané roky jasně převládala kategorie profesního života. Ostatní kategorie nehrály 

významnou roli. 
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7.2.1 Jan Kodeš – shrnutí 
V případě Jana Kodeše hovoří výsledky poměrně jasně. Z 396 analyzovaných 

článků vydaných v průběhu let 1970–1973 se v naprosté většině objevovaly pouze 

informace z Kodešova profesního života. Bylo mezi nimi i několik výjimek, které 

patřily do oblasti soukromého života. Ilustrovat je budu konkrétními příklady: V jednom 

z rozhovorů byl Kodeš redaktorem dotázán, co říká na svůj nový titul – strýce 

(Kodešova sestra byla těhotná).102 V jiném článku byla popsaná Kodešova promoce: 

„Ten významný titul inženýrský mu patřil již před několika měsíci, ale pro 

reprezentační tenisové povinnosti se dvakrát nemohl k promoci dostavit.“103 

Kodeš se zajisté nesetkával s tak velkým zájmem o autogramy jako Čáslavská, 

přesto zde mohu prezentovat zajímavý článek z roku 1972. Žákyně osmé třídy základní 

školy poslala do Čs. sportu dopis s popisem jejího školního lyžařského výcviku, který 

deník nazval Kodešovy autogramy pod Kokrháčem: „Kodeš na lyžích. Nejdřív jsme na 

něj hleděli s posvátnou úctou, ale on byl prima. Všem se nám podepsal a dal se s námi 

fotografovat.“104 

Tenisové úspěchy Jana Kodeše měly za následek i větší popularizaci bílého 

sportu mezi obyvateli ČSSR. Na začátku roku 1973 existovalo v českých zemích 396 

tenisových oddílů s 29 854 členy.105 „Za poslední dva roky přibylo 8913 členů. [...] 

Kodešův příklad táhne. [...] Je to konečně jasný důkaz, že úspěchy špičkového 

sportovce jsou velkým příkladem pro mladé lidi.“106 V dalším článku nazvaném 

Všechno zavinil Kodeš! je popisováno, jak tenisové oddíly nemohou přijímat nové členy 

z důvodu nedostatku tenisových kurtů, raket, míčků i oblečení.107 

Kodeš tedy příliš neodpovídá mé charakteristice celebrity. Jako většina 

socialistických sportovců byl spíše vzorem než celebritou. Jednou z charakteristik 

celebrity je sice i to, že je vzorem pro veřejnost, ale Kodeš naplnil v podstatě pouze tuto 

jednu charakteristiku, tedy ho za celebritu považovat nemohu. 

 

                                                
102 Mašek in Československý sport 9. dubna 1971, s. 8 
103 Neuvedeno in Československý sport 20. prosince 1973, s. 8 
104 Šulcová in Československý sport 17. února 1972, s. 3 
105 (ta) in Československý sport 21. září 1973, s. 5 
106 (ta) in Československý sport 21. září 1973, s. 5 
107 Neumann in Československý sport 30. října 1973, s. 4 
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7.3 Martina Sáblíková 

Rychlobruslařka Martina Sáblíková v mém výzkumu reprezentuje sportovkyni 

závodící po roce 1990. Vybrala jsem si ji z důvodu jejích špičkových výkonů na 

nejrůznějších závodech vč. olympiády (čímž se podobá Čáslavské) a také proto, že 

rychlobruslení nepatří mezi nejpopulárnější sporty v České republice, a mým záměrem 

bylo zjistit, jakou měrou se jí budou média věnovat. 

V případě Sáblíkové jsem zkoumala deníky Sport a Lidové noviny vycházející 

v letech 2006–2012. Výzkum začínám rokem 2006, kdy na sebe Sáblíková upozornila 

čtvrtým místem v závodě na 5 000 m na olympiádě v Turíně.  

Jako první představím výsledky ze sportovního deníku. 

 

7.3.1 Výsledky - Sport 

 

Tabulka č. 7: Martina Sáblíková – Vzájemný poměr kategorií; Sport 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 
Profesní život  58 111 86 103 275 85 53 771 
Profesní život (%) 58,6% 60,3% 63,2% 60,6% 59,1% 65,4% 70,7% 61,2% 
Životní styl  12 27 24 22 86 21 6 198 
Životní styl (%) 12,1% 14,7% 17,7% 13,0% 18,5% 16,2% 8,0% 15,7% 
Vztahy 3 7 8 8 20 3 1 50 
Vztahy (%) 3,0% 3,8% 5,9% 4,7% 4,3% 2,3% 1,3% 4,0% 
Milostný život  3      2     5 
Milostný život (%) 3,0%      0,4%     0,4% 
Vzhled 5 3 5 6 20 2 3 44 
Vzhled (%) 5,0% 1,6% 3,7% 3,5% 4,3% 1,5% 4,0% 3,5% 
Osobnost 6 6 3 6 17   2 40 
Osobnost (%) 6,1% 3,3% 2,2% 3,5% 3,7%   2,7% 3,2% 
Děti          1 1 
Děti (%)          1,3% 0,1% 
Zdraví 6 23 9 22 20 13 7 100 
Zdraví (%) 6,1% 12,5% 6,6% 12,9% 4,3% 10,0% 9,3% 7,9% 
Reklama 6 7 1 3 25 6 2 50 
Reklama (%) 6,1% 3,8% 0,7% 1,8% 5,4% 4,6% 2,7% 4,0% 
Celkem 99 184 136 170 465 130 75 1259 
Celkem (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Největší podíl ze všech kategorií zaujímá profesní život následovaný životním 

stylem. Největší celkový počet výskytu kategorií za daný rok (465) spadá do roku 2010, 

kdy se konaly zimní olympijské hry ve Vancouveru. Vzájemný poměr kategorií je 

graficky znázorněn v grafu č. 10. 

 

Graf č. 10: Martina Sáblíková – Vzájemný poměr kategorií (průměrná hodnota 

z let 2006–2012); Sport 
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Tabulka č. 8: Martina Sáblíková – Tematické zaměření článků; Sport 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 
Profesní život  58 111 86 103 275 85 53 771 
Profesní život (%) 96,7% 97,4% 89,6% 99,0% 89,9% 93,4% 94,6% 93,2% 
Životní styl  12 27 24 22 86 21 6 198 
Životní styl (%) 20,0% 23,7% 25,0% 21,2% 28,1% 23,1% 10,7% 23,9% 
Vztahy 3 7 8 8 20 3 1 50 
Vztahy (%) 5,0% 6,1% 8,3% 7,7% 6,5% 3,3% 1,8% 6,0% 
Milostný život  3    2   5 
Milostný život (%) 5,0%    0,7%   0,6% 
Vzhled 5 3 5 6 20 2 3 44 
Vzhled (%) 8,3% 2,6% 5,2% 5,8% 6,5% 2,2% 5,4% 5,3% 
Osobnost 6 6 3 6 17  2 40 
Osobnost (%) 10,0% 5,3% 3,1% 5,8% 5,6%  3,6% 4,8% 
Děti       1 1 
Děti (%)       1,8% 0,1% 
Zdraví 6 23 9 22 20 13 7 100 
Zdraví (%) 10,0% 20,2% 9,4% 21,2% 6,5% 14,3% 12,5% 12,1% 
Reklama 6 7 1 3 25 6 2 50 
Reklama (%) 10,0% 6,1% 1,0% 2,9% 8,2% 6,6% 3,6% 6,0% 
Počet článků 60 114 96 104 306 91 56 827 

 

V tabulce je znázorněn vztah kategorií vůči celkovému počtu článků za daný 

rok. Jednoznačně nejvíce článků (306), ve kterých se vyskytovalo jméno Sáblíkové, 

bylo napsáno v olympijském roce 2010.  

Profesní život byl průměrně zmíněn v 93,2 % všech článků. Téměř 24 % 

z celkového počtu 827 článků obsahovalo kategorii životního stylu. V případě Sáblíkové 

je patrná také kategorie reklama, která se průměrně vyskytovala v 6 % článků. 

Výše zmíněné informace dokumentují grafy č. 11 a 12. 
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Graf č. 11: Martina Sáblíková – Tematika článků v průběhu let 2006–2012 

(průměrná hodnota); Sport 

  
 

Graf č. 12: Martina Sáblíková – Tematika článků v průběhu let 2006–2012; Sport 

 
 

Graf č. 12 přehledně doplňuje tabulku č. 8. Znázorňuje, jak se vyvíjelo 

zastoupení jednotlivých kategorií postupem času. Hlavní dvě kategorie, profesní život a 

životní styl, mají poměrně vyrovnané hodnoty ve zkoumaných rocích 2006–2012. 

Výjimkou je u kategorie životní styl rok 2012, kdy je její hodnota méně než poloviční 
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oproti průměrné hodnotě 23,9 %. V letech 2007 a 2009 se také poměrně často (přibližně 

ve 20 % článků) objevovala kategorie zdraví. Jak už jsem ale uváděla výše, tato 

skutečnost závisí na zdravotním stavu sportovce. Při zdravotních potížích je kategorie 

zdraví v novinových článcích frekventovanější.  

 

7.3.2 Výsledky – Lidové noviny 

 

Tabulka č. 9: Martina Sáblíková – Vzájemný poměr kategorií; Lidové noviny 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 
Profesní život  53 79 49 54 145 55 44 479 
Profesní život (%) 74,6% 54,5% 64,5% 67,5% 63,3% 74,3% 86,2% 66,0% 
Životní styl  7 20 10 6 35 7 1 86 
Životní styl (%) 9,9% 13,8% 13,2% 7,5% 15,3% 9,5% 2,0% 11,8% 
Vztahy 3 9 3 1 9 2   27 
Vztahy (%) 4,2% 6,2% 3,9% 1,2% 3,9% 2,7%   3,7% 
Milostný život      2 1   1 4 
Milostný život (%)     2,5% 0,4%   2,0% 0,6% 
Vzhled 1 6 2 2 10     21 
Vzhled (%) 1,4% 4,1% 2,6% 2,5% 4,4%     2,9% 
Osobnost 1 3  1 6   1 12 
Osobnost (%) 1,4% 2,1%  1,3% 2,6%   2,0% 1,7% 
Děti       1     1 
Děti (%)       0,4%     0,1% 
Zdraví 5 21 10 12 12 7 2 69 
Zdraví (%) 7,1% 14,5% 13,2% 15,0% 5,3% 9,5% 3,9% 9,5% 
Reklama 1 7 2 2 10 3 2 27 
Reklama (%) 1,4% 4,8% 2,6% 2,5% 4,4% 4,0% 3,9% 3,7% 
Celkem 71 145 76 80 229 74 51 726 
Celkem (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Největší podíl ze všech kategorií zaujímá stejně jako v případě deníku Sport 

profesní život následovaný životním stylem. Největší celkový počet výskytu kategorií za 

daný rok (229) spadá do olympijského roku 2010. Vzájemný poměr kategorií je 

graficky znázorněn v grafu č. 13. 
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Graf č. 13: Martina Sáblíková – Vzájemný poměr kategorií (průměrná hodnota 

z let 2006–2012); Lidové noviny 

    
 

Kategorie profesního života je v Lidových novinách v porovnání se Sportem 

trochu obsáhlejší (66 % vs. 61,2 %). Životní styl naopak zujímá větší prostor v deníku 

Sport (15,7 % vs. 11,8 %). Poměr ostatních kategorií si je u obou deníků velmi 

podobný. 
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Tabulka č. 10: Martina Sáblíková – Tematické zaměření článků; Lidové noviny 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 
Profesní život  53 79 49 54 145 55 44 479 
Profesní život (%) 94,6% 92,9% 94,2% 100,0% 90,1% 93,2% 97,8% 93,6% 
Životní styl  7 20 10 6 35 7 1 86 
Životní styl (%) 12,5% 23,5% 19,2% 11,1% 21,7% 11,9% 2,2% 16,8% 
Vztahy 3 9 3 1 9 2   27 
Vztahy (%) 5,4% 10,6% 5,8% 1,9% 5,6% 3,4%   5,3% 
Milostný život      2 1   1 4 
Milostný život (%)     3,7% 0,6%   2,2% 0,8% 
Vzhled 1 6 2 2 10     21 
Vzhled (%) 1,8% 7,1% 3,8% 3,7% 6,2%     4,1% 
Osobnost 1 3  1 6   1 12 
Osobnost (%) 1,8% 3,5%  1,9% 3,7%   2,2% 2,3% 
Děti       1     1 
Děti (%)       0,6%     0,2% 
Zdraví 5 21 10 12 12 7 2 69 
Zdraví (%) 8,9% 24,7% 19,2% 22,2% 7,5% 11,9% 4,4% 13,5% 
Reklama 1 7 2 2 10 3 2 27 
Reklama (%) 1,8% 8,2% 3,8% 3,7% 6,2% 5,1% 4,4% 5,3% 
Počet článků 56 85 52 54 161 59 45 512 

 

Profesní život byl průměrně zmíněn v 93,6 % všech článků, což je téměř stejný 

výsledek jako v případě deníku Sport (93,2 %). Kategorie životního stylu se vyskytla u 

16,8 % článků. Zde je již patrný rozdíl oproti sportovnímu deníku, kde byla zastoupena 

v 23,9 % článků. Také v Lidových novinách je jasně patrná kategorie reklama, která se 

objevila v 5,3 % případů (jinými slovy: 27krát z celkových 512 článků). 

Výše zmíněné informace dokumentují grafy č. 14 a 15. 
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Graf č. 14: Martina Sáblíková – Tematika článků v průběhu let 2006–2012 

(průměrná hodnota); Lidové noviny 

 
 

Graf č. 15: Martina Sáblíková – Tematika článků v průběhu let 2006–2012; Lidové 

novin 
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7.3.3 Martina Sáblíková – shrnutí 
Výzkum článků o Martině Sáblíkové probíhal z deníků Sport a Lidové noviny. 

Stejně jako v případě Věry Čáslavské jsem chtěla mít také u jednoho ze sportovců 

působících po roce 1989 možnost porovnat dva typy deníků (sportovní a „klasický“). 

Navíc mohu kromě deníků Čs. sport a Sport srovnávat také Lidovou demokracii a 

Lidové noviny. 

V obou zkoumaných denících jasně převažovala kategorie profesního života. 

V průměru se vyskytovala u obou deníků u 93 % včech článků. Také většina dalších 

kategoií byla v obou denících zastoupena podobně. Výjimku tvoří kategorie životní styl 

a osobnost, které byly častěji zastoupeny ve Sportu. Životní styl byl přítomen téměř ve 

24 % článků deníku Sport a v necelých 17 % článků Lidových novin. Kategorie 

osobnost se nacházela v 4,8 % článků sportovního deníku a ve 2,3 % článků z Lidových 

novin. 

Nejvíce článků bylo k dispozici v roce zimních olympijských her ve 

Vancouveru. Týkaly se nejenom informací o závodech, ale také aktivit Sáblíkové po 

návratu z OH, jejího marketingového potenciálu a vystupování v reklamách.  

 

7.4 Tomáš Berdych 

Tenistu Berdycha jsem si vybrala především z toho důvodu, abych mohla 

porovnat dva sportovce působící v jiné době, ale ve stejném sportovním odvětví. Bude 

mne tedy zajímat mediální obraz Jana Kodeše vs. Tomáše Berdycha v dobovém tisku. 

Zkoumaným vzorkem v Berdychově případě byl deník Sport z let 2004, 2006, 

2008, 2010 a 2012. Začala jsem rokem 2004, kdy na sebe Berdych poprvé výrazněji 

upozornil výhrou nad Rogerem Federerem na olympijských hrách v Athénách. 

