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Abstrakt 

Práce se zaměřuje na to, jakým způsobem sport, respektive významné sportovní 

události utváří média. Ta jsou totiž klíčovým činitelem, který způsobil transformaci 

z událostí čistě sportovních na událost mediální. Sportovní utkání tak díky vlivu médií 

mohou od své původní herní podstaty přecházet až k rituálu a mají silný symbolický a 

ideologický potenciál. Teoretická část práce se snaží objasnit základní koncepty práce 

médií a postupy,  jakými se sportovními událostmi pracují média a jak vůbec vznikají 

mediální události. Definovány jsou pojmy banálního nacionalismu, globalizace, rituálu, 

kultu vítězství a archetypu hrdiny. O teoretický základ se pak opírá výzkum, který 

metodou kritické diskurzivní analýzy zkoumá projevy banálního nacionalismu a 

archetypu hrdiny v rámci českého zpravodajství o Olympijských hrách v Londýně 2012. 

Analýze byly podrobeny deníky Sport, Blesk a Mladá fronta DNES.  

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Diploma thesis is focused on the way how sport or important sport events are 

formed by media. Media are the key factor, which caused transformation from sport 

events to media events. Sport contests affected by media then changes the pure essence 

of the game into rituals and have strong symbolic and ideological potential. Theoretical 

part of thesis tries to clarify basic concepts of media work and procedures used by 

media to create media event within sport event. Examined topics are phenomenon of 

banal nationalism conflicting globalization, than ritualisation of sport events and also 

analysis of selected sport myths, especially cult of heroism. Research based on the 

theoretical part is trying to examine manifestations of banal nationalism and cult of 

heroism in Czech coverage of Olympic games in London 2012. Subject to analyze are 

daily newspappers Sport, Blesk and Mladá fronta DNES. 
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1. Úvod 

 

 V dnešní době není sport a zejména ten vrcholový pouhým způsobem 

trávení volného času, ale stalo se z něj svébytné odvětví lidské činnosti, které ovlivňuje 

mnoho faktorů. Práce se zaměří na to, jakým způsobem sport, respektive významné 

sportovní události utváří média. Ta jsou totiž klíčovým činitelem, který způsobil 

transformaci z událostí čistě sportovních na událost mediální. Sportovní utkání tak díky 

vlivu médií mohou od své původní herní podstaty přecházet až k rituálu a mají silný 

symbolický a ideologický potenciál. Sport se stal substitucí náboženství a má tedy také 

silný rituální potenciál. Předmětem moderní adorace se stávají sportovci a „sportovní 

náboženství“ je postaveno na hodnotách jako jsou výkon, síla, vítězství.  

 

Profesionální sportovní utkání svou teatrálností, extatickým masovým diváckým 

nadšením, zbožňováním hráčů, identifikací s národem a praktikováním diváckých 

rituálů při sledování skrze média reflektují zcela novou formu vztahu moderní 

společnosti, médií a sportu, která bude alespoň stručně v této práci nastíněna.  

 

Práce se soustředí na fenomén banálního nacionalismu a jeho protichůdné 

tendence - globalizaci, dále na ritualizace sportovních událostí a také na analýzu 

vybraných mýtů ze sportovní oblasti, kterými je kult hrdinství, potažmo „celebritizace“ 

a kult vítězství. 

 

Teoretická část práce se snaží objasnit základní koncepty práce médií a postupy,  

jakými se sportovní událostí pracují média a jak vůbec vzniká mediální událost.  Pro 

tuto část je stěžejní práce Dayana a Katze definující tzv. media events1 a nutné je 

dotknout se také teorie zpravodajských hodnot. Je také  podrobněji popsán specifický 

vztah médií a sportu, který je nutný k pochopení výběru zkoumaného materiálu. 

V návaznosti na historický kontext jsou popsány principy profesionalizace sportu a jeho 

popularizace masovými médii.    

 

                                                           
1
 DAYAN, Daniel., KATZ, Elihu. 1992. Media Events. Cambridge: Harvard University Press. 1994 
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Společně s popularitou sportu však narůstá i jeho ideologická zatíženost. V jedné 

ze dvou zásadních teoretických kapitol je vymezena forma banálního nacionalismu, 

jakožto moderní a ve společnosti stále živé formy nacionalismu. Stěžejním autorem je 

Michael Billig a jeho práce Banal nationalism, která vymezuje banální nacionalismus 

jako sílu, která udržuje a reprodukuje etablované národní státy.2  

Druhá zásadní teoritická kapitola prezentuje sportovní události jako rituály. 

Základ stojí na přijetí konceptu rituálního modelu komunikace a kulturálního přístupu 

k masovým médiím. Tento přístup přiznává kultuře naprosto stěžejní roli ve společnosti 

a tím pádem i v komunikaci, kterou např. Carey definuje jako „symbolický proces, jímž 

je vytvářena, udržována, opravována a přetvářena realita.“3 

Část práce zaměřená na mytologickou rovinu mediálních obsahů spostihuje 

některé základní sociálně-kulturní aspekty naší doby, které skrze mediální sportovní 

události reflektují dynamiku změn moderních mýtů. Zaměřuje se zejména na to, jak 

globálně medializovaný sport pracuje s archetypem hrdiny a jaké hodnoty a normy 

média v moderním sportu akcentují. 

Definice archetypu vychází z klasického psychoanalytického přístupu Junga, 

nicméně pro potřeby aplikace na zpravodajství byla upravena Jackem Lulem4.  

Empirická část práce staví na přijetí faktu, že jak banální nacionalismus, tak 

archetyp hrdiny se ve sportovním zpravodajství vyskytují a hledá odpovědi na to, jakým 

konkrétním způsobem se projevují ve vybraných českých denících v době konání 

Olympijských her v Londýně roku 2012. Jako vzorek byly zvoleny tituly Mladá fronta 

DNES, jakožto zástupce seriózního zpravodajského deníku pro „mainsteamového“ 

čtenáře, dále pak deník Blesk jako zástupce bulvárního deníku a také tematický deník 

Sport. Od původního záměru analyzovat i audiovizuální příspěvky bylo vzhledem 

k rozsahu diplomové práce upuštěno. Analýze jsou tedy podrobeny pouze tištěné zprávy 

a to metodou kritické diskurzivní analýzy. Bylo také upuštěno od kapitol zabývajících 

se žánrovým zařazením sportovních událostí a principů narace ve sportovním 

                                                           
2
 BILLIG, Michael. Banal Nationalism. London : Thousand Oaks – New Delhi. SAGE Publications. 

1995. S. 43 

3 Carey in McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál. 2002. S. 119 
4 LULE, Jack. Daily News, Eternal Stories: The Mythological Role of Journalism. New York : Guilford 
Press, 2001. 
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zpravodajství. Aby byla tato témata kvalitně zpracována, vydala by rozsahem na další 

diplomovou práci, proto budou ponechána stranou zkoumání.  

 

Výsledky práce by měly vést k pochopení, jakým způsobem jsou dnešní 

sportovní události médii přetvářeny do podoby událostí mediálních, podobně jako se 

tomu děje u dalších - pro média atraktivních - událostí, jakými mohou být například 

volby a jaké ideologické a symbolické prvky v nich můžeme vysledovat.  

2. Mediální konstrukce reality 

 

Média mají moc ovlivňovat vnímání světa kolem nás. Nelze se však ztotožnit se 

zjednodušeným názorem, že média realitu pouze deformují, poskytují lživé informace 

nebo naopak přesně pravdivá sdělení. Tento proces vzájemného ovlivňování je mnohem 

složitější, nicméně ve zkratce bychom mohli říci, že média neovlivňují realitu, ale to, 

jak ji skrz ně vnímáme. „Odborná literatura všeobecně dochází k závěru, že masová 

média zpravidla skutečnost nereprezentují. Zpravodajství médií je často nepřesné a 

pokřivené, občas nabízí vysloveně tendenční a ideologicky zabarvený pohled na svět.“5 

A právě toto ovlivňování reality je už velmi dlouho předmětem zkoumání 

nejrůznějších oborů od sociologů po mediální studia. Winfried Schulz zavedl do 

mediálních studií již v roce 1976 základní dva termíny: Ptolemaiovskou a 

kopreníkovskou logiku6. Jedná se o paradigmata, která štěpí uvažování o vlivu 

masových medií na dva zásadní proudy.  

Zastánci ptolemaiovského paradigmatu jsou přesvědčeni, že skutečnost lze 

poznat a média jsou nástrojem aktivně se podílejícím na procesu vytváření této 

skutečnosti. Společnost od médií očekává, že budou realitu věrně zachycovat a pasivně 

zprostředkovávat, ta ovšem v tomto pojetí neexistuje, ale je výsledkem mediální 

interpretace světa. „Vzhledem k tomu, že média prezentují vysoce strukturovaný a často 

zkreslený obraz skutečnosti, a vzhledem k tomu, že lidé své jednání – alespoň částečně 

                                                           
5 SCHULZ, Winfried.: Funkce a důsledky politické komunikace. In: Jirák, J., Říchová, B. Média a 
politická komunikace. Praha: Karolinum. 2001: s. 24 
6 SCHULZ, Winfried.: Funkce a důsledky politické komunikace. In: Jirák, J., Říchová, B. Média a 
politická komunikace. Praha: Karolinum, 2001.s. 24-40 



6 

 

– přizpůsobují tomuto obrazu skutečnosti, mají média silný vliv na jednotlivce a na 

společnost jako celek,“ 7 

 Koperníkovskou logiku naopak používají ti, kteří jsou přesvědčeni, že masová 

média jsou integrální součástí společnosti a proto „média v tomto přístupu nepojímají 

jako pouhý pasivní zprostředkovatel (reflektor) skutečnosti, existující samostatně a 

nezávisle na masové komunikace. Média se místo toho chápou jako aktivní prvek 

v sociálním procesu, z něhož teprve představa o skutečnosti vychází“ 8. Naopak právě 

poznání napětí mezi různými rovinami reality nás může posunout blíže k objektivní 

pravdě. Pokřivování reality médii je tedy pro koperníkovce věc zcela přirozená a 

legitimní. Média se tak podílejí na vytváření reality v sociálním prostoru.  

