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Abstrakt 

Bakalářská práce Komercionalizace sportovní žurnalistiky: zobrazení běhu v médiích 

sleduje vývoj obrazu běhání ve vybraných médiích v letech 1994, 2004 a 2012. 

Zaměřuje se nejprve obecně na vztah médií a sportu, na sportovní žurnalistiku a 

osobnost sportovního novináře. Zabývá se komercionalizací sportu a sportovní 

žurnalistiky, přináší také aktuální výsledky z výzkumu International Sport Press Survey, 

v Česku dosud nezveřejněné. Konkrétněji je pak komercionalizace sportovní 

žurnalistiky ilustrována na příkladu běhu, ve vybraných médiích sleduje jeho pokrytí, 

způsob prezentace a účel informování. Hledá důsledky, které má komercionalizace ve 

vztahu k běhání, a zjišťuje, jak se na zájmu veřejnosti o běh podílejí média.  

 

 

Abstract 

The bachelor thesis “Commercialisation of sports journalism: image of running in the 

media” analyses the changing image of running in chosen Czech media in years 1994, 

2004 and 2012. Firstly, it focuses on the general relationship between media and sport, 

on the sports journalism and a personality of sports journalist. It deals with 

commercialisation of sport and sports journalism; it also reveals the results from the 

International Sports Press Survey. The commercialisation is then specifically illustrated 

on the example of running. It maps its coverage, presentation and purpose of the 

information. The thesis also search for consequences related to commercialisation of 

running and tries to find out the extent of influence of media on public interest in 

running.  
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Úvod 

 

 „Svět sportu se v době masových médií transformoval z amatérské a rekreační účasti 

19. století do divácky zaměřené technologie a byznysu 20. a 21. století.“ 

(Michael Real in Rowe, 2004: 11.)  

 

Sportovní žurnalistika představuje velice širokou oblast, na kterou lze nahlížet z mnoha 

různých úhlů. Sportovní rubriky dnes patří k nejčtenějším v novinách a k 

nejsledovanějším v televizním zpravodajství. Sport se v aktivní či pasivní formě stal 

součástí života milionů lidí po celém světě a právě média v této explozi sehrála nemalou 

roli. Z marginálních článků na okraji se vypracoval na titulní strany a dnes má 

nezastupitelnou, ač specifickou pozici v každodenním zpravodajství. Odkud tedy 

pramení paradox, o kterém mluví Rowe (2004) že ač jsou články sportovních novinářů 

tolik populární a čtené, není jejich profese příliš obdivována? 

 

Odpověď na tuto otázku můžeme hledat ve vzájemném vztahu médií a sportu. Přináší 

s sebou totiž řadu okolností, které výrazně ovlivňují podobu jak současné sportovní 

žurnalistiky, tak i vnímání jednotlivých sportů veřejností. Na jeden z těchto důsledků, 

komercionalizaci, bych se ráda zaměřila i ve své práci. Komercionalizací určité oblasti 

rozumím používání prvků byznysu s cílem finančního nebo jiného zisku. Ve shodě 

s Boylem (2006) jde ve sportovním odvětví o podlehnutí sportovního průmyslu 

ekonomickým vlivům a finančním institucím. Billings (2011: 32) navíc upozorňuje na 

„omezení smyslu předmětu nebo úkonu na monetární hodnotu zbavenou jakýchkoli 

historických, uměleckých nebo vztahových hodnot.“ 

 

Stejně tak jako se v průběhu vývoje měnil sport, měnila se i sportovní žurnalistika. 

Když v 90. letech „prohrály sportovní tradice boj s komercí“ (Rowe, 2004: 96), byla jen 

otázka času, kdy „byznysu“ začne podléhat i žurnalistika. Thomas Horky (2013: 268) 

tvrdí, že komercionalizace sportu a sportovní žurnalistiky se zvyšuje, spolu s orientací 

na zábavu ji zmiňuje jako dva hlavní trendy současného sportovního pokrytí.  

Pro pochopení komercionalizace sportovní žurnalistiky je nejprve nutné ujasnit si 

obecný vztah mezi médii a sportem. Představím i jednotlivá média z hlediska popularity 

a důvody rostoucího zájmu o sport.  
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V další části se zaměřím na teoretické poznatky týkající se komercionalizace sportu. 

Podrobněji se budu věnovat jednotlivým oblastem, ve kterých se komercionalizace 

projevuje.  

 

Následující část už se bude týkat plně sportovní žurnalistiky. Její pozice je specifická a 

ne vždy je na ni nahlíženo tak, jak by si její tvůrci přáli. Časté kritiky snášející se na 

účet profese sportovního novináře jsou totiž mnohdy velmi neúprosné. Zmíním se i o 

jazyce sportovního zpravodajství, protože i výběr jazykových prostředků ji odlišuje od 

ostatních novinářských oblastí. Hlavní část pak tvoří prezentace výsledků 

mezinárodního průzkumu o sportovní žurnalistice International Sport Press Survey. 

Mezi jím sledovaná kritéria patří například obsah článků, množství jejich zdrojů nebo 

popularita publikovaných sportů.  

 

Teoretickou část bude následovat část analytická. Týká se pouze vybraných médií, 

deníku Lidové noviny a celospolečenského týdeníku Týden, které byly sledovány 

v letech 1994, 2004 a 2012. Problematiku komercionalizace jsem se rozhodla ilustrovat 

konkrétně na příkladu běhu. Kvalitativní obsahovou analýzou bych ráda zjistila, jaký 

má na běhání vliv způsob jeho mediálního pokrytí, jak se vyvíjel obraz běhu 

v jednotlivých desetiletích, a zejména jak se v tomto konkrétním sportu projevuje 

komercionalizace sportovní žurnalistiky.  
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1. Teoretická východiska 

 

1.1. Média a sport 

 

„Sport a masová média se v americké společnosti těší velmi symbiotickému vztahu.”  

(McChesney in Beck a Bosshart, 2003: 3.) 

 

Média a sport se staly masovým fenoménem v 19. století (Helland, 2007). Od té doby 

byl jejich vývoj paralelní, nazvat tedy jejich dnešní vztah „symbiózou“ je velice 

příznačné, a to nejen pro americkou společnost. Neodlučitelný komplex, do kterého se 

vzájemně propojily, bývá občas nazýván „nejšťastnějším sňatkem“
1
. Těsná vazba, která 

vzbuzuje diskuse mezi odborníky i laickou veřejností, v sobě skrývá mnohá pozitiva, ale 

i stinné stránky. Pokud se tedy v hlavní části naší práce chceme soustředit na komerční 

důsledky tohoto vztahu, musíme na začátku zmínit některé obecné zákonitosti obou 

těchto propojených světů.  

 

Vzájemnou závislost těchto dvou oblastí demonstruje mimo jiné termín označující 

synergický vztah médií a sportu, tzv. „mediasport“, případně „sport/media komplex“. 

(Slack, 2004: 4.) Jde o kulturní fenomén, který ovlivňuje naše vnímání sportovních 

odvětví, sportovních událostí, ale také jednotlivých mediálních platforem. Média jako 

jeden z hlavních spolutvůrců veřejného mínění se prostřednictvím sportovních obsahů 

podílejí na vytváření každodenního pohledu, identit a názorů nejen u sportovní, ale i u 

široké veřejnosti. „To, jak vnímáme sport, je dnes, víc než kdy dřív, ovlivňováno 

způsobem, jakým jej prezentují média.“ (Kovaříková, 2009: 23.) A protože média 

prezentují sportovce jako úspěšného, krásného člověka s mnoha sociálními kontakty, je 

dnes sportovní aktivita obecně vnímána celkově pozitivně a sportu jsou následně 

přičítány schopnosti měnit vzhled, chování a charakter člověka (Jiroušková, 

Matoušková, Müllerová). Někteří ho dokonce považují za náboženství a tvrdí, že média 

tvoří ze sportovců superlidi (Beck a Bosshart, 2003).  

 

                                                
1ROWE, David. Understanding sport and media: a socio-historical approach. mcgraw-hill.co.uk. [online]. 

2010. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: http://www.mcgraw-hill.co.uk/openup/chapters/0335210759.pdf, s. 

32. 
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Díky své oblibě mezi veřejností se sport stal důležitou součástí agendy většiny 

zpravodajských platforem. David Andrews (in Slack, 2004: 3) považuje média dokonce 

za nejkulturněji významný sektor sportovního průmyslu a tvrdí, že: „Ignorovat dnes 

mediasport by bylo jako ignorovat církev ve středověku nebo umění v renesanci.“ 

Naznačuje tedy, že tento fenomén je velmi aktuálním a nezanedbatelným jevem pro 

zkoumání současného vztahu mezi médii a sportem.  

 

Už od 50. let 20. století se sledování sportu stalo všudypřítomným prvkem evropské 

kultury. Nejstarším a prvním médiem, které informovalo o sportu, byl tisk. Rozvoj 

zaznamenal nejprve kolem roku 1870, kdy v Americe začala stoupat popularita 

baseballu, v Evropě pak fotbalu a cyklistiky. V roce 1883 založily noviny New York 

World první speciálně sportovní newsroom (Beck a Bosshart, 2003). S příchodem 

elektronických médií, a zejména televize, se pak funkce tisku ve sportovním 

zpravodajství změnila. Ostatní média měla oproti tisku výhodu mnohem rychlejšího 

přenosu informací. „Nejdůležitější už nebylo, kdo vyhrál, ale proč. Sportovní 

žurnalistika se v tisku stala žádanou a dosáhla vyšší profesionality než kdy předtím.“ 

(Beck a Bosshart, 2003: 7.) Na rozdíl od televize a rozhlasu, kde v živém vysílání nebyl 

dostatek času, tisk nabízel prostor pro pozadí událostí, analýzy, komentáře a zprávy o 

dění mimo stadiony. „Hlavní doménou televize je živé vysílání, ale ostatní sportovní 

pokrytí (před a po událostech, kritická doprovodná interakce sportu se společností, 

ekonomikou, médii) je doménou tisku.“ (Rowe in Horky, 2013: 265.)  

 

Hlavní roli při rozvoji a boomu sportu v médiích však sehrála televize. Sport se stal pro 

televizní zpravodajství nejdůležitějším zbožím. Pro nově vznikající televizní stanice v 

Evropě je sportovní zpravodajství nejpopulárnějším žánrem
2
. Právě televize se podílela 

na globalizaci sportu a dodnes je hlavní platformou pro informování o sportu. Její 

popularita zejména mezi pasivními sportovci, je nezpochybnitelná. Rowe (2006: 70) 

dokonce píše: „Ačkoli sport nepatří mezi primární lidské potřeby, sportovní fanoušci 

reagují na výpadek televizního signálu jako stávkující zombie.“ Oblíbenost televize jako 

sportovního média má několik důvodů. Díky audiovizuálnímu formátu přináší publikem 

tolik chtěnou autenticitu a navozuje v divákovi pocit sounáležitosti a identifikace se 

                                                
2 Žijeme olympiádou. ftvs.cuni.cz. [online]. 2012. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: 

http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/kms/Dvor/Sport_media.pdf. 
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sportovcem nebo událostí. Umožňuje i pasivním sportovcům „být při tom“ a součástí 

dění z pohodlí domova. Podle údajů Global Sports Media Consumption Report 

(GSMCR) z roku 2012 je televize hlavním médiem pro fanoušky sportu. Průměrně 

zkonzumují 4 až 8 hodin sportu týdně (Harper, 2012: 10). Tisk se drží v závěsu hned na 

druhém místě. Sledovanost sportu v jednotlivých médiích a popularitu jednotlivých 

médií v České republice ukazují následující grafy č. 1 a č. 2 (viz dále) sestavené podle 

průzkumu, který v roce 2005 provedla společnost Factum Invenio. 

 

Graf č. 1: Sledovanost sportu v jednotlivých médiích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Preferovaná média pro sledování sportu 
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Technologicky přinesla televize nové možnosti sledování, např. zpomalený záběr, 

možnost opětovného přehrání nebo snímání události z různých úhlů díky většímu počtu 

kamer. Děkanovský (2008) přisuzuje mediální prezentaci sportu, zejména pak té 

televizní, dva aspekty. Prvním je autenticita sportovního výkonu, druhým pak lidská 

záliba v příbězích. Jejich syntézou tak vzniká autentický narativ - skutečný příběh 

(Děkanovský, 2008: 36). Upozorňuje tím na obrovskou výhodu hlavně audiovizuálních 

médií, kterou je schopnost vyprávět příběh.   

 

Důležitým momentem byl již tradičně rozvoj nových médií, která se začínají prosazovat 

i ve sportovním odvětví. Novinky, které nabízí třeba možnost online sledování tepové 

frekvence sportovce nebo mapování běžců v čase díky technologiím GPS, jsou jen 

ukázkou snahy sportu a médií udržet vzájemný krok. Údaje z již zmiňovaného GSMCR 

poukazují na jednoznačný nárůst konzumace sportu přes internet, zejména pak 

prostřednictvím mobilních telefonů.  

 

Pro ukázku můžeme tento trend demonstrovat na příkladu běhání, na které se 

konkrétněji budeme soustředit v analytické části. Dnes má téměř každý elitní běžec svůj 

blog, stoupá popularita a návštěvnost nejrůznějších internetových běžeckých portálů, fór 

a diskusí, díky mobilním běžeckým aplikacím mohou běžci skrze sociální sítě sdílet své 

naběhané kilometry nebo dojmy ze závodů. Ostatně třeba několikanásobný olympijský 

vítěz Usain Bolt se může na Twitteru pyšnit 45 000 followery (Lobby, 2010). Sportovní 

psycholog a trenér Jerry Lynch však varuje před zrádností sociálního sdílení. Běžci pak 

mohou totiž ve výsledku strávit více času virtuálním běháním a diskusemi než 

skutečným během (Trageser, 2012). 