Následně jsem zvolila každý další sudý ročník z důvodu velkého vzorku 

k prozkoumání. Nicméně právě v těchto ročnících se Berdychovi nejvíce dařilo na 

grandslamových turnajích i v Davis cupu, proto si nemyslím, že by to vzorek negativně 

ovlivnilo. Porovnávat ho chci proti nejúspěšnějším letům Jana Kodeše, takže postavit 

proti nim nejúspěšnější roky Berdychovy kariéry bude příhodné. 
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Tabulka č. 11: Tomáš Berdych – Vzájemný poměr kategorií; Sport 

  2004 2006 2008 2010 2012 Celkem 
Profesní život  146 182 203 288 299 1118 
Profesní život (%) 83,9% 75,8% 74,4% 79,8% 82,6% 79,3% 
Životní styl  12 21 22 30 28 113 
Životní styl (%) 6,9% 8,7% 8,1% 8,3% 7,7% 8,0% 
Vztahy 1 5 1 13 6 26 
Vztahy (%) 0,6% 2,1% 0,4% 3,6% 1,7% 1,8% 
Milostný život  2 11 7 4 8 32 
Milostný život (%) 1,2% 4,6% 2,5% 1,1% 2,2% 2,3% 
Vzhled 7 4 5 5 4 25 
Vzhled (%) 4,0% 1,7% 1,8% 1,4% 1,1% 1,7% 
Osobnost 3 5 6 4 10 28 
Osobnost (%) 1,7% 2,1% 2,2% 1,1% 2,7% 2,0% 
Děti     1     1 
Děti (%)     0,4%     0,1% 
Zdraví 1 9 26 14 6 56 
Zdraví (%) 0,6% 3,7% 9,5% 3,9% 1,7% 4,0% 
Reklama 2 3 2 3 1 11 
Reklama (%) 1,1% 1,3% 0,7% 0,8% 0,3% 0,8% 
Celkem 174 240 273 361 362 1410 
Celkem (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Mezi kategoriemi převládá profesní život s necelými 80 %. Následuje kategorie 

životní styl s 8 % a zdraví se 4 %. Pro větší názornost následuje graf č. 16. 
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Graf č. 16: Tomáš Berdych – Vzájemný poměr kategorií (průměrná hodnota z let 

2004, 2006, 2008, 2010, 2012); Sport 

  
 

V případě tenisty Berdycha se poměr kategorií rozdělil následovně: profesní 

život zaujímá 79,3 %, životní styl 8 %, zdraví 4 %, ostatní kategorie nehrají nijak 

významnou roli.  
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Tabulka č. 12: Tomáš Berdych – Tematické zaměření článků; Sport 

  2004 2006 2008 2010 2012 Celkem 
Profesní život  146 182 203 288 299 1118 
Profesní život (%) 98,0% 96,8% 97,1% 97,0% 96,1% 96,9% 
Životní styl  12 21 22 30 28 113 
Životní styl (%) 8,1% 11,2% 10,5% 10,1% 9,0% 9,8% 
Vztahy 1 5 1 13 6 26 
Vztahy (%) 0,7% 2,7% 0,5% 4,4% 1,9% 2,3% 
Milostný život  2 11 7 4 8 32 
Milostný život (%) 1,3% 5,9% 3,3% 1,3% 2,6% 2,8% 
Vzhled 7 4 5 5 4 25 
Vzhled (%) 4,7% 2,1% 2,4% 1,7% 1,3% 2,2% 
Osobnost 3 5 6 4 10 28 
Osobnost (%) 2,0% 2,7% 2,9% 1,3% 3,2% 2,4% 
Děti   1   1 
Děti (%)   0,5%   0,1% 
Zdraví 1 9 26 14 6 56 
Zdraví (%) 0,7% 4,8% 12,4% 4,7% 1,9% 4,9% 
Reklama 2 3 2 3 1 11 
Reklama (%) 1,3% 1,6% 1,0% 1,0% 0,3% 1,0% 
Počet článků 149 188 209 297 311 1154 

 

Profesní život byl průměrně zmíněn téměř v 97 % všech článků. To znamená, že 

jen minimum zpráv se týkalo čistě jiných informací než Berdychovy kariéry. Kategorie 

životního stylu se vyskytla u téměř 10 % článků, všechny další kategorie mají poměrně 

malé zastoupení. Tyto výsledky dokumentují grafy č. 17 a 18.  
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Graf č. 17: Tomáš Berdych – Tematika článků v průběhu let 2004, 2006, 2008, 

2010, 2012 (průměrná hodnota); Sport 

   
 

Graf č. 18: Tomáš Berdych – Tematika článků v průběhu let 2004, 2006, 2008, 

2010, 2012; Sport 

 

7.4.1 Tomáš Berdych – shrnutí  

       V případě Tomáše Berdycha jsou výsledky poměrně jednoznačné. Z 1 154 

analyzovaných článků se v naprosté většině objevovaly pouze informace z jeho 

profesního života.  
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Graf č. 18 se velmi podobá grafu č. 9, který zobrazuje tematiku článků u Jana 

Kodeše. U obou sportovců dominuje kategorie profesního života, zatímco ostatní 

zaujímají pouze okrajové místo. Více se porovnání obou tenistů budu věnovat 

v následující kapitole.  

 

7.5 Porovnání jednotlivých sportovců a periodik mezi sebou 

V této části se pokusím porovnat výsledky výzkumu periodik zabývajících se 

jednotlivými sportovci.  

V tabulce č. 13 jsou u všech sportovců uvedeny průměrné hodnoty vzájemného 

poměru kategorií. Je tedy složena z posledních sloupců tabulek č. 1, 5, 7 a11. 

V tabulce č. 14 je uvedeno zastoupení jednotlivých kategorií ve všech článcích. 

Hodnota je průměrem za všechny zkoumané roky u daného sportovce. Tabulka tvoří 

poslední sloupce tabulek č. 2, 6, 8 a 12. 

 

Tabulka č. 13: Porovnání sportovců – Vzájemný poměr kategorií (průměrné 

hodnoty); Československý sport, Sport 

  Čáslavská Kodeš Sáblíková Berdych 
Profesní život  58,6% 83,0% 61,2% 79,3% 
Životní styl  20,6% 7,3% 15,7% 8,0% 
Vztahy 4,4% 0,7% 4,0% 1,8% 
Milostný život  3,6%  0,4% 2,3% 
Vzhled 3,4% 1,1% 3,5% 1,7% 
Osobnost 2,7% 0,6% 3,2% 2,0% 
Děti 1,6% 0,6% 0,1% 0,1% 
Zdraví 4,9% 6,5% 7,9% 4,0% 
Reklama 0,2% 0,2% 4,0% 0,8% 
Celkem 100% 100% 100% 100% 
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Tabulka č. 14: Tematika článků (průměrné hodnoty); Československý sport, Sport 

  Čáslavská Kodeš Sáblíková Berdych 
Profesní život  81,3% 97,2% 93,2% 96,9% 
Životní styl  28,6% 8,6% 23,9% 9,8% 
Vztahy 6,1% 0,8% 6,0% 2,3% 
Milostný život  5,0%  0,6% 2,8% 
Vzhled 4,7% 1,3% 5,3% 2,2% 
Osobnost 3,8% 0,8% 4,8% 2,4% 
Děti 2,3% 0,8% 0,1% 0,1% 
Zdraví 6,8% 7,6% 12,1% 4,9% 
Reklama 0,2% 0,3% 6,0% 1,0% 

 

7.5.1 Čáslavská vs. Kodeš 

Výsledky se v případě těchto dvou zástupců socialistického režimu velice liší. U 

Jana Kodeše se naprostá většina článků zabývala kategorií profesní život (97,2 %), 

zčásti také životním stylem (8,6 %) a zdravím (7,6 %), ostatní kategorie nebyly 

zastoupeny téměř vůbec. Čáslavská má oproti tomu kategorii profesního života nejnižší 

ze všech zkoumaných sportovců. To neznamená, že by se méně psalo o jejích 

sportovních výkonech. Monžství článků o Čáslavské, které se věnují čistě jinému 

(neprofesnímu) tématu, má za následek pokles procentuální hodnoty v kategorii 

profesní život (81,3 %). 

Kromě kategorie profesního života, zdraví a reklamy má Čáslavská oproti 

Kodešovi větší procentuální zastoupení všech ostatních kategorií. Reklama představuje 

u obou sportovců zanedbatelné číslo. O zdraví se většinou píše, až když je sportovec 

zraněný či nemocný. Je to tedy kategorie, která je podmíněná zdravotním stavem 

sportovce a v novinách o ní referují, až když je něco v nepořádku. Na základě svého 

omezeného výzkumného vzorku mohu říci, že jsem se snad kromě jedné výjimky (viz 

podkapitola 9.3 – zranění Čáslavské) nesetkala s případem, kdy by novináři tuto 

kategorii nějak uměle zveličovali.  

 

7.5.2 Čáslavská vs. Sáblíková 

Při porovnávání, v jakém poměru se kategorie nacházely vzhledem k počtu 

článků, má profesní kategorie u Čáslavské hodnotu 81,3 %, u Sáblíkové 93,2 %. 

Kategorie životního stylu je u obou sportovkyň na vysoké úrovni (Čáslavská 28,6 %, 
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Sáblíková 23,9 %). Jak jsem uváděla výše, Čáslavská má nižší hodnotu v poli 

profesního života, protože existuje množství článků s jiným tématem, které tuto 

kategorii neobsahují. To však neplatí pro Martinu Sáblíkovou. I ona má sice obsáhlou 

kategorii životního stylu, ale o té se psalo v článcích, které zároveň obsahovaly 

informace z profesního života, Sáblíková má tedy procentuální zastoupení profesní 

kategorie na vysoké úrovni 93 %. 

Sáblíková má oproti Čáslavské vyšší procentuální zastoupení kategorií zdraví, 

osobnosti, vzhledu a reklamy. Z důvodů uváděných výše se zdraví nebudu podrobněji 

věnovat. Větší zastoupení zbylých třech kategorií ale naznačuje, že by současná média 

mohla mít zájem na soukromém životě Sáblíkové více, než ho měla dobová média v 

případě Čáslavské. Mezi kategoriemi vzhledu a osobnosti u Čáslavské a Sáblíkové není 

příliš velký rozdíl. To neplatí pro reklamu, která se u gymnastky téměř nevyskytuje, 

zatímco rychlobruslařka ji má zastoupenou v 6 % všech článků. V tomto případě se 

potvrzuje má hypotéza o větším množství reklamních aktivit sportovců působících po 

roce 1990. 

Na tomto místě bych výsledky ráda doplnila o informaci „kvalitativnějšího“ 

rázu. Nepochází totiž z obsahové analýzy, kdy se články rozřazovaly do kategorií, ale je 

výsledkem kvalitativního porovnávání článků mezi sebou. Toto porovnávání není 

oficiální částí mojí práce. Je to něco, čeho jsem si všimla při čtení samotných článků a 

co považuji za zajímavé. Jedná se o porovnání kategorie zdraví u obou sportovkyň. 

Zatímco u Čáslavské byly do této kategorie zařazeny v naprosté většině zprávy typu, že 

je to hezká žena, jaký má účes či co měla na sobě, u Sáblíkové tvořily většinu této 

kategorie informace o stavbě jejího těla. V článcích se totiž opakovaně řešilo, jak je 

možné, že tak útlá dívka jako Sáblíková, dokáže podávat tak vynikající výkony: 

„Sáblíková je drobná a váží pouhých 53 kilogramů, což je zhruba o deset kilogramů 

méně, než mají její soupeřky. Dlouhé nohy nebo objem stehen však už dávno 

nerozhodují. U Sáblíkové jde o detaily.“108 Nicméně, lze u ní také nalézt články o 

vzhledu, které se týkají jejího módního vkusu - preference sportovnějšího oblečení před 

sukní a botami na podpatku: „Pohodový klukovský styl, džíny, mikina, tričko a 

jednoduché sportovní boty, u trojnásobné olympijské medailistky Martiny Sáblíkové 

jednoznačně vedou. Jak sama říká, ženský styl dříve moc nenosila, ale za poslední dva 

                                                
108 Kalouš in Lidové noviny 5. března 2010, s. 23 
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roky, kdy se začala objevovat často na veřejnosti nejen ve sportovní roli, se snaží najít 

trochu víc svou holčičí stránku.“109 

Kromě kategorie vzhledu mám ještě poznámku k charakteru některých zpráv 

z oblasti profesního života. Mnohem více prostoru v novinách měla Sáblíková oproti 

Čáslavské při vyjadřování se k závodům, soupeřkám či tréninkové přípravě. V tabulce 

s výsledky výzkumu se tento aspekt neprojevil, protože tyto zprávy spadají do kategorie 

profesního života. Tabulka už nezohledňuje vlastnosti zprávy, kterými je právě to, že 

Sáblíková má mnohem více prostoru mluvit o své sportovní kariéře. V případě 

Čáslavské byl redakcí popsán průběh závodu a jen občas se v článku objevil její 

komentář. 

 

7.5.3 Čáslavská vs. Berdych 

Srovnání výsledků Čáslavské a Berdycha se velice podobá tomu mezi 

Čáslavskou a Kodešem. Důvodem jsou velmi podobné výsledky výzkumu u obou 

tenistů. I v tomto případě se tedy výsledné hodnoty porovnávaných sportovců velmi liší. 

Zatímco kategorie profesního života se u Čáslavské vyskytovala v 81,3 % článků, u 

Berdycha to bylo 96,9 %. Také u kategorie životního stylu byl patrný značný rozdíl: 

28,6 % vs. 9,8 %. 

 

7.5.4 Kodeš vs. Sáblíková 

Oba sportovci měli ve velké většině svých článků zastoupenu kategorii 

profesního života (97,2 % Kodeš, 93,2 % Sáblíková). Ve všech ostatních kategoriích 

jasně vedla Sáblíková. 

 

7.5.5 Kodeš vs. Berdych 

Oba tenisté mají podobné rozložení kategorií profesního života a životního stylu. 

Profesní život se pohybuje u obou kolem 97 %. Kategorie životního stylu byla u 

Berdycha zastoupena v 9,8 % článků, u Kodeše v 8,6 %.  

Zbylé kategorie (kromě zdraví) nejsou ani u jednoho z nich výrazněji zastoupeny 

(max. hodnota 2,8 % je zaznamenána pro Berdychovu kategorii milostného života). 

                                                
109 Strouhalová in Lidové noviny 11. prosince 2010, s. 6 
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Přestože má Berdych oproti Kodešovi třikrát větší kategorii reklamy (1 % vs. 0,3 %), 

ani u něj nehraje nijak významnou roli.   

Také na tomto místě bych ráda popsala zajímavý fakt, který nepochází 

z porovnávání kategorií, ale z mého kvalitativního posouzení článků navzájem. Jak už 

jsem popsala výše, na základě porovnání kategorií se zdá, že mediální obraz Berdycha i 

Kodeše byl velmi podobný. Z části je tomu tak, ale čísla a grafy nemohou vyjádřit 

veškeré vlastnosti novinových zpráv. Proto bych zde ráda doplnila svůj postřeh, kterým 

je skutečnost, že přestože byla většina článků o Berdychovi ze sportovního prostředí, 

byly jiného charakteru než články o Kodešovi. Respektive u Berdycha je zde navíc celá 

řada článků, kde se v rámci rozhovoru s redaktorem vyjadřuje k závodu, soupeřům 

apod. Takovýto rozhovor následoval téměř u každého většího turnaje, kterého se 

Berdych účastnil. Mohl tak čtenářům zprostředkovat názory a pocity hráče. Díky tomu 

se čtenáři mohou cítit Berdychovi blíž a třeba ho i začít považovat za celebritu, protože 

je mu věnováno hodně prostoru v médiích. 

 

7.5.6 Sáblíková vs. Berdych 

Kategorie profesního života dosahuje u Sáblíkové i Berdycha hodnot nad 90 %. 

Rychlobruslařka má obsáhlejší téměř všechny ostatní kategorie. Výrazný je rozdíl u 

životního stylu (23,9 % vs. 9,8 %). Berdych vévodí pouze kategorii milostného života 

s 2,8 % proti 0,6 % Sáblíkové. 

Překvapila mě skutečnost, že kategorie reklamy je u Berdycha zastoupena pouze 

v 1 % všech článků (oproti 6 % u Sáblíkové). 

U obou sportovců reprezentujících období po roce 1990 je patrný velký nárůst 

prostoru pro vyjadřování jejich názorů ohledně sportovní kariéry. Sáblíková i Berdych 

byli oproti Čáslavské s Kodešem mnohem častěji zpovídáni novináři v otázkách 

přípravy na závody, průběhu závodů, kvalit soupeřů i mimozávodních aktivit v místě 

sportovních klání. 

 

7.5.7 Československý sport vs. Sport, Lidová demokracie vs. Lidové 
noviny 

Tyto tituly bude obtížnější porovnat, protože v případě, že chci srovnávat, jak 

tyto deníky referovaly o nějakém aktivním sportovci (z 60.–70. let  a ze současnosti), 
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nebudu mít zřejmě možnost, protože tak dlouho pravděpodobně nikdo na profesionální 

úrovni nezávodil. Nicméně i přes skutečnost, že nebudu srovnávat stejné osoby, se 

můžeme dozvědět relevantní informace platné v obecné rovině (nevztahující se ke 

konkrétním osobám). 

 

1) Československý sport vs. Sport 

       Rozdíl ve vzájemném poměru kategorií mezi sportovci aktivními před 

rokem 1990 a po něm není nijak výrazný, pokud mezi sebou zvlášť 

porovnáváme muže a ženy. Poměr kategorií se tedy podobá u Čáslavské se 

Sáblíkovou a také u Kodeše s Berdychem (viz grafy č. 1, 7, 10 a 16). Když 

budu porovnávat poměr kategorií vzhledem k celkovému množství článků, 

opět jsou si vzájemně bližší zvlášť sportovkyně a zvlášť tenisté. Sáblíková 

reprezentující deník Sport má oproti Čáslavské nižší zastoupení kategorií, 

které představují zprávy z jejího soukromého života. Má tedy nižší hodnoty u 

kategorií životního stylu, milostného života, vztahů a děti. Skutečnost, že 

socialistický deník „poráží“ ten současný, je podle mého názoru dána 

unikátním postavení Čáslavské v dějinách českého sportu vůbec (více viz 

kapitola 9). Berdych má oproti Kodešovi zprávy z kategorie soukromého 

života (kromě dětí) zastoupeny více.  

       Co se týče referování o soukromém životě jsou tedy výsledky výzkumu 

nejednoznačné, jelikož o soukromí referoval deník Sport v jednom případě 

častěji (Berdych vs. Kodeš) a v druhém případě méně častěji (Sáblíková vs. 

Čáslavská) než Československý sport.  