 

 Mezi umírněné „koperníkovce“ můžeme zařadit např. Schulze, McComse a 

Shawa. Zabývali se zejména zpravodajskými hodnotami či teorií agenda setting. 

Radikálnější větev přijala zcela teze sociálního konstruktivismu. Patří mezi ně patrně 

nejznámější vědecké duo zabývající se sociální konstrukcí reality: Peter I. Berger a 

Thomas Luckmann. Právě jejich dílo Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii 

vědění9 je pro úvod této práce důležité.  

Základními pojmy, se kterými pracují, jsou realita a vědění. „Realitu 

každodenního života vnímám jako realitu uspořádanou. Její jevy jsou předem sestaveny 

do vzorců, jež se zdají být na mém vnímání nezávislé a jež na mé vnímání působí.“ 10 

Realita je vlastností jevů a ty existují nezávisle na naší vůli. Podle autorů se nám pak 

každodenní život jeví jako realita. Realita každodenního života je organizována podél 

osy „tady“, jíž je naše tělo a osy „teď“ přítomného okamžiku. Skrze toto tady a teď 

soustřeďujeme svou pozornost na realitu každodenního života. To, co nás „tady a teď“ 

v každodenním životě potkává, je naším vědomím považováno za nejreálnější realitu. 11 

Základním prvkem reality každodenního života je sociální struktura, která 

vzniká při každodenní sociální interakci s jinými lidmi, což je pro nás nejdůležitější 

                                                           
7 tamtéž, s. 29 
8 Tamtéž, s. 31 
9 BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: 
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 
10 BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: 
Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. S. 27 
11 Tamtéž s. 28 
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zkušenost. „V situaci tváří v tvář je můj protějšek plně reálný. Tato realita je součástí 

celkové reality každodenního života a jako taková je nejvýraznější a 

nejpřesvědčivější.“12  Pro život v realitě každodenního života jsme všichni vybaveni 

určitými soubory znalostí. Berger a Luckmann je nazývají sociální zásoba vědění, která 

je předávána z generace na generaci a tím neustále potvrzována. Její součástí jsou také 

typizace, což jsou jakási schémata, která nám pomáhají orientovat se ve většině 

standardních životních situací. Vznikají tak, že nějakou činnost neustále opakujeme 

stejným způsobem, až se toto naše chování ustálí jako vzorec. Tento jev nazýváme 

habitualizací. Pokud dojde k haitualizaci určitým typem vykonavatelů dané činnosti, 

hovoří Berger a Luckman o tzv. institucionalizaci.  

Pokud je vědění vytvářeno v našich myslích pod vlivem společnosti, je zřejmé, 

že v tomto procesu budou značnou roli hrát i média. Mají funkci sekundární socializace. 

Tím, že je sport v dnešní době považován spíše za zábavu a diváci se u obrazovek baví, 

zápas prožívají, nechávají se jím strhnout, konstrukci si zpravidla vůbec neuvědomují. 

Přitom sportovní události běžně probíhají podle konkrétního narativu vytvořeného 

médii, ze kterého vyplývá konstrukce. Jednotlivé momenty sportovních událostí jsou 

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

konzumuje obsah, který mu média předkládají a nepřemýšlí nad obsahem obrazů. Lidé 

totiž přijímají objektivní pravdy předkládané médii bez dalšího kritického uvažování. 

Tento sociální konstrukt je podporován činností institucí, mezi něž řadíme i média. 

Média zpětně působí na sféru, ze které vzešly a dokončují proces konstrukce sociální 

reality. Média byla a jsou aktivními činiteli v utváření (nejen ideologických) podob 

moderního sportu a samotná intervence médií do oblasti sportu vedla k proměnám 

charakteru sportovní události, ústící v její definici jako události mediální. 

 

 

 

 

                                                           
12 Tamtéž s. 34 
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3. Mediální události  

3.1 Media events podle Dayana a Katze 

 

Teoretici mediálních studií Daniel Dayan a Elihu Katz vycházeli z teze Emila 

Durkheima, který tvrdil, že rituály a ceremonie jsou pro sociální skupinu prostředkem, 

jak opakovaně potvrzovat svou existenci. Mediální událost pak byla pro Dayana a Katze 

rituálovým pojetím komunikace, tedy oslavou kontinuity dané společnosti. „Funkce 

vysílání (media events) není primárně ani informační ani zábavná. Tato vysílání jsou 

především integrativní.“13 Konkrétně zahajovací ceremoniál olympijských her má 

značně rituální charakter. Nejsou během něj vidět žádné sportovní výkony, přesto má 

vždy nejvyšší sledovanost. Jedná se totiž o naprosto uchvacující a působivý obřad.  

Za prvé média připomínají kontinuitu sociální identity – avšak v mnoha 

případech je důraz položen na identitu národní. Druhý typ kontinuity odkazuje k 

reprodukci sociálního systému jako takového. Třetí typ je „nasazen“ jako odpověď na 

diskontinuitu a „pojišťuje“ stabilitu předcházejícího řádu. Čtvrtý typ je trochu 

paradoxní, protože jednak má za úkol prosadit změnu, na druhou stranu se ale snaží 

eliminovat diskontinuitu touto změnou způsobenou tím, že reinterpretuje tradice a snaží 

se nalézt vztah mezi nimi a změnou, čímž ze změny činí spíše vývoj, který kontinuitu 

neruší.14  

Jejich definice se na zkoumanou událost, tedy v případě této práce sportovní událost, 

respektive Olympijské hry, hodí nejlépe, protože v jejich výkladu se mediální událost 

odlišuje od klasického vysílání, neboli všedních mediálních událostí. Jsou to totiž 

události natolik zásadní, že vybočují z každodenního zpravodajství, narušují mediální 

rutinu a klasické programové schéma. Autoři ustanovili i několik dalších podmínek, 

které musí událost splnit, abychom ji mohli podle jejich teorie nazývat mediální 

událostí: 

1) Událost musí být přenášena živě (respektive musí být alespoň co nejvíce 

aktuální). Zážitek je pak podobný jako z náboženského rituálu, kterého se 

                                                           
13 DAYAN, Daniel. – KATZ, Elihu.. Media Events. Cambridge: Harvard University Press. 1992. S. 98 
14 DAYAN, Daniel.; KATZ, Elihu. Media Events. Cambridge: Harvard University Press. 1992.  
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simultánně účastní miliony lidí, přestože nemusí být na jednom místě. Příkladem 

mohou být nedělní bohoslužby; 

2) událost je dopředu naplánovaná a avizovaná veřejnosti; 

3) událost není organizována médii samotnými, ale nemediálními organizacemi. 

Média poskytují pouze kanál pro jejich přenos a organizátory jsou veřejné 

instituce či autority; 

4) vysílání události vyvolává silnou (až fascinovanou) odezvu publika; 

5) vysílání události probouzí hluboce zakořeněné představy a narace, které jsou 

srozumitelné všem kutlurám. Událost totiž povětšinou postupně prochází třemi 

formami prezentace, které autoři stanovili – zápas, dobytí a ocenění; 

Tato typologie, v originále contest, conquest a coronation odráží všechny fáze 

Olympijských her.15  

Contest neboli zápas je medializovanou událostí, která má charakter souboje. Jedná se o 

střet dvou a více aktérů, názorů nebo interpretací. Může to být v našem případě 

soupeření nejlepších atletů světa ve sprintu, ale stejně tak politické debaty nebo 

dlouhodobější politické kauzy. Jako jakýsi symbolický zápas/koflikt můžeme pojímat i 

dichotomii „my“ vs „oni“. V rámci mezinárodních soutěží je pak kategorie „my“ 

synonymem pro národ. V médiích tento symbolický konflikt může mít až rysy 

banálního nacionalismu. Této problematice se dále věnuji v kapitole Sport a ideologie. 

 

Conquest je událostí, během které si společnost/komunita dobude něco, co jí dříve 

nepatřilo. Tato událost má také většinou svého hrdinu, který cíle dosáhne a případně 

přinese kořist. V Olympijském světě se může jednat o předávání medailí, nebo vítání 

vítězného atleta na letišti v jeho domovině, jiným příkladem, který autoři použili je 

přistání prvního člověka na měsíci. Je však důležité, že o conquest se jedná i tehdy, kdy 

je akce neúspěšná.  