 

1.2 Důvody rostoucího zájmu o sport 

 

Podle průzkumu společnosti GfK Czech 51 % Čechů sportuje minimálně dvakrát 

měsíčně (Říhová, 2012). Studie provedená Evropskou unií uvádí, že alespoň jednou 

týdně sportuje v průměru 40 % občanů EU. Česká republika dosahuje ve srovnání 

s evropským průměrem podprůměrných hodnot, podle této studie pouhých 28 %
3
. 

                                                
3 DIRECTORATE GENERAL COMMUNICATION. Sport and physical activity. Eurobarometr. 

European Comission. ec.europa.eu. [online]. 2003. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/sport/library/documents/d/ebs_334_en.pdf. 
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Stoupající zájem společnosti o sport a pohyb obecně je jedním z evidentních trendů 

současnosti. Důvodů je několik. Roste počet lidí, kteří se zajímají o zdravý životní styl, 

což v kombinaci se sedavým zaměstnáním umocňuje potřebu pravidelné pohybové 

aktivity. Zejména ženy se uchylují ke sportu jako prostředku pro hubnutí, muži skrze 

něj naopak budují své tělo, aby dostálo ideálům mužské krásy. Zejména u kolektivních 

sportů je pak důležitý socializační prvek, u zmiňovaného běhu je například evidentní 

stoupající popularita běžeckých kempů nebo společných tréninků. Obliba a s ní spojené 

investice do sportu jsou mimo jiné také jedním z důsledků stratifikace společnosti. 

Vytvořila se skupina obyvatel, kteří mají prostředky, ať už na nákup vybavení, členské 

příspěvky sportovnímu klubu nebo platbu startovného. Velký pokrok proběhl v oblasti 

sportovního vybavení, které se stalo mnohem dostupnějším pro širokou veřejnost, až by 

se někdy mohlo zdát, že je sportovní trh přesycen produkty, jejichž kvalita se značně 

liší. Rostoucí poptávka po specializovaném sportovním vybavení je tak dalším 

dokladem stoupajícího zájmu veřejnosti o sport. Konkrétně se to týká zejména 

raketových sportů jako tenis a badminton, dále golfu, zimních sportů, in-line bruslení, 

plážového volejbalu nebo právě běhu. Krátkodobý vliv na boom daného sportu mohou 

mít i úspěchy českých elitních sportovců. Celkově můžeme konstatovat, že se zvyšující 

se životní úrovní přibývá veřejnosti, která se aktivně účastní sportu.  

 

1. 3 Běh jako trend dnešní doby 

 

„Pane, proč běháte? Za co běháte? Běháte za světový mír? Běháte za ženská práva? 

Podporujete bezdomovce? Za zvířata?“ „Chtělo se mi běhat, zkrátka se mi chtělo.“ 

 (Forrest Gump) 

 

Přestože Forrest Gump byl jen filmovou postavou, při procházce parkem se dnes může 

zdát, že se jím nechaly inspirovat doslova davy. Potkat v dnešní době běžce totiž 

neznamená, že nutně musíte jet na olympiádu nebo být divákem mezinárodního 

maratonu. Přibývá rekreačních běžců a prototypem už dávno není jen šlachovitý muž se 

štíhlými lýtky. Naopak, běhají i ženy, děti či důchodci, na první pohled naprosto 

nesportovní typy nebo lidé s nějakým tím kilem navíc. Nebylo tomu tak ale vždycky. Za 

jakéhosi praotce a velkého propagátora kondičního běhu pro zdraví je považován Arthur 

Lydiard, novozélandský atletický trenér, jehož myšlenky zveřejnil ve své knize Běhejte 
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pro svůj život (Run for your life) v roce 1965 Garth Gilmour. Toto byl počátek řetězové 

reakce, která se šířila dál nejprve do Ameriky, a později i Evropou. Druhá vlna 

běžeckého boomu přišla pak v 80. a 90. letech 20. století, kdy se parky doslova zaplnily 

běžci. Dalším impulsem bylo vydání knihy Kennetha Coopera (mimo jiné autor 

známého dvanáctiminutového běhu, tzv. Cooperova testu), Jima Fixxe a George 

Sheehana, kteří vyzdvihovali pozitiva aerobního pohybu, zejména běhu. Významný vliv 

na popularizaci běhu měla i firma Nike, která jako první objevila potenciál rostoucího 

počtu rekreačních běžců a jako první pro ně začala vyrábět běžeckou obuv. Doposud se 

totiž průmysl soustředil především na tretry nebo závodnickou obuv.  

 

S narůstajícím počtem běžců rostl i zájem o běžecké informace. Začaly vycházet knihy, 

specializované časopisy
4
 a odborné články, v současné době jsou tiskoviny doplněny 

nejrůznějšími webovými portály
5
, blogy nebo diskuzními fóry. Běh se kromě klasického 

televizního zpravodajství stal tématem i publicistických pořadů
6
. Vznikaly atletické 

kluby a sportovní oddíly, dnes eviduje Český atletický svaz téměř 35 000 členů napříč 

250 oddíly a kluby
7
. K dispozici je nepřeberné množství běžeckého vybavení, od obuvi 

přes oblečení až po sport testery a GPS navigace. Zkvalitňují se služby pro běžce 

(sportovní vyšetření, analýza došlapu, specializované prodejny). Narůstá i počet 

účastníků organizovaných závodů a soutěží, v nedávné době se oblíbenou aktivitou staly 

běžecké kempy nebo společné běžecké tréninky pro veřejnost.  

 

Běh se stal nejexponovanější volnočasovou aktivitou, podle průzkumu společnosti GfK 

Czech z června 2012 dnes běhá alespoň jednou týdně 12 % populace, aspoň někdy běhá 

každý pátý občan ČR (Říhová, 2012). V anketě o Sport roku 2012 se běh umístil na 7. 

místě, mezi nejčastěji provozovanými sporty dosáhl 6,6 % (nejčastěji provozovaná je 

cyklistika - 15,5 %, následovaná fotbalem - 10,8 % a volejbalem - 7,1 %). Mezi 

nejoblíbenějšími individuálními sporty je běh pátý
8
.  

 

 

                                                
4 Jde například o časopisy Běhej.com, RUN, Orientační běh, Atletika.  
5 V České republice patří mezi nejnavštěvovanější portály www.behej.com, www.bezvabeh.cz, 

www.beh.sportsite.cz, www.runchzech.com, www.bezeckaskola.cz, www.rungo.cz.  
6 Například běžecký magazín Tempo nebo Fokus ČT.  
7 ATLETIKA. Členská sekce. atletika.cz [online]. 2012. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: 

http://www.atletika.cz/clenska-sekce/. 
8 SPORTCENTRAL. Sport roku 2012. sportcentral.cz [online]. 2012. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: 

http://www.sportcentral.cz/sport-roku-2012/vysledky. 
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„Pokud můžeš zaplnit neúprosnou minutu 

šedesáti vteřinami běhu, 

celá země a vše na ní bude tvé, 

a co víc - budeš pravý muž, synu.“ 

 (Rudyard Kipling in Bale, 2004: 15.) 

 

Důležitým impulsem pro popularizaci běhu v českém prostředí bylo založení 

společnosti Pražského mezinárodního maratonu (PIM) v roce 1995. Její zakladatel 

Carlo Capalbo přijel tehdy do Čech s úmyslem uspořádat v Praze mezinárodní maraton. 

Prvního ročníku se zúčastnilo 958 běžců, o deset let později jich bylo už 4000. „Náš 

záměr byl vytvořit tradiční městský maraton podobný těm, které se běhají v New Yorku, 

Berlíně či v Londýně. Kromě pořádání maratonu jsme navíc chtěli propagovat zdravý, 

aktivní styl života mezi lidmi všech věkových kategorií, koníčků a zaměstnání,“ říká o 

svém záměru Carlo Capalbo
9
. O čtyři roky později přibyl k tradičnímu maratonu ½ 

maraton, který se dnes stává jedním z nejoblíbenějších závodů. Postupně se přidávaly 

další a v roce 2012 byla spuštěna běžecká liga RunCzech
10

. Do budoucna plánuje 

RunCzech běhání dál popularizovat, Carlo Capalbo mluví o plánech „rozběhat celou 

zemi“ a „udělat z Česka nejlepší zemi pro běhání v Evropě“
11

. 

 

Dalším významným momentem, který představoval impuls pro vznik běžeckých škol, 

byla rostoucí dostupnost informací pro běžce. Konkrétním příkladem jsou Lidové 

noviny, ve kterých začal v roce 2004 vycházet seriál článků Uběhněte maraton. Jejich 

autorem byl Miloš Škorpil, běžec, ultramaratonec a propagátor běhu. Lidové noviny 

jsou mimo jiné z tohoto důvodu jedním ze dvou médií sledovaných v analytické části 

této práce. Prostřednictvím vznikajících běžeckých klubů (kromě Marathon Clubu 

Lidových novin jmenujme třeba běžecký klub Reflexu, PIM běžecký klub, Nike 

                                                
9 Historie PIM. runczech.com. [online]. 2012. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: 

http://www.runczech.com/cs/o-nas/historie-pim/index.shtml. 
10 Běžecký seriál RunCzech.com vznikl v roce 2012 jako společný projekt masových vytrvalostních běhů 

organizovaných v atraktivních místech Česka. Skládá se ze tří pražských závodů (maraton, 1/2maraton, 

Grand Prix), ze čtyř 1/2maratonů v Českých Budějovicích, Olomouci, Ústí nad Labem a Karlových 

Varech a hostujícího Maratonu Mieru v Košicích. V roce 2012 se zúčastnilo soutěžních běhů seriálu 

RunCzech.com 34 346 běžců, pro rok 2014 je jich očekáváno až 81 000. (Poznámky pro editory. 

runczech.com. [online]. 2012. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: http://www.runczech.com/cs/pro-

media/poznamky-pro-editory/index.shtml). 
11 ŠENK, Michal. O čem mluvím, když mluvím o běhání. hn.ihned.cz. [online]. 2012. [cit. 2013-09-21]. 

Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-55233280-o-cem-mluvim-kdyz-mluvim-o-behani. 
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Running Club) se z individuálního běhu začala tvořit kolektivní aktivita. Komunita 

běžců sílila, běh se dostával do povědomí širšího a širšího okolí a mýtus, že běh je 

sportem výhradně pro superhrdiny, postupně upadal. Nárůst účastníků v běžeckých 

soutěžích zaznamenávaly nejen masové komerční běhy, ale i ostatní závody.  

 

1.3.1. Komercionalizace běhu 

 

Stoupající počty běžeckých nadšenců jsou dobrou zprávou nejen pro lékaře a 

propagátory zdravého životního stylu, ale také pro společnosti, sponzory a výrobce 

vybavení, kteří mají ze sportovní euforie veřejnosti nemalý profit. Na jednu stranu totiž 

skutečně popularizují běh, na druhou stranu na něm ale také chtějí vydělávat. Běžecký 

boom je totiž velmi dobrý byznys, od startovného až přes veškeré doprovodné služby 

(úrazové pojištění, nechat si vyrýt svůj čas na medaili, sportovní oblečení a obuv atd.). 

Ačkoli byl vytrvalostní běh dlouho nekomerční, změna přišla s érou velkých světových 

maratonů. Tu odstartoval maraton v New Yorku a jeho příkladem se pak řídila další 

města. Organizátoři začali vypisovat prize money pro nejlepší běžce, aby tak přilákali 

atletickou elitu. Do toho se přidal rozvoj televize a přímé přenosy, z nichž měli 

pořadatelé velké finanční zisky z prodeje vysílacích práv, počty startujících narůstaly, 

což samozřejmě lákalo sponzory. Nejaktivnější byla firma Nike, díky které někteří 

mluví dokonce o „Nike kultuře“. (Slack, 2004: 8.) Ostatně mnozí běžci obouvají právě 

tuto značku, mají v mobilním telefonu aplikaci Nike+ nebo se účastní pražského běhu 

Nike Run. V 90. letech byla právě firma Nike leaderem trhu se sportovní obuví. Podle 

průzkumu společnosti Factum Invenio patří i dnes produkty značky Nike spolu 

s firmami Adidas a Puma ke třem hlavním hráčům na našem sportovním trhu.
12

 

Nejdůležitější segment průmyslu se sportovním oblečením představují běžecké boty. 

Jejich prodej se mezi lety 1986 a 1998 zdvojnásobil (Slack, 2004, str. 40). I Češi jsou 

ochotní si za obuv připlatit, 53 % z nich zaplatí víc než 1000 Kč za pár.
13

 

 

 

                                                
12 Postoj Čechů ke sportu, znalost značek, nákupní chování (9. 4. – 14. 4. 2004), tisková zpráva o 

provedeném výzkumu, factum.cz. [online]. 2004. [cit. 2013-09-11]. Dostupné z: 

http://www.factum.cz/tz114.html. 11. 9. 2013, kompletní studii poskytla a zaslala Renáta Doležilová. 
13 Dtto. 
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1.4 Komercionalizace sportu 

 

„Každý novinář, který pronese otřepaný poznatek, že „už to není jen hra“, „je to jen 

penězích“, „ze sportu se stal byznys“, by měl mít snížen plat a měla by mu být odebrána 

novinářská licence za to, že konstatuje otravně jasnou a evidentní skutečnost.“  

(Slack, 2004: 3.) 