       Jasné výsledky jsou k dispozici v případě kategorie reklamy, která byla 

ve Sportu zastoupena více než v Čs. sportu (0,2 % Čáslavská vs. 6 % 

Sáblíková). 

2) Lidová demokracie vs. Lidové noviny 

       Zde mohu vycházet pouze z údajů mezi Čáslavskou a Sáblíkovou. Při 

srovnání poměru kategorií vzhledem k celkovému množství článků, vede 

Sáblíková v kategorii profesní život, vztahy, vzhled, osobnost, zdraví a 

reklama. Což znamená, že pokud jde o kategorie reprezentující soukromý 

život, převyšuje Sáblíková Čáslavkou v kategorii vztahy, vzhled a osobnost. 

Ve zbylých kategoriích (životní styl, milostný život a děti) má převahu 

Čáslavská. 
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       Závěrem tedy mohu říci, že v Lidových novinách se věnovali 

soukromému životu (alespoň v případě Sáblíkové vs. Čáslavské) o něco 

méně než v Lidové demokracii. Kategorie, ve kterých dominoval 

socialistický deník (životní styl, milostný život a děti), jsou totiž obsáhlejší 

než vztahy, vzhled a osobnost. 

    Kategorie reklamy jasně převažovala v Lidových novinách (5,3 % vs. 0,4 

%). 

            

            Také k tomuto porovnání deníků vycházejících před rokem 1990 a po něm mohu 

přispět svým zjištěním, které už jsem rozvíjela výše. Jde o to, že současná média dávají 

sportovcům mnohem více prostoru k vyjadřování. To platí pro deník Sport i Lidové 

noviny. 

 

7.5.8 Československý sport vs. Lidová demokracie (na příkladu Věry 
Čáslavské) 

Nyní se dostávám k porovnání čistě sportovního deníku s tím klasickým, 

všeobecně zaměřeným. Srovnávat budu, jaký byl podíl kategorií vůči celkovému počtu 

článků v případě Věry Čáslavské. Budu tedy vycházet z hodnot uvedených v grafech č. 

2 a 5.  

Kategorie profesního života byla v obou denících zastoupena v podobném 

poměru. V případě Čs. sportu byla obsažena v 81,3 % všech článků, u Lidové 

demokracie v 84,8 %. Druhá nejčastěji zastoupená kategorie, životní styl, se objevila 

více ve sportovním deníku (28,6 % vs. 21,1 %). Hodnoty u ostatních kategorií byly 

velmi vyrovnané. Výraznější rozdíl (nad 2 procentní body) se objevil pouze v případě 

kategorií vztahy (6,1 % vs. 0,8 % ve prospěch Čs. sportu), osobnost (3,8 % vs. 1,7 % ve 

prospěch Čs. sportu) a děti (5,9 % vs. 2,3 % ve prospěch Lidové demokracie). Kategorie 

dětí a profesního života byly tedy jediné, v jejichž případě Lidová demokracie výrazněji 

(nad 2 procentní body) převažovala nad Čs. sportem. 

 

7.5.9 Sport vs. Lidové noviny (na příkladu Martiny Sáblíkové) 

Stejně jako při porovnávání Čs. sportu a Lidové demokracie, i v současném tisku 

si jsou oba druhy plátků podobné co se týče poměru kategorií k celkovému počtu 
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článků. Profesní kategorie měla téměř stejnou hodnotu u obou novin. Jediné výraznější 

rozdíly (nad 2 procentní body) se objevily u kategorií životního stylu (23,9 % vs. 16,8 % 

ve prospěch Sportu) a osobnosti (4,8 % vs 2,3 % ve prospěch Sportu). 

 

7.6 Výsledky výzkumu – shrnutí 

V této části se pokusím odpovědět na základní výzkumnou otázku, vedlejší 

výzkumné otázky, ověřit platnost hypotéz a celkově zhodnotit postup práce a 

výzkumnou metodu. 

 

7.6.1 Odpověď na vedlejší výzkumné otázky 

Ještě než se začnu věnovat základní výzkumné otázce, zaměřím se na ty vedlejší. 

Teprve na základě odpovědí na vedlejší výzkumné otázky, zodpovím tu hlavní. 

 

V1: Jak se změnilo referování o vybraných sportovcích po roce 1990 v porovnání před 

tímto rokem v případě Lidové demokracie, respektive Lidových novin? 

V tomto případě jsem srovnávala, jak deníky referovaly o Věře Čáslavské a 

Martině Sáblíkové. 

Kategorie profesního života byla u Čáslavské zastoupena téměř v 85 % všech 

článků, u Sáblíkové to bylo v 93,6 %. Tento výsledek ale neznamená, že by se v Lidové 

demokracii psalo méně o sportovních výkonech Čáslavské. Pouze přibylo článků, které 

se věnovaly čistě nějaké jiné, neprofesní, oblasti (například svatbě), což mělo za 

následek pokles procentuálního zastoupení kategorie profesní život. 

Oblast soukromého života je zastoupena kategoriemi životní styl, milostný život, 

vztahy, vzhled, osobnost a děti. V Lidových novinách se soukromému životu (v případě 

Sáblíkové vs. Čáslavské) věnovali o něco méně než v Lidové demokracii. Přestože 

Lidové noviny měly obsáhlejší kategorie vztahy, vzhled a osobnost, socialistický deník 

dominoval v obsáhlejších kategoriích životní styl, milostný život a děti. 

Lidové noviny dávají sportovcům mnohem více prostoru k vyjadřování, než bylo 

běžné v Lidové demokracii. Toto zjištění nepochází z obsahové analýzy materiálu, 

nýbrž z kvalitativního porovnání článků 
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V2: Jak se změnilo referování o vybraných sportovcích po roce 1990 v porovnání před 

tímto rokem v případě Československého sportu, respektive Sportu? 

Domnívám se, že výsledky v této oblasti poněkud zkresluje unikátní postavení 

Čáslavské v dějinách českého sportu vůbec, které mělo za následek nebývalý zájem o 

její osobu už v době socialismu (více viz kapitola 9). 

Při porovnávání poměru kategorií vzhledem k celkovému počtu článků, má 

Čáslavská nejnižší hodnotu v kategorii profesního života (což ale neznamená, jak už 

jsem ve své práci několikrát poznamenala, že by se o jejích sportovních výkonech psalo 

méně). Méně zastoupená oblast profesního života má souvislost s tím, že oblast 

soukromého života naopak u gymnastky oproti jiným sportovcům naprosto dominuje. 

Jan Kodeš, druhý zástupce Československého sportu, má stejně jako Sáblíková a 

Berdych obsáhlou kategorii profesního života. Oproti moderním sportovcům ale ztrácí 

na poli soukromého života, o němž Československý sport v Kodešově případě téměř 

nereferoval. 

Shodné výsledky jsou u kategorie reklamy, která je jednoznačně více zastoupena 

v deníku Sport. 

Také v případě Čs. sportu v porovnání s deníkem Sport se projevuje tendence, 

kdy je v současném tisku věnován velký prostor rozhovorům se sportovci a rozebírání 

jejich kariéry. To v případě socialistických plátků nebylo zvykem. 

 

V3: Existuje rozdíl v referování mezi muži sportovci a ženami sportovkyněmi? 

V mém výzkumu jsem narazila na rozdíl mezi muži a ženami v tom smyslu, že 

ženy sportovkyně měly v článcích častěji zastoupenu oblast soukromého života. 

Například poměr kategorie životního stylu vůči všem článkům měla Martina Sáblíková 

(v deníku Sport) 23,9 %, kdežto tenista Berdych pouze 9,8 %. 

Další rozdíl je patrný při porovnání kategorie vzhledu. V případě Čáslavské se 

tato kategorie objevila ve 4,7 % článků110, v případě Sáblíkové dokonce v 5,3 % článků. 

Tenisté neměli tuto kategorii tak obsáhlou. U Kodeše dosahovala její hodnota 1,3 %, u 

Berdycha 2,2 %. Přestože jsem uváděla, že v případě Sáblíkové byla kategorie vzhledu 

sestavena převážně ze zpráv o její tělesné konstituci, opakovaně se objevovaly i zprávy 

o jejím módním vkusu. U Berdycha se články týkající vzhledu většinou zmiňovaly o 

jeho vysoké postavě, tedy stejně jako v případě Sáblíkové, o tělesné konstituci. Na závěr 

                                                
110 Všechny zmiňované údaje vycházejí v tomto případě z deníků Československý sport a Sport. 
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tedy mohu prohlásit, že u žen byla kategorie vzhledu zastoupena častěji než u mužů a že 

toto tvrzení má skutečnou vypovídající hodnotu (opravdu se více psalo o dámských než 

pánských účesech, šatech, botách apod.). 

 

V4: V čem se projevuje komercionalizace sportovního odvětví? 

Odpověď na tuto otázku vychází ze zjištění obsažených v následující kapitole. 

Patří mezi ně to, že sportovní celebrita má svou marketingovou hodnotu, která se odvíjí 

od atraktivity daného sportu, výkonů a osobnosti sportovce. Ti jsou často označováni 

jako nositelé určitého marketingového potenciálu a někdy jsou považováni za zboží 

samotné. I tělo sportovce může být oceněno podle toho, kam je výhodnější umístit 

reklamní logo sponzora. 

 

7.6.2 Odpověď na základní výzkumnou otázku 

Základní výzkumná otázka zněla: Jak se změnilo referování o vybraných 

sportovcích po roce 1990 v porovnání před tímto rokem? 

Do této odpovědi stručně shrnu zjištění popsaná v případě vedlejších 

výzkumných otázek.  

Současné deníky se stejně jako ty socialistické zabývají velkou měrou profesním 

životem sportovců. Kromě toho se více věnují oblasti jejich soukromého života, než 

bylo běžné u Československého sportu a Lidové demokracie. Z této charakteristiky se 

vymyká gymnastka Věra Čáslavská, u které jsou kategorie patřící do oblasti 

soukromého života zastoupeny nejvíc ze všech zkoumaných sportovců. 

V současnosti se v článcích o sportovcích objevuje dříve téměř neznámá 

kategorie reklamy. 

V Lidových novinách a deníku Sport je oproti socialistickým periodikům 

mnohem více prostoru věnováno rozhovorům se sportovci a popisu jejich aktivit v místě 

sportovního klání (příprava na závody či turnaje, ubytování v místě konání apod). 

 

7.6.3 Ověření hypotéz 

Nyní se zaměřím na ověření (popř. vyvrácení) mnou stanovených hypotéz před 

započetím výzkumu. 

Hypotézy zněly následovně: 
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H1: V tiskovinách vydaných po roce 1990 bude více zpráv věnovaných soukromému 

životu vybraných sportovců než v tiskovinách vydávaných před rokem 1990. 

H2: V tiskovinách vydaných po roce 1990 bude více zpráv věnovaných  reklamním 

aktivitám vybraných sportovců než v tiskovinách vydávaných před rokem 1990. 

H3: U žen sportovkyň se bude více zpráv týkat jejich vzhledu než u sportovců. 

 

Hypotéza č. 1: 

           První hypotézu jsem ověřovala následujícím způsobem: V podkapitole č. 6.8.1 

jsem si soukromý život pro účely svého výzkumu definovala jako skladbu kategorií 

životní styl, vztahy, milostný život, vzhled, osobnost a děti. Abych mohla porovnat, jakou 

měrou se u jednotlivých sportovců soukromý život vyskytoval, potřebovala jsem mu 

přiřadit nějakou hodnotu. Tu jsem získala po sečtení hodnot kategorií životní styl, 

vztahy, milostný život, vzhled, osobnost a děti uvedených v tabulce č. 14.  

Pro názornost uvádím příklad, kdy jsem sčítala hodnoty 28,6 + 6,1 + 5 + 4,7 + 

3,8 + 2,3 = 50,5 u Čáslavské a 23,9 + 6 + 0,6 + 5,3 + 4,8 + 0,1 = 40,7 u Sáblíkové. 

Výsledné číslo je větší u Čáslavské, což znamená, že v jejím případě se o soukromém 

životě psalo více, tedy hypotézu č. 1 musím zamítnout. V tabulce č. 15, která obsahuje 

výsledky ověřování platnosti hypotéz, bude tento postup v řádku Čáslavská/Sáblíková 

ilustrován jako 50,5/40,7 v červeně vybarveném okénku. Červená barva značí, že 

hypotéza byla odmítnuta. 

 

Hypotéza č. 2: 

V případě druhé hypotézy porovnám hodnoty kategorie reklama uvedené 

v tabulce č. 14. Pokud bude tato hodnota u Sáblíkové nebo Berdycha větší než hodnota 

u Čáslavské nebo Kodeše, mohu hypotézu přijmout. V tabulce č. 15 to bude v řádku 

Čáslavská/Sáblíková znázorněno jako 0,2 %/6 % a vybarveno zeleně, protože hypotézu 

mohu přijmout. 

 

Hypotéza č. 3: 

Třetí hypotézu ověřím tím způsobem, že porovnám kategorie vzhledu uvedené  

v tabulce č. 14. Jestliže bude číslo větší v případě ženy, mohu hypotézu potvrdit 

v opačném případě vyvrátit. Hypotéza se potvrdila například při porovnání kategorie 

vzhled u Čáslavské (4,7 %) a Kodeše (1,3 %). V tabulce č. 15 to bude v řádku 

Čáslavská/Kodeš znázorněno jako 4,7 %/1,3 % a vybarveno zeleně. 
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Tabulka č. 15: Ověření platnosti hypotéz 

  Hypotéza č. 1 Hypotéza č. 2 Hypotéza č. 3 
Čáslavská/Kodeš     4,7 %/1,3 % 
Čáslavská/Sáblíková 50,5/40,7 0,2 %/6 %    
Čáslavská/Berdych 50,5/19,6 0,2 %/1 % 4,7 %/2,2 % 
Kodeš/Sáblíková 12,3/40,7 0,3 %/6 %  1,3 %/5,3 % 
Kodeš/Berdych 12,3/19,6 0,3 %/1 %   
Sáblíková/Berdych     5,3 %/2,2 % 

 

V tabulce jsou uvedeny hodnoty, na základě kterých byla hypotéza buďto přijata 

(zelená barva), nebo zamítnuta (červená barva). Prázdná pole znamenají, že na tomto 

místě se nemohla hypotéza ověřovat.  Například třetí hypotézu o rozdílu mezi muži a 

ženami nemohu ověřovat na vztahu dvou žen (proto je bílá barva v řádku nazvaném 

Čáslavská/Sáblíková). 

Hypotézy č. 2 a 3 mohu zcela přijmout. Hypotéza č. 1 je platná pouze ve vztahu 

Kodeše se Sáblíkovou; a Kodeše s Berdychem. Tuto hypotézu jsem nemohla přijmout 

v případě Věry Čáslavské a jejího vztahu k Sáblíkové a Berdychovi. V těchto případech 

totiž neplatilo, že by se v současných tiskovinách psalo o soukromém životě sportovců 

více než v době před rokem 1990. 

 

8. Výsledky výzkumu – kvalitativní část 
Následující část mé práce nebude zdaleka tak obsáhlá jako ta, ve které 

představuji výsledky obsahové analýzy. V této kapitole se budu věnovat oblasti 

reklamy, inzerce a marketingu v souvislosti se sportovci. Nebude se jednat o porovnání 

novin z minulosti oproti těm současným, protože obsahová analýza už ukázala, že 

kategorie reklamy se u Čáslavské s Kodešem téměř nevyskytovala. Nebudu ani 

porovnávat současné deníky mezi sebou. Na základě svého výzkumu představím, jak se 

referuje o sportovcích v souvislosti s reklamní tematikou. 

Tuto oblast jsem si k výzkumu vybrala proto, že je jedním z charakteristických 

rysů dnešní společnosti. Reklamy se objevují téměř všude a sportovní svět není 

výjimkou. Jak už jsem uváděla ve čtvrté kapitole, sportovní hvězdy se objevují v celé 

řadě komerčních produktů. Velké sportovní celebrity mohou být dokonce známější díky 

svým komerčním aktivitám než prostřednictvím své profese sportovce.  
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Samotný výzkum prakticky započal už v době sběru dat při obsahové analýze. 

Tehdy jsem pročetla velké množství textů o vybraných sportovcích. Některé články 

jsem si poznamenala jako vhodné kandidáty pro pozdější fázi výzkumu – kvalitativní 

analýzu. Navíc jsem si v týdeníku Marketing & Media vyhledala informace o 

sportovcích v reklamní sféře. Vybrané postřehy a informace z článků teď představím. 

 

 

Příznačným úvodem k následujícímu textu, je tento postřeh z roku 2007 

uveřejněný v deníku Sport: „Slavní sportovci se stávají tvářemi prestižních značek. 