 

Coronation je oceněním nějakého hrdiny za to, co pro komunitu vykonal, či za to, co 

reprezentuje. Coronation nezahrnuje pouze korunovace, jak by název sváděl si myslet, 

ale kupříkladu i státní pohřby, jež mají nejen smuteční funkci, ale také rámují zesnulého 

jako národního hrdinu. V podstatě se jedná o přehlídku nebo obřad. Příkladem může být 
                                                           
15 DAYAN, Daniel.; KATZ, Elihu. Media Events. Cambridge: Harvard University Press. 1992. S. 25 - 33 
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svatba lady Diany, nebo audience atleta u hlavy státu. Coronation je tedy druhem 

rituálu, během kterého dochází k oslavování hrdiny. Samotný proces oslavování pak ve 

sportovním světě slouží k budování a posilování kultu vítězství na úkor dalších idejí, se 

kterými byl dříve sport a zejména olympismus spojený. Této problematice se věnuje 

část práce nazvaná Prezentace sportovní události jako rituálu.  

 

3.2 Jak se sportovní událost stane objektem zájmu médií  

 

 Přestože sport se stal v rozvinutých zemích jednou z nejoblíbenějších zábav, 

ať už aktivně, nebo pasivně, stále je nutné, aby sportovní akce splnila určitá kritéria  

a stala se tak zprávou hodnou pozornosti médií. Média si totiž vybírají, jaká událost 

překročí práh jejich pozornosti a dostane se do zpravodajství. Tento mechanismus 

přenosu informace z veřejné agendy do agendy mediální se nazývá agenda setting. 

S tímto termínem jako první přišli na konci 60. let Američané Donald Shaw a Maxwell 

McCombs16. Tento přenos informací je značně ovlivněn tzv. gatekeepery17, což jsou 

konkrétní osoby mající autoritu a moc zasáhnout a ovlivnit výběr zpráv. Nejsou to 

pouze politici, celebrity či jiné vlivné skupiny z veřejného života, ale zejména 

profesionálové pracující v médiích. Na ně působí celá řada faktorů od jejich 

individuálních představ o tom, jak má zpráva vypadat, přes vliv rutiny až po vliv 

mediální organizace ve které pracují. Gatekeeping jako proces totiž nevysvětluje, proč 

se některé zprávy do médií dostanou a jiné ne. Na tuto otázku musíme hledat odpověď 

zejména ve výzkumu zpravodajských hodnot a novinářské rutiny.  

 

3.3 Zpravodajské hodnoty 

 

 Termín zpravodajské hodnoty (v originále news values) poprvé pojmenoval 

Walter Lippmann ve své knize Public Opinion18. Definoval 5 základních hodnot, které 

                                                           
16 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002 
17 Teorií o tzv. gatekeepers jako první rozvinul Kurt Lewin ve své práci Frontiers in group dynamics,  II : 
Channels of group life; social planning and action  research.Human Relations vydané v roce 1947. Svou 
teorii aplikoval na vznik sociálních změn v určitých rozsáhlých komunitách. Paradoxně se místo médiím 
zprvu věnoval stravovacím návykům.  
18 LIPPMAN, Walter. 1960. Public Opinion. New York : The Macmillan Company, 1960.  
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novináři u zpráv vyžadovali. Domnívali se totiž, že pouze tak bude zpráva dostatečně 

zajímavá pro publikum. Těmito hodnotami byly jednoznačnost, překvapení, prostorová 

blízkost, osobní zaujetí a konflikt. Na tento základ později navázali norští badatelé 

Johan Galtung a Marie Holmboe – Rugeová, kteří definovali celkem 12 rysů, které musí 

zpráva splnit.19 

  Budeme-li hodnoty spojovat s vybranými sportovními událostmi, bude nám 

hned jasné, jak obrovský mají některé akce potenciál. Jako příklad nám může posloužit 

fotbalový zápas mezi dvěma evropskými státy. Kritérium frekvence splňuje skvěle, 

protože událost se zcela odvine během několika málo hodin a večer už o ní mohou 

informovat média. Vzhledem k tomu, že jako příklad jsme si vybrali utkání dvou 

evropských zemí, je velikost události značná, nicméně toto kritérium se může lišit. 

Jedná se také o jednoznačnou událost – vítěz může být jen jeden a je dám přesným 

počtem vstřelených gólů. Tím je splněno i kritérium srozumitelnosti. Novináři budou 

také správně předpokládat, že s touto událostí budou souznít přinejmenším diváci oněch 

dvou zemí, které spolu zápasí. Kontinuita bude také dodržena, protože o podobných 

zápasech média informují pravidelně. A přestože se nejedná o překvapivou událost – 

utkání je vždy naplánované dlouho dopředu, je moment překvapení zachován alespoň 

v napětí, kdo vyhraje. Do kompozice zpravodajství nám utkání také skvěle zapadá, 

protože je už neodmyslitelným pravidlem, že po každé zpravodajské relaci následují 

novinky ze sportu a sportovní stránka má své místo snad v každém denním tisku.  

 

 Kromě výše jmenovaných osmi nespecifických faktorů nám zbývají čtyři, 

které Galtung a Rugeová nazvali jako kulturně specifické a zároveň typické pro 

severoevropskou kulturu.20 Jsou jimi hodnoty elitních národů, elitních osob, 

personalizace a negativity. Vrátíme-li se k našemu příkladu, splní první kritérium pouze 

tehdy, nebude-li se jednat o zápas okrajových evropských států. O vztahu k elitním 

osobám mluvit můžeme, protože nejen politici či jiní mocní lidé, ale také celebrity se 

v dnešní době považují za elity. A celebritami jsou i známí fotbalisté, díky kterým bude 

zpráva více personalizovaná. Fotbalové utkání bychom asi neměli primárně považovat 

za negativní zprávu, nicméně stačí, aby se na stadionu strhla potyčka mezi fanoušky, a i 

tato kategorie bude naplněna.  

 

                                                           
19 KUNCZIK, Michael., Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995 
20 GALTUNG, J., RUGE, M. The Structure of Foreign News. Journal of Peace Research. 1965 
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 Zpravodajské hodnoty ale nejsou to jediné, co rozhoduje o tom, zda se zpráva 

do médií dostane. V konečném důsledku jsou všichni novináři pouze lidé a dříve či 

později propadají určitým zaběhlým postupům při své práci. Tento fenomén je nazýván 

novinářskou rutinou. Z psychologického hlediska na něm není nic neobvyklého. Lidé 

mají tendenci při opakování určitých činností hledat vzorce, podle kterých by je mohli 

příště vykonat stejným způsobem. Ulehčuje nám to život. Nicméně u novinářů je toto 

nebezpečné, protože rutina s sebou nese snahu o zjednodušení. Ať už postupu, nebo 

samotného výsledku. Také média jako organizace mají sklon zakládat svou činnost na 

vytváření výrobních rutin. Zažité postupy jednotlivých redaktorů pak logicky musí být 

v harmonii s postupy mediální organizace, ve které pracují. „Na tvarování každé zprávy 

se mohou podílet hodnoty, vzdělání i představy konkrétního redaktora, který událost 

zpracovává ve zprávu. Je to ale mediální organizace, jež si vybírá, jaké redaktory 

zaměstná, motivuje je, aby pro ni pracovali vyhovujícím způsobem, a zároveň 

kontroluje, zda redaktoři zcela naplňují představy média a produkují zprávy v 

požadované podobě.“ 21 Rutiny se týkají jednak postupu, jakým je vybírána událost 

(úzce souvisí i s výše zmíněnými zpravodajskými hodnotami), tak i zaběhlým postupem 

při sběru informací a výslednou prezentací události. Vrátíme-li se zde opět k tématu 

sportu, můžeme rutinní postup odhalit už v procesu výběru události – novinář sleduje 

velké zpravodajské sítě, informuje se u velkých sportovních svazů a organizací, 

zaměřuje se stále na ta stejná sportovní odvětví a na stejné soutěže. Novináři také 

pracují stále se stejnými odborníky na určitý sport a využívají je jako komentátory. 

Používány jsou také stále stejné narativní postupy.  

 

 Po shrnutí všech těchto poznatků by se mohlo zdát, že sportovní událost se 

vlastně nijak neliší od jakékoliv jiné události ve společnosti. Že ji média zpracovávají 

úplně stejně jako kteroukoli jinou událost. Cílem této práce je naopak ukázat, jaká 

specifika sportovní události mají a jak jich média využila ve svůj prospěch, případně je 

dokonce formovala k obrazu svému. Abychom se těmto specifikům mohli věnovat, 

musíme nejprve osvětlit historický kontext a pochopit, proč a kdy se média o sportovní 

události začala zajímat a jakým způsobem je začala přetvářet.  

 

 

                                                           
21 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál. 2006. S. 48 
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4. Sportovní události v proměnách času a jejich odraz 

v médiích 

 

4.1 Historie sportu 

 

 V dnešní době je pro mnoho lidí sport naprosto nedílnou součástí života. 

Přispívá k tomu trend zdravého životního stylu, který vyznává stále více lidí a který je 

také aktivně živen médii. Nesportovat prostě není dnes moderní. Nebylo tomu tak ale 

vždy. Sport prošel bohatou historií a zájem lidí o něj se během staletí výrazně měnil.  

 

 Samo slovo sport je pravděpodobně odvozené od latinského výrazu disportare 

a ve svém původním významu je to bavení se, rozptylování nebo obveselování.22 

Historické prameny ale dokládají, že ve starověku se nejednalo o zábavu, ale o způsob 

jak se zdokonalit v technice lovu nebo boje. Zejména při výcviku vojsk se provozovaly 

soutěže jako součást tréninku fyzické odolnosti a technických dovedností. Vojáci mezi 

sebou zápasili, soutěžili například v lukostřelbě či jízdě na koni. Další náznaky sportu 

můžeme pozorovat při rituálech, kdy byly nacvičovány různé lovecké, válečné nebo 

náboženské hry a tance. Známé jsou například mayské obřadní hry s míčem.  