 

Propojenost komerčního sektoru a sportu se netýká pouze běhání, ale můžeme ji 

pozorovat napříč všemi sportovními odvětvími. U některých se zatím projevuje méně, 

naopak jsou sporty, kde komercionalizace přímo bije do očí. Zdroje se shodují na tom, 

že exploze sportovního byznysu začala asi před 25 lety (Slack, 2004 nebo Favorito, 

2013), paralelně s rozvojem organizovaného sportu (Boyle, 2009). Sňatek, kterým 

symbiotický vztah sportu a médií nazval Rowe (in Cashmore, 2010), je tak těsný, že 

„v některých zemích by rozvod znamenal pro některé kluby nebo sportovce 

bankrot.“(Beck a Bosshart, 2003: 11.)  

 

1.4.1. Sportovní trojúhelník 

 

Vzájemná provázanost dnes skutečně dominuje modernímu sportu. V některé literatuře 

se však k mediasportu přidává ještě třetí prvek - byznys. Píše se tak o tzv. sportovním 

trojúhelníku (viz příloha č. 5), tedy sportu, sponzorech a médiích, zejména pak televizi 

(Boyle, 2009 nebo Beck a Bosshart, 2003). Televize je zdůrazněna, protože měla 

zásadní vliv na komodifikaci sportu. Od konce 60. let 20. století tak tyto interakce 

ovlivňují ekonomickou strukturu moderního sportu. Princip funguje jednoduše. 

Profesionální sport je závislý na financích od sponzorů a na prodeji vysílacích práv 

televizím. Proto se snaží v médiích ukořistit co nejvíce prostoru. Televize usiluje o 

atraktivní programovou nabídku, co nejvyšší sledovanost, a tím ekonomický profit. 

Profit a publicita jsou cílem sponzorů, kteří na tento popud také chtějí svůj prostor 

v médiích. Televizní stanice určují mediální agendu, a tedy jaké sporty a jakou formou 

se budou vysílat. To samozřejmě opět ovlivňuje sponzory, protože firmy se zajímají, o 

čem se mluví v médiích. Technické a ekonomické prostředí televize navíc sport 

transformuje, některé sporty dokonce upravily pravidla, aby byly vhodnější, zejména 
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časovou délkou, pro televizní přenos. Např. v tenise byl zaveden tzv. tie-break nebo ve 

volejbale se odstranila tzv. hra na ztráty. Sportovci a jejich manažeři jsou ochotní udělat 

ústupky, jen aby mohli být ve vysílání (Beck a Bosshart, 2003). Boyle (2009) dokonce 

tvrdí, že v dnešní době virtuální identifikace je těžké rozpoznat, jestli jsou některé 

sportovní rozhovory produktem redakce nebo komerčním sdělením, protože rozhovory 

se staly prostorem pro propagaci a chválení sponzorů. Upozorňuje také na zaměřenost 

na elitní sportovce a úspěšné týmy, protože „výhra už není jen součástí sportu, ale je 

ztotožňována s finanční solventností.“ (Boyle, 2009: 61.)  

 

Ještě než se zaměříme na jednotlivé oblasti komercionalizace, je třeba zmínit 

ekonomické důsledky tohoto jevu. Pro některé země představuje totiž sport velký podíl 

na HDP, celkově tvoří kooperace mezi sportem a byznysem 1,6 % evropského HDP 

(Jørgensen, 2005: 1). Co se týče konkrétních zemí, například v Británii se ročně za sport 

utratí kolem 4 bilionů dolarů, což je víc než za automobily
14

. V Čechách investuje víc 

než 10 000 korun ročně do sportovního vybavení zhruba 42 % obyvatel
15

. Podle 

organizace Sporting Goods Intelligence stouply v roce 2011 celosvětové velkoobchodní 

tržby z prodeje sportovního oblečení oproti předchozímu roku o 8,1 %
16

.  

 

1.4.2 Oblasti komercionalizace 

 

Oblastí, ve kterých se komercionalizace projevuje, je několik. Zřejmě jako první se 

nabízí okruh spojený se sportovním vybavením. Regály v obchodech přetékají 

nejnovějšími modely oblečení z funkčních materiálů, sportovní obuv seženete 

specializovanou na různé sporty, s všemožným tlumením a oporami nohy pro váš 

bezpečný pohyb, pomůcky a potřebné náčiní pro většinu aktivit seženete v každé větší 

sportovní prodejně. Na výběr máte hned z několika navzájem konkurenčních značek, 

stačí si jen vybrat, jestli chcete mít kopačky jako Milan Baroš, běhat ve stejných botách 

jako Miloš Škorpil nebo používat stejnou značku funkčního prádla jako Barbora 

                                                
14 ROWE, David. Understanding sport and media: a socio-historical approach. mcgraw-hill.co.uk. 

[online]. 2010. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: http://www.mcgraw-

hill.co.uk/openup/chapters/0335210759.pdf, s. 15. 
15Mather sport research: sonda do českého sportu očima marketingu. simar.cz. [online]. 2011. [cit. 2013-

09-21]. Dostupné z: http://simar.cz/assets/media/Hot-news/MillwardBrown_JS_2012.pdf. 
16 Globální tržby za sportovní oblečení loni vzrostly o 8 %. svetsportu.info. [online]. 2012. [cit. 2013-09-

21]. Dostupné z: 

http://www.svetsportu.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1770:globalni-trby-za-

sportovni-obleeni-loni-vzrostly-o-8&catid=36:zahranini&Itemid=75. 
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Špotáková. Společnosti se předhání, kdo představí zákazníkům tu nejpohodlnější botu, 

nejteplejší rukavice nebo nejfunkčnější kompresní podkolenky. Přitom nešetří 

superlativy a seznamy pozitivních účinků na vaše tělo v případě, že budete daný produkt 

používat. Občas se však bohužel ukáže, že daný výrobek slibovaný efekt vůbec nemá. 

Příkladem klamavé reklamy byla běžecká obuv EasyTone od společnosti Reebok. Dle 

kampaně mělo jejich pouhé nošené zpevnit svaly lýtek a hýždí. Americká Federální 

obchodní komise tehdy rozhodla, že společnost musí zaplatit pokutu téměř půl milionu 

korun za klamavou reklamu. Paradoxní však je, že podle výpovědi lidí má reklama na 

výběr výrobku jen malý vliv (4 %).
17

  

 

Další oblastí je komercionalizace událostí. Platí to hlavně pro olympijské hry nebo 

mezinárodně známé soutěže. Právě olympiáda je pro televizi důležitým produktem. 

Stanice si zakládají na tom, aby veřejnosti skrze obrazovku zprostředkovaly dění co 

nejaktuálněji a v co nejširším sportovním spektru. Výsledkem této „parády“ ale nejsou 

jen přímé přenosy, rozhovory s atlety nebo olympijské studio, ale jakási olympijská 

značka. Cítit se její součástí můžete proto i díky olympijským mikinám, maskotům nebo 

pivu. Olympijské kruhy jsou totiž synonymem nejen skvělé podívané a obdivuhodných 

sportovních výsledků, ale také žní pro společnosti, sponzory a média. I v českém 

prostředí najdeme příklady podobných akcí, byť v menším měřítku.  Pokud se budeme 

soustředit na běh, přijde řeč určitě na masové běhy typu PIM
18

, nebo RunCzech, které 

kromě krásy sportu a radosti z vítězství skrývají rovněž spoustu komerce a touhy po 

výdělku.  

 

Nakonec bych ráda zmínila komercionalizaci samotných sportovců. Tváře reklamám na 

jednotlivé produkty propůjčili například Roman Šebrle
19

 (Gelactiv), Martina 

Sáblíková
20

 (Actimel) nebo Petra Kvitová
21

 (UniCredit Bank). Ne bezdůvodně se tak 

můžeme setkat s výrazem přezdívajícím sportovcům „chodící billboardy.“(Slack, 2004: 

                                                
17 Postoj Čechů ke sportu, znalost značek, nákupní chování (9. 4. – 14. 4. 2004), tisková zpráva o 
provedeném výzkumu, factum.cz. [online]. 2004. [cit. 2013-09-11]. Dostupné z: 

http://www.factum.cz/tz114.html. 11. 9. 2013, kompletní studii poskytla a zaslala Renáta Doležilová. 
18 Za poslední 2 roky je PIM v zisku a jeho rozpočet se pohybuje kolem 80 milionů (Šenk, 2012). 
19 Gelactiv reklama Roman Šebrle - Czech. In Youtube [online]. 26. 11. 2007. [cit. 2013-09-21]. Dostupné 

z http://www.youtube.com/watch?v=IvrCB_lMd_E. Kanál uživatele ledovka. 
20 Actimel Sablikova. In Youtube [online]. 4. 8. 2010. [cit. 2013-09-21]. Dostupné 

z:http://www.youtube.com/watch?v=ovB--Dm5Axs. Kanál uživatele TheMarketingMedia. 
21 Petra Kvitová pro UniCredit Bank #1. In Youtube [online]. 15. 3. 2012. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: 

http://www.youtube.com/watch?v=CnCMSklXQ6k. Kanál uživatele unicreditbankcz. 
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193.) Sponzoři si dají pečlivě záležet, aby jejich logo bylo jasně viditelné na každé 

fotografii, která jde do médií či na veřejnost. Philip Knight, hlavní výkonný pracovník 

firmy Nike například připouští, že si „firma ve svých začátcích nemohla dovolit mít 

reklamu na zadní stránce amatérského sportovního časopis, ale mola si dovolit dostat 

se na titulní stránku prostřednictvím jednoho sportovce.“ (Slepičková, 2000: 175.)  

Celebrity usmívající se z plakátů nebo reklam na sportovní služby či vybavení jsou tak 

prostředkem ke zvýšení prodeje daného výrobku. Dante Chinni navíc tvrdí, že sportovní 

žurnalistika je největším tvůrcem mýtů ve společnosti (Jørgensen, 2005: 2). 

Děkanovský (2008) uvádí jako příklad hokejové vítězství v Naganu, díky kterému dnes 

stačí vyslovit pojem Nagano a asociace k tehdejšímu dni už přijdou samy. Skrze 

zidealizované mediální obrazy sportovců tak může docházet k celebritizaci, protože „v 

některých případech se oblíbenost a sláva úspěšných sportovců mění ve svérázný kult.“ 

(Děkanovský, 2008: 83.)  

 

1.5 Komercionalizace sportovní žurnalistiky 

 

„Možná zkrátka musíme přijmout skutečnost, že kritická a nezávislá sportovní 

žurnalistika si už nikdy nenajde cestu do sportovních sekcí novin.“  

(Knud Larsen in Harper, 2012: 2.) 

 

Konkrétní status sportovní žurnalistiky se v různých zemích liší, nicméně obecně 

můžeme konstatovat, že sportovní zpravodajství zaujímá přední příčky žebříčků 

oblíbenosti. Důvodů popularity sportu v médiích je hned několik. Na rozdíl od ostatního 

zpravodajského obsahu jsou sportovní zprávy srozumitelné a jednoduché a veřejnost 

zajímají. Dle průzkumu společnosti Factum se o sport v ČR zajímá 73 % populace, 

z toho 2/5 aktivně a 3/5 pasivně.
22

  

 

Pozice sportovní žurnalistiky mezi ostatními zpravodajskými rubrikami je značně 

specifická. Bývá jí vytýkána zejména neprofesionalita a nekritičnost, v mnohých 

redakcích se na sportovní newsroom pohlíží jako na outsidery a sportovní stránky jsou 

nechvalně přezdívány „toy departement.“ (Beck a Bosshart, 2003: 15 nebo Wayta, 

                                                
22 Sport v médiích (květen, 2005), tisková zpráva o provedeném výzkumu, factum.cz. [online]. 2005. [cit. 

2013-09-11]. Dostupné z: http://www.factum.cz/tz114.html, 11. 9. 2013, studii poskytla a zaslala Renáta 

Doležilová. 
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2013: 77.) „Down market“ reputace (Boyle, Rowe, Whannel in Pedersen, 2013: 165) se 

podle Pedersena (2013: 167) „liší národním kontextem a je nepochybně spojená 

s nízkou pozicí novinářů na žebříčcích prestiže“. Velká kritika je pak směřována na 

vztah sportovní žurnalistiky a byznysu. Právě sport je totiž oblastí, která 

komercionalizaci propadá nejsnadněji. Pro ukázku můžeme uvést příklad amerického 

sportovního průmyslu, který je dvakrát větší než automobilový a až sedmkrát větší než 

filmový (Harper, 2012). Barnes ilustruje moc sportovních novinářů slovy, že „sportovní 

novinář může z dobrého hráče udělat hvězdu jen tím, že na tohoto jedince koncentruje 

více inkoustu.“ (Smith, 1976: 8.) Naráží tak na palčivé téma podbízivosti, která se stala 

součástí reputace sportovních novinářů. 

 

Již výše byla zmíněna televize a nová online média jako konkurenční platformy tisku. 

Ten se musí vyrovnávat nejen s audiovizuálními médii jako konkurenty, ale také s 

neodvratitelným poklesem čtenářů, předplatitelů tiskovin a inzerce. Thomas Horky 

tvrdí, že „tato otázka života a smrti vede k problémům s kvalitou sportovního 

zpravodajství v denním tisku.“ (Horky, 2013: 11.) Kvalitu pak vnímá ve třech rovinách 

(Horky, 2013: 11):  

- normativní: jaké standardy a normy musí sportovní žurnalistika dodržovat? 

- relační: jaké potřeby vztahující se k jejich příjemcům musí být při sportovním 

zpravodajství uspokojeny? 