Tento trend dokazující, že světy sportu a showbyznysu se definitivně prolnuly, dorazil 

před časem už i do Česka. Neumannová, Valenta, Hilgertová, Šebrle - ti všichni si 

pravidelně vylepšují rozpočty díky penězům z reklamy.“111 

Jedním z nejvýraznějších příkladů toho, jak správně marketingově využít svého 

sportovního úspěchu, je Aleš Valenta. Tento akrobatický lyžař a držitel zlaté olympijské 

medaile z roku 2002, byl v následujících dvou letech po OH nejvytěžovanějším českým 

sportovcem vůbec: „jen v roce 2003 vystoupil mimo jiné v reklamách společností a 

značek Red Bull, T-Mobile, Toyota, Wrigley, Nike, Nokia, Ballantine’s a dalších.“112 

Valenta se stal celebritou v podstatě ze dne na den, kdy vyhrál zlatou olympijskou 

medaili. Svou náhlou popularitu ale dokonale využil: „Okamžitě navázal spolupráci s 

novými manažery a lidmi, kteří mu pomáhají organizovat čas a hledat nové klienty.[...] 

,To, že se stal olympijským vítězem a následně ,komerčně úspěšným zbožím', je jen 

logickým výsledkem jeho poctivého přístupu ke sportu,‘ tvrdí Marek Teyssler z Red 

Bullu.“113 Z tohoto příkladu je patrné, že sám zadavatel reklamy z firmy Red Bull 

nahlíží na Valentu jako na zboží. 

Úspěch v roce 2010 na olympijských hrách ve Vancouveru zvýšil reklamní 

potenciál také Martiny Sáblíkové. Ihned po skončení závodů se začalo spekulovat o 

jejím dalším osudu: „Příběh píle, pokory a talentu, který je hoden následování - tak bude 

už za několik týdnů promlouvat z reklamy Martina Sáblíková, zlatá žena českého 

sportu. [...] Tvář skvělé rychlobruslařsky se přiřadí k celebritám, jakými jsou brankář 

Petr Čech nebo atlet Roman Šebrle. Zisk 25 milionů korun, o němž se mluví, nemusí 

                                                
111 Neuvedeno in Sport 21. února 2007, s. 21 
112 Neuvedeno in Marketing & Media 10. října 2011, s. 6 
113 Ghaniová in Marketing & Media 20. října 2003, s. 10, uvozovky v originále 
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být konečný.“114  V létě se objevila první televizní reklama: „Sáblíková začíná na svém 

úspěchu vydělávat. Včera se poprvé představila jako nová tvář společnosti Danone.“115  

Jiný velký sportovní úspěch, vítězství ve Wimbledonu, přinesl řadu nabídek také 

tenistce Petře Kvitové: „Neočekávaný triumf Kvitové ve Wimbledonu – na 

nejslavnějším tenisovém turnaji na světě – udělal z Kvitové marketingovou hvězdu.“116 

Její manažer odhadl reklamní potenciál úspěšné tenistky na desítky milionů korun.117 

Sportovcům je tedy přiřazována hodnota na základě marketingového potenciálu. 

Sáblíková byla například oceněna následovně: „Podle odhadů odborníků po úspěchu ve 

Vancouveru činila marketingová hodnota Sáblíkové asi 15 milionů korun ročně.“118 Ve 

větě před citací jsem uvedla, že byla Sáblíková „oceněna“. Tím nemám na mysli, že 

dostala nějakou cenu, ale že byla oceněna cenovkou jako kus zboží.  

Reklamní hodnota sportovce se odvíjí také od druhu sportu, ve kterém vyniká. 

„V Česku jsou na špici pomyslných finančních žebříčků zástupci nejoblíbenějších 

sportů – fotbalisté a hokejisté. Teprve někde v hloubi byste našli třeba lyžaře či atlety. 

[...] Díky lukrativní smlouvě s úspěšnou Chelsea a reklamním kontraktům vládne 

českým sportovcům fotbalový brankář Petr Čech, jehož roční příjmy se odhadují na 

zhruba 250 milionů korun.“119  

Dalším faktorem, který je pro marketingový úspěch klíčový, je kromě atraktivity 

sportu a mimořádného výkonu, také příběh a osobnost sportovce: „,Rebel Aleš Valenta, 

trochu pošuk Lukáš Pollert nebo naopak sympatická holka z ulice Martina Sáblíková, to 

jsou ti praví,‘ vysvětluje expert na budování značek Vilém Rubeš.“120 Novinář a 

publicista Miloš Čermák například v jednom z článků Martině Sáblíkové doporučil, jak 

má budovat svou značku.121 Podle Čermáka by neměla na Václavském náměstí dělat 

dřepy s trenérem na zádech, ale třeba vyrazit na diskotéku, protože „pokud jde o 

reklamu, tak v té dobře prodávají také sex, půvaby a provokace.“122  

Kromě toho, že sportovci vystupují v reklamách (ať už v televizi, časopisech, na 

billboardech aj.), mohou se také sami stát reklamními nosiči. Většinou mají na dresu 

sponzorská loga nebo propagují jistou značku oblečení (např. tenista Berdych 

                                                
114 Punčochář in Sport 2. března 2010, s. 2 
115 Suchan, Kalouš in Lidové noviny 22. července 2010, s. 19 
116 Bouc in Lidové noviny 8. července 2011, s. 13 
117 Bouc in Lidové noviny 8. července 2011, s. 13 
118 Neuvedeno in Marketing & Media 22. července 2010, s. 14 
119 (bb, jip) in Sport 24. července 2010, s. 12 
120 Hořčica in Lidové noviny 27. července 2012, s. 2 
121 Čermák in Lidové noviny 26. března 2010, s. 21 
122 Čermák in Lidové noviny 26. března 2010, s. 21 
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v současnosti hraje v oblečení značky H&M). K logům na dresech a oblečení sportovců 

se v deníku Sport vyjádřil Pavel Zíka, šéf agentury Sport Invest Group: „Když měla 

Martina Sáblíková u nás před několika dny tiskovku, měla na sobě sportovní bundu, 

která byla úplně oblepená sponzory. Naši lidi z marketingu mají sportovce 

rozkresleného a říkají si: Tohle stehno máme, tohle máme, ještě můžeme tamto a cena je 

takováhle...“123 

Tento text doplňuje informaci z minulé kapitoly o tom, že narozdíl od 

socialistických deníků, je v současných médiích zastoupena kategorie reklamy. Na 

příkladech z tisku dokládá, jak se marketingové pojetí sportovců projevuje ve 

skutečnosti: Sportovci jsou pokládáni za zboží a bývají  také oceňováni cifrou, která 

udává jejich marketingovou hodnotu. Takovéto pojetí sportovce se radikálně liší od toho 

před rokem 1990. Tehdy se komodifikace sportovce projevovala maximálně 

obchodováním s jeho autogramy. 

 

 

9. Celebritizace na příkladu Věry Čáslavské 
Nyní bych ráda představila na konkrétním příkladu, jak se ze sportovce může 

stát globální celebrita. K tomuto účelu jsem si vybrala ikonu sportovní gymnastiky, 

Věru Čáslavskou. Doufám, že na jejím příkladu ukáži, jak se celebritnost projevuje a 

jaké to může mít důsledky. Na následujících stranách nastíním její životopis a sportovní 

úspěchy se zaměřením na její slávu a celebritizaci dokumentovanou prostřednictvím 

novinových článků dané doby. 

                                                                                    

9.1 Sportovní počátky 

Věra Čáslavská se narodila 3. května 1942 v Praze. Po baletní průpravě ve škole 

Marty Aubrechtové se věnovala krasobruslení a posléze se dostala do učení k tehdejší 

nejlepší československé gymnastce, Evě Bosákové. Koncem roku 1957 závodila na 

svém prvním mistrovství republiky. Skončila šestá a dostala se do gymnastického 

reprezentačního týmu.124 

                                                
123 Petrák in Sport 2. února 2011, s. 16 
124 Kosatík 2012, s. 15, 23, 28-29, 42 
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„Z gymnastiky se pomalu, ale jistě stával populární sport. Padesátá léta neznala 

pojem hvězdy; o to víc Věra žasla, když pochopila, že se takovou hvězdou stává. [...] 

Na Bosákovou s Čáslavskou se začalo chodit, jako se jinde začalo chodit do Semaforu. 

Jejich tváře se z obálek obrázkových časopisů začaly vystřihovat, stejně jako tváře 

Suchého se Šlitrem nebo později Pilarové, Matušky a Gotta. [...] Nastával čas hvězd.“ 

125 

9.2 Rok 1964 

V olympijském roce 1964 proběhlo jedno z přípravných utkání v USA. I ve 

Spojených státech, kde gymnastika nepatřila mezi nejpopulárnější sporty, Čáslavská 

zaujala: „V soutěži jednotlivkyň dominovala Věra Čáslavská, jež se stala miláčkem 

amerického obecenstva. Její cvičení přivádělo diváky do varu a novináři se vyjadřovali 

o naší mistryni jako o gymnastické hvězdě číslo jedna.“126  

Co se nesportovních událostí týče, byl v ČSSR o Čáslavskou zájem například při 

volbách. Tehdy na první stránce Československého sportu otiskli její fotku, na které 

vhazuje hlasovací lístek do urny: „VĚRA ČÁSLAVSKÁ, zasloužilá mistryně sportu, 

naše nejlepší gymnastka, jako milióny našich občanů odevzdala v neděli v jednom 

z volebních obvodů v Praze-Karlíně hlasovací lístky.“127 Tato zpráva odkazuje 

k zmíněnému výzkumu socioložek Gorin a Dubied, podle kterých jsou celebritní zprávy 

o lidech, kteří reprezentují obyčejnost i neobyčejnost. 128 V tomto případě šla 

„neobyčejná“ Věra Čáslavská k volbám jako všichni „obyčejní“ lidé.  

Jiná zpráva z první strany Československého sportu, doprovozená fotkami 

Čáslavské ve třech různých modelech, se týkala oblečení olympijských 

reprezentantek.129 Otázkou je, zda by se tato zpráva vůbec dostala do novin, pokud by 

oblečení nepředváděla právě Čáslavská.  

Na olympijské hry 1964 do Tokia jela Čáslavská jako hlavní hvězda čs. ženské 

gymnastické výpravy. O jejím mimořádném postavení svědčilo např. to, že vedle státní 

trenérky Matlochové jel také Věřin osobní trenér Prorok.130 Podařilo se jí vyhrát tři zlaté 

medaile: v osmiboji, v přeskoku a na kladině.131 Legendárního zaváhání se dopustila 

                                                
125 Kosatík 2012, s. 49 
126 (ČS) in Československý sport 8. dubna 1964, s. 1 
127 Neuvedeno in Československý sport 16. června 1964, s. 1, velká písmena v originále 
128 Gorin, Dubied in Media, Culture & Society 2011, s. 600-601 
129 Neuvedeno in Československý sport 18. července 1964, s. 1 
130 Kosatík 2012, s. 62-63 
131 Tamtéž, s. 63 
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uprostřed sestavy na finálových bradlech, kdy po vyrušení od jedné z členek čs. 

družstva spadla a ztratila tak naději na medaili. Čáslavská, ale vyskočila na bradla zpět, 

odcvičila zbytek sestavy i s tímto nejtěžším prvkem, aby diváci nebyli zklamaní.132 

„Tato situace se stala jedním z klíčových výjevů tokijských her, ale patří 

k nejslavnějším olympijským záběrům vůbec.“133 Na japonské publikum zapůsobilo 

toto chování velmi výrazně. Největším symbolem úžasu a obdivu se stal historický 

samurajský meč, který Čáslavské po skončení závodu daroval jeden z diváků.134 Kolem 

Čáslavské se v Japonsku vzedmula obrovská vlna popularity.  

Toto byla už její třetí návštěva v Japonsku. Její popularita však byla i před 

vypuknutím závodů velká, o čemž svědčí např. následující zpráva z Lidové demokracie: 

„Její obliba je v Tokiu tak veliká, že denně telefonuje, nebo za ní přichází do vesnice 

řada novinářů a fotoreportérů. Vyhovět všem by znamenalo narušit vážně její trénink i 

ostatních závodnic.“135 Kosatík uvádí, že „Byla zřejmě vůbec první Češkou, která na 

vlastní kůži zažila davové šílenství. [...] Inkognita a převleky, jimiž se tehdy i později 

pokoušela davu unikat, byly jejím způsobem, jak si ponechat alespoň část svobody: 

tenkrát v Japonsku i později, po návratu, doma.“136 Ve své knize Cesta na Olymp 

Čáslavská popisuje, jak šla v přestrojení (s šátkem na hlavě a černými brýlemi) do 

obchodního domu: „Byla jsem však příliš naivní, doplatilo na to sedm knoflíků, utržená 

kapsa a ztracená levá bota. [...] Po návratu domů mi Japonec Takaši zaslal fotografii, na 

které byla ve vitríně vystavena moje postrádaná bota.“137 Kromě nebezpečného 

nakupování se musela potýkat i s dalšími nepříjemnostmi: „V Sendaji nemohla Věra 

Čáslavská opustit hotel bez silného policejního doprovodu. Hrozilo nebezpečí, že ji 

japonští lovci autogramů umačkají.“138 Tímto se začala projevovat nepříjemná strana 

celebritizace, například narušení soukromí či plnění jistých očekávání fanoušků 

(podepisování autogramů). 

Ve čtvrté kapitole jsem zmiňovala zvyšování národní hrdosti prostřednictvím 

sportovních výkonů. Jeden z mnoha příkladů můžeme nalézt v článku 

z Československého sportu, ve kterém se po skončení olympiády v Tokiu psalo: „Slávu, 

kterou Věra Čáslavská vydobyla pro Československo v Tokiu, nelze popsat. [...] 

                                                
132 Kosatík 2012, s. 64 
133 Tamtéž, s. 64 
134 Tamtéž, s. 65-66 
135 (čt) in Lidová demokracie 7. října 1964, s. 4, gramaticky špatně použitá čárka před slovem „nebo“ je 
v originálním textu 
136 Kosatík 2012, s. 66 
137 Čáslavská-Odložilová 1972, s. 113-114 



  

 
 

73

Televize, rozhlas, deníky, lidé všech vrstev, každého věku a zaměstnání, všichni 

vzrušeně hovoří o třech zlatých olympijských medailích mladé půvabné dívky 

z Československa.“139  

9.3 Rok 1965 

Jedním z rysů celebritnosti je zájem o obyčejný život člověka-celebrity. 

Například o to, jak strávil dovolenou: „Trojnásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská 

se vrátila v neděli v noci domů z týdenní dovolené u Jaderského moře. Přinášíme její 

nejčerstvější zážitky.“140 Těmito slovy uvedl Československý sport článek nazvaný 

VĚRA ČÁSLAVSKÁ: Dám se k potápěčům141. 

Čáslavská byla kromě různých státních vyznamenáních oceněna ještě jiným 

zajímavým způsobem. V roce 1965 byla ztvárněna na dvoukorunové známce.142 I tato 

skutečnost může, podle mého názoru, zvýšit popularitu sportovce a jeho postavení 

jakožto celebrity. Čáslavská byla tímto způsobem poctěna v roce 1965, kdy Status 

nejlepší gymnastky světa potvrdila téhož roku na mistrovství Evropy v Sofii, kde 

vybojovala celkem pět zlatých medailí. 

Další příklad, na který jsem při svém výzkumu narazila, nemusí nutně znamenat, 

že se jedná o celebritu. Přesto může, Přesto tímto směrem  se jedná o jedno z nejvyšších 

ocenění ze strany státu, kterým je pro sportovce kromě různých státních vyznamenání, 

také privilegium být na poštovních známkách. I toto totiž může  

Již jsem zmiňovala, sportovci jsou (především v moderní kapitalistické 

společnosti) komodifikováni a konzumováni. Ale i v socialistickém Československu 

jsem našla příklad toho, jak může být celebrita komodifikována: prostřednictvím 

obchodování s jejím podpisem. V červenci se ve Vídni po sportovní části slavnosti 

Praterfest konala exhibice Věry Čáslavské: „Jak uchvátila všechny přítomné, dobře 

ilustruje skutečnost, kterou jsem v Prateru zaznamenal: lovci autogramů měnili ochotně 

dva i tři podpisy Žabotinského za ,jednu Čáslavskou‘.“143 

Co se týče kategorie zdraví, o které jsem předpokládala, že bude mít u sportovců 

větší váhu než ve výzkumu socioložek Gorin a Dubied, uvádím zde jeden příklad, který 

také ilustruje celebritní postavení Čáslavské. Nestalo se totiž to, že by vyšel pouze jeden 

                                                                                                                                          
138 (a) in Lidová demokracie 4. listopadu 1964, s. 4 
139 Neuvedeno in Československý sport 24. října 1964, s. 1 
140 Fišer in Československý sport 6. ledna 1965, s. 3, kurziva v originále 
141 Tamtéž, velká písmena v originále 
142 Neuvedeno in Československý sport 13. dubna 1965, s. 2 
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článek informující o zranění Čáslavské, ale články byly hned čtyři. Mapovaly celou 

kauzu, a to slovem i obrazem: V říjnu 1965 probíhaly sportovní hry v Rio de Janeiru, 

kde si Čáslavská přivodila zranění ruky, načež se 4. října objevil v Československém 

sportu článek s titulem Čáslavská zraněna144, následující den to byl článek nazvaný 

ČÁSLAVSKÁ S LOKTEM V SÁDŘE.145 Dne 6. října, po jejím návratu do 

Československa, už deník otiskl tři fotografie dokumentující ruku v sádře, rentgenový 

snímek z nemocnice a Čáslavskou na povinném očkování proti černým neštovicím po 

návratu z Brazílie.146 Za další dva dny Československý sport otiskl článek s názvem 

SÁDRA JDE DOLŮ.147 Všechny zprávy vyšly na titulní straně listu. I tento velký zájem 

o zdraví Čáslavské, respektive ochota o ní publikovat všechny dostupné informace, 

dosvědčuje její výjimečné postavení nejen mezi sportovci. 