 

 Za základ sportu v dnešním pojetí by mohly být označeny starořecké hry ve 

městě Olympia, na jejichž tradici vznikly novodobé olympijské hry. Je ale nutné si 

uvědomit, že v antickém řecku se jednalo také spíše o rituál související s filosofií 

kalokagathia. Sport jako zábava se tedy začal vyvíjet později a zejména na lokální bázi. 

Jsou dochované zprávy o hře připomínající dnešní tenis, která byla provozovaná ve 

středověku ve Francii, nebo míčové hře podobné rugby ve Skotsku. Stále se však 

jednalo o lokální a často také sociálně vymezenou zábavu bez závazných pravidel a 

turnajů. Bohatá část obyvatel rozvíjela tyto sportovní aktivity, ale pro dělnickou třídu 

byl sport nedostupný. Zábavě se totiž lidé mohou věnovat pouze tehdy, mají-li volný 

čas a energii, kterou nemusejí věnovat práci a proto mohutné rozšíření sportu napříč 

sociálními vrstvami mohlo nastat až po průmyslové revoluci na přelomu 19. století. 

Vznikaly početné první sportovní spolky a kluby. Dalším výrazným mezníkem bylo 
                                                           
22 TOMEK, Ondřej. Televizní komercializace sportu. Diplomová práce. Masarykova universita v Brně, 
2003. S. 9 
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obnovení tradice olympijských her, ke kterému došlo v roce 1896 zásluhou Pierra de 

Coubertina.23 Ten jakožto předseda Mezinárodního olympijského výboru položil 

základy nejen olympijských her, ale novodobého profesionálního sportu jako takového. 

Ještě při prvních olympijských hrách byla většina sportovců amatérů. Brzy se však 

ukázalo, že aby amatér mohl podávat nejlepší výkony, musí mít dostatek finančních 

prostředků, protože trénink a účast na soutěži se neslučovala s každodenní prácí. 

Olympijské hry a další mezinárodní soutěže byly prostředkem ke zviditelnění, státy tedy 

začaly sportovce finančně podporovat a tím jim umožnily věnovat se sportu na 

profesionální úrovni. Díky popularizaci sportu se o něj také začala zajímat média.  

 

4.2 Profesionalizace sportu 

 

 Média se ale dnes nezajimají o všechny druhy sportu. Obecně bychom mohli 

říci, že vzhledem k momentálnímu nastavení společnosti se média zajímají jednak o 

sport jako životní styl, primárně ovšem o sport profesionální a výkonostní.  

Sport kromě profesionálního, respektive vrcholového dělíme ještě na rekreační a 

výkonostní. Rekreačnímu sportu se věnují lidé ve svém volném čase. Sportují zejména 

kvůli sobě samým – zlepšení fyzické kondice, psychické odolnosti a zvýšení 

atraktivnosti. Tato forma sportu média zčásti zajímá, protože se stala ve společnosti 

tématem, nicméně větší pozornosti se těší sport výkonostní.  Ten je jakýmsi 

mezistupněm mezi profesionální a amatérskou rovinou. Sportovci jsou již registrovaní 

v klubech a spolcích, jejich trénink má určitý řád a směřuje k výhrám na soutěžích, 

kterých se pravidelně účastní. Jedná se ovšem o nižší soutěže, o které je zájem 

veřejnosti a tím pádem i médií slabší. Profesionální sport je zaměstnáním na plný 

úvazek, sportovci se snaží posouvat hranice lidských výkonů. Nesportují většinou pro 

svou zábavu či zlepšení kondice, ale aby bavili diváky a fanoušky, přičemž jejich tělo je 

pouhým prostředkem k výkonu. Právě tento druh sportu je divácky nejatraktivnější. Do 

hry tak vstupují nejen média, ale také ekonomické subjekty, které se na úspěšné 

sportovce nabalují. Samozřejmě bychom se měli vyhnout zjednodušenému názoru, že 

společnosti na sportovních výkonech pouze parazitují, jsou to totiž zejména jejich 

peníze, díky nimž mají sportovci skvělé zázemí a na investicích závisí také pořádání 

                                                           
23 www.olympic.cz 
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soutěží, v konečném důsledku i olympiády. Média hrála v tomto procesu změny sportu 

zásadní roli.  

 

„Rostoucí divácká popularita profesionálního sportu přináší již v devatenáctém 

století pozornost masových médií, zejména dobově nesmírně popularních deníků. 

Publicita důležitých sportovních událostí a utkání, zprávy z utkání, prezentace výsledků 

v kontextu sportovního zpravodajství zvyšuje postupně jak kredit sportu, tak medií a 

přispívá k formování „sportovní kultury“. Zájem tisku o sport příspěl k širšímu 

porozumění jeho pravidel a fungování, založil rostoucí popularitu sportovních hrdinů a 

hvězd a stal se i nezastupitelnou součástí komerční povahy mediálního sportu. Od konce 

18. století, kdy se poprvé v Anglii na trhu objevovaly sportovní řasopisy, se postupně 

zvyšuje zájem o tištěné zprávy ze světa sportu: Vznikají specializované časopisy jako 

Sporting Life (1859), The Sportsmen (1865), The Sporting Chronicle (1871) či Athletic 

News (1875). Počínaje poslední dekádou, v roce 1896 pak začíná éra masového šíření 

denního tisku na půdě Daily Mail, kde sportovní zpravodajství nutně zaujímá 

nezastupitelné místo. V první dekádě 20. století v Anglii podíl sportovního 

zpravodajství ve většině prestižních denníků tvořil kolem 15–20 %.“24 Další mediální 

platformou pro sportovní zpravodajství byl rozhlas. Zde už to nebyl hlavně fotbal, co 

posluchače lákalo k přijímačům, ale například také box. Samozrejmě nějvětší rozmach 

diváckého zájmu přinesla až televize.  

 

4.3 Počátky sportovního zpravodajství  

 

 Vystopovat přesné počátky sportovního zpravodajství je prakticky nemožné, 

ale vyjdeme-li z výše uvedeného poznatku o tom, kdy se sport začal šířit do všech 

společenských vrstev, můžeme za počátky sportovní žurnalistiky označit počátek 20. 

století. Nejednalo se o sportovní zpravodajství, jak ho známe dnes, ale pouze o strohé 

informace o výsledcích. Až postupem času se začaly objevovat i krátké reportáže ze 

zápasů či další zajímavosti. Sport si nadneseně musel počkat na médium, které by pro 

něj bylo lepší. Tím byl bezesporu rozhlas. Byla to první možnost přenášet utkání živě 

k posluchači, který tak mohl prožívat podobné emoce jako lidé na stadionu. První 

                                                           
24 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. S. 173 
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sportovní přenos v Evropě se uskutečnil v tehdejším Československu 2. Srpna 1924.25 

Stanice Radiožurnál tehdy vysílala boxerský zápas, který byl živě do éteru komentován 

díky telefonu. Podobný systém aktuálního sportovního zpravojství se v rozhlase používá 

v podstatě dodnes. Nicméně je nasnadě, že skutečný rozmach zájmu o sportovní 

přenosy přinesl vynález televizního vysílání. V počátku byly sportovní události 

natáčeny a do vysílání se dostávaly se značným zpožděním. Až poté, co společnost 

Tesla vyrobila první přenosový vůz, mohl být 11. února 1955 zahájen první televizní 

přenos. Je až symbolické, že se tehdy jednalo o hokejové utkání mezi celkem Prahy a 

švédským můžstvem.26 Ještě téhož roku bylo odvysíláno dalších 11 sportovních 

přenosů. Od té doby se sportovní zpravodajství zdokonalovalo až do své dnešní podoby, 

kdy nejenže je vetšina zajímavých sportovních událostí přenášena živě, ale vznikají i 

speciální studia, ve kterých je událost komentována a rozebírána odborníky. Existují 

také specializované kanály zaměřené pouze na sport. V současné době jich lze v České 

republice naladit deset. S mohutnou oblibou internetu v posledních letech rostou i 

možnosti, jak s jeho pomocí sledovat sportovní obsah. Na webových stránkách 

sportovních médií se tak objevují i přímé přenosy a diváci je mohou díky svým 

počítačům a mobilním zařízením sledovat v podstatě kdekoliv. Londýnské olympijské 

hry zmanenaly zlom, protože mediální společnosti vytvořili z her přes 100 tisíc hodin 

materiálů a poprvé vyslali větší část na internet a do mobilních zařízení, než přímo na 

televizní obrazovku. „Dovolím si tvrdit, že londýnské hry odstartovaly úplně novou éru 

olympijského vysílání,“ prohlásil ředitel Mezinárodního olympijského výboru pro 

televizi a marketing Timo Lumme.27  

 

 

 

                                                           
25 MANČAL, Petr. Z rozhlasového archivu: Začátky sportovního zpravodajství. [online]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/463624 
26 První sportovní televizní přenos odvysílala ČST z pražské Štvanice. [online]. 11. 2. 2010. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kalendarium/80662-prvni-sportovni-televizni-prenos-odvysilala-cst-z-
prazske-stvanice/ 
27 ČTK. Mediář [ online ] Zahajovací ceremoniál londýnské olympiády sledovalo ve světě 900 milionů 
lidí. 8. 8. 2012. Dostupné z http://www.mediar.cz/zahajovaci-ceremonial-londynske-olympiady-
sledovalo-ve-svete-900-milionu-lidi/ 
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5.  Sport a ideologie 