- funkční: co je cílem sportovního zpravodajství, dosahuje způsobem, kterým funguje, 

odpovídajících výsledků? 

 

1.5.1 Sportovní novinář 

 

Sportovní novinařina se může zdát jako povolání snů. Ostatně, komu by se nelíbilo psát 

o svém oblíbeném sportu, stýkat se s favorizovanými týmy nebo se dostat blíž ke svým 

sportovním idolům při exkluzivních rozhovorech, a ještě za to všechno dostat 

zaplaceno? Reálný rozměr této profese je však trochu odlišný od představy, kterou 

může mít široká veřejnost. Nutnost precizní rychlé práce a přizpůsobivost dokončit 

texty na jakémkoli místě (hlučný stadion, hřiště, přeplněná sportovní hala) jsou spolu 

s včasným odesláním materiálů do uzávěrky naprosto základními požadavky profese 

sportovního novináře. Málokdo už si však uvědomí, že náročnost tohoto povolání je i 

v časovém zatížení, zápasy nebo závody se mnohdy konají o víkendech nebo ve 
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večerních hodinách. Knut Helland dodává, že sportovní novináři mají obecně vysoké 

tempo práce (Harper, 2012).  

 

Přesto jsou často řazeni do kategorií spolu se zábavou a lifestylem a jejich články nejsou 

brány jako „opravdové zpravodajství“ (real news). Tradičně obsazují spodní příčky 

novinářské hierarchie a musí čelit pohrdavým označením a kritikám nedostatečné 

profesionality (Boyle, 2006). Na možnou neprofesionalitu upozorňuje i Cerd von Lippe 

(in Jørgensen, 2002: 7), odborník z univerzity z Telemarkenu, který tvrdí, že „sportovní 

žurnalistika se od ostatních oblastí zpravodajství a publicistiky liší tím, že novinář 

sleduje sportovce intenzivně a po dlouhou dobu. Kritický úsudek pak upadá, začnete být 

se sportovcem přáteli, cestujete spolu a stanete se velkým fanouškem jeho úspěchů. 

Vztah se tak snadno stane neprofesionálním.“ Podle Jørgensena (2002) se však situace 

v poslední době zlepšuje a sportovní žurnalistika je lepší než její reputace. Ukazuje se, 

že sportovní novináři chtějí být prestižnější než dříve, nicméně stále jim zůstává zábava 

jako primární úkol a na komercionalizaci a sponzorství se dívají stále nekriticky 

(Jørgensen, 2002). Pedersen (2013) také upozorňuje na relativně nižší úroveň vzdělání 

novinářů, zejména pak v Británii, Austrálii, méně už v USA.  

 

1.5.2 Jazyk sportovní žurnalistiky 

 

Sportovní žurnalistika sama o sobě je ze své podstaty jinak stavěná než žurnalistika 

obecná, proto má i svůj specifický jazykový rámec. Sportovní komentátor Robert 

Záruba říká, že sportovní zpravodajství nabízí oproti obecnému více akce, je osobnější a 

předávání emocí v něm není poškozením serióznosti. Dodává, že základem, ze kterého 

se u sportu vychází, je exkluzivita a možnost sledovat (zejména v audiovizuálních 

médiích) danou událost kontinuálně v jejím průběhu.
23

 Stejně tak jako pro jakoukoli 

jinou mediální komunikaci je i ve sportu normou spisovná čeština.  

 

Kromě té však sportovní novináři využívají ještě celou řadu dalších prostředků, z nichž 

některé jsou odborníky považované spíš za nešvary. Jedním z nich je stereotypnost a 

mechanické užívání slovních spojení. Tato automatizace totiž často vede ke klišé, dnes 

„největšímu parazitu audiovizuálních médií“.
24

 Dalším prvkem může být aktualizace, 

                                                
23 Zdroj: vlastní poznámky předmětu Sportovní žurnalistika, 2012. 
24 Zdroj: vlastní poznámky předmětu Sportovní žurnalistika, 2012. 
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užívání neologismů nebo originálních výrazů pro oživení. Prostředky aktualizace 

mohou být sportovní slang, nespisovné jazykové prostředky nebo právě neologizace 

(Rais, 2010). Co se týče slovní zásoby, je sportovní oblast bohatá na slova přejatá 

z cizích jazyků, zejména z angličtiny, používají se často sportovní termíny nebo 

nejrůznější synonyma, metafory a metonymie. Typické jsou pro sport také publicismy a 

parcelace (osamostatňování větných členů).  

 

1.6 Výzkumy International Sport Press Survey (ISPS) 

 

International Sport Press Survey je doposud nejrozsáhlejší mezinárodní průzkum 

zaměřený na sportovní žurnalistiku. Poprvé proběhl v roce 2002 a následně se opakoval 

v letech 2005
25

 a 2011
26

. Jedním z mnoha závěrů, který je zároveň důležitým 

argumentem v naší diskusi o komercionalizaci sportovní žurnalistiky, je zjištěná 

skutečnost, že agenda sportovní žurnalistiky je silně determinována finančními zájmy a 

poprávkou sportovního průmyslu. V závěrečné zprávě je tak sportovní žurnalistika 

nazývána dokonce „nejlepší reklamní agenturou na světě“. (Harper, 2012) Tlak, který 

je na novináře vyvíjen, je dle této zprávy takový, že už dnes prakticky nejde pracovat 

podle tradičních ideálů žurnalistiky (Harper, 2012: 4). Knut Helland (in Harper, 2012: 

4), profesor z univerzity v Bergenu dokonce dodává, že sportovní žurnalistika se vzdala 

ideálu osvěty veřejnosti.  

 

1.6.1 ISPS 2005 

 

Protože výsledky z roku 2005 jsou nejdetailnější a poskytují nejvíce informací, 

zaměříme se v rozboru právě na tento rok.  

 

Potvrzuje se, že sportovní novinařina je téměř výhradně mužský svět, autory článků jsou 

z 86 % muži. Co se týče obsahového zaměření článků, soustředí se jich většina (58 %) 

právě na probíhající události (Harper, 2012), případně na prezentaci výsledků. Pro naši 

                                                
25 V roce 2005 se průzkum týkal 10 000 článků z 37 novin z 10 různých zemí světa. Články byly 

posuzovány podle 14 různých parametrů, z nichž šlo například o novinářský formát článku, pohlaví 

autora, druh sportu, téma článku, zeměpisné zaměření, pohlaví sportovce, počet zdrojů a typ zdroje. 

Průzkum organizoval House of Monday Morning ve spolupráci s konferencí Play the Game (Harper, 

2012). 
26 V roce 2011 se průzkum týkal téměř 18 000 článků z 80 novin z 22 zemí světa, do výsledků nebyla 

zahrnuta chybějící data afrických a saudsko-arabských novin (Horky, 2011). 
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práci jsou ale zajímavější údaje o zdrojích. Zdrojování totiž patří právě k jednomu ze 

zásadních  novinářských postupů, pro které jsou sportovní novináři kritizování. Bohužel 

se ukázalo, že relativně oprávněně. Tři a více zdrojů mělo pouze 16 % článků, s jedním 

zdrojem si vystačilo 40 % článků a 20 % článků nemělo uveden zdroj informací vůbec 

(Harper, 2012). Rozdíly mezi druhy článků jsou minimální (viz graf č. 3) 

 

Graf č. 3: Využití zdrojů v článcích 

 

 

Jako zdroj pak dominovali sami sportovci, jejich trenéři, případně manažeři nebo 

mluvčí příslušného klubu. Tento těsný a nekritický vztah mezi novinářem a sportovcem 

pak snadno vyústí v situaci, že tým, který nechce, aby se o něm psalo kriticky, zkrátka 

přestane přijímat novináře, nebo si vybírá, s jakým novinářem bude mluvit. Komerčními 

aspekty sportu se přitom zabývá pouze jeden článek z dvaceti (Harper, 2012). Navíc je 

z výsledků evidentní stoupající globalizace jak sportu, tak i sportovní žurnalistiky. 

Rozdíly mezi jednotlivými státy jsou minimální a jsou podmíněny kulturou (v Dánsku 

je nejsledovanějším sportem házená, naopak Americe vede americký fotbal, v Norsku 

má největší popularitu lyžování atp.). Konkrétní výsledky zdrojování jednotlivých 

sportů a konkrétních zemí jsou k nahlédnutí v grafu č. 4 a grafu č. 5 (viz dále).  
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Graf č. 4: Zdrojování podle sportů 

Graf č. 5: Zdrojování podle konkrétních zemí 
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Paradoxní skutečností také je, že ačkoliv je sportovní průmysl obecně nejrychleji 

rostoucím odvětvím, sportem v souvislosti s ekonomikou nebo financemi se zabývá 

pouhých 6 % článků (Harper, 2012).  

 

1.6.2 ISPS 2011 

 

Průzkum v roce 2011 přispěl do diskuse o sportovní žurnalistice zejména v otázkách 

kvality sportovní žurnalistiky. Weischenberg (in Horky, 2013) považuje za hlavní 

kritérium sportovní žurnalistiky pestrost. Paradoxní zjištění však je, že až 80 % článků 

analyzovaných ve výzkumu ISPS byly zpravodajsky orientované formáty (Horky, 2013: 

23). Přitom zrovna sport nabízí celou řadu možností prezentace v tisku. Kromě 

minimální různorodosti byla opět kritizována nízká kvalita. V prezentaci výsledků 

Thomas Horky (2011) dále zdůrazňuje například osobní nádech článků nebo fakt, že 

dvě třetiny článků jsou doprovázeny alespoň jednou vizualizací. Pro srovnání 

s předchozím ročníkem průzkumu (2005) uvedu opět údaje o zdrojích. Více než tři 

zdroje mělo 12 % článků, jeden zdroj se našel u 41 % článků a bohužel výrazně narostl 

počet článků bez uvedeného zdroje, z 20 na 26 %. Celkově tedy můžeme konstatovat, 

že z hlediska zdrojování došlo k výraznému zhoršení. Přitom právě snaha používat co 

nejvíce zdrojů a jmenovat autora patří k nejdůležitějším indikátorům kvalitního 

zpravodajství (Horky, 2013: 25).  

 

Vzhledem k absenci údajů o médiích z některých kontinentů byl průzkum kritizován za 

regionální nevyváženost (12 z 22 sledovaných zemí bylo evropských), a tedy grafy o 

celosvětových výsledcích byly brány jako nerelevantní. V případě srovnání (západní) 

Evropa a Amerika, eventuálně Austrálie je však pokrytí navzájem podobné, tudíž 

srovnání lze objektivně použít.  

 

1.6.3 Skandinávský Sport Press Survey 

 

Velmi zajímavé závěry přinesl průzkum uskutečněný v severských zemích (Dánsko, 

Norsko, Švédsko). Jeho závěry totiž naznačily, že sportovní žurnalistika „špatně 

odpovídá vývoji na poli sportu.“ (Jørgensen, 2002: 5.) Ukázalo se, že u dánské 

veřejnosti klesá obliba závodního sportu a naopak stoupá popularita témat jako je 

zdraví, komerce nebo dobrovolnictví související se sportem. Dánští novináři však tuto 
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skutečnost ignorují. Jako důvod se nabízí opět profit, který skýtá sponzoring elitních 

atletů, o kterém jsme mluvili v kapitole o sportovním trojúhelníku. Kirsten Frandsen (in 

Jørgensen, 2002) z univerzity v Aarhusu navíc poukazuje na zajímavý bod 

komercionalizace, který demonstruje na pozornosti věnované motoristickému sportu a 

jachtingu v Dánsku. „Motorismus má v dánských médiích pětkrát větší pokrytí než 

jachting. Poměr aktivních jachtařů k/ke aktivním motoristům je téměř 3:1 (55 000 

jachtařů:15 000 motoristů). I v mezinárodních žebříčcích je na tom Dánsko lépe 

v jachtingu. Jenže v motorismu se točí víc peněz a má větší prostředky na 

sebepropagaci.“ (Jørgensen, 2002: 6.)  

 

Za zmínku stojí i údaje o amatérském a rekreačním sportu. I přesto, že 35 – 40 % 

skandinávské populace aktivně sportuje, 85 % obsahu sportovní žurnalistiky tvoří elitní 

atleti, jejich trenéři a manažeři (Jørgensen, 2002: 6). I tuto skutečnost můžeme přisoudit 

komercionalizaci. Podle Lowese (in Wayta, 2013) je převaha profesionálního sportu 

v médiích důsledkem komerčních sil v tisku. Trend stoupajícího zájmu o sociální 

aspekty sportu (např. sport na rekreační a amatérské úrovni, důležitost sportu pro děti, 

sportování seniorů, zdravotní souvislosti, fitness, atd.) se v médiích příliš neodráží. 

„Zdá se, že trendy a vývoj na širším poli sportu nezaujaly pozornost sportovních 

novinářů“ (Horky, 2013: 72), což dokumentují i dánské výsledky ISPS 2011. Když 

proto začal jeden z hlavních dánských deníků Jyllands-Posten věnovat několik stran 

právě této tematice, setkalo se to s obrovským ohlasem veřejnosti. 

 

Rozdílné vnímání a v důsledku i mediální pokrytí amatérského a profesionálního sportu 

je však mimo jiné ovlivněno i kulturními tradicemi. Srovnání provedené u amerických 

New York Times, britských London Times a islandských Morgunbladid ukázalo na 

jednoznačně odlišné vnímání komerčního vztahu mezi sportem a médii. Jednoznačně 

nejvíce reklamy (22 %) bylo v americkém tisku, pro islandské médium byl primární 

zájem o amatérský sport (62 %) na rozdíl od britských (78 %) a amerických (76 %), kde 

jednoznačně dominoval profesionální sport (Snyder a Valgeirsson, 1986).   
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2. Metodologická východiska práce 

 

„Kvalitativní výzkum není pro zbabělce, ale může být vzrušující a může nabídnout 

jedinečná a cenná zjištění.“ 

       (Rosaline Barbourová, 2008: 9.) 