Stejně jako předchozí návštěva Japonska, i ta v roce 1965 znamenala obrovský 

zájem ze strany médií i veřejnosti: „Ve středu večer čekalo na tokijském letišti přes 100 

novinářů, fotografů a kameramanů [...] Věře Čáslavské, která je od loňských her 

miláčkem japonského sportovního obecenstva, museli nakonec prorazit cestu shlukem 

novinářů zaměstnanci letiště, aby se vůbec mohla dostat ze schůdků letadla.“148 „O čs. 

gymnastky je v Japonsku velký zájem. Jakmile se děvčata objevila v obchodním domě 

v Nagoji, nakupilo se tolik lidí, že se nemohly ani hnout a s velkými potížemi se 

prodraly zpátky ke vchodu, aniž si cokoli prohlédly. Obchodní dům jim to však 

vynahradil: otevřel speciálně jen pro ně v neděli ráno!“149 „Scéna odletu z Japonska živě 

připomínala nedávné srdečné přivítání v této zemi, která jakoby se celá zamilovala do 

Věry Čáslavské. Přes prudký déšť se na letiště přišlo rozloučit několik set lidí. [...] Na 

recepci na velvyslanectví ČSSR se večer před odletem přišli rozloučit především 

s Věrou Čáslavskou četní představitelé japonského politického, hospodářského i 

sportovního života. I na této recepci natáčela televize, což není běžným zvykem.“150 To 

jsou další příklady reflektující výjimečné postavení Věry Čáslavské mezi japonským 

obyvatelstvem. 

Přivítání Čáslavské po návratu z Japonska nebylo v ČSSR tak bouřlivé jako 

v zemi vycházejícího slunce, přesto musela novinářům odpovídat na nejrůznější otázky, 

                                                                                                                                          
143 Častka in Československý sport 5. července 1965, s. 8, uvozovky v originále 
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například líčit, jak pobyt v zahraničí probíhal: „V hotelu jsem se zamaskovala černými 

brýlemi a šátkem a vyšla do ulic. Jak jsem byla naivní... Lovci autogramů hlídali hotel, 

přepadli mě u pultu a mohu děkovat jen řediteli našeho hotelu, který mě dal sledovat 

tajnými policisty, že jsem si neupsala ruku až k lokti.“151 I československé novináře 

tedy zajímala popularita Čáslavské v zahraničí. Kromě obligátní novinářské práce zjistit 

všemožné dostupné informace bych touhu po těchto podrobnostech ze sportovního 

zákulisí přiřkla i již zmíněnému pocitu národní hrdosti. Popularitu Čáslavské můžeme 

přenést na popularitu celého Československa a všechny jeho obyvatele. 

  

9.4 Rok 1966 

Čáslavská byla populární také v NSR. V Praze natáčela film se štábem 

západoněmecké televize, což fotograficky zdokumentoval i Československý sport.152 

V tomto deníku se objevila i další informace ze soukromého života Čáslavské. Její 

fotografie v plavkách kdesi v přírodě, s popiskem, že studuje na zkoušku 

z biochemie.153  

V září 1966 se Čáslavská v rozhovoru pro Lidovou demokracii vyjádřila 

k tématu novinářských praktik. Konkrétně k tomu, jak píší o hvězdách: „Vynikne-li 

někdo nad druhé, vyjádří se to ve sportu několika setinkami v časových nebo bodových 

hodnotách výkonu, ale v novinách nebo rozhlasu jsou to rázem kilogramy popsaného 

papíru nebo hodiny vysílacího času.“154 Čáslavská také zmiňuje, že ne všechny 

československé gymnastky dostávají zaslouženou pozornost: „I jejich hvězdy svítí, ale 

přece jsou ve stínu.“155 Na to jí dal redaktor následující odpověď:  „Ale každá hvězda 

trochu bledne vedle jiné, která září oslnivě.“156 Situace byla tehdy opravdu taková, že 

Čáslavská zastiňovala ostatní gymnastky. Podle mého názoru se tak dělo nejen na 

sportovním bojišti. Kromě excelentních gymnastických výkonů Čáslavskou nad ostatní 

vyvyšovala i její osobitost, jinakost, inteligence a charisma. To je zajisté také jeden 

z důvodů, proč jí byla dopřávana tak velká mediální pozornost a proč ji obdivovalo tolik 

lidí. 
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Během zářijového mistrovství světa v Dortmundu vycházely v Československém 

sportu sloupky nazvané DŮVĚRNÉ HOVORY Věry Čáslavské.157 Jednalo se o čtyři 

články, kde Čáslavská popisovala své zážitky z mistrovství, jak probíhá trénink, jak se 

cítí před závody a jak je vnitřně prožívá. Pro samotnou Čáslavskou to byla nejspíše 

povinnost navíc, o kterou ji deník požádal, což ale nemění nic na tom, že mnoho 

podobných sportovci psaných zpovědí se v tisku nevyskytovalo.158 Výsledkem 

mistrovství světa byly dvě zlaté medaile pro Čáslavskou za osmiboj a přeskok a jedna 

zlatá v soutěži družstev. Rozhodčí SSSR však vydatně pomohli sovětské závodnici 

Kučinské, když Čáslavskou evidentně poškodili na bradlech i prostných.159 Kromě 

novinářů se nad tím pochopitelně pozastavovali i sportovní fanoušci. Výsledkem byl 

další poměrně neobvyklý článek v Československém sportu. Byly v něm zveřejněny 

čtyři dopisy od čtenářů, někteří rozhořčeně, jiní zklamaně komentovali hodnocení 

rozhodčích na dortmundském mistrovství.160 Tento zajímavý článek je dalším z řady 

důkazů o tom, že o Čáslavskou se zajímala spousta lidí a proto se o ní také poměrně 

často psalo.   

V říjnu probíhaly předolympijské přípravy v Mexico City, kde Čáslavská 

vyhrála ve všech čtyřech disciplínách a poprvé v dějinách ženské gymnastiky získala 

absolutní hodnocení – známku 10,00.161 Také v Mexiku jí byla věnována velká 

pozornost: „Věra Čáslavská zatlačila do pozadí všechny ostatní účastníky 

mezinárodních sportovních her v Mexiku, mezi nimi i sportovce světoznámých jmen. 

Její včerejší lehký trénink přilákal zpravodaje většiny mexických listů.“162 Pro 

Československý sport Čáslavská opět napsala dopis – další článek – kde popisuje místní 

obyvatele, prostředí a také sebe: „Hned o první můj trénink byl ohromný zájem. Cvičila 

jsem prakticky v zajetí fotografů a filmařů – skoro jako v Japonsku. Druhý den se 

v novinách objevily velké články, kde mě nazývají monarchou v gymnastice.“163 

„Mistryně světa Věra Čáslavská vyhrála v závěrečný den gymnastických soutěží 

,Předolympijského týdne‘ v Mexiku finálové závody ve všech čtyřech disciplínách a 

oplatila tak Kučinské prohry z dortmundského finále. [...] Čáslavskou musela po závodu 

                                                
157 Čáslavská in Československý sport 22. září 1966, s. 1, 23. září 1966, s. 1, 24. září 1966, s. 1, 26. září 
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chránit policie před bouřlivými projevy přízně publika, které by ji patrně nepustilo 

zdravou domů. Hotel Versailles, kde naše výprava bydlí, byl ve stavu novinářského 

obležení. Hrozen obdivovatelů visel i na voze, který odvezl naši reprezentantku do 

hotelu.“164 

Také poslední den roku 1966 se Čáslavská objevila na titulní straně 

Československého sportu. Spolu s Josefem Masopustem zde připíjejí čtenářům na 

zdraví v novém roce.165 Už to, že si deník vybral ze stovek možných sportovců právě 

tyto dva, svědčí o jejich výjimečném postavení.  

 

9.5 Rok 1967 

Úspěšní sportovci, potažmo sportovní celebrity, jsou pro veřejnost vzorem. 

Čáslavská se stala vzorem nejen pro dospělé, ale i děti. V Československém sportu 

otiskli fotografii mladých slečen, jak cvičí na gymnastickém náčiní; a s následujícím 

doprovodným textem: „Toť se ví, kluci šilhají po meruně, děvčata se zase spíš vidí ve 

Věře Čáslavské.[...] Do Spartaku Dejvice se houfuje dívčí mládež ze širokého okolí.“166 

Následující citace z Lidové demokracie pouze znovu dokládá již dříve zmíněné: 

„,Na žádnou ženu jsem v životě tak dlouho nečekal,‘ komentoval jeden pražský novinář 

postávání pražských reportérů, fotografů a filmařů v úterý odpoledne v halách 

zahraničních příletů v Ruzyni. Letadlo z Amsterodamu mělo půl druhé hodiny 

zpoždění, ale nakonec se všichni dočkali. Věra Čáslavská [...] se svou sbírkou pěti 

zlatých medailí a nádhernou trofejí absolutní mistryně Evropy ve sportovní gymnastice 

se stala terčem, kolem kterého neustále cvakaly objektivy fotoaparátů. Trochu v ústraní 

musely zůstat ostatní členky naší gymnastické výpravy, ale tak tomu je vždycky, když 

záře hvězdy svým jasem překryje všechno ostatní. A Věra Čáslavská je hvězdou 

československého sportu.“167  

Na výjimečnosti přidává celebritám i to, že se vídají či znají s dalšími slavnými 

osobnostmi. V případě Čáslavské se jednalo například o různá přijetí u politiků (včetně 

československého prezidenta), o kterých se zmiňuji dále. Při mistrovství Evropy 

v Amsterodamu se Čáslavská setkala i s holandskou princeznou: „Mezi 4 000 diváky 

byla i holandská princezna Margareta, která před zahájením finále odevzdala Věře 

                                                
164 (čt) in Lidová demokracie 17. října 1966, s. 4, uvozovky v originále 
165 Neuvedeno in Československý sport 31. prosince 1966, s. 1 
166 Neuvedeno in Československý sport 15. dubna 1967, s. 4 
167 (m) in Lidová demokracie 31. května 1967, s. 6, uvozovky v originále 
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Čáslavské stříbrnou medaili holandské královny Juliány. Princezna byla přítomna 

celému finálovému závodu. Po skončení poslední disciplíny – prostných – překvapila 

Čáslavská celý sál. Kytici, kterou dostala za vítězství, věnovala princezně a strhla tím 

diváky k bouřlivému potlesku.“168 Toto gesto je příkladem osobitosti, skromnosti a 

mimořádného charakteru Čáslavské, o kterém jsem psala výše.  

Při návratu z Amsterodamu vítal Čáslavskou na letišti i její budoucí manžel, atlet 

Josef Odložil. Československý sport otiskl jejich společnou fotografii s popiskem: „[...] 

před zvědavými kamerami se zastínil deštníkem a pak ji polibkem uvítal. Josef Odložil 

královnu gymnastiky Věru Čáslavskou. Teprve po té složil deštník a odněkud vykouzlil 

malou modrou kytičku, skromnou, ale zřejmě s velkým potěšením přijatou.“169 Tato 

fotografie byla otištěna na druhé straně listu. Na titulní straně byl umístěn hlavní článek 

o návratu gymnastek do vlasti, spolu s fotografií Čáslavské a předsedy ÚV ČSTV 

Emanuela Bosáka.170 Snímek s Odložilem se tedy nedostal na první stranu, přesto je 

podstatné, že byl vůbec otištěn. Projevil se zde zájem o soukromý život a vztahy Věry 

Čáslavské. 

Čáslavská byla díky svým mimořádným výkonům opakovaně přijata 

prezidentem republiky a jinými vládními činiteli. Následný příklad je z června roku 

1967, kdy byla pozvána na sjezd ČSM: „Zasedla v čestném předsednictvu sjezdu a byla 

delegáty nadšeně pozdravena dlouhotrvajícím skandovaným potleskem. O přestávce 

přijal vynikající sportovkyni první tajemník ÚV KSČ a president republiky Antonín 

Novotný [...] Soudruh Novotný blahopřál Čáslavské ke skvělým sportovním úspěchům, 

především k pěti titulům mistryně Evropy, které obhájila v minulém týdnu 

v Amsterodamu, a přál jí hodně zdaru v další činnosti.“171 Tato přijetí byla následkem 

skvělých výkonů Čáslavské na sportovním poli a s tím spojené dobré reprezentace 

Československa v zahraničí. Většině tvrdě pracujících obyvatel země se ale této cti 

nedostane. Přestože i oni leckdy vykonávají své maximum, s prezidentem si ruku 

nepodají. Je to jen dalším příkladem toho, že sportovní celebrity se něčím odlišují od 

„obyčejných“ lidí a zaujímají ve společnosti specifické postavení. 

O Čáslavské se nepsalo pouze v novinách, ale byla už tehdy součástí školní 

vědecké práce. Informoval o tom Československý sport, který otiskl rozhovor s Wilmou 

Rumanovou, Američankou se slovenskými kořeny, která psala práci na téma školní 

                                                
168 Fišer, in Československý sport 29. května 1967, s. 1, 3 
169 Neuvedeno in Československý sport 31. května 1967, s. 2 
170 (š) in Československý sport 31. května 1967, s. 1 
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tělovýchovy v ČSSR. Ta v rozhovoru uvedla: „Zajímalo mě, jakým způsobem vyrostli 

tak slavní sportovci jako například Zátopek a Čáslavská, jejichž jména jsou i v Americe 

velmi známá.“172 Myslím, že je zajímavé, že i takovouto zprávu noviny otiskly. Možná 

chtěly čtenářům ukázat, že Čáslavská není slavná pouze v Evropě, Japonsku a Mexiku, 

ale i ve Spojených státech.  

V roce 1967 se v kanadském Montrealu konala světová výstava EXPO 67. 

Československo měli propagovat mimo jiné naši gymnasté a gymnastky. Čáslavskou 

znali velmi dobře i zde: „Největším magnetem v naší výpravě se stala Věra Čáslavská. 

Kdybychom ji neochraňovali, asi by ji od rána do noci obklopovaly jen samé 

mikrofony, kamery, objektivy, musela by odpovídat nepřetržitě na tisíce dotazů 

novinářů a reportérů z celého světa.“173 

V říjnu obdržela Čáslavská od italského prezidenta Giuseppeho Saragata 

Mezinárodní cenu Kryštofa Kolumba.174 Čáslavská pro Československý sport 

vypověděla několik historek z pobytu v Itálii, mimo jiné se přihodilo následující: 

„Pozvali nás také na návštěvu do domu Martini – víte, ten alkohol – divila jsem se, proč 

mě tam fotograf pořád nenápadně přistrkával k barovému pultu, kde byly vystaveny 

lahve všech velikostí s firmou Martini. Říkala jsem, že bych si dala radši mléko. A pak 

jsem pochopila – chtěl si udělat snímek pro reklamu, že piju jen Martini...! Tak jsem 

honem zmizela, ještě by byly opletačky s olympijskými řády.“175 K reklamě 

v souvislosti s Čáslavskou se ještě vrátím, ale i tento příklad dokládá, že už tehdy byli 

sportovci žádaní pro propagaci zboží. Tedy alespoň v zahraničí. 

Po mistrovství ČSSR ve sportovní gymnastice přinesl Československý sport 

zajímavý postřeh. Ačkoli Čáslavská obhájila titul ve všech pěti disciplínách, po prvním 

dni závodu lehce ztrácela na kladině, což hned okomentoval jistý deník: „V pátek 

v povinných sestavách dostala Řimnáčová o 66 tisícin vyšší známku na kladině než 

Čáslavská. Jeden pražský deník okamžitě přinesl senzační titulek, že Čáslavská byla na 

kladině poražena. Domyslíme-li toto exponované postavení Čáslavské nejen v Evropě a 

ve světě, ale v nemenší míře i doma, musíme se hluboko poklonit její mravní síle.“176 

Tím pražským deníkem byla Lidová demokracie, která skutečně vydala článek s titulem 

                                                                                                                                          
171 Neuvedeno in Československý sport 6. června 1967, s. 1 
172 Velíšek in Československý sport 9. června 1967, s. 2 
173 Novák in Československý sport 16. června 1967, s. 2 
174 (š) in Československý sport 14. října 1967, s. 1, 7 
175 Tamtéž 
176 Neuvedeno in Československý sport 11. prosince 1967, s. 1-2 
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Čáslavská poražena na kladině!177 Toto vysoce exponované – celebritní – postavení 

Čáslavské muselo být opravdu velmi vysilující a náročné. Z pohledu celebritizace 

sportovců pak jasně dokládá, že senzační zprávy byly žádané už tehdy.  

O jistém celebritním zákulisí života Věry Čáslavské promluvila její sestra Eva. 