Sport je založený na soupeření, a přestože jeho začátky byly spojeny 

s myšlenkou fair play, pravidel a rovnosti soupeřů, velmi brzy se stal i prostředkem 

politické a ideologické manipulace. Zakladatel moderních olympijských her Pierre de 

Coubertin spatřoval sport jako prostředek k odvedení negativní energie a olympijské hry 

jako prostor pro vzájemné porozumění a spolupráci na mezinárodní úrovni.  Zároveň 

spatřoval v této vrcholové formě sportu potenciál ke sjednocení národního státu, faktor 

tvorby morálních a etických hodnot, socializace a re-socializace. „Katastrofální 

společenská situace ve Francii po prohrané válce s Pruskem (1871) vyprovokovala 

mladého Coubertina k nebývalé aktivitě. Hledal východiska a postupně dospěl k názoru, 

že k perspektivnímu řešení může vést především demokratická a humanisticky 

zaměřená výchova mladé generace. Toto přesvědčení ho vedlo k názoru, že dominantní 

postavení v tom může sehrát pedagogika, její vědecký základ.“28  

 

 Není tedy divu, že sport a zejména olympijské hry se záhy staly předmětem 

zájmu politiky a ideologie. Do historie sportu se nejvýrazněji zapsala politická ideologie 

nacionalismu a komunismu. O komunismu se zmíním pouze krátce, protože tato 

ideologie z dnešního lokálního sportovního prostředí již vymizela. Naopak se budu 

soustředit na nacionalismus, protože je v dnešním sportovním zpravodajství skrytý, ale 

přesto hojně přítomný.   

  

5.1 Základní dichotomické kategorie ve sportu – nacionalismus a 

globalizace 

 

Pojem dichotomie pochází z řeckých slov dicha, což znamená na dvakrát a tome, 

což je řez a znamená rozdělení nějakého celku na dvě části, které se vzájemně 

nepřekrývají. Pojem se užívá v sociologii, kde příkladem může být Tönniesův29 

Gemeinschaft a Gesellschaft, ale i v dalších vědeckých disciplínách, ve kterých můžeme 

                                                           
28

 DOVALIL,Josef. a kol. Olympismus. Praha: Olympia, 2004  

29 JIRÁK. Jan, KÖPPLOVÁ. Barbara. Média a společnost. Praha: Portál. 2003. 206 s. 
Ferdinand Tönnies byl německý sociolog, který zavedl termíny Gemeinschaft a Gesellschaft ve 
stejnojmeném díle roku 1887. Jedná se o kritiku moderní společnosti, kde Gemeinschaft, čili pospolitost 
je prezentována jako sociální útvar, ve kterém mají členové blízké, až rodinné vztahy. Oproti tomu 
Gesellschaft, čili společnost, je založena na smluvních vztazích, veřejném mínění a individualismu.   
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zkoumat tzv. dichotomický znak, tj. znak, který principiálně nabývá pouze dvou hodnot 

(ano, ne), které se navzájem vylučují. 

Ve sportu, respektive v jeho mediálním obraze můžeme dichotomických 

kategorií nalézt velmi mnoho. Studie z oboru gender studies se zabývají rozdíly mezi 

muži a ženami a jejich rovným postavením. Mnoho studií již dokázalo, že média dávají 

výrazně větší prostor mužským sportům a také mužským sportovcům.30  

Tato práce se však zaměří na další významný dichotomický spor, jehož kategorie 

můžeme pojmenovat jako „my“ vs. „oni“. Abychom odhalili, co se pod těmito 

kategoriemi skrývá za ideologie, je nutné nejprve pochopit jejich správný význam. Až 

poté můžeme analyzovat, jak s těmito ideologiemi nakládají média v souvislosti se 

sportovním zpravodajstvím.  

Označení „my“ a „oni“ užívají antropologové k výkladu etnicity, což je soubor 

představ o tom, že se lidé dělí na skupiny, které se liší, kulturou a způsobem života, 

případně dalšími charakteristickými znaky. Etnicita je úzce spjatá s pojmem národ, 

který ať už je popisován z hlediska primordialistického či modernistického31, je dnes 

chápán jako „reálná entita, pospolitost, substanciální, trvalý kolektiv.“32   

„Národní kultury se neskládají pouze z kulturních institucí, ale také ze symbolů 

a kulturních reprezentací. Národní kultura je diskurs – způsob jakým konstruujeme 

významy, které ovlivňují a organizují jednak naše jednání ale také pojetí nás samých. 

Národní kultury konstruují naše identity produkováním významů pojmu „národ“, se 

kterými se můžeme identifikovat, které jsou obsažené v příbězích, které jsou nám 

vyprávěny, které jsou ve vzpomínkách spojujících minulost s přítomností. Jak řekl 

Benedict Anderson (1983), národní identita je „imaginární komunita“33 

  Tato binární opozice je řadou autorů, vycházejících zejména ze 

strukturalistických pozic, vysvětlována jako antropologická konstanta, základní lidská 

                                                           
30 BRUCE, Toni; HOVDEN, Jorid; MARKULA, Pirkko, Women in the Olympic Media:  A Global 
Comparison of  Newspaper Coverage. Rotterdam. SENSE publishers, 2010. 30 s. 
31 Primordialisté kladou důraz na hluboké kořeny, prastarý původ a emotivní sílu národních vazeb, 
zatímco modernisté a konstruktivisté mají za to, že národy jsou utvářeny takovými silami jako je 
industrializace, nerovnoměrný vývoj, rozvoj komunikačních a dopravních sítí a mocné integrativní a 
homogenizující síly moderního státu. 
32 BRUBAKER, Rogers. Přehodnocení národní identity: národ jako institucionalizovaná forma, 
praktická kategorie, nahodilá událost. In: HROCH, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus. Praha. 
Sociologické nakladatelství. 2003 
33 HALL, Stuart. The Question of Cultural Identity. In: Hall, S. Modernity: An Introduction to Modern 
Societies. Wiley-Blackwell. S. 613 
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vlastnost, pomocí níž člověk strukturuje svět, který obývá a dokáže se v něm 

orientovat.34 

Analýzou role masových médií v procesu reprodukce moderních podob 

nacionalismu se zabývá práce Václava Štětky nazvaná Mediální integrace národa 

v době globalizace. „Z oblasti mediálních studií je předmětem našeho zájmu tzv. rituální 

model komunikace, podle něhož masová média v současných národních společnostech 

jednak hrají role strážců a – prostřednictvím různých ceremoniálů a „mediálních 

událostí“ – zpřístupňovatelů jejich symbolických „center“, jednak rutinním způsobem 

zásobují příslušníky národa každodenními „dávkami“ informací, které je utvrzují 

v povědomí o realitě (a legitimitě) existence jejich vlastního národa a jeho pozici ve 

světě složeném z národů „cizích“.“35 

 

5.2 Nacionalismus 

 

Přestože Coubertin argumentoval obnovením antického ducha olympijských her, 

byl zcela jistě poznamenán náladou panující ve Francii po prohrané Prusko-Francouzské 

válce. Nová tradice her tedy vznikala v době sílících nacionálních tendencí. Podpora 

domácích sportovců se ukázala jako dobrý tmelící prvek a sportovci, symboly národní 

zdatnosti, byli téměř bráni jako formální zástupci státu. Média pak mohla ze sportovní 

události vytvořit celonárodně sdílený rituál. Nehovořila o sportovcích jako o 

individualitách, ale jako o „našich“ sportovcích, o „naší“ účasti v soutěži apod.  

„Organizovaný sport byl nahlížen vládami jakéhokoli politického přesvědčení jako 

důležitá sféra z hlediska utváření národního charakteru. Tento projekt přitom sloužil 

specifickým politickým cílům.“ 36. Jako příklad nemůžeme opomenout olympiádu 

konanou v Berlíně během druhé světové války v roce 1936. Kromě jejího značně 

ideologického charakteru je významná také z hlediska mediálního pokrytí. Jednalo se o 

první hry, které byly přenášeny živě televizí. Během této olympiády vzniknul také film 

Olympia režisérky Leni Riefenstahlové, který byl oslavou nacistické ideologie. 

                                                           
34 ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 
197 s. 
35 ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. Masarykova univerzita, Mezinárodní 
politologický ústav, 2007. s. 10 
36 BOYLE, R. HAYNES, R.: Power Play. Sport, the Media and Popular Culture. Pearson Education, 
Harlow  2000, s. 144 
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Sportovci v něm byli prezentování jako hrdinové a dokonalé bytosti. „Právě masová 

média definovala, co je realita, bez ohledu na jádro sdělení obsažené v olympijských 

hrách, a ty se tak staly proto-postmoderní podívanou. Přítomnost a role médií v této 

události je tak dvojznačná. Média jsou na jedné straně (pasivními) nositeli dominantních 

ideologií, na straně druhé jsou v roli (aktivního) subjektu, který utváří-definuje 

reprezentaci konkrétních událostí. Jak píše Krüger, „nacistické olympijské hry ukázaly, 

jak je obtížné dostat se ke skutečnému jádru problému (pokud toto vůbec existuje) poté, 

co se události zmocnila masová média.“ 37  

 

5.3 Moderní podoba nacionalismu 

 

 Přestože dnešní kontext je již dramaticky odlišný od toho, ve kterém se 

formoval nacionalismus jakožto ideologie, stále mezi laickou a někdy i odbornou 

veřejností přetrvává pouze jeden možný výklad pojmu nacionalismus. Tento výklad je 

značně negativní a odkazuje na konfrontační minulost tohoto pojmu. Definice se 

omezuje, či spíše je omezována na boj za samostatnost, jednotu a nezávislost, aniž by 

nabízela alternativní termín či dokonce koncept pro ideologický komplex, jenž udržuje a 

reprodukuje etablované národní státy západu38. Moderní výklad pojmu zavedl ve své 

knize až americký profesor Michael Billig. V jeho díle Banal Nationalism vydaném 

v roce 1995 pojmenoval tzv. banální nacionalismus (v originále banal nationalism), 

který je v moderní společnosti etablovaných západních států zcela běžný a dokonce 

žádoucí a potřebný. Nacionalismus v této podobě není konfrontační, naopak udržuje a 

reprodukuje národní státy i v době překotné globalizace.  