 

Pro zpracování analytické části byla zvolena metoda kvalitativní obsahové analýzy. 

Tato technika umožní srovnávat rozsah a způsob pokrytí ve zpracovávaném materiálu a 

následný rozbor důsledků a interpretací zjištěných poznatků.  

 

Kvalitativní analýza patří k typům výzkumných metod, které jsou často využívány 

právě v oblasti humanitních věd (mediální studia, psychologie, sociologie, antropologie 

atp.). Typicky jsou prostředkem ke zkoumání nových fenoménů a zachycení 

individuálních myšlenek, pocitů nebo interpretací významů. Zaměřují se na „lidskou“
27

 

stránku vybraného problému, tedy na vysvětlování vztahů a získávání specifických 

informací o hodnotách, názorech, chování a sociálních kontextech. Snaží se o pochopení 

a zodpovězení otevřených otázek „proč“ a „jak“, hledají vysvětlení, významy, postoje a 

vzájemné vztahy mezi proměnnými (Barbourová, 2008). Na rozdíl od kvantitativních 

metod nepracuje kvalitativní analýza s měřitelnými, statistickými fakty, dlouho byla 

proto považována za „soft“
28

 vědu. Nabízí oproti kvantitativnímu přístupu větší 

flexibilitu, otevřenost otázek a dává více prostoru výzkumníkům. Umožňuje studovat, 

jak lidé rozumí vybraným konceptům, a vysvětluje jejich dopad na jejich každodenní 

život (Barbourová, 2008). 

 

Podkategorií hojně využívanou při mediálních výzkumech je kvalitativní obsahová 

analýza. Zkoumá vztah mezi textem, jeho smyslem a významem pro publikum. 

Nezaměřuje se tedy pouze na text jako takový, ale i na média a kontextuální faktory 

(Macnamara, 2005). Důležitým aspektem mediálních textů je totiž polysématika; 

jednotlivé texty tedy mohou mít pro různé čtenáře odlišný význam a smysl. Záleží proto 

                                                
27 FAMILY HEALTH INTERNATIONAL. Qualitative Research Methods: A Data Collector’s Field 

Guide. [online]. © 2005. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: 

http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Qualitative%20Research%20Methods%20-

%20A%20Data%20Collector's%20Field%20Guide.pdf, s. 2. 
28 ENGELBY, David. Research methods and theory. slideshare.net. [online]. 2012. [cit. 2013-09-21]. 

Dostupné z: http://www.slideshare.net/engelby/media-quantitative-and-qualitative-research-2012. 
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hodně na čtenáři, jak si daný text bude interpretovat. Tato relativita je také důvodem, 

proč je kvalitativní obsahová analýza některými vědci považována za nespolehlivou a 

nevědeckou (Macnamara, 2005). Často proto bývá kombinována s kvantitativními 

metodami.  

 

2.1 Výzkumné otázky 

 

Základem kvalitativní analýzy je formulace výzkumných otázek, na které jsou 

v průběhu analýzy hledány odpovědi. Pro tuto práci byly stanoveny následující 

výzkumné otázky:  

 

 Jak se vyvíjel obraz běhání v médiích v jednotlivých desetiletích?  

(v souvislosti s vznikem běžeckých škol, rozvojem sportovního vybavení, 

zájmem veřejnosti o informace o sportu, zdraví, možnostech) 

 Probíhá u nás běžecký boom? Jak se na tom podílí média? 

 Důsledkem čeho je komercionalizace sportovní žurnalistiky a sportu? Jaké 

důsledky má v souvislosti s běháním? 

 Jaký je účel informování o běhu?  

(osvěta, propagace zdravého životního stylu, odpověď na poprávku o 

informacích, zájem čtenářů či diváků, byznys) 

 

2. 2 Vymezení zkoumaného materiálu 

 

Analýza byla provedena na vybraných českých periodikách, konkrétně na deníku 

Lidové noviny a zpravodajsko-společenském týdeníku Týden. Lidové noviny byly 

zvoleny z důvodu, že v nich v roce 2004 začal vycházet seriál článků Uběhněte 

maraton. Čtenáři a příznivci běhu se tehdy začali seskupovat do běžeckých klubů, 

jedním z nich byl právě Maraton klub Lidových novin vzniklý na popud článků, které 

od února do června v Lidových novinách vycházely. Pro srovnání bylo vybráno médium 

s nižší periodicitou, Týden, který se však sportu občas také věnuje.  

 

Uvedená média byla sledována v letech 1994, 2004 a 2012. Rok 2004 se liší oproti údaji 

uvedenému v tezi této práce, důvodem změny bylo zjištění, že seriál článků Uběhněte 
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maraton nevycházel v roce 2003, ale až v roce 2004. Další roky byly zvoleny 

v adekvátním časovém odstupu desetiletí (1994) a nejaktuálnějšího možného 

kompletního roku (2012).   

 

Jednotlivé texty byly vybrány v databázi Newton Media Search na základě 

následujících klíčových slov: běh*, běž*, běžecký, běhání, běhat, atlet*, jogging, 

maraton. Lidové noviny v roce 1994 bohužel nebyly převedeny do elektronické podoby, 

články byly proto vybrány na základě fyzického procházení materiálu. Také po 

vyhledávání v databázích byly následně texty zkoumány i přímo v papírovém vydání 

novin. Celkem bylo nalezeno kolem 260 jednotek, z nichž k analýze byly vybrány 

pouze ty relevantní pro téma této práci. U Lidových novin z roku 2004 byl z důvodu 

nadměrného počtu článků proveden výběr a z osmnácti dílů seriálu Uběhněte maraton 

byl z analýzy vyřazen každý druhý článek. Celkový počet kvalitativně analyzovaných 

jednotek byl pro časopis Týden stanoven na 19, u Lidových novin na 39. 
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 3. Analytická část  

 

Analytická část je rozdělena do tří částí podle tří zkoumaných ročníků.  

 

3. 1 Ročník 1994 

 

3. 1. 1 Týden 

 

V roce 1994 najdeme v týdeníku Týden článků souvisejících s během nebo jeho 

komercionalizací minimálně. První zmínkou je ohlédnutí za maratonem v New Yorku, 

konkrétně je článek uveden titulkem Šílení maratonci. Tento název měl zřejmě 

podtrhnout a vyzdvihnout sportovní výkony, může však současně působit i opačně, a 

zejména „šíleností“ od běhu čtenáře odradit s tím, že se jedná o bláznivou aktivitu 

vhodnou pouze pro otrlé. Doprovázející fotografie čestné jízdy vozu s Grete Waitzovou 

(devítinásobná vítězka newyorského maratonu) zato představuje nejslavnější maraton i 

jako společenskou událost.  

 

Naopak další článek zmiňuje běh v úplně jiné souvislosti, tedy jako součást zdravého 

životního stylu. Zaměřuje se na klady a prospěšnost běhu nejen ve vztahu k fyzické 

kondici, ale také k duševní pohodě.  

 

3. 1. 2 Lidové noviny 

 

Ačkoli má každé vydání novin svou sportovní rubriku, ve srovnání s ostatními sporty se 

běh na stránky Lidových novin v roce 1994 příliš často neprobojoval. Pokud přesto, šlo 

většinou o zpravodajské a čistě informativní články zpravující čtenáře o výsledcích, 

rekordech nebo konajících se akcích. Pozornost je věnována zejména vrcholovému 

sportu a atletice, kondiční běh nebo běhání jako aktivita pro rekreační sportovce není 

zmíněna prakticky vůbec. Jedinou výjimkou je článek o cukrovce, ve kterém je velmi 

okrajová zmínka o nutnosti zvýšené pohybové aktivity.  

 

Mírně bohatší je tento ročník na články související s komercionalizací nebo reklamou. 

První zmínkou je částečně článek a částečně komerční sdělení o novém pivu pro 
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sportovce, jehož prodej zaváděn do restaurací a barů u sportovišť. Společností AISA byl 

také proveden výzkum veřejného mínění, ve kterém jednou ze zkoumaných oblastí byly 

i značky bot. První místo obsadila firma Baťa, ale hned v závěsu skončila už v roce 

1994 značka Adidas. Druhé místo si drží dodnes, v prvenství v oblasti sportovní obuvi 

vystřídala firmu Baťa společnost Nike.
29

 

 

Další dva články se týkají atletického mistrovství Evropy v Helsinkách. Zájem o 

atletiku se tehdy projevil nejen vyprodanými vstupenkami, ale také třeba počtem 

vysílacích hodin, které televizní společnosti sportu věnovaly. Domácí televize YLE jich 

zařadila dokonce 74
30

. V jiném článku z finského šampionátu se naopak píše o 

sponzoringu. „Sponzoring není pochopitelně dobročinnou záležitostí,“ říká v něm 

ředitel a. s. Sazka Stanislav Trykar a dodává, že: ,,pokud jde o Sazku, chce při 

prezentaci na vrcholných soutěžích ukázat, že slouží sportu.“
31

 

 

V jednom z článků najdeme i nečekaně kritický názor na povolání novinářů. „Možná by 

se čtenáři divili, kolik pokrytců se najde i mezi atletickými novináři,“ píše autor
32

. Sice 

svou pozornost zaměřuje na doping, jeho zamlčování a přehlížení, ale poprvé se 

setkáváme s kritickým pohledem na žurnalistickou práci. V náznacích se pak dotýká i 

dalšího palčivého rozporu: zdraví versus peníze. Vrcholoví sportovci jsou ochotní 

podstoupit nemalé tréninkové dávky, které ke zdravému sportování mají leckdy daleko. 

Ani o dopadech sportovní dřiny na lidské zdraví, ani o zákulisí úspěšných a v očích 

veřejnosti dokonalých olympioniků se však v médiích příliš nedočteme. Vyplatí se to 

totiž všem třem prvkům sportovního trojúhelníku: sportovcům se díky heroickým 

výkonům dostane pozornosti novinářů, tím k sobě a ke svému sportu přilákají sponzory 

s finančním kapitálem. Sponzoři se tak skrz sportovce dostávají do médií a povědomí 

širší veřejnosti. Média z této situace taktéž profitují ziskem dobře přístupného a 

lákavého materiálu, který zajistí čtenost a případný finanční profit (např. z inzerce 

sponzorů). Paradoxně u rekreačního nebo amatérského sportu se na zdravotní aspekty 

hledí daleko více (viz další ročníky analýzy).  

                                                
29RYBÁKOVÁ, Dana. Nejlepší značky jsou podle průzkumu ty nejznámější. Lidové noviny, Praha: 

MAFRA, a.s., 13. 11. 1994. s. 6. 
30 ŠULC, Vladimír. Nejen o městě zaslíbeném atletice. Lidové noviny, Praha: MAFRA, a.s., 5. 8. 1994. s. 

14. 
31 ŠULC, Vladimír. Jak v Helsinkách dostalo české pivo první pomyslnou medaili. Lidové noviny, Praha: 

MAFRA, a.s., 8. 8 1994. s. 12. 
32 ŠULC, Vladimír. Podívaná bez favoritů. Lidové noviny, Praha: MAFRA, a.s., 15. 8. 1994. s. 12. 
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3. 2 Ročník 2004 

 

3. 2. 1 Týden 

 

V roce 2004 je v Týdnu běhání věnováno podstatně více pozornosti. Na zvýšeném počtu 

informací o běhu se podílí pravděpodobně i letní olympijské hry, které se v roce 2004 

konaly v Aténách. Žádný sportovní fanoušek si samozřejmě událost takového formátu 

nechce nechat ujít, a tak poptávka po informacích je v tomto období vyšší. Oproti 

dennímu tisku má Týden více prostoru pro hlubší analýzu a širší kontext událostí, 

věnuje se tak např. ženským sportům, programu olympiády, dopingu nebo historii her. 

Nechybí mapky sportovišť nebo přehled termínů, kdy nezmeškat přímé přenosy 

medailových favoritů. Zřejmě není náhodou, že v daném seznamu najdeme ze sportů 

pouze atletiku, plavání a tenis, tři sporty, které zřejmě patří k atraktivní špičce.  

 

Komercionalizaci najdeme zejména ve vztahu ke slavným sportovním hvězdám. 

Výrazně to můžeme sledovat u tehdejšího atletického favorita Romana Šebrleho, o 

kterém se píše, že „zdobí kalendáře“
33

 a že jeho „desetimetrová mužná tvář shlíží z 

obřího megaboardu na pražském náměstí I. P. Pavlova“.
34

 Ostatně jeho tvář láká v té 

době i v reklamách na Eurotel (viz příloha č. 2), který slibuje „více sportovního 

zpravodajství z Atén ve vašem mobilu“
35

. Všimněme si tedy, že už tehdy byly mobilní 

telefony rozvíjející se platformou pro sledování sportovního zpravodajství. Na image 

sportovců ostatně vsadily při propagaci nejen sportovní firmy, fotografie doplňující 

článek s příznačným názvem Olympijští šampioni na prodej tak doplňuje trio Roman 

Šebrle a spokojený nákup v řetězci Interspar, Štěpánka Hilgertová a oříškový krém 

Nutella a Aleš Valenta s helmou polepenou samolepkami výrobce energetických nápojů 

Red Bull.  