Bylo to pro Československý sport, který chtěl vytvořit medailonek o Věře Čáslavské 

trochu jiným způsobem, a tak vyzpovídal její tři sourozence. Eva Čáslavská-Moravcová 

řekla: „Někdo možná Věře závidí. Ale co má ze života? Vypadá to vábně – jezdit do 

zahraničí, vidět se v časopisech a na plátnech kin. Ale nikdo už neřekne, že ta holka 

nemá kousek soukromí, nikdo nenapíše, co to znamená být stále upravená, dobře 

oblečená, usměvavá a v dobré náladě. Tak ji chce vidět veřejnost.“178 Už tehdy se tedy 

projevovaly jisté bulvární tendence médií, např. zájem o zevnějšek celebrit a jejich 

soukromí.   

 

9.6 Rok 1968 

Věra Čáslavská podle mých informací nevystupovala oficiálně v žádné reklamě, 

ale přesto jsem našla dva případy, kdy byla využita její sláva, respektive popularita 

gymnastiky k propagaci jistých produktů. V obou případech se jednalo o inzeráty 

v Československém sportu z roku 1968. V prvním případě byla v reklamě kresbou 

vyobrazena gymnastka, vzezřením velmi podobná Čáslavské, při stoji na rukou. 

Závěrečné motto pod reklamním textem znělo. „SPRÁVNÁ VÝŽIVA – zázemí 

výkonného sportovce“, následoval název propagovaného podniku: POTRAVINÁŘSKÝ 

OBCHOD, Praha.179 V druhém případu byla v reklamě také nakreslena gymnastka, 

tentokrát už ale nevypadala jako Čáslavská, text inzerátu zněl: „Sportovní typ dámských 

hodinek je nejvhodnější pro sportovní typ žen.“180 V druhém případu už tedy 

nefigurovala přímo ani přeneseně Čáslavská, ale využita zde byla velká popularita 

gymnastického sportu. 

Rok 1968 měl zásadní vliv na budoucí život Věry Čáslavské. Na prvopočátku 

všeho stojí její podpis pod manifestem Dva tisíce slov, který nikdy neodvolala. 

                                                
177 (uz) in Lidová demokracie 9. prosince 1967, s. 6 
178 Fišer in Československý sport 16. prosince 1967, s. 3 
179 Neuvedeno in Československý sport 7. června 1968, s. 6, velká písmena v originále 
180 Neuvedeno in Československý sport 24. června 1968, s. 7 



  

 
 

81

Když do Československa v srpnu přijela sovětská okupační vojska, byla na 

předolympijském soustředění v Šumperku.181 Rozhlas tehdy varoval signatáře 

manifestu, ať se ukryjí do bezpečí. Čáslavská se ukryla na horské chalupě Vřesová 

studánka. Přesto nepřerušila závodní přípravu a trénovala v jesenických lesích.182 

Z mechu si udělala prostná, z větví bradla a z klád kladinu.183 Olympiáda v Mexiku byla 

na programu v říjnu. 

Ještě před zahájením mexických olympijských her vyšel v Československém 

sportu článek o tom, že se v olympijské vesnici zabydleli mexičtí státní úředníci a již 

teď registrují zájemce o byty, které se uvolní po skončení závodů.184 Tento článek 

uvádím jako příklad toho, že Čáslavská nemusí mít s určitou věcí nic společného, ale 

v novinách ji s ní dokáží spojit. Zmíněný článek je totiž nazvaný: K PRONAJMUTÍ BYT 

PO ČÁSLAVSKÉ. S Čáslavskou však zpráva v podstatě nijak nesouvisí, ani se o ní 

v samotném článku už znovu nemluví. Článek měl zřejmě díky slavnému jménu 

vypadat zajímavěji.  

Po příjezdu do Mexika již tradičně následovalo vřelé přijetí: „Největší pozornost 

v novinách, pokud jde o naše sportovce, je soustředěna od samého začátku na Věru 

Čáslavskou. Fotografie z jejího příletu otiskly všechny mexické deníky.“185 Také o 

trénink Čáslavské byl velký zájem: „První trénink Čáslavské přilákal do tělocvičny 

reportéry všech mexických listů i zahraniční zpravodaje. Vesměs všichni uveřejňují 

dlouhé reportáže s fotografiemi. [...] Čáslavská tak vytlačila v publicitě z prvního místa 

svou největší soupeřku Natašu Kučinskou.“186 

Další drobností, která ukazuje na mimořádné (celebritní) postavení Čáslavské 

v československém tisku, bylo otisknutí její odpovědi na otázku Československého 

sportu. Pozoruhodná byla forma otisknuté odpovědi. Deník totiž okopíroval její ručně 

psanou odpověď i s podpisem a takto ji, nijak neupravovanou, zveřejnil.187 Záměrem 

mohlo být, aby se čtenáři Čáslavské o to více přiblížili a poznali ji zase o něco lépe. 

Lidová demokracie (zřejmě oprávněně) označila Čáslavskou za hvězdu 

olympiády: „Jakmile Věra Čáslavská vytáhne paty z ,dívčí‘ ohrady v olympijské 

vesnici, ani na chvilku nezůstane sama. Ruce jí bolí od autogramů víc než od cvičení. Je 

                                                
181 Kosatík 2012, s. 79 
182 Tamtéž, s. 79-80 
183 Kirchner, Slepička 2000, s. 31 
184 Neuvedeno in Československý sport 11. září 1968, s. 1, 3 
185 Popper in Československý sport 4. října 1968, s. 1, 8 
186 (čt + re) in Lidová demokracie 3. října 1968, s. 8 
187 Neuvedeno in Československý sport 11. října 1968, s. 3 
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skutečnou hvězdou olympiády a vedení výpravy musí neustále odmítat žádosti o 

interview s čs. mistryní.“188  

Osobnost Věry Čáslavské byla natolik mimořádná, že strhávala veřejnost 

k různým projevům náklonnosti. Lidé jí posílali různé dary, mnohdy i velmi osobní, 

například svatební šaty pro případ, že by se chtěla v Mexiku vdávat.189 Na 

pravděpodobnost svatby Čáslavské s Odložilem se v Mexiku dokonce sázelo: „Nejvíc 

starostí a úvah, zda svatba bude nebo ne, má mexický tisk. Jde to tak daleko, že 

v Mexiku se sází 100:1, že v sobotu po soutěži gymnastek na nářadích se svatba 

Čáslavské s Odložilem konat bude.“190 

Čáslavská nakonec na olympiádě vybojovala čtyři zlaté (osmiboj, bradla, 

prostná, přeskok) a dvě stříbrné medaile (kladina a družstva).191 Po svém vynikajícím 

výkonu byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa a druhou nejpopulárnější ženou 

planety po Jacqueline Kennedyové, vdově po americkém prezidentovi.192 Sama 

Čáslavská oslavila svůj úspěch svatbou s atletem Josefem Odložilem. Původně se mělo 

jednat o tajný obřad, ale po té, co se informace o plánovaném sňatku dostala do 

mexických novin, do katedrály Panny Marie Guadalupské na historickém náměstí 

Zocalo dorazily tisíce lidí.193 Svatbu v deníku Československý sport hezky popsal 

redaktor Jan Popper, který si dopředu připravil svatební medailonek, jejž ale musel po 

absolvování obřadu celý změnit: „Z takto připraveného textu mi po absolvování 

devítihodinové (!) svatební procedury zbyla jediná věta – ta o té nejpopulárnější dvojici 

světa – a nezapomenutelný zážitek. [...] V době našeho příjezdu bylo v katedrále [...] 

16 000 lidí – a kolem dalších 10 000 (!) v ochozech. [...] V minutě nás obklopila 

nadšená, usmívající se, avšak bezohledně postupující masa lidí. Z našeho dvojstupu se 

v okamžiku stal ochranný val: Ženy a ženich uprostřed, muži, pevně zaklesnutí do sebe 

rameny, v kruhu kolem nich. [...] Připadali jsme si jako uprostřed kotle. [...] Druhé 

martyrium jsme prožili při hlemýždím postupu k oltáři. Tam zase byli hlavní překážkou 

lidé s kamerami, snad dvě stovky. Ale nakonec se podařilo jakžtakž vše připravit. 

Arcibiskup Miranda vykonal obřad. [...] Konečně zájem trochu zeslábl, ukázala se 

možnost vyvést Josefa s Věrou podzemními hrobkami a knihovnou s tisíc let starými 

                                                
188 (č + re) in Lidová demokracie 4. října 1968, s. 8, uvozovky v originále, gramaticky špatně použité 
dlouhé „í“ ve slovním spojení „ruce jí bolí“ je v originálním textu 
189 Neuvedeno in Československý sport 11. října 1968, s. 1 
190 Neuvedeno in Lidová demokracie 25. října 1968, s. 8 
191 Kosatík 2012, s. 86 
192 URL: <http://vera68.ceskatelevize.cz/o-filmu/> [citováno 24. ledna 2013]. 
193 Kosatík 2012, s. 95-96 
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tisky k tajnému východu – a odtud sprintem do připraveného vozu s doprovodem 

policejních motocyklů.“194 „Byla to nejcelebritnější svatba v české historii. Nikdy 

předtím a nikdy potom nevyvolala svatba českých občanů takové davové šílenství jako 

26. října 1968 na historickém náměstí v Mexico City.“195  

Chtěla jsem porovnat, jaký prostor byl věnován svatbě Čáslavské oproti jiným 

svatbám sportovců z téhož roku. V roce 1968 otiskl Československý sport na titulní 

straně informace o svatbách stolní tenistky Lužové s hokejistou Hejmou196 a umělecké 

gymnastky Hlaďové se stolním tenistou Staňkem.197 Změřila jsem plochu celé titulní 

strany a pak místo, jaké zaujímal daný článek i s fotografií. První svatba zabrala plochu 

3,4 % z celé titulní strany, druhá 6,4 %. O svatbě Čáslavské se psalo na první a třetí 

straně listu. Zpráva z titulní strany zaujímala plochu 11,2 %, zpráva z třetí strany 26,8 

%. Tedy už jen první část oznámení o svatbě Čáslavské z titulní strany deníku zabralo 

více místa než předchozí dvě svatby dohromady. S velkou plochou věnovanou této 

události samozřejmě souvisí také její dramatický průběh, který je popsán výše. 

Každopádně je to další příklad toho, jaké mimořádné pozornosti se dostávalo Věře 

Čáslavské u naší i zahraniční veřejnosti. 

Po olympijských hrách v Mexiku ukončila Věra Čáslavská závodní kariéru. „Z 

gymnastických pódií odcházela na vrcholu slávy, provázena potleskem plným obdivu a 

opravdové náklonnosti.“198  

Po návratu z Mexika ji v Praze, kromě velkého uvítání na letišti, čekalo také 

přijetí na Hradě u prezidenta Svobody a dalších vrcholných politiků.199 Obdržela Řád 

republiky a svatební dar, čajový servis z karlovarského porcelánu.200 Tyto projevy 

obdivu však neměly dlouhého trvání. Brzy začal vadit její podpis pod manifestem Dva 

tisíce slov. 

Co se týče článků věnujících se soukromí Čáslavské, koncem 1968 se tisk 

zabýval především jejím milostným životem, např. svatební cestou na Capri: „Manželé 

Odložilovi odcestovali v úterý z Prahy do Říma, kde pro ně italský olympijský výbor 

připravil slavnostní večeři. Po krátkém římském pobytu odcestují naši olympijští 

                                                
194 Popper in Československý sport 28. října 1968, s. 3 
195 Petráček in Lidové noviny 7. prosince 2010, s. 12 
196 Neuvedeno in Československý sport 11. června 1968, s. 1 
197 Neuvedeno in Československý sport 11. září 1968, s. 1 
198 URL: <http://www.olympic.cz/front/athlete/1376> [citováno 23. května 2013]. 
199 Kosatík 2012, s. 103 
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reprezentanti k osmidennímu pobytu na Capri.“201 Čáslavská pro Československý sport 

po návratu z Itálie vypověděla následující: „...umíte si představit svatební cestu, když 

vám na každém kroku cvakají spouště fotoaparátů? [...] Poprosila novináře – a ti jí 

vyhověli. V příštích dnech je nebylo vidět: stáli schovaní za stromy a v keřích a 

odtamtud při toulkách novomanželů se ozývalo pokračující ,cvak, cvak‘. “202 

 Dále se v Československém sportu objevil článek s názvem Proč místo 

milionáře Odložil?203 Jednalo se o rozhovor s Čáslavskou o jejích budoucích plánech, 

které se týkaly studia a také toho, jak se seznámila s manželem a proč si ho vybrala: 

„Ano, je to pravda, že se o mě ucházeli i milionáři ze zahraničí. Proč jsem si vybrala 

právě Pepíka Odložila? Protože ho mám ráda.“ 

9.7 Rok 1969 

Koncem ledna 1969 byl vyhlášen výsledek desátého ročníku novinářské ankety 

o nejlepší sportovce ČSSR za minulý rok. Čáslavská zvítězila již počtvrté a stala se tak 

nejúspěšnějším účastníkem této ankety v její dosavadní historii.204 

Přestože v roce 1969 už Čáslavská nezávodila, neustále se objevovala ve 

zprávách o gymnastických soutěžích. Titulky hlásaly například následující: Po deseti 

letech bez Čáslavské205, Kdo po Čáslavské?206, Poprvé bez Věry207, Kdo převezme pohár 

po Čáslavské?208. Leckdy se jedná o článek, ve kterém ani Čáslavská nefiguruje nebo je 

v něm jen zmíněna. Například článek z Československého sportu nazvaný Kdo 

převezme pohár po Čáslavské?, se věnuje mistrovství Evropy ve sportovní 

gymnastice.209 Mohl by se tedy zajisté jmenovat i jinak. Čáslavská je v tomto článku 

zmíněna pouze jako bývalá držitelka poháru: „Plné čtyři roky byl ve vlastnictví Věry 

Čáslavské. Dnes o něj bude bojovat 37 gymnastek z 19 zemí Evropy.“210 Stále se zde 

tedy objevovalo její slavné jméno. Stávalo se tak ale v souvislosti s gymnastikou. To už 

neplatí pro následující článek, nazvaný V. Čáslavská s atlety do USA211. Název evokuje, 

že tam jede cvičit a je hlavní hvězdou sportovní výpravy. Hlavní hvězdou evidentně 

                                                
201 (ui) in Lidová demokracie 6. listopadu 1968, s. 8 
202 Fišer in Československý sport 30. listopadu 1968, s. 1, uvozovky v originále 
203 Fišer in Československý sport 30. října 1968, s. 1, 4 
204 (a) in Lidová demokracie 29. ledna 1969, s. 8 
205 (a) in Lidová demokracie 21. února 1969, s. 8 
206 (a) in Lidová demokracie 16. dubna 1969, s. 8 
207 Fišer in Československý sport 1. května 1969, s. 7 
208 Fišer in Československý sport 8. května 1969, s. 7 
209 Fišer in Československý sport 17. května 1969, s. 1 
210 Tamtéž 
211 (re) in Lidová demokracie 8. ledna 1969, s. 8 
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byla, ale jela pouze v roli diváka. Tři atleti, kteří do USA jeli opravdu závodit, se 

v názvu této zprávy dostali do stínu jména Čáslavské. 

Jak už jsem zmiňovala v první kapitole, celebrity jsou lidé, kterým je dán větší 

prostor k vystupování. Jako příklad, který toto demonstruje u Čáslavské, jsem si vybrala 

její vyjádření, směřující k matce Jana Palacha, které na titulní straně otiskl 

Československý sport: „Vážení paní Palachová, je mi velmi zatěžko nalézt v této chvíli 

slova, jimiž bych Vám vyslovila svou hlubokou účast a soustrast. [...] Je nyní povinností 

nás všech Čechů a Slováků bojovat za to, aby základní lidská práva se v naší krásné 

vlasti jenom neproklamovala, ale co nejdříve uskutečnila. [...] Vaše VĚRA 

ODLOŽILOVÁ-ČÁSLAVSKÁ.“212  

V neposlední řadě se noviny v tomto roce věnovaly také narození dcery 

Čáslavské. Československý sport 5. srpna v článku MÁME HOLČIČKU informoval o 

jejím narození.213 Následující den deník otiskl fotku Čáslavské a miminka 

z porodnice.214 Dne 7. srpna pak vyšel článek o tom, jak Čáslavskou v porodnici 

navštívily její bývalé kolegyně gymnastiky; deník ji v této souvislosti dokonce přirovnal 

k herečce Sophii Loren: „Děti slavných lidí mají o publicitu postaráno. Nedávno 

prolétly světem snímky maličkého Carlo Ponti se zářící maminkou – filmovou hvězdou 

Sophií Loren. V Československu jsme nezůstali pozadu. Máme svoji gymnastickou 

královnu Věru Čáslavskou-Odložilovou. Sotva se rozkřiklo, že v pondělí přivedla na 

svět prvorozenou holčičku, oblehli porodnici u Apolináře reportéři a fotografové.“215 

Deník se k Čáslavské s miminkem vrátil v září článkem SPORTOVCI – rytmus- 

HUDBA, kde psal o hudebních preferencích Čáslavské.216 Článek byl doplněn 

karikaturou Čáslavské, která se sklání nad kolébkou a svému miminku zpívá Hajej 

dadej217. Na Štědrý den vyšel v Lidové demokracii rozhovor s Věrou Čáslavskou, kde 

popisuje svůj vztah k dceři: „,Co to jsou všechny vavříny a medaile? Co ta sláva kolem? 