 

 „Jak píše John Breuilly, rozlišovat mezi nacionalismem a patriotismem či 

vlastenectvím vede k tomu, že „z prvního pojmu se stává nadávka, z druhého slovo 

chvály“39. Zajímavé přitom je, že tytéž vlastnosti, které příslušníci jednoho národa 

                                                           
37 BINKOVA, P. Ideologie, sport a mediální událost, Revue pro média, číslo 11. Ročník 2005 
38 BILLIG, M. 1995. Banal Nationalism. London: SAGE Publications. 1995. S. 43 

39 John Breuilly se ve své eseji Přístupy k nacionalismu (v originále Approaches to Nationalism) věnuje 
mezerám v primordiálním, funkcionálním a narativním výkladu nacionalismu. Tvrdí, že nacionalismu je 
třeba chápat jako něco výlučně moderního a pokud jeho výklad neobsahuje ve svém jádru žádnou teorii 
modernity, nemohou vést k jeho pochopení. Při definování nacionalismu, je dle autora zvláště přínosné 
zaměřit se na politiku.   
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hodnotí ve vztahu k sobě samým jako „patriotické“ (tj. například různé projevy národní 

hrdosti, okázalé preference produktů národní ekonomiky před cizími výrobky, obrana 

„národní kultury“ před symbolickou invazí zvenčí, masové oslavy národních svátků, 

fandění národním sportovcům a týmům v mezinárodních soutěžích), jsou nezřídka 

vnímány jako projevy zpátečnického nacionalismu, pokud se vyskytují u sousedního 

národa. Patriotismus je „náš“, zatímco „nacionalismus“ jejich, konstatuje Zygmund 

Bauman40, když cituje analogickou tezi Bernarda Yacka, podle které „nacionalismus je 

nepopulárním patriotismem a patriotismus je populárním nacionalismem.“41  

 

 Vraťme se ale k Billigově tezi o banálním nacionalismu a jeho šíření, které 

probíhá výhradně skrze média. Pro tuto práci je stěžejní zapojení médií, respektive 

způsob, jakým se v nich banální nacionalismus objevuje. Jako tři základní indikátory 

označil autor sklon favorizovat svou zemi, pozitivní konotace týkající se domoviny a 

lingvistické prostředky odkazující k domovině. „Banální nacionalismus působí pomocí 

všedních, rutinních slov, která chápou národy jako dané, a tím je inhabitují (v originále 

enhabit). Nevýznamná slůvka spíše než velké památeční projevy nabízejí konstantní, ale 

zřídkakdy vědomé připomínky vlasti, čímž činí naši národní identitu 

nezapomenutelnou.“42 Těmi jsou na první pohled obyčejná slovíčka jako „my“ (ve 

smyslu daného národa), „tady“ (ve smyslu daného státu), která kladou důraz na 

autorovu domovinu. Často navíc v kombinaci s tím, že ostatní národy jsou nazývání 

pouze jako „oni“ nebo „tam“ či svým pravým jménem. Dalším lingvistickým jevem je 

nadužívání pojmů jako „lidé“ či „společnost“ opět označující novinářovu domovinu. 

Přídavná jména odkazující k národu s významem deiktických struktur mající v textu 

redundantní povahu, jsou informačně nadbytečná, plní však funkci hodnotového 

poselství stojícího ve druhém plánu mediovaného textu – nesou konotaci banálního 

                                                           
40

 Populární sociolog Zygmund Bauman se ve své práci Tekutá modernita, v oddíle věnovaném 

komunitám,   věnuje úpadku národního státu, který dříve nahrazoval právě komunity. Stát ztrácí v éře 
tekuté modernity své dřívější role, vzdává se své role poskytovatele bezpečí a jistot a vlivem globalizace 
ztrácí i svou suverenitu. Spojení národa a státu se vyčerpává. Proti nacionalismu a patriotismu, jenž 
nepřipouští, že by k sobě mohli lidé patřit a přitom si uchovávat odlišnosti, staví model pluralitní 
společnosti (republikánský model), který se namísto potlačování rozdílů snaží usmiřovat odlišné zájmy.  

41 ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 
197 s. EDIS, ediční řada disertačních prací FSS MU, sv.1. ISBN 978-80-210-4376-3.s 18 
42 BILLIG, Michael.. Banal Nationalism. London: Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publications. 
1995. s. 93 
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nacionalismu. Billig ukazuje, jak právě tato inejběžnější slovíčka – „43osobní zájmena 

jako „já“, „náč“, „váš“, ukazatele času jako „dnes“, „nyní“, „tehdy“, „tam“, nebo 

ukazovací zájmeno jako „toto“, „tamto“ označují, „kde, kdy a kdo“ formuje deické 

centrum národa. 

 

 Všechny zmíněné indikátory i jazykové prostředky můžeme pozorovat ve 

všech masových médiích, ale sám autor označil sportovní zpravodajství za oblast, jež 

obvykle spouští nejviditelnější mechanismy reprodukce banálního nacionalismu. Sport, 

zejména na národní úrovni, je schopen toto dřímající národní cítění probudit. Pokud 

není moderní stát vystaven žádnému ohrožení, neúčastní se válečného konfliktu nebo 

neprodělává nějakou zásadní krizi, pak nacionalismus může ožívat právě v oblasti 

sportu 44. Na stránkách sportovních deníků se dle Billiga volně mísí diskurzy sportu, 

války a maskulinity. Velká sportovní událost, jakou je Olympiáda, se pak stane malou 

arénou, ve které se soupeří o národní hrdost. Média pak o události referují s použitím 

válečných metafor (střelba, útok, obrana, atd). Kromě těchto jazykových prostředků se 

novináři uchylují také k narcistické sebechvále vlastního národa, posilování 

nacionálního sentimentu a stereotypů a zároveň připomínání stereotypů o protivníkově 

národu. 

 

 Nemusí se jednat pouze o olympiádu, ale příkladem mohou být světové 

šampionáty. Myšlenka nacionalismu nespojuje pouze fanoušky, ale také samotné 

sportovce. Veškeré osobní nesympatie musí být potlačeny ve prospěch národního týmu. 

Takto se například spojí dva největší fotbaloví rivalové ve Španělsku – celek Barcelony 

a Madridu. Většina obyvatel naší země by se asi samovolně neoznačila za nacionalisty, 

nicméně právě sport má tu moc semknout národ a vzbudit zapomenuté emoce 

sounáležitosti. Již jsem zmínila, jak byla v minulosti Olympiáda zneužita nacionálním 

socialismem, nicméně i v dnešní době si jsou politici velmi dobře vědomi možnosti 

využití chvilkové národní hrdosti ve svůj prospěch. Zhusta tedy vyjadřují sportovcům 

podporu, účastní se osobně důležitých utkání a pozici národních hrdinů zpečeťují 

státními vyznamenáními pro úspěšné sportovce. Podobným způsobem se velké 

                                                           
43 BILLIG, Michael.. Banal Nationalism. London: SAGE Publications. 1995. s. 93 

44
 BILLIG, Michael. 1995. Banal Nationalism. London: SAGE Publications. 1995. S. 119 - 120 

 



23 

 

sportovní svátky snaží využít ke komerčním účelům také společnosti. Stačí vzpomenou 

masivní reklamní kampaně Pilsner Urquellu během zimní olympiády.   

 

5.4 Globalizace 

 

 „V závěru „Guttenbergovy galaxie“ ohlašuje McLuhan její zánik a nástup 

nové epochy, jejíž důsledky mají být pro lidstvo přinejmenším stejně závažné jako ty, 

které přinesl knihtisk. Typografická, vizuální kultura doby mechanické reprodukce 

podle McLuhana končí: naše civilizace vstupuje do elektrického věku, zahájeného 

vynálezem telegrafu v roce 1844 a akcelerovaného o padesát let později bezdrátovým 

vysíláním. Namísto Guttenbergovy galaxie zažíváme explozi galaxie Marconiho. S tím 

dochází také ke kulturní a společenské změně. (…) Elektrická média, které McLuhan 

chápe jako extenzi lidské centrální nervové soustavy, vytvořila síť pokrývající celý 

glóbus a díky své mžikové rychlosti obrátila původní mechanickou „explozi“ v 

„implozi“, tedy stav, kdy všichni lidé na světě žijí de facto v krajní vzájemné blízkosti, 

způsobené elektrickou vtažeností do světa druhých. Vzniká globální vesnice.“45  

 

 Pojem globální vesnice je odvozen od definice globalizace, která je dle 

Giddense „zintezivnění celosvětových sociálních vztahů, které spojují vzdálené lokality 

takovým způsobem, že místní události jsou formovány událostmi dějícími se mnoho mil 

daleko a naopak“.46 Je to proces, kdy zároveň „s rozvolňováním sociálních vztahů 

dochází k zesilování tlaku směrem k lokální autonomii a regionální kulturní identitě.  