 

Dalším ukazatelem, do jaké míry je dnešní sport pohlcen byznysem, jsou ceny 

olympijských vstupenek. Za podívanou jakou je třeba zahajovací ceremoniál, totiž 

můžete zaplatit klidně až 28 tisíc korun.  

 

                                                
33 ČECHTICKÝ, Tomáš. Oheň vzplane. Týden, Praha: Mediacop s.r.o., 9. 8. 2004. s. 26. 
34 Dtto. 
35 Dtto. 
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Téměř jako předzvěst bychom mohli označit článek Člověk je zrozen k běhu. Jeho autor 

zřejmě netušil, že o několik let později se běh jako přirozená lidská aktivita stane 

tématem běžeckého bestselleru Zrozeni k běhu.
36

 Stejně jako McDougall ve své knize se 

i článek v Týdnu opírá o názory Dennise Brambla a Daniela Liebermana, dvou 

amerických vědců, kteří považují běh za „jeden z hlavních motorů evoluce člověka“
37

. 

V současné době se, nejen díky této knize, která se stala povinnou četbou běžců po 

celém světě, opět probouzí myšlenky návratu k běhu jako přirozenému pohybu. Tohoto 

trendu se chytají společnosti především se sportovní obuví, nabízející tzv. 

minimalistickou obuv. Názory na toto tzv. bosé běhání a návrat k přirozenosti se různí. 

Ač jsou některá pozitiva skutečně vědecky podložena, nic to nemění na tom, že i 

z tohoto fenoménu se stal dobrý byznys. 

 

Další z oblastí, do které se komercionalizace promítá, je trh se sportovní a doplňkovou 

výživou. Petr Havlíček, specialista na výživu, přiznává, že jde o velmi dobrý a 

propracovaný byznys.
38

 Souhlasně se k tomu vyjadřuje i článek Spižírna rekordů, který 

tvrdí, že „aktivní sportovci nebo rekreační nadšenci za ni utratí mezi dvěma a čtyřmi 

tisíci korun měsíčně“. Ačkoli studie provedená společností Factum Invenio v roce 2004 

zjistila, že 82 % Čechů si nekupuje sportovní výživu pro zlepšení své kondice
39

, článek 

v Týdnu tvrdí, že jejich spotřeba roste ročně o 10 až 20 %.
40

 Je paradoxní, že konkrétně 

v tomto článku se komercionalizace projevuje pouze v rovině textu, nikoli vizuálně. 

Přitom právě toto téma by nabízelo solidní potenciál pro obrazovou reklamu a byznys.  

 

Honba za sledovaností a drahá vysílací práva televizí někdy zaslepují původní podstatu 

sportu jako takového. Dokladem je situace z olympiády v Aténách, o které píše Týden. 

Roman Šebrle se tehdy chystal na skok o tyči. „Ve vedru ho pálily dlaně, jeho šéftrenér 

se obořil na pořadatele, kteří nechtěli povolit na ploše slunečníky. Překážely by 

televizním kamerám.“
41

 Právě tento článek je na vedlejší straně doprovázen 

                                                
36 Přeloženo z amerického originálu Born to run. U nás kniha vyšla začátkem roku 2013, v roce 2010 byla 

americkou CNBC označena za druhou nejprodávanější knihu roku s 121 000 prodanými výtisky (Rowell, 

2010). 
37Člověk byl zrozen k běhu. Týden, Praha: Mediacop s.r.o.., 22. 11. 2004. s. 92. 
38 VRABCOVÁ, Tereza. Zobání. Men´s Life, Praha: BOREMI invest, a. s., 2013. s. 52. 
39 Postoj Čechů ke sportu, znalost značek, nákupní chování (9. 4. – 14. 4. 2004), tisková zpráva o 

provedeném výzkumu, factum.cz. [online]. 2004. [cit. 2013-09-11]. Dostupné z: 

http://www.factum.cz/tz114.html, 11. 9. 2013, studii poskytla a zaslala Renáta Doležilová. 
40 ZADRAŽIL, Luděk. Spižírna rekordů. Týden, Praha: Mediacop s.r.o., 6. 9. 2004. s. 28. 
41 ČECHTICKÝ, Tomáš. Viděno osmi. Týden. Praha: Mediacop s.r.o., 13. 12. 2004. s. 112. 
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celostránkovou reklamou firmy Author, u které se mi však nepodařilo najít relevantní 

souvislost s olympijským článkem.  

 

3. 2. 2 Lidové noviny 

 

Ročník 2004 přináší ze všech zkoumaných ročníků nejvíce informací souvisejících 

s během nebo jeho komercionalizací. Důvodů je hned několik. Jak už bylo zmíněno, 

v Aténách se konaly letní olympijské hry. Ty představují velkolepou podívanou pro 

sportovní fanoušky, přinášejí možnosti přímých přenosů a stoupající sledovanosti pro 

média a samozřejmě nabízí komerční příležitostí pro firmy a sponzory. Všechny tyto 

faktory se promítají i do obsahu zkoumaných materiálů.  

 

Další okolnost, která významně přispěla k nárůstu článků o běhu, je nově vycházející 

seriál článků Uběhněte maraton. Jejich autorem je Miloš Škorpil, aktivní běžec, 

ultramaratonec a trenér, který svými články doprovází „všechny, kdo se rozhodnou 

změnit svůj životní styl a začít s běháním.“
42

 Postupně v osmnácti dílech radí čtenářům, 

jak vůbec s během začít, na co se při tréninku zaměřit, jak vybrat vhodné vybavení nebo 

co jíst před tréninkem a co po něm.  

 

Nejprve se zaměříme na články související s komercionalizací a reklamou. Většina 

z nich se týká olympiády, což nutně nemění povahu jejich sdělení. Ostatně sama tato 

událost je nejen sportovní klání žádané fanoušky, ale také dobrý byznys pro společnosti 

a sponzory. Odborníci odhadují výdaje a propagaci spojenou s olympiádou až na 300 

milionů korun, jen za krátké třicetivteřinové reklamní šoty vysílané v jejím průběhu v 

České televizi zaplatí firmy desetitisíce.
43

 Miroslav Honsů ve svém článku mluví o 

olympijském hnutí dokonce jako o „dokonale fungujícím mechanismu, který produkuje 

stále více peněz“
44

, Adam Nenadál jednoduše jako o „gigantickém stroji na peníze“
45

. 

Honsů zároveň upozorňuje, že tlak sponzorů na sportovce je tak silný, že mu lze pouze 

těžko odolat. „Především špičkoví sportovci se stávají mediálními loutkami, účinkují v 

                                                
42 OSTŘÍŽKOVÁ, Markéta. Trenér LN: Je to klasická výzva, Lidové noviny, Praha: MAFRA, a. s., 3. 2. 

2004. s. 23. 
43 MÁŠOVÁ, Hana. Olympijská reklama přinese miliony, Lidové noviny, Praha: MAFRA, a. s., 17. 8. 

2004. s. 6. 
44 HONSŮ, Miroslav. Cirkus jménem olympiáda. Lidové noviny, Praha: MAFRA, a. s., 14. 8. 2004. s. 13. 
45 NENADÁL, Adam. Sport se vrací domů jako milionový byznys, Lidové noviny, Praha: MAFRA, a. s., 

12. 8. 2004. s. 8. 
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reklamních spotech a jejich úspěšné vystoupení na olympiádě je důležitým 

předpokladem prodloužení sponzorské smlouvy.“
46

 Dodává příklad amerického plavce 

Michaela Phelpse, který se v Aténách zapsal do osmi disciplín. Pokud alespoň v sedmi z 

nich vybojuje zlaté medaile, čeká ho od sponzora Speedo prémie milion dolarů
47

. 

Nemalé obnosy se také točí v oblasti vysílacích práv jednotlivých televizních stanicí. 

Právě televize hraje na poli sportovních přenosů významnou roli. Čím atraktivnější 

vysílací práva je daná stanice schopna získat, tím větší sledovanosti se jejím přenosům 

dostane, a tedy tím konkurenceschopnější na mediálním trhu bude.  

 

Otázkou však zůstává, jestli je komercionalizace nezbytná. První zisky přinesla až 

olympiáda v Los Angeles v roce 1984, ještě dvacet let před tím byly olympijské hry 

nevýdělečný podnik. Tehdejší předseda Mezinárodního olympijského výboru Juan 

Antonio Samaranch však tvrdí, že „bez komercionalizace by žádné sportovní odvětví 

nebylo na vrcholové úrovni.“
48

 Právě on pak později povolil, aby na olympiádě 

startovali i profesionální sportovci – tedy krok dříve naprosto nemyslitelný.  

 

Právě vrcholoví sportovci jsou dnes středem zájmu společností nejen se sportovním 

vybavením. Třeba zrovna atleti Roman Šebrle a Tomáš Dvořák se stali tvářemi reklamy 

společnosti Adidas nebo si hráli na modely při předvádění nové olympijské kolekce.  

Stejně tak jako časopis Týden si i Lidové noviny všímají marketingového vítězství 

společnosti Nike nad Adidasem, oficiálním sponzorem olympiády. Ostatně jak se zdá, 

Nike ve své propagaci nezahálí ani přes rok, píše se například o její  street promotion 

v podobě organizace běhů pro ženy
49

 nebo olympijským Nike designem vyzdobené 

stanici metra Můstek (viz příloha č. 8). Zajímavostí byl také žebříček „Top 20“ 

zadavatelů reklamy v novinách a časopisech. Přední příčky obsadily automobilové nebo 

telekomunikační a mobilní společnosti, ani jedna sportovní firma v žebříčku však 

nebyla zmíněna.  

 

Ekonomického aspektu olympijského sportu si všímá i článek Firmy vydělávají díky 

olympiádě. Poukazuje nejen na reklamu mobilních operátorů (bilboardy, edice 

                                                
46 HONSŮ, Miroslav. Cirkus jménem olympiáda. Lidové noviny, Praha: MAFRA, a. s., 14. 8. 2004. s. 13. 
47 Dtto. 
48 NENADÁL, Adam. Sport se vrací domů jako milionový byznys, Lidové noviny, Praha: MAFRA, a. s., 

12. 8. 2004. s. 8. 
49 TÁCHA, Daniel. Letní reklama zaplnila ulice. Lidové noviny, Praha: MAFRA, a. s., 27. 8. 2004. s. 6. 
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olympijských log nebo java hra Desetiboj) či speciální edice platebních karet 

s olympijským designem, ale třeba také na zvýšení prodeje televizí. Mimo jiné se do 

marketingu zapojují i řetězce rychlého občerstvení. „Olympijské týdny může nyní zažít 

zákazník u McDonald's, který je celosvětovým sponzorem her. Podobně se na vlně 

sportovního šílenství chce svézt i konkurenční KFC, jenž nabízí pikantní piknik menu 

pro fandy. Kolekci Olympijské hry 2004 na lahvích pustila do prodeje Coca-Cola s 

heslem: povzbuď naše olympioniky!“
50

  

 

Rostoucí popularitu sportu dokládá i boom prodeje sportovního zboží. Nárůst světové 

sportovní jedničky Nike byl oproti třetímu čtvrtletí 2003 až 46 %, tržby vzrostly i 

Adidasu, Pumě nebo Reeboku.
51

 Ačkoli právě tento článek by mohl být prototypem pro 

komerční vizuální sdělení, žádná reklama článek nedoprovází.  

 

Běh je také často zmiňován v souvislosti se zdravým životním stylem a prevencí 

obezity.
52

 Možná i tato souvislost stála u zrodu myšlenky založení pravidelného seriálu 

Lidových novin Uběhněte maraton. Miloš Škorpil ve svých článcích předává nejen své 

zkušenosti a rady pro hladký start běžecké kariéry, na jejímž konci bude završena 

královská běžecká vzdálenost: maraton. Pravidelní čtenáři jeho článků se po registraci 

zároveň mohou stát členy běžeckého Maraton klubu Lidových novin, získávají tak řadu 

výhod, možnosti účastnit se společných tréninků nebo například předplatné Lidových 

novin na dva týdny dopředu. Skrz tyto články se běh a maraton v očích veřejnosti 

zlidšťuje a zpřístupňuje. Díky podrobným tréninkovým plánům se mohou do sportování 

pustit i začátečníci. Některé díly seriálu jsou navíc doplněny sloupky Kdo také běhá pro 

zdraví případně Kdo také běhá s Lidovými novinami. Často jsou jejich prostřednictvím 

představovány známé osobnosti, které si rovněž zvolily běh jako součást svého života. 

Jde například o kardiochirurga Jana Pirka, pražského primátora Pavla Béma nebo 

předsedu vlády Slovenské republiky Mikuláše Dzurindu.  Při startu pražského maratonu 

měl Maraton klub LN kolem 400 členů. Celkově se projekt podle Lidových novin 

shledal s velkým ohlasem. „U některých čtenářů opět vzbudil spící lásku k běhu a 

                                                
50 MÁŠOVÁ, Hana. Firmy vydělávají díky olympiádě. Lidové noviny, Praha: MAFRA, a. s., 23. 8. 2004. 

s. 11. 
51 MÁŠOVÁ, Hana. Sportovní zboží zažívá prodejní boom. Lidové noviny, Praha: MAFRA, a. s., 21. 12. 