Existuje větší radost, přesto, že je skromná, tichá a někdy i bolestivá. Podívejte se na 

ni!‘“218 Dále se také vyjádřila k sportovnímu vývoji dcery a vlastnímu životu 

profesionální sportovkyně: „V žádném případě ji nebudeme nutit ani ovlivňovat. Ať se 

sama rozhodne. Byla bych však nejšťastnější, kdyby sportovala z lásky, ze záliby. Já 

                                                
212 Čáslavská-Odložilová in Československý sport 23. ledna 1969, s. 1, kurziva a velká písmena v 
originále 
213 Švagrovská in Československý sport 5. srpna 1969, s. 3, velká písmena v originále 
214 Neuvedeno in Československý sport 6. srpna 1969, s. 4 
215 Švagrovská in Československý sport 7. srpna 1969, s. 7 
216 Neuvedeno in Československý sport 19. září 1969, s. 6, velká písmena v originále 
217 Tamtéž 
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jsem plných jedenáct let vlastně nežila jen proto, že jsem sport pěstovala profesionálně. 

Sláva chutná také trpce.“219 Poslední považuji za klíčové v tom smyslu, že vyjádření 

Čáslavské odhaluje zákulisí toho, když je někdo sportovní celebritou. Jen na základě 

talentu a úmorných tréninků, které jsou veřejnosti většinou skryty, může sportovec 

výrazně vyniknout nad ostatní. Ani pak ale jeho život nemusí být idylický, jak se často 

může zdát. 

 

9.8 1970–1989 

Zmíněné články jsou na dlouhou dobu to jediné, co se o Věře Čáslavské psalo. 

Důvodem bylo to, že „...najednou nebylo důležité, co Věra v roce 1968 sportovně 

dokázala, ale co při tom podepsala. Spolu s manželi Zátopkovými a skokanem na lyžích 

Jiřím Raškou byla poslední ze čtveřice slavných sportovců, jejichž podpisy pod 

manifestem Dva tisíce slov nyní začaly hodně vadit.“220 Ostatní pod nátlakem postupně 

odvolali, Čáslavská však nikoliv.221 První problém nastal při vydání její knihy, Cesta na 

Olymp. Ačkoliv měla rukopis hotový koncem roku 1969, kniha nakonec vyšla až v roce 

1972, oproti původnímu rukopisu byla téměř o polovinu kratší. 222 

V roce 1971 byla vyloučena z řad tělovýchovné organizace Rudá hvězda a 

nebylo jí umožněno vykonávat trenérskou funkci. 223  

Až v roce 1974 konečně dostala práci. Byla jmenována trenérkou dívčího 

gymnastického družstva Sparty Praha.224 „Ale byla jsem tam na zapřenou. Nesměla 

jsem se ukazovat, jen trénovat dětičky. Když přišla návštěva, musela jsem do šatny.“225 

Trenérské činnosti se v letech 1979 až 1981 věnovala v Mexiku.226 To, že byla mexická 

žádost o její trenérské působení přijata, mělo politický podtext, mimo jiné šlo o těsnější 

spolupráci mezi socialistickými zeměmi.227  

Stejně jako v sedmdesátých letech se o ní stále nepsalo. Sportovní komentátoři 

gymnastických přenosů nikdy nezmínili její jméno.228 Tato situace se začala pozvolna 

                                                                                                                                          
218 (nj) in Lidová demokracie 24. prosince 1969, s. 8 
219 Tamtéž 
220 Kosatík 2012, s. 105 
221 Tamtéž, s. 106-107 
222 Tamtéž , s. 108-110 
223 Tamtéž, s. 114 
224 Tamtéž, s. 103, 105, 126-127 
225 Vačkář  in Magazín Dnes + TV: týdenní barevná příloha MF Dnes 3. května 2007, s. 20 
226 URL: < http://vera68.ceskatelevize.cz/vera-caslavska/> [citováno 31. ledna 2013]. 
227 Kosatík 2012, s. 129 
228 Tamtéž, s. 154 
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měnit až v roce 1983, kdy do Prahy přijel předseda Mezinárodního olympijského 

výboru, Juan Antonio Samaranch, a přál si setkat se s Čáslavskou a Zátopkem. Akci, při 

které jim předal prestižní Zlatý olympijský odznak, nešlo utajit. Tak se veřejnost po 

letech v novinách opět dočetla o Věře Čáslavské.229 Čáslavská se mohla konečně 

veřejně vrátit ke svému oboru. V Praze na Spartě začala znovu trénovat gymnastickou 

reprezentaci.230 Stala se dokonce československou zástupkyní v Evropské gymnastické 

unii, což obnášelo cestování do ciziny jako rozhodčí při mezinárodních závodech.231 

Soukromý život Věry Čáslavské nebyl veřejnosti během normalizace příliš 

známý. Ona sama se k němu částečně vyjádřila až v dokumentu Olgy Sommerové Věra 

68 a ve svém autorizovaném životopise Život na Olympu. S manželem Josefem 

Odložilem měla dvě děti, Radku a Martina. Manželství ale nebylo šťastné. V roce 1987 

podala žádost o rozvod.232 

 

9.9 1989–1992 

Po revoluci v listopadu 1989 se Čáslavské dostalo prvních zadostiučinění, když 

ji v prosinci zvolili do předsednictva ústředního výboru ČSTV a Český klub fair play jí 

udělil medaili za celoživotní postoje.233 V dubnu 1990 bylo zvoleno nové vedení 

Československého olympijského výboru, přičemž Čáslavská se stala jeho 

předsedkyní.234 

V lednu 1990 jí Václav Havel nabídl post první porevoluční pražské primátorky. 

Tuto nabídku odmítla, ale přijala funkci poradkyně prezidenta. Stala se z ní ředitelka 

sekce pro sociální politiku, což kromě sociální oblasti obnášelo také sféru zdravotnictví, 

školství, vzdělávání, mládeže a tělovýchovy. Čáslavská tehdy vyřizovala tisíce dopisů a 

snažila se jejich pisatelům pomoci. Tuto práci vykonávala až do léta roku 1992.235  

 

                                                
229 Kosatík 2012, s. 154-155 
230 Tamtéž, s. 155 
231 Tamtéž  s. 155 
232 Tamtéž, s.  141-145 
233 Tamtéž, s. 164 
234 Tamtéž, s. 175 
235 Tamtéž, s. 164-171 
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9.10 1993 

V srpnu 1993 zasáhla do života Čáslavské rodinná tragédie. Když se její 

exmanžel Odložil vydal na diskotéku u Cimbury v Jeseníkách, náhodou se tam setkal i 

se synem Martinem.236 Při rvačce, ke které tehdy došlo, dostal Odložil od Martina pěstí 

do obličeje. Utrpěl poranění lebky s krvácením do mozku. Na jeho následky o měsíc 

později zemřel.237  

Nyní se zaměřím na to, jak o incidentu referovaly Lidové noviny a jak přitom 

psaly o Čáslavské. V prvním článku o události je zmíněna následovně: „Předsedkyně 

českého olympijského výboru V. Čáslavská nám k případu řekla, že její bývalý manžel 

7. srpna upadl na dlažbu a poranil si mozek. Jakékoliv cizí zavinění vyvrátila. Naopak 

podle jiných informací byl J. Odložil surově zbit, mezi útočníky měl být údajně i jeho 

syn Martin.“238 V druhém článku je informace o tom, že Odložilův stav je i nadále 

kritický a že: „Pacienta již navštívila V. Čáslavská, ale nemohla s ním mluvit, protože 

se dosud neprobral z hlubokého bezvědomí.“239 Zářijová zpráva o Odložilově úmrtí 

zmiňuje Čáslavskou jako jeho exmanželku.240 Obsahuje také její postoj k události: „To, 

že se někteří snaží obvinit Martina z jeho smrti je podle Věry Čáslavské dalším krokem 

ve zlovolné kampani proti její osobě.“ Noviny dále citují Čáslavskou, podle které mají 

útoky proti ní původ v rodinných neshodách; očekává řádné a objektivní prošetření 

případu a zdůraznila také, že smrt Odložila se jí osobně velmi dotkla.241 V rozsáhlém 

článku ze 17. září byla Čáslavská v medailonku o Odložilovi zmíněna jako jeho 

exmanželka a matka dvou dětí.242 V samotném článku, který se zabýval osudným 

večerem, o ní bylo napsáno, že se krátce před Odložilovým odchodem na diskotéku 

potkali a vyměnili si názor ohledně výchovy dětí. Autor článku, Jan Pergler, 

poznamenal, že názory na incident se v tamním kraji různí: „Někteří místní obyvatelé 

tvrdí, že Věra Čáslavská obchází okolí a snaží se uplatit svědky, jiní to zase vyvracejí 

s tím, že je Martin nevinný. Pravda je, že při naší návštěvě nám údajné ovlivňování 

                                                
236 Kosatík 2012, s. 182-184, pozn. Výpovědi svědků nehody, rodiny Čáslavských i Odložilových se zcela 
neshodují. V knize Věra Čáslavská – Život na olympu je incident incident popisán jako nehoda, kdy Josef 
Odložil „začal kolem sebe mydlit naslepo, jednou ranou zasáhl Martinovu přítelkyni, snažil se pěstí trefit 
i do Martina. Ve skrumáži se nakonec jako první trefil pěstí Martin: bez úmyslu, impulzivně, s touhou 
ukončit tu šíleně trapnou situaci, nikoli svého otce zabít nebo jakkoli zranit.“ in Kosatík 2012, s. 184 
237 Kosatík 2012, s. 184 
238 (jik) in Lidové noviny 18. srpna 1993, s. 2, chybně použité malé písmeno „č“ v názvu Českého 
olympijského výboru, je použito v originálním textu 
239 (and) in Lidové noviny 21. srpna 1993, s. 2 
240 (hop) in Lidové noviny 13. září 1993, s. 1 
241 (hop) in Lidové noviny 13. září 1993, s. 8 
242 Pergler in Lidové noviny 17. září 1993, s. 8 
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svědků ze strany Věry Čáslavské nikdo nepotvrdil, všichni o něm pouze slyšeli od 

sousedů.“243  

Celkem se jméno Čáslavské objevilo v šesti ze sedmi článků, které v srpnu a září 

1993 v Lidových novinách o události pojednávaly. Pouze ve dvou případech se 

Čáslavská k události nějakým způsobem vyjadřovala. Ve zbylých čtyřech článcích o ní 

bylo referováno, jako o návštěvnici nemocnice, matce Martina Odložila, jednou se psalo 

o ztraceném kufříku Josefa Odložila, který měl mj. obsahovat podklady pro soudní spor 

s Čáslavskou a jednou byla zmíněna v souvislosti s ovlivňováním svědků. Až na 

poslední uvedený případ, jsem při svém zkoumání nenarazila na negativní kampaň proti 

Čáslavské, na kterou si stěžovala. Důvodem, může být malý prozkoumaný vzorek a 

skutečnost, že „nejhůře“ o ní psal bulvární tisk244. Ten ale není předmětem zkoumání 

mé práce. Nicméně uvádím příklad, jak se k tomuto tématu vyjádřil Pavel Kosatík, autor 

životopisu o Věře Čáslavské: „Byl stvořen mediálně odpudivý obraz mladého pachatele, 

protekčního spratka znetvořeného výchovou slavné matky. [...] K tomu všemu také 

Martin cítil, že v médiích není zamířeno jenom na něj, ale i na jeho matku, snad 

dokonce hlavně na ni. To ona se měla provinit mizernou výchovou, to ona měla bránit 

synovi v kontaktech s otcem, až všechno skončilo otcovraždou.“245 Kosatík dodává, že 

už před vynesením rozsudku u soudu, bylo o Odložilově vině rozhodnuto v médiích. A 

nejen o něm: „Ta, ke které byli nuceni v posledních několika letech vzhlížet, byla nyní 

mediálně zašlapána do bláta, jako ta špatná, špatná, špatná.“246 

 

9.11 1996–2009 

V listopadu 1996 potvrdil krajský soud rozsudek okresní instance, čímž byl 

Martin Odložil odsouzen na čtyři roky nepodmíněně ve věznici s ostrahou.247 V lednu 

1997 mu Václav Havel udělil prezidentskou milost.248 V této souvislosti se v novinách 

začaly objevovat články pochybující o správnosti takového rozhodnutí, mnohdy 

doprovázené pochybnostmi o Havlově nestrannosti z důvodu jeho přátelství s Věrou 

Čáslavskou: „Skutečnost je však taková, že mezi námi rovnými jsou i rovnější, pro které 

platí různá privilegia, včetně odpovídajícího pojímání práv. O tom mě opět přesvědčila 

                                                
243 Pergler in Lidové noviny 17. září 1993, s. 8 
244 Kosatík 2012, s. 185-186 
245 Tamtéž, s. 189, 192 
246 Tamtéž , s. 193-194 
247 Tamtéž, s. 200 
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kauza Martina Odložila, syna významné osobnosti paní Čáslavské.“249 Jelikož Havel 

využil svého práva rozhodnutí nijak nekomentovat, spekulovalo se o různých důvodech 

jeho milosti. Kromě přátelství s Čáslavskou také o tom, zda-li nechtěl ulehčit jejímu 

zdravotnímu stavu, na kterém se náročné roky od smrti Josefa Odložila začaly 

podepisovat: „Václav Havel přesto své pravomoci využil a trest bez odůvodnění 

prominul – zřejmě kvůli špatnému psychickému stavu Věry Čáslavské.“250 

Zdravotní stav Čáslavské se tak stal dalším tématem, kterému se noviny 

věnovaly: „Dva na sobě nezávislé zdroje potvrdily, že matka osvobozeného Martina 

Odložila Věra Čáslavská se léčí v Psychiatrickém centru v Bohnicích, protože se po 

konečném rozsudku loni na podzim nervově zhroutila.“251 Čáslavská se skutečně, i přes 

udělenou milost jejímu synovi, uzavřela do sebe, přestala vést veřejný život a jeden čas 

byla i hospitalizována na psychiatrii v pražských Bohnicích.252 V roce 1996 už znovu 

nekandidovala na post předsedkyně Českého olympijského výboru a neúčastnila se ani 

zasedání Mezinárodního olympijského výboru, jehož byla od roku 1995 členkou: 

„Zasedání Mezinárodního olympijského výboru začalo včera v Naganu bez zastoupení 

České republiky. Členka MOV Věra Čáslavská do dějiště her neodletěla, neboť její 

zdravotní stav se zhoršil a lékař jí cestu nedoporučil.“253  

Přestože bulvární tisk není předmětem mého zkoumání, ráda bych pro ilustraci 

přiblížila několik zpráv, které o Čáslavské v této době publikoval. Koneckonců, bulvár 

je nedílnou součástí života snad všech celebrit, neméně těch sportovních, proto bych, 

vzhledem k tématu své práce, nerada tento způsob referování o sportovních celebritách 

zcela vynechala. Bulvární média se totiž postupně stala významnou složkou české 

mediální krajiny. O Čáslavské psal v roce 2001 například deník Blesk. Titulek zprávy 

na titulní straně hlásal Věro, máme o tebe strach!254, doprovozen byl fotografií cizí staré 

ženy, která měla představovat zchátralou Čáslavskou.255 Deník Super se u příležitosti 

šedesátin Čáslavské vrátil ke kauze smrti Josefa Odložila:  „...prezident Václav Havel, 

víc než jen kamarád slavné sportovkyně, udělil pachateli po roce milost. S hanebnou 

protekcí se prostí obyvatelé Domašova dodnes nemohou smířit.“256. Další bulvární 

                                                                                                                                          
248 Kosatík 2012, s. 202 
249 Hanus in Haló noviny 29. ledna 1997, s. 5 
250 Rychlý in Právo 28. ledna 1997, s. 4 
251 (rep) in Mladá fronta DNES 25. ledna 1997, s. 3 
252 Kosatík 2012, s. 211 
253 (per) in Sport 3. února 1998, s. 15 
254 (rep) in Blesk 7. Prosince 2001, s. 1 
255 Kosatík 2012, s. 219 
256 Nosko in Super 2. května 2002, s. 14 
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plátek, Šíp, v roce 2007 nadepsal svou titulní stranu: Olympijská legenda na dně! Věra 

Čáslavská!257 Článek, ke kterému byla rovněž záměrně přiložena chybná ilustrační 

fotografie s cizí „zpustlou“ ženou, popisoval, jak Čáslavská chátrá, trpí depresemi, 

nestará se o svůj zevnějšek, ale stále má manýry celebrit, když komanduje personál 

v domě s pečovatelskou službou.258 Poslední článek, který chci zmínit je z deníku Aha! 

z roku 2009. Věnoval se přestěhování Čáslavské do Černošic, zpátky do domu po 

rodičích. Titulky byly následující: Odešla ze starobince! Bude bydlet s vrahem svého 

muže!259. I tímto způsobem se tedy referovalo v nedávné době o sportovní celebritě 

Věře Čáslavské. Přestože se novinářům vyhýbala a do telefonu se hlásila pod 

vymyšlenými jmény260, vycházely o ní až urážlivě laděné články. Někdy halené do 

přetvářky zájmu (Věro, máme o tebe strach!), ale přesto negativní. 