Koncept globalizace je nejlépe srozumitelný tak, že vyjadřuje základní aspekty časo-

prostorového rozpojování. Globalizace se týká protínání přítomnosti a absence, 

propletení vzdálených sociálních událostí a sociálních vztahů s lokálními 

souvislostmi.“47V podstatě tedy události, které se stanou na jednom místě, nemají už 

pouze lokální dosah, ale mohou ovlivnit jednotlivce, komunity i celé státy vzdálené přes 

půlku zeměkoule. Navíc se tak děje v podstatě okamžitě. Tyto vazby se stále více 

prohlubují a závislost a propojenost se tak zvyšuje.  

                                                           
45 ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 
197 s. EDIS, ediční řada disertačních prací FSS MU, sv.1. ISBN 978-80-210-4376-3.s 50 
46 Giddens, A., Důsledky modernity. Sociologické nakladatelství, Praha 1998, s. 62 
47 GIDDENS, A. Modernity and Self-Identity. Self and society in the late modern age. Cambridge:Polity 
Press. S. 21 
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 Podobnou definici nabízí také Anthony McGrew, který globalizaci chápe jako 

„procesy, dějící se v celosvětovém měřítku a přetínající národní pouta, integrující a 

spojující komunity a organizace do nových časoprostorových kombinací a vytvářejí svět 

propojený realitou i zážitky.“48  

 

 Globalizace se uskutečňuje skrze čtyři dimenze: světová produkce založená na 

(1) světové kapitalistické ekonomice, kde jako hlavní aktéři figurují (2) systémy 

národních států. Světová ekonomika přináší (3) mezinárodní dělbu práce a celý systém 

je udržován pomocí (4) světového vojenského řádu. Nicméně přestože jsou národní 

státy chápány jako jeden z prvků globalizace, panuje obecné povědomí, že globalizace 

má za následek oslabování a úpadek instituce národních států. Suverenita a autonomie 

státu jakožto instituce je narušena nutností být součástí mezinárodních systémů 

(například EU, NATO, MMF apod.) a přijímat jejich pravidla, principy a hlavně 

nařízení. Globalizace je fenoménem relativně mladým a vzhledem k tomu, že se týká 

v podstatě všech obyvatel této planety, rozvíjí se také mnoho různých diskusí o její 

povaze a vlivu. Kvůli povaze této práce si dovolím ponechat poněkud stranou teorie 

úzce svázané s ekonomií a zaměřím se na hlavní nositele kultury a kulturních 

reprezentací, jimiž jsou média. „V návaznosti na její členění, jak je provádějí Held a 

McGrew et al. (1999: 327) či Hall (1992: 300), tak můžeme rozeznat minimálně čtyři 

dílčí diskurzy, které téma mediální globalizace generuje. Jedná se o 1) 

hyperglobalistický diskurs, 2) diskurs kritického globalistu, 3) transformacionalistický 

diskurs (respektive diskurs kulturní pluralizace) a 4) skeptický (tradicionalistický) 

diskurs.“49  

 

První ze jmenovaných diskurzů je výrazně optimistický a mediální globalizaci 

vnímá jako pozitivní jev. Globální média podle této teorie hrají výraznou úlohu 

v zemích, kde vládne autoritářský režim či je státem nějakým způsobem potlačována 

svoboda občanů. „Svobodný tok informací“ se tak stává symbolem pokroku a 

emancipace. Tento diskurs je úzce spjat s konceptem svobody projevu, respektive 

s právem na přístup k informacím. Svoboda informací je pak chápána jako rozšíření 
                                                           
48 HALL, S. The Question of Cultural Identity. In: Hall, S. Modernity: An Introduction to Modern 
Societies. Wiley-Blackwell. S. 619 
49 ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 
197 s.  
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svobody projevu. Tento princip potvrdilo i prohlášení Světového summitu o 

informačních technologiích, který se konal v roce 2003 a které je součástí úvodu knihy 

Human rights in the digital age, zabývající se interakcí digitálních technologií a 

lidských práv 50: "Zdůrazňujeme, jako základ informační společnosti a jak je řečeno v 

Článku 19 Všeobecné deklarace lidských práv, že každý má právo na svobodu názoru a 

vyjadřování, a že toto právo zahrnuje i svobodu bez překážek setrvávat na svých 

názorech a vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli 

prostředky a bez ohledu na hranice států. Komunikace je základním společenským 

procesem, základní lidskou potřebou a základem veškeré společenské organizace. Je 

středobodem informační společnosti. Každý by měl mít kdekoli možnost se informační 

společnosti účastnit a nikdo by neměl být vyloučen z přínosů, které informační 

společnost nabízí."51 

Diskurz kritického globalismu poukazuje na řadu problémů, které s sebou nese 

rozpínání   „globální vesnice“ a které optimisté často přehlíželi. Zásadním problémem je 

fakt, že distribuci informací v globálním měřítku mají v rukou nadnárodní mediální 

společnosti, které samozřejmě fungují na tržních principech a nikoliv pro dobro zemí 

třetího světa. „Představitelé této linie vycházejí z teorií kritické politické ekonomie a 

z konceptů mediálního imperialismu, podle nichž globální mediální společnosti šíří 

homogenizovanou, komodifikovanou globální kulturu (jež je někdy chápána 

synonymicky k „americké kultuře“, jindy ke kultuře postmoderny) a konzumní vzorce 

chování.“52 Ruku v ruce s pronikáním médií do posledních koutů světa tak můžeme 

sledovat vzestup moci těchto „mediálních mogulů“.  

Nutno ještě podotknout, že do svých myšlenek zástupci této teorie ještě plně 

nevčlenili nové technologie (zejména internet), které nejsou zcela ovládané 

zmiňovanými moguly a mohly by jim být legitimní protiváhou.       

 Zastánci tranformacionalistického přístupu, mezi které patří například známý 

teoretik kulturálních studii Stuart Hall, zdůrazňují, že tok kulturních obsahů není pouze 

jednosměrný a nevede tedy k homogenizaci, ale naopak díky médiím dochází 

k prolínání různých kultur a tedy k diverzifikaci. Stuart Hall ve své práci The question 

of cutural identity naráží na tři možné výsledky střetu globalizace s národní identitou:  

                                                           
50 KLANG, Mathias., MURRAY, Andrew. Human right in the digital age. GlassHouse. 2005. S. 1 
51 Declaration of principles. Dostupné z: http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html 
52 ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 
197 s.  
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1) národní identity podlehnou erozi (v orig. eroded) následkem růstu kulturní 

homogenizace a „globální postmoderny“ 

2) národní a další lokální či místní identity jsou posíleny rezistencí vůči globalizaci 

3) národní identity upadají, ale nové hybridní identity zaujímají jejich místo 

 

 Poslední názorovou skupinou jsou skeptici, kteří odmítají přijmout tezi o 

vytváření globální kultury. Argumentují tím, že média jsou procentuelně stále vlastněna 

z většiny národními společnostmi, případně přímo státem a proto produkují zejména 

lokální obsahy. Do přímé kontradikce s globalizací staví trendy posledních dní, kterými 

jsou regionalizace, hyperlokální zpravodajství apod.  

 

 Za zmínku stojí ještě teorie spojené s diskursem kulturního imperialismu. 

Tento diskurs označuje některé kultury jako dominantní a tím pádem ohrožující kultury 

slabší. Pojem se často vyskytuje společně s dalším fenoménem, kterým je tzv. 

amerikanizace, tedy vlivu americké kultury na tzv. lokální kulturní produkty. Zmíněný 

fenomén je dnes negativně zabarvený zejména kvůli obecnému spojení Ameriky 

s šířením konzumu a nelítostného kapitalismu. Nicméně již v souvislosti s rozsáhlejšími 

výzkumy publika v osmdesátých a hlavně devadesátých letech začaly mít teorie 

mediálního imperialismu značné trhliny. Potvrzení tezí aktivního publika poskytuje 

„základ pro interpretaci kulturní globalizace v duchu diskurzu kulturní pluralizace spíše 

než (pouze) v diskurzu „cizí“ kulturní dominance (…). Lze je rozdělit do čtyř 

základních okruhů: 

1) teze o „aktivním publiku“, respektive o jeho „kulturní konzistenci“, vycházející 

zejména z recepčních analýz a zpochybňující přímý, nezprostředkovaný vliv 

mediálních obsahů na kulturní vzorce a identitu jejich konzumentů; 

2) teze o „regionalizaci“ a „zpětném toku“, poukazující na posilování lokálních 

center produkce, vyrovnávající nerovnosti v globální výměně informací a 

kulturních reprezentací; 

3) teze o „lokální rezistenci“ publika, navzdory stále se zvyšující nabídce „cizích“ 

produktů upřednostňujícího spíše lokální/národní mediální obsahy (pokud jsou 

dostupné);  
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4) teze o „hybridizaci kultury“, ke které dochází na průsečíku globálních kulturních 

toků s lokálním kontextem a která dává vzniknout novým kulturním formám a 

vzorcům.“53 

 

 Pro tuto práci je samozřejmě stěžejní vztah globalizace a sportu, který je velmi 

těsný. Dayan a Katz jej popisují následovně:“ V důsledku toho, jak nové mediální 

technologie multiplikují počet kanálů, televize se tak stane médiem segmentace, a 

televize, tak jak ji známe, zmizí. Funkce národní integrace může být převedena na 

televizní ceremoniály takového druhu, jaké zde byly uváděny. Tou dobou nicméně 

může být samostatný národní stát na cestě zániku, s hranicemi špatně 

synchronizovanými s novou mediální technologií. Mediální události mohou poté 

vytvářet a integrovat širší komunity než národy.“54 

 

 Můžeme jmenovat nespočet prvků, které činí dnešní sport globalizovaným. Ať 

jsou to mezinárodně uznávané kodexy pravidel, organizace mezinárodních soutěží, 

existence celosvětových sportovních organizací apod. Ucelenější pohled na jednotlivé 

sféry sportu, ve kterých se globalizace projevuje nabízí Sekot: „Soudobý proces 

globalizace sportu je charakterizován nestejně v čase, prostoru a dynamice, pusobícími 

etnickými, technologickými, finančními, mediálními a ideovými procesy: 

1.   Migrace sportovních osobností počínaje hráči, atlety, manažery, trenéry, odborníky. 

2. Technologické tržní šíření sportovních produktů, sportovní výbavy, výstroje a 

výzbroje, zpravidla vyvíjené v bohatých zemích, produkované cestou levné pracovní 

síly v rozvojovych zemích a distribuované globálně. 