2004. s. 17. 
52 SLÍVOVÁ, Hana. Češi žijí déle, ale ne příliš zdravě. Lidové noviny, Praha: MAFRA, a. s., 10. 2. 2004. 

s. 22. 
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pohybu a ti - povzbuzení radami a tréninkovým plánem - začali opět sportovat.“
53

 

Samozřejmě nechybí tipy na prázdninový trénink nebo přehled možností cestování za 

nejrůznějšími světovými maratony. Téměř všechny články ze seriálu jsou paradoxně 

bez inzerce na sportovní vybavení. Zato je doplňují fotografie Miloše Škorpila 

v oblečení se zřetelnou značkou Mizuno. Za zmínku stojí i článek Centrum zaplaví 

tisíce běžců. Ani ne tak z hlediska počtu maratonských nadšenců nebo dopravních 

uzavírek, které běžecký kolos způsobí, ale spíše v souvislosti se sponzory. Hlavním a 

dlouholetým partnerem pražského maratonu je totiž Volkswagen. Paradoxní tedy je, že 

celou druhou polovinu stránky, na které je článek otištěn, tvoří reklama na novou Škodu 

Octavii (viz příloha č. 7).  

 

3. 3 Ročník 2012 

 

3. 3. 1 Týden 

 

V roce 2012 zmínek o běhu opět přibylo, zejména pak v souvislosti s komercionalizací.  

Na obsahu médií se výrazněji projevil zájem o zdravotní pozitiva pohybu. 

Vyzdvihovány jsou nejen přínosy pro naši fyzickou a duševní kondici, ale také prevence 

před kardiovaskulárními onemocněními, nadváhou a obezitou nebo depresí či špatnou 

náladou. „Kdo dvakrát týdně propotí tričko, chrání své zdraví a žije zdravým životním 

stylem. Prakticky nemusí přemýšlet, co jíst, aby se udržel ve formě.“
54

 Poprvé je běh 

zmíněn jako aktivita, na které může vzniknout závislost. Návykové se mohou stát 

hlavně euforické pocity, které se u běžců dostavují při běhu nebo bezprostředně po něm. 

V souladu s tím je i popisek jedné z fotografií, který říká, že „vědeckých zdůvodnění, 

proč nazout běžecké boty, přibývá“
55

. Ruku v ruce s tím roste i počet běžců, což ostatně 

lze pozorovat pouhým okem kdekoliv venku v parku.  

 

Negativních projevů komercionalizace se týká i text zabývající se pravdivostí a 

objektivitou tvrzení o sportovním vybavení. Píše o studii publikované v British Medical 

Journal, ve které oxfordští vědci provedli studii na 150 vybraných výrobcích a jejich 

slibovaných účincích. Výsledkem bylo, že více než polovina slibů se neopírala o 

                                                
53 Kdo také běhá s Lidovými novinami. Lidové noviny, Praha: MAFRA, a. s., 30. 3. 2004. s. 23. 
54 JANDOVÁ, Hana. Pohyb nebo život. Týden, Praha: Empresa Media, a. s., 19. 11. 2012. s. 80. 
55 JANDOVÁ, Hana. Běhání způsobuje závislost. Týden, Praha: Empresa Media, a. s., 11. 6. 2012. s. 70. 



   

43 

 

objektivní vědecké důkazy.
56

 Ukazuje se tedy, že ačkoli část deklarovaných tvrzení je 

pravdivá, mnohé jsou pouze komerčními sliby s přesvědčivě vypadajícím reklamním 

sloganem, lákadlem pro zákazníky nebo klamavou reklamou (viz příklad s běžeckou 

obuví značky Reebok v kapitole 1. 4. 2 Oblasti komercionalizace). Zmiňovaný článek v 

Týdnu doplňuje jen nespecifické ilustrační foto bez jakéhokoli náznaku komerce. 

 

Protože v roce 2012 se opět konaly olympijské hry, tentokrát v Londýně, máme 

možnost srovnat pokrytí s rokem 2004. I u londýnské olympiády byly články plné 

medailových šancí včetně přehledu, kdy se na hvězdné výkony našich favoritů můžeme 

těšit. Pozornost tentokrát Česká republika nevzbudila jen sportovními výkony, ale také 

svou kolekcí oblečení, které vévodily holínky. Příznivci a odpůrci tohoto modelu vedli 

dlouhé diskuse o vkusnosti a reprezentativnosti, i Týden se proto jedním článkem na 

tuto problematiku zaměřil. Václav Hrbek, hlavní akcionář AlpinePro, která kolekci 

dodala, sice celkovou tržbu za dodanou kolekci nepředstavil, mluvil však o dvou stech 

tisících prodaných kusech.
57

 Tolik se jich k jedné sportovní akci v České republice ještě 

neprodalo. Ostatně, jak bylo shrnuto v závěrečném článku o olympiádě: Hlavním 

vítězem rozepří, zdali mají české holínky zdvižený palec nebo jsou vrcholem nevkusu, 

je firma AlpinePro, která si „geniálně kontroverzním nápadem zajistila báječné 

globální PR.“
58

 Dvoustránkový článek doplňuje kromě fotografie Václav Hrbka 

v olympijské mikině ještě inzerce pojišťovací společnosti EGAP, tedy nic příliš 

relevantního k tématu.  

 

Informace o neobvyklém způsobu komercionalizace přináší článek Boj o svalnatý 

hrudník, ve kterém se píše o novém modelu fit center, který v New Yorku představuje 

Eric Salvator. Inspirací mu je knižní trilogie Hunger Games, jež se dočkala i filmového 

zpracování.  

 

Zajímavé téma otevřel sestavený žebříček nejvlivnějších lidí českého sportu. Ukázalo se 

totiž, že moc a vliv ve sportu jsou silně podmíněny politickými kontakty. Miroslav 

Černošek, majitel prostějovského tenisového klubu, pořadatel velkých sportovních akcí 

i manažer tenisových hvězd Petry Kvitové a Tomáše Berdycha přiznává: „Sport je o 

                                                
56 -han. Sportovní lži. Týden, Praha: Empresa Media, a. s., 6. 8. 2012. s. 71. 
57 HEJKRLÍK, Pavel. Český trh je strašný. Bohužel. Týden, Praha: Empresa Media, a. s., 3. 9. 2012. s. 58. 
58 KVASNIČKA, Jakub. Ahoj Londýne. Týden, Praha: Empresa Media, a. s., 13. 8. 2012. s. 34. 
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penězích a elitách. Nejmocnější jsou v něm tak ty osobnosti, které jej řídí či participují 

na moci. Tedy například ministři, náměstek pro sport, majitelé velkých sportovních 

agentur, šéfové velkých svazů a klubů.“
59

 

 

Na komercionalizaci osobností poukazuje ve svém článku Lukáš Seidl
60

. Není 

výjimkou, že se olympijští hrdinové stanou lukrativním prostředkem propagace. 

V reklamách nás přemlouvají ke koupi nového auta, uzavření spoření nebo konzumací 

konkrétního jogurtu. Firmy, které „touží po spojení svého jména s některou ze známých 

olympijských tváří“,
 
jsou připravené sportovním hrdinům za to nabídnout miliony

61
. 

Sponzory přitom kromě samotného úspěchu láká třeba i zajímavý příběh, ale 

samozřejmě také sledovanost daného sportu. Kolektivní sporty mají obecně vyšší 

mediální sledovanost než ty individuální, představují proto pro sponzory více zisku, a 

pro sportovce je tedy snazší jejich přízeň získat.  

 

Ikonou hobby běžců a propagační tváří mnoha městských běžeckých závodů je i 

kardiochirurg Jan Pirk. Právě Jan Pirk je častým konzultantem článků v běžeckých 

časopisech, organizátory závodů je dáván za příklad a jeho tvář je používána 

k propagaci účasti zejména na pražských bězích. Obdobně slouží i tváře některých 

fotbalistů (Pavel Nedvěd).  

 

Netradičního využití pojmu „atletický“ si můžeme všimnout v souvislosti 

s automobily.
62

 Konotací této charakteristiky může být podobně jako u osob sportovní 

vizáž, rychlost nebo fyzická krása. Podobně se o atletických modelech a vzhledech 

hovoří v oblasti módy. Atletická postava se stala symbolem dokonalosti, krásy a zdraví. 

Pozornost proto mnohdy vzbuzují nejen sportovní výkony, ale i fyzický vzhled.  

 

 

 

 

                                                
59 KVASNIČKA, Jakub. Nejmocnější lidé českého sportu. Týden, Praha: Empresa Media, a. s., 30. 1. 

2012. s. 78. 
60 SEIDL, Lukáš. Olympijští šampioni na prodej. Týden, Praha: Empresa Media, a. s., 3. 9. 2012. s. 74. 
61 Tenistovi Rogeru Federerovi četné marketingové aktivity vynesou až 45 milionů dolarů ročně, 

jamajskému sprinterovi Usainu Boltovi jeho největší kontrakt s Pumou přinese údajně devět milionů 

dolarů za rok. (SEIDL, Lukáš. Olympijští šampioni na prodej. Týden, Praha: Empresa Media, a. s., 3. 9. 

2012. s. 74). 
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3. 3. 2 Lidové noviny 

 

I rok 2012 byl rokem olympijským, tentokrát v Londýně. Kromě běžného zpravodajství 

stojí v kontextu komercionalizace rozhodně za zmínku článek Adidas platí. Nike je 

vidět, který shrnuje souboj těchto dvou sportovních gigantů na poli největší sportovní 

události světového formátu. Na trhu se v oblasti sportu podle Lidových novin ročně 

protočí oblečení a obuv v hodnotách několik desítek miliard dolarů. Oficiálním 

sponzorem londýnské olympiády byla společnost Adidas, marketingovým vítězem 

tohoto sportovního klání se však stala konkurenční značka Nike, která „kromě 

nejnovějších technologií vsadila také na nepřehlédnutelnou, zlatozelenou fluorescenční 

barvu. Zlaté tretry z kolekce Nike Volt zářily z televizních obrazovek na celém světě. A 

zdálo se, že na nohou je má snad každý atlet.“
63

 Pro ilustraci je uvedený design Nike 

bot vyobrazen na fotografii u článku (viz příloha č. 9).  

 

Stále častěji se objevují články zabývající se kvalitními potravinami, zlepšováním 

duševního zdraví a nejrůznějšími způsoby, jak ustát dnešní uspěchanou a stresovou 

dobu. Stalo se moderním chodit si zaběhat, chodit do fitness centra a věnovat se svému 

tělu.  S tímto trendem jdou samozřejmě i módní návrháři, protože „spolu s tím, jak 

přibývá lidí, kteří se začali vážně zabývat zdravým životním stylem a vrhli se na běhání 

a další venkovní aktivity, mění se i styl jejich oblékání.“
64

 Stoupající obliba atleticky 

vypadajících a sportovních modelů mohla být v případě březnového článku důsledkem 

blížících se olympijských her v Londýně. Oblečení se však věnuje i článek z lednového 

čísla. Tentokrát se ale zaměřuje na sportovní funkční prádlo, které už dnes ani zdaleka 

není výsadou profesionálních sportovců, na své si přijdou amatéři i děti. Naopak 

výrobci se předhání v nabídce modelů, barev, dokonalých účinků a velikostí.  

 

Znovu se objevuje tématika zdraví. Píše se o běhu jako prostředku v boji s cukrovkou, 

nástroji k redukci hmotnosti, zdůrazňují se pozitivní pocity euforie a nadšení. Článek 

Chci být fit, jak na to? poukazuje jako jeden z mnoha na rostoucí zájem pohybových 

aktivit jako prostředku ke zdravému životnímu stylu a radí, jak postupovat, abychom se 

skutečně cítili dobře. Zmiňuje i témata správné výživy, vhodné tepové frekvence nebo 

vhodnosti výběru správné aktivity.  

                                                
63 HOŘČICA, Jiří. Adidas platí. Nike je vidět. Lidové noviny, Praha: MAFRA, a. s., 16. 8. 2012. s. 17. 
64 KRÁLOVÁ, Viktorie. Armagedon v pyžamu. Lidové noviny, Praha: MAFRA, a. s., 10. 3. 2012. s. 6. 
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Podobný článek jako v Týdnu Spižírna rekordů vyšel i v Lidových novinách. Zaměřuje 

se na oblast sportovních nápojů a s nimi propagovaných tvrzení. „Řada firem 

investovala do vývoje sportovních nápojů obrovské částky a na dnešním trhu nalezneme 

desítky speciálních nápojů svěžích barev, často vylepšených výraznými barvivy. 

Velkorysé sliby naznačují, že kdo tyto nápoje nepije, radši by neměl sportovat vůbec. 

Často se jedná ale spíš o promyšlený marketing a sdělení vzdálené od pravdy.“
65
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Závěr 

 

„Je sportovní žurnalistika oxymoron?“  

(Mason, 2000) 

 

Sportovní rubriky patří tradičně k nejčtenějším částem novin. I přes velkou oblibu, 

čtenost a atraktivitu jim podle řady autorů (Rowe, Boyle, Billings) však přísluší statut 

nekritické, neobjektivní a neprofesionální žurnalistiky. Sportovní novináři jsou tak sice 

v očích veřejnosti vnímáni jako šťastlivci, co vykonávají dokonalé povolání, ve kterém 

skloubí lásku ke sportu s prací, naopak profesionálové na ně nahlíží jako na „jiný druh“ 

(Rowe, 2004: 42) a o sportovním newsroomu mluví nechvalně jako o „toy department“. 

Přesto tvoří sport a média neodlučitelnou dvojici, která byla alegoricky přirovnána ke 

slanině a vajíčkům (Claeys and Pelt, 1986). Později se přidal ještě jeden významný 

faktor: byznys, čímž vznikl sportovní trojúhelník, který skrývá mnohá vysvětlení 

vzájemných vztahů mezi těmito jednotlivými prvky.  