Co se týče mnou zkoumaného deníku, Lidových novin, výsledky i s grafem jsou 

uvedeny níže. Články obsahovaly nejvíce informace o profesním životě Čáslavské, 

především zmínky o její práci v Českém olympijském výboru, Mezinárodním 

olympijském výboru a připomínky jejích sportovních úspěchů z šedesátých let. 

V souvislosti se soukromým životem Čáslavské se psalo především o událostech 

týkajících se smrti Josefa Odložila, následného soudního sporu a prezidentovy milosti. 

Dále také o opětovném vstoupení Čáslavské do veřejného života koncem roku 2009 a 

jejích dalších aktivitách. Tyto zprávy se podstatně lišily od předchozích, bulvárních. 

Například ta z roku 2000, kde se píše: „Rodinná tragédie dostala gymnastickou 

královnu a hrdinku národa tam, kam ji nedotlačili komunisté. [...] Stýká se jen s hrstkou 

nejbližších. Mnoho lidí jí chce pomoci, ale nevědí jak. Dámě, která, kdyby nyní 

reprezentovala republiku na různých fórech sportovní diplomacie, by šla opět od 

triumfu k triumfu a svět by se jí klaněl.“261 Koncem roku 2009 vyšel v Lidových 

novinách článek s průvodními slovy: „Vrátila se. [...] ...už opět vystupuje na veřejnosti. 

A opět sklízí ovace.“ Věra Čáslavská v něm popisuje, jak se pomalu začíná vracet do 

veřejného života: Vyhověla pozvání Klubu českých olympioniků a zúčastnila se jejich 

setkání, v anketě Sportovec roku 2009 se objevila v přímém přenosu v televizi a 

                                                
257 Třešňák, Šmídová in Šíp 7. dubna 2007, s. 1 
258 Tamtéž 
259 (mba) in Aha! 7. února 2009, s. 11 
260 Kosatík 2012, s. 218 
261 Jakoubek in Lidové noviny 4. září 2000, s. 24 
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přečetla jméno vítězné Martiny Sáblíkové, vystěhovala se z Prahy do Černošic a plánuje 

napsat životopis.262 

 

9.12 2010–2012 

Během let 2010–2012 vyšlo v Lidových novinách o Věře Čáslavské přibližně 

tolik článků jako v předchozích devíti letech. Skladba článků se oproti dřívějším rokům 

změnila. Zatímco v letech 1996–2009 v článcích jasně převládala kategorie profesního 

života, která byla zastoupena v 77 % článků a  kategorii životního stylu obsahovalo 

pouze 16 % článků, v letech 2010–2012 byl poměr těchto kategorií zcela jiný. V tomto 

tříletém období se kategorie profesní život i životní styl shodně vyskytovaly v 54,5 % 

všech článků. Nárůst kategorie životního stylu byl důsledkem toho, že se Čáslavská 

začala účastnit různých veřejných akcí (demonstrace proti způsobu opravy Karlova 

mostu263, křtu knihy o Martině Sáblíkové264), byla součástí různých iniciativ (iniciativy 

za záchranu lázní Kyselka265, podepsala se pod otevřený dopis Heleně Vondráčkové 

vyzývající ji k zvážení soudní pře s Martou Kubišovou266 a signovala také petici 

požadující přejmenování ruzyňského letiště na Letiště Václava Havla267). Psalo se o ní 

např. v souvislosti s obdržením Řádu vycházejícího slunce268 či vydáním její 

životopisné knihy a dokumentu269.  

 

9.13 2013 (leden až duben) 

V tomto roce (v lednu až dubnu) se o Čáslavské v Lidových novinách psalo 

čtrnáctkrát. Většina z článků se týkala prezidentské volby a toho, že Čáslavská 

podporovala kandidáta Karla Schwarzenberga. Je zajímavé, že ještě v říjnu 2012 

v rubrice Lidových novin, Poslední slovo, ji novinář Jan Rejžek pasoval na svého 

ideálního kandidáta na prezidentský post: „Ano, se vší vážností a úctou píšu, že jako 

ideální prezidentku České republiky vidím sedminásobnou olympijskou vítězku Věru 

                                                
262 Jakoubek in Lidové noviny 4. září 2000, s. 24 
263 Jakoubek, Čápová in Lidové noviny 27. ledna 2010, s. 5 
264 Jakoubek in Lidové noviny 26. února 2010, s. 21 
265 Stratilík in Lidové noviny 13. srpna 2012, s. 3 
266 (čtk, dom) in Lidové noviny 7. Září 2010, s. 5 
267 Stratilík in Lidové noviny 6. října 2012, s. 6 
268 (čtk) in Lidové noviny 8. prosince 2010, s. 26 
269 Zídek in Lidové noviny 12. května 2012, s. 25 
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Čáslavskou. Navíc – k nedávným sedmdesátinám vydali její portrét na dopisnici, takže 

by nebyl problém předělat ho na známku a ušetřilo by se.“270  

 

9.14 Výzkum mediálního obrazu Čáslavské v letech 1996 –2012 

Nyní graficky doplním informace uvedené výše. Výzkum sportovní kariéry 

Čáslavské byl už dopodrobna popsán v sedmé kapitole. Teď představím výsledky, 

jejichž zdrojem jsou Lidové noviny vydávané v letech 1996–2012. 

Graf. č. 18 znázorňuje, v kolika procentech článků se dané kategorie nacházely 

(např. kategorie profesní život se nacházela v 69,4 % ze zkoumaných 196 článků). Jedná 

se o průměrnou hodnotu z let 1996–2012. 

Graf č. 19: Věra Čáslavská – Tematika článků v průběhu let 1996–2012 (průměrná 

hodnota); Lidové noviny 

 
 

 Informace o profesním životě Čáslavské byly obsaženy téměř v 70 % článků. 

Jednalo se především o její práci v Českém olympijském výboru, Mezinárodním 

olympijském výboru a připomínky jejích sportovních úspěchů z minulosti. Kategorie 

životního stylu se vyskytovala ve 29 % článků. Obsahovala především události týkající 

se smrti Josefa Odložila a v současné době především její veřejné aktivity. Kategorie 

zdraví sestávala především z informací o psychickém stavu Čáslavské. Do kategorie 

děti se promítl incident jejího syna, protože v tisku byla zmiňována jako jeho matka. 

                                                
270 Rejžek in Lidové noviny 25. října 2012, s. 24 
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V textu výše jsem zmiňovala, že se poměrně výrazně lišila období let 1996–2009 

a 2010–2012. Poto je pro ilustraci také uvádím v grafech č. 20 a 21. 

 

Graf č. 20: Věra Čáslavská – Tematika článků v průběhu let 1996–2009 (průměrná 

hodnota); Lidové noviny 

 
 

Graf č. 21: Věra Čáslavská – Tematika článků v průběhu let 2010–2012 (průměrná 

hodnota); Lidové noviny 
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9.15 Shrnutí 

Nyní se pokusím shrnout předchozí obsáhlý popis života Věry Čáslavské a jejího 

mediálního obrazu v tisku.  

Tato část mé práce doplňuje předchozí výsledky uvedené v sedmé kapitole. Díky 

ní si můžeme utvořit obrázek o tom, jakým způsobem se o Čáslavské psalo v dobách její 

největší slávy a jak o ní tisk informuje v současnosti. Změna ve způsobu referování je 

patrná nejen u bulvárních plátků, ale také u tzv. seriózních tiskovin (Mladá Fronta 

DNES, Právo, Lidové noviny). Po roce 1989 se noviny zaměřily více na soukromý život 

Čáslavské (na kauzu smrti Josefa Odložila, její psychický zdravotní stav a od roku 2009 

také na její občanské aktivity). Samozřejmě na to má vliv také to, že už není aktivní 

sportovkyní, i když její sportovní minulost je často připomínána. Reklama v případě 

Čáslavské ani po roce 1989 nehraje žádnou roli. Prozatím nepropůjčila svou tvář 

žádnému produktu či službě. Pouze se postavila za Karla Schwarzenberga při 

prezidentské volbě na počátku roku 2013. Čáslavská se politicky angažovala celý život 

Jedním z atributů celebritnosti je i to, že sportovec je vzorem pro veřejnost. Na 

příkladu Čáslavské je patrné, jak s tímto konceptem zacházel režim v socialistickém 

Československu. Čáslavská byla oslavována v novinách jen do té doby, dokud se 

nepostavila tehdejšímu režimu podpisem manifestu Dva tisíce slov. Po té, co odmítla 

odvolat svůj podpis, se z ní stala nežádoucí osoba. Z pohledu vládních činitelů přestala 

být vzorem pro lid, protože nepodporovala státní ideologii. Přestala totiž reprezentovat 

hodnoty vládnoucího totalitního režimu. Zopakuji Chungův pohled na věc, podle 

kterého si sportovec svou slávu udrží, pokud je schopen jednat podle vzorců chování, 

jež korespondují s hodnotami, které preferuje dominantní kultura.271 Tímto způsobem 

dominantní kultura masy kontroluje. Komunistickému režimu by dělalo potíže ovládat 

společnost, kdyby se nadále mluvilo o někom, kdo svůj podpis neodvolal a nadále si 

stojí za ideály Pražského jara. 

V tomto bodě si tedy mohu klást otázku, zda-li Čáslavská byla celebritou a jestli 

v socialistickém režimu celebrity jako takové vůbec existovaly. Jestli jí nemám 

považovat spíše za vzor než celebritu. Faktem je, že splňuje různé atributy celebritnosti, 

které jsem si na začátku práce definovala. Kromě toho, že byla vzorem pro veřejnost, a 

dostalo se jí většího prostoru k vystupování a vyjadřování se k různým otázkám (dopis 

Palachově matce), byla také zpeněžitelnou komoditou (směnitelné podpisy, snahy o její 

                                                
271 Chung in International Review for the Sociology of Sport 2003, s. 100 
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vtáhnutí do reklamy) a veřejnost i novináři o ni projevovali velký zájem (vítání na 

letišti, žádosti o autogramy, její jméno se častokrát objevovalo v titulcích zpráv apod.). 

Záleží tedy zřejmě na definici celebrity, od které se bude odvíjet, jestli tak Čáslavskou 

budeme vnímat nebo ne. Pokud bychom za celebritu považovali pouze někoho, kdo je 

spojen s tržním kapitalistickým prostředím, ve kterém se projevuje vysoká míra 

komercionalizace médií, tak by Čáslavská byla vzorem, nikoli celebritou. Na základě 

mé obsáhlejší definice atributů celebritnosti stanovených v kapitole ji za celebritu 

alespoň částečně můžeme považovat. 

V dnešní kapitalistické společnosti se o Čáslavské psalo i v momentech, kdy 

nebyla pozitivním vzorem. Komerční média chtěla prodat její příběh, i když ji 

neukazoval v nejlepším světle (matka vraha, pacientka v Bohnicích). Právě to je velký 

rozdíl oproti socialistickým novinám. V dnešní společnosti se o celebritě píše, i když 

není vzorem pro veřejnost. Tento negativní mediální obraz může mít značný vliv na 

jedincův život. V případě Čáslavské zřejmě přispěla negativní mediální kampaň k její 

hospitalizaci na psychiatrickém oddělení. Někomu jinému může zase způsobit finanční 

potíže. Například, když se média dozvěděla, že americký golfista Tiger Woods byl 

nevěrný své manželce, ohrozilo to jeho příjmy z reklamy: „Podstatnější je, že se 

v Americe z hlavních vysílacích časů rychle začaly vytrácet reklamy s golfovým 

hrdinou. Sponzoři sice vyvracejí spekulace, že by s Woodsem chtěli rušit dlouholeté 

smlouvy, nicméně spotů s usměvavým sympaťákem z vysílání povážlivě ubylo, firmy 

vyčkávají, co se bude dít.“272 

Oproti minulosti tedy dnešní média referují o všem, co se v životech celebrit 

děje. I o tom „špatném“, co může ohrozit jejich postavení jakožto pozitivního vzoru. 

Čáslavská si v médiích prošla vývojem od „naší Věrky“ přes matku vraha až po 

příznivkyni Karla Schwarzenberga. 

 

 
 

 

 

 

                                                
272 Mádl in Hospodářské noviny 10. prosince 2009, s. 11 
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Závěr  
Cílem této diplomové práce bylo zjistit a popsat, jak se ze sportovců začaly 

stávat celebrity a jak se tento fenomén projevuje v současnosti. Za testované subjekty 

jsem si vybrala gymnastku Věru Čáslavskou, rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou a 

tenisty Jana Kodeše a Tomáše Berdycha. Pomocí obsahové analýzy jsem prozkoumala 

deníky Československý sport, Lidovou demokracii, Sport a Lidové noviny, které 

publikovaly články o jmenovaných sportovcích ve stanoveném výzkumném období. 

Výsledky jsem prezentovala pomocí odpovědí na čtyři vedlejší a jednu hlavní 

výzkumnou otázku. Odpovědi na ně by se daly shrnout následovně:  

Současné deníky se stejně jako ty socialistické zabývají velkou měrou profesním 

životem sportovců. Kromě toho se více věnují oblasti jejich soukromého života, než 

bylo běžné u Československého sportu a Lidové demokracie. Z této charakteristiky se 

vymyká gymnastka Věra Čáslavská, u které jsou kategorie patřící do oblasti 

soukromého života zastoupeny nejvíc ze všech zkoumaných sportovců. V Lidových 

novinách a deníku Sport je oproti socialistickým periodikům mnohem více prostoru 

věnováno rozhovorům se sportovci a také popisu jejich nezávodních aktivit v místě 

sportovního klání. Ženy v mém výzkumu měly v článcích zastoupenu oblast 

soukromého života více než muži. Také kategorie vzhledu byla frekventovanější u žen 

než u mužů. 

Dále jsem se věnovala problematice komercionalizace sportovního odvětví. 

Prozkoumala jsem vybrané články zabývající se tímto tématem a zjistila následující: 

Sportovní celebrity současnosti mají svou marketingovou hodnotu. Ta se odvíjí od 

atraktivity daného sportu, výkonů a osobnosti sportovce. I samotní sportovci jsou někdy 

považováni za zboží. Jejich těla mohou být oceněna podle toho, kam je výhodnější 

umístit reklamní logo sponzora. 

Na závěr se pokusím odpovědět na otázku, kdo z mnou zkoumaných sportovců 

je opravdu celebrita. Učiním tak na základě atributů celebritnosti, které jsem si stanovila 

v první kapitole. Byly jimi: zájem médií o sportovcův soukromý život; velký zájem 

veřejnosti; sportovec jako vzor; prostor pro vystupování a vyjadřování se 

k záležitostem, které nesouvisí se sportem; sportovec jako zpeněžitelná komodita. 

Na základě těchto pěti atributů mohu Věru Čáslavskou prohlásit za celebritu. 

Naplňuje všech pět charakteristik celebritnosti. Byla dokonce i zpeněžitelnou 

komoditou (obchodovalo se s jejími autogramy). 
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Jan Kodeš byl spíše vzor než celebrita. Lidé následovali jeho příkladu a začínali 

hrát tenis, ale Kodeš se v novinách nikdy nevyjadřoval k něčemu jinému, než je tenis a 

také zájem o jeho soukromý život byl ze strany Československého sportu malý. 

Martinu Sáblíkovou za celebritu považovat budu. V novinách se poměrně často 

objevovaly kategorie spadající do oblasti soukromého života. Stejně jako Čáslavská 

zažila i ona celebritní vítání na letišti: „Takové přivítání ruzyňské letiště dlouho 

nepamatuje. Martinu Sáblíkovou zdravily stovky fanoušků a olympijská vítězka se 

nestačila divit.“273 Charakteristiku zpeněžitelné komodity také splňuje, takže Sáblíková 

je podle mých kritérií celebrita. 

O soukromých záležitostech Tomáše Berdycha toho nebylo napsáno tolik, jako 

v případě Čáslavské či Sáblíkové. K mému překvapení neměl ani příliš obsáhlou 

kategorii reklamy (i když charakteristiku zpeněžitelné komodity splňuje). Ačkoli se 

v tisku objevilo mnoho rozhovorů s Berdychem, vždy se týkaly tenisu. Neuvědomuji si, 

že by se v některém článku vyjadřoval k nějaké jiné oblasti. Berdych proto 

charakteristiku celebrity nesplňuje. 

 

Summary 
The aim of this thesis was to identify and describe how the athletes began to 

become a celebrity and how this phenomenon manifests itself in the present. For the 

subjects I chose gymnast Věra Čáslavská, speed skater Martina Sáblíková and tennis 

players Jan Kodeš and Tomáš Berdych. Using content analysis, I examined the 

newspapers, , Sport and Lidové noviny. Current diaries as well as the socialist deal 

largely with professional life of athletes. In addition, more engaged in their private lives, 

than was common in Československý sport and Lidová demokracie. I have also devoted 

to the issue of commercialization of sport. I've searched the selected articles on this 

topic and found the following: current sports celebrities has their advertising value. It 

depends on the attractiveness of the sport, performances and personalities of athletes. 

Even the athletes are sometimes considered as goods. Their bodies may be awarded 

depending on where it is preferable to place advertising logo.  

 

 

                                                
273 Kalouš in Lidové noviny 3. března 2010, s. 20 
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