3. Globální financování sportu cestou peněžních transferů migrujících hráčů, propagace, 

sponzoringu a reklamy. 

4. Mediální šíření sportovních událostí s ohledem na specifika místa a času. 

5. Rozvoj základních hodnotových principů sportu, jako je amatérismus, 

profesionalismus, sport pro všechny. Ideový zápas o další směřování sportu se stává 

stále výraznějí globální záležitostí.55 

 
                                                           
53 ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 
197 s.  
54 DAYAN, David.; KATZ, Eliahu. Media Events: The Live Broadcasting of History. Cambridge: 
Harvard University Press. 1992. S. 23 
55 ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 
s 95 
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5.5 Kapitalismus 

 

 Přestože jsme se v předchozí kapitole zabývali propojením sportu a ideologie 

nacionalismu, respektive ještě výše v textu jsme se zmiňovali o snahách začlenit 

sportovní události do oficiální státní ideologie, bylo by nesprávné se domnívat, že sport 

měl pro diváka někdy jinou hlavní funkci, než zábavu a potěšení. Vždy je to zejména 

vidina zajímavého sportovního zážitku, která vede diváka na stadion nebo k obrazovce. 

Sportovní událost jakožto spektákl se ale stala terčem kritiky již v 30. letech 20. století 

představiteli tzv. Frankfurtské školy.56 Toto levicové uskupení formované kolem 

osobnosti Maxe Horkheimera kritizovalo vliv kulturního průmyslu (masové produkce 

zboží určeného ke konzumaci ve volném čase), mezi který bychom zařadili nejen sport, 

ale také film, hudbu, knihy a další zábavní produkty. Kulturní průmysl je důsledkem 

propojení průmyslu a kultury, tj. sfér, které by z hlediska kritické teorie společnosti 

měly zůstat oddělené. Kultura by se měla podílet na kritice daného společenského řádu 

a neměla by jeho pozici upevňovat. Kultura se ale stává zbožím (komoditou) určeným 

pro prodej, kulturní produkty jsou masově reprodukovány a masově spotřebovávány; 

idealizace (ideologizace) dané společnosti v rámci prezentovaných vyobrazení a masově 

šířených kulturních produktů pak takovouto společnost posiluje a dodává jí zdání 

správnosti, samozřejmosti a legitimity. Lidé jsou pak pouze baveni a nepolemizují o 

správnosti daného uspořádání, jedná se o úpadek kritického rozumu a uvažování. Z této 

kritické teorie je podstatné vymezení se vůči komercionalizaci a komodifikaci 

mediálních sdělení, tedy i sportu. Tato kritika přežila Frankfurtskou školu a dokonce 

sílí, čím více prorůstá trojúhelník sport, médi a kapitál komerčních subjektů. Sport se 

stal synonymem televizní zábavy a konzumního kapitalismu.  

 

5.6 Komercializace sportu 

 

Kapitalismus sport změnil velmi výrazně. Přestože bylo výše zmíněno, že 

nejpodstatnější pro přeměnu události sportovní na událost mediální byl technologický 

pokrok, nebyla tato teze zcela správná. Byl to technologický pokrok, který umožnil 

televizní vysílání, a to dalo prostor společnostem, aby v něm propagovaly. Pokud se 

                                                           
56McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002  
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ukázalo, že nějaký pořad má vysokou sledovanost, začala se na k němu obracet i 

pozornost společností a ty hledaly nejrůznější cesty, jak svou značku s pořadem 

dostatečně propojit. Nejinak tomu bylo a je i v případě sportu. Média dnes ve vztahu ke 

sportu zaujímají klíčovou pozici. Mají vliv na obsahy i na podobu moderních 

sportovních událostí. Tato provázanost má mnoho konsekvencí. Média dávají prostor 

pouze těm sportům, které jsou divácky zajímavé a návazně sponzoři si vybírají právě 

tyto sporty, protože díky nim budou jejich značky vidět. Mnoho sportovních odvětví, 

zejména těch individuálních, tedy vinou této kauzality ztrácí na oblibě a upadá 

v zapomnění. Naopak významné sportovní události se stávají přehlídkou firemní image. 

Společnostem už nestačí reklama na stadionu, chtějí svou reklamu na dresu celého 

sportovního týmu, chtějí aby celá liga nesla v názvu jejich jméno a v ideálním případě 

největší klubová hvězda přímo účinkovala v jejich reklamě. Rozhodně si tato práce 

neklade za cíli pouštět se do polemiky o tom, zda je toto prorůstání sportu a komerce 

správné či nikoliv. Zda se tím sport jako takový deformuje nebo to naopak prospívá 

jeho rozvoji. Toto téma by vydalo na další podobně obsáhlou práci. Je však dobré 

poukázat na to, jaké konsekvence má komercionalizace sportu a zejména pak olympiády 

ve smyslu jeho proměny v konkrétní mediální události.  

 

Ve svém počátku bylo olympijské hnutí organizací velmi skromnou. Jak 

získávala na popularitě a monstróznosti, bylo nutné vyřešit i otázku financování. 

Náklady na pořádání her byly totiž pokrývány zejména z vládních zdrojů pořadatelské 

země. Až během her v Londýně v roce 1948 se objevil první koncept „televizních práv“ 

a v roce 1960 se prodej vysílacích práv stal důležitou součástí financování her. Za jeden 

z významných mezníků lze považovat rok 1972, kdy si Mezinárodní olympijský výbor 

(MOV) zajistil trvalé vlastnictví vysílacích práv. Za vším stál nově zvolený předseda 

MOV Lord Killanin, který přijal nevyhnutelné změny v Olympijské chartě. K té připojil 

důležité pravidlo 21, kterým de facto prohlásil za vlastníka vysílacích práv MOV. 

Nicméně i přesto skončily další hry v roce 1976 s tragickou finanční bilancí. Pořádající 

město Montreal tehdy údajně skončilo ve schodku  2729 mil. dolarů.57 

  Následovala olympiáda v Moskvě o jejímž financování se dodnes může jen 

polemizovat, protože Rusové neuvolnili žádné informace. Hry v Los Angeles roku 1884 
                                                           
57 Způsob financování olympijského hnutí. Mr-sport.cz [ online ] Dostupný z www: http://www.mr-
sport.cz/olympiada-v-praze-ocima-studentu-vs/aplikace-teorie-verejne-volby-na-
olympijske-hry-v-praze/zpusob-financovani-olympijskeho-hnuti 
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se staly zlomovými z hlediska zdrojů financování. Po zkušenostech z Montrealu a faktu, 

že nikdo skutečně nevěděl, s jakým ekonomickým výsledkem dopadly hry v Moskvě, 

bylo Los Angeles před úkolem udržet výdaje v únosných mezích. V referendu občané 

Los Angeles zvolili, že se hry nebudou převážně financovat z veřejných rozpočtů, jako 

tomu bylo doposud, protože se obávali snížení své životní úrovně.  V dnešní době se 

nadnárodní korporace může stát členem tzv. programu The Olympic Partnership (TOP). 

Má pak po dobu 4 let právo užívat své logo spolu s logem olympijských her, za což 

firmy poskytují finance, produkty a služby olympijskému hnutí.  V současné době se 

jedná o tyto společnosti:  Coca Cola, Acer, Atos, DOW, GE, McDonalds, Omega, 

Panasonic, P&G, Samsung a Visa. Olympijské hnutí prodává licence na výrobu zboží, 

reklam a suvenýrů i menším firmám, které nepatří do TOP programu. 58 

  Jejich finanční role je pro olympiádu klíčová, nicméně až druhotná. Toto 

spojenectví funguje pouze mimo olympijské stadiony. Přímo v dějišti olympiády není 

dovolena reklama v jakékoliv své formě. Reklamu nenaleznete ani na dresech 

závodníků a dokonce ani na náčiní a nářadí, které se během olympiády používá. Loga 

výrobců jsou velmi přísně posuzována a nesmí být provedena nápadně.  

Největší zisk plyne Mezinárodnímu olympijskému výboru z prodeje vysílacích 

práv. Do nich patří televizní