 

Jedním z důsledků tohoto vzájemného vztahu je i komercionalizace sportu a s ní 

související komercionalizace sportovní žurnalistiky. Spolu se zábavou je právě 

komercionalizace jedním ze dvou hlavních trendů, které v současném sportovním 

odvětví můžeme sledovat a to hned v několika oblastech (události, osobnosti, sportovní 

vybavení atp.). Rowe (2004) sice tvrdí, že bez komerce není profesionální sport, na 

druhou stranu Helland (in Jørgensen, 2005) upozorňuje, že kvůli komerčnímu tlaku je 

nemožné pracovat podle klasických ideálů žurnalistiky. Vyvstává proto otázka, jak má 

sportovní novinář v tomto prostředí dosahovat objektivní a kvalitní žurnalistiky? 

 

Doposud nejrozsáhleji se problematikou sportovní žurnalistiky zabýval International 

Sport Press Survey, který proběhl poprvé v roce 2002, dále se opakoval v letech 2005 a 

2011 v 22 zemích světa. I zde upozornili autoři na skutečnost, že sportovní agenda je do 

velké míry určována finančními zájmy a poptávkou. Další zjištění prokázala, že 

sportovní žurnalistika je z velké části mužský svět (86 %), a to jak z pohledu autorů, tak 

z pohledu zobrazovaných sportovců. Většina článků je orientována na výsledky místo 

poskytování širšího kontextu, analýz nebo komentářů k dané události. Alarmující byly 

výsledky v oblasti zdrojování, kdy v roce 2005 bylo bez uvedeného zdroje 20 %, v roce 
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dokonce 26 % článků. Přitom právě pluralita zdrojů a odkazy na ně patří k základním 

prvkům správně žurnalistické práce. Indikátorem kvalitní žurnalistiky je pak také 

různorodost formátů. Téměř 80 % článků však tvořily zpravodajské informační formáty. 

Přitom právě sport nabízí k využití pestrou škálu útvarů a žánrů. Ostatně jak shrnuje 

Natasha Woods (in Boyle, 2006: 167), „dobrá sportovní žurnalistika je dobrá 

žurnalistika.“ Sportovní novináři by také nikdy neměli zapomínat, že jsou „na prvním 

místě novináři, až na druhém místě milovníci sportu“ (David Chappel in Boyle, 2006: 

175).  

 

V této práci byla komercionalizace sledována na sportovní žurnalistice zaměřené na 

běhání. S vlnou běžeckého boomu, která k nám dorazila v 90. letech 20. století, začala 

obliba běhu stoupat. Důvodů bylo několik, primárně rostoucí životní úroveň a s ní 

dostupnost informací, sportovního vybavení nebo sportovních zařízení a klubů. Na 

zvýšenou poptávku samozřejmě odpovídala i média, která svůj obsah upravovala pro 

potřeby a zájmů svých čtenářů. Právě tyto změny byly sledovány v kvalitativní 

obsahové analýze u týdeníku Týden a deníku Lidové noviny. V průběhu desetiletí 

(1994, 2004, 2012) se obsahy jednotlivých médií výrazně změnily. Během prvního 

analyzovaného roku (1994) bylo zmínek o běhu minimálně. Lépe než Týden na tom 

byly Lidové noviny, kde nedostatek suplovaly výsledkové servisy. Zájem se obracel 

téměř výhradně na vrcholovou atletiku, ne na rekreační běh. Velmi zřídka se objevují 

články zaměřené na sponzoring nebo reklamu, v náznacích se setkáme také s rozporem 

zdraví versus peníze. Tato problematika je dále rozvedena v článcích pozdějších ročníků 

a přináší do diskuse téma, které se sice přímo nedotýká žurnalistiky, nicméně do 

komercionalizace také zasahuje. Je totiž otázkou, kam až sport a odhodlání atletů může 

pro finanční odměnu zajít. Média v tomto ohledu zatím více méně stojí opodál a o 

zdravotních dopadech příliš nepíší, možná by však jejich případná kritická iniciativa 

vzbudila u veřejnosti kladný ohlas. Na druhou stranu, pokud média o tomto „ničení 

zdraví“ píší nekriticky, možná tím zároveň veřejnosti podsouvají názor, že je to něco 

normálního, běžného a obdivuhodného, něco, co by také měli chtít nebo dělat.  

 

V roce 2004 se objevuje výrazně vyšší počet článků souvisejících s komercionalizací a 

běháním. Důvodem mohou být letní olympijské hry v Aténách, v případě Lidových 

novin pak osmnáctidílný seriál článků Uběhněte maraton. V Týdnu zaznamenáváme 

značný nárůst článků o komercionalizaci, zejména u událostí a slavných sportovních 
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osobností. Poprvé se setkáváme s tematikou výživy nebo s názorem, že běh je 

přirozenou lidskou aktivitou. Zejména pak v Lidových novinách v souvislosti 

s pravidelnými články se píše o běhu v kontextu zdravého životního stylu, představují se 

známé osobnosti, které běhání taktéž propadly. Důležitým prvkem popularizace běhu je 

možnost stát se členem běžeckého klubu, do individuálního sportu se tak přidává 

významný socializační prvek. Podobně jako je tomu u Lidových novin, vznikají i další 

kluby a běžecké školy. Rostoucí obliba běhu je patrná na stoupajícím obratu 

sportovního zboží, nárůstu účastníků závodů nebo na prostoru, který je běhání 

v médiích věnován (pokud vycházíme z předpokladu, že média píší o tom, co mají 

čtenáři zájem číst).  

 

Posledním zkoumaným ročníkem byl rok 2012. Oproti předchozím letům můžeme 

konstatovat opětovný nárůst článků zaměřených na běhání, zejména pak na 

komercionalizaci. Přesto, že se konaly olympijské hry v Londýně, najdeme stoupající 

počet článků zaměřených na zdravotní přínosy běhu a pohybu. Stává se „moderním“ 

chodit běhat, zdravě se stravovat, navštěvovat fitness centrum, cítit se dobře atp. S tímto 

trendem se zejména na oblast vybavení a služeb zaměřují i výrobci a firmy. Mnozí 

sportovci tak propůjčují svou tvář k propagaci nejrůznějších produktů a média to 

reflektují. Důležitou změnou je také přítomnost článků propojujících sport s dalšími 

oblastmi lidské činnosti, především jde o politiku, ekonomiku, film nebo módu.  

 

Celkově se tedy zdá, že stoupající tendence informování o běhu v médiích má vliv na 

rostoucí počet zájemců o tento sport. Podle agentury GfK Czech běhá alespoň jednou 

týdně 12 % populace. Média jakožto důležitý názorotvorný činitel (Jirák, Köpplová, 

2009: 321) do velké míry určují, co je moderní a jaké jsou trendy. Běžecký boom, který 

se projevuje nejen zvýšeným zájmem o běžecké informace (noviny, specializované 

časopisy, online fóra, blogy, knihy, atp.), ale také rostoucím počtem účastníků závodů 

nebo stoupajícím obratem v oblasti sportovního vybavení, způsobují jednak média, ale 

také tlak okolí a společnosti. V současné době je určitou samozřejmostí dbát o svou 

fyzickou i psychickou schránku, přitom pohyb je propagován právě jako ideální 

prostředek ke zdravému a vyváženému životu. Je však těžké striktně určit, do jaké míry 

tento trend určují média a do jaké míry se na něm podílí ostatní činitelé.  
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Nabízí se ovšem otázka, proč média o běhu vůbec píší, jaký je účel tohoto informování. 

Odpověď je opět nejednoznačná a rozložená do několika rovin. Z části určitě jde o 

určitou zpětnou vazbu vůči poptávce po těchto informacích, dále také (zejména pak 

třeba v případě Lidových novin v roce 2004) o jistou propagaci zdravého životního 

stylu a běhu jako takového. Hlavně pozdější ročníky (2004 a 2012) se zaměřují na 

zdravotní přínosy. V neposlední řadě však musíme připustit, že sport obecně je dobrý 

byznys. I v případě běhání se jeho rostoucí popularita snadno využívá ke komerčním 

účelům a propagaci jednotlivých sportovních značek.  

 

Z analyzovaného materiálu můžeme jasně konstatovat rostoucí pozornost věnovanou 

běhání a s ním spojeným jevům. Výrazně se množí texty o komercionalizaci sportu. 

Významný potenciál přitáhnout sponzory a inzerenty, a zvýšit tak prodej sportovního 

vybavení, má také seriál článků Uběhněte maraton. Články Škorpilova běžeckého 

seriálu jsou však prezentovány spíš popularizačně vůči běhu, paradoxně nejsou 

doprovázeny téměř žádnou vizuální komerční přílohou ani inzercí na běžecké vybavení. 

Ačkoli bychom mohli tento projekt považovat za jisté budování Škorpilova „osobního 

PR“, propagaci pražského maratonu nebo značky Mizuno, do které je maratonec na 

doprovodných fotkách vždy oblečen, z textů tato tendence není patrná. Textuálně se 

články nekomercionalizují, přesto jsou doprovázeny fotografiemi sportovců 

s množstvím značek na oblečení. Tato tendence se v roce 2004 sice teprve začíná 

projevovat, nicméně později v roce 2012 už je běžnou praktikou. 

 

Další posun přináší pak rok 2012, kde se v médiích výrazně projevují trendy zdravého 

životního stylu a uspěchané stresové doby. Píše se i o negativech rostoucí popularity 

sportu a tedy rostoucí komercionalizaci sportovního průmyslu. Inzerce ani reklama u 

analyzovaných článků ale nenarůstá, naopak ji najdeme spíš výjimečně.   

 

Celkově lze tedy na základě analyzovaného materiálu z Lidových novin a Týdnu 

konstatovat jednoznačně stoupající komercionalizaci sportu a sportovního průmyslu. 

Nedá se však říct, že by se stejnou mírou komercionalizovala i žurnalistika a sportovní 

obsah v médiích. Přesto tu dochází k určitému posunu v jednotlivých sledovaných 

letech jak například u fotografie sportovců, tak v textech. Ty sice nejsou 

komercionalizované obsahově, ale sportovci zobrazení na doprovodných fotografiích 

jsou nositeli určité značky sportovního vybavení a dalších značek, které je sponzorují. 
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V této souvislosti je pak na místě se ptát, jestli skutečnost, že se píše o produktech a 

jejich spojení se sportovci, eventuálně se text doplní patřičným obrazovým materiálem 

(např. Roman Šebrle a Eurotel, viz příloha č. 2) nevede u čtenářů k tomu, že začínají 

přemýšlet o tom, zda by si daný produkt, ať už sportovní, nebo ne, také neměli koupit. 

Tím se opět vracíme k teorii sportovního trojúhelníku a spojení sportu, byznysu a médií 

(Boyle, 2009 nebo Beck a Bosshart, 2003). 

 

Analýza v této práci se soustředila pouze na běhání v periodicích Týden a Lidové 

noviny. Jiná situace je třeba u populárnějších sportů, jako je fotbal, který vygeneruje 

mnohem více pozornosti čtenářů, a tedy v důsledku například i více reklamy kolem 

textů o něm. Právě zaměření i na tyto komerčnější sporty poskytuje ISPS, který nám 

dává k dispozici konkrétní údaje z 22 zemí světa. Pro Českou republiku by bylo 

přínosné se příštího mezinárodního průzkumu zúčastnit, umožnilo by to rozšířit 

možnost analýzy sportovní žurnalistiky u nás a zaměřit se na česká sportovní média ve 

větším měřítku.  
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Summary 

 

This bachelor thesis focuses on commercialisation of sports journalism in the print 

media; specifically it concentrates on the changing image of running. The analysed 

sample involves daily newspaper Lidové noviny and weekly magazine Týden in years 

1994, 2004 and 2012. As a method it was selected qualitative content analysis. 

 

In spite of the popularity and attractiveness of sport sections in the print media, by many 

authors (Rowe, 2004, Boyle, 2006 or Billings, 2011) it is considered to be uncritical, 

unprofessional and biased journalism; the sports newsroom is nicknamed „toy 

department“. However, sport and the media form inseparable couple. Together with 

business they influence not only mutual relations, but also media content itself.  

 

The commercialisation of sport is one of the consequences of this triangular 

relationship. As one of major trends in current sports journalism it manifests on several 

levels (sports equipment, presentation of sport events, athletes themselves). The most 

extensive survey about sports journalism has been the International Sport Press Survey 

(ISPS). It was carried out in 2002 for the first time, and then in 2005 and 2011; 22 

countries around the world participated. The results pointed out that the agenda of sports 

sections of the media is strongly determinated by financial matters and by the demand.  

 

The analytical part deals with the image of running in the media. Throughout the 

analysed years (1994, 2004, 2012) the attention paid on the running and 

commercialisation was growing. Especially in 2004, when the Olympics were held and 

the series of articles Uběhněte maraton was published in Lidové noviny. In 2012 trends 

of healthy lifestyle were also reflected by the media content.  

 

To conclude, we can see the evident growing commercialisation of sport and sport 

industry. However, we cannot clearly say that the sport print media and its content is 

commercialised as well. This ambiguity and also results of ISPS indicate that 

participation of the Czech Republic on the next international survey would be beneficial 

and could bring more specific results than our analysis. 
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Zdroj: http://www.chrismadden.co.uk/cartoon-gallery/a-cartoon-about-the-

commercialisation-of-sport-olympic-marketing-instead-of-black-power-salute/ 
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Zdroj: http://strategie.e15.cz/zurnal/obchod-se-sportem 
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Zdroj: http://strategie.e15.cz/zurnal/ateny-ve-sledovanosti-zatim-zaostavaji-za-sydney 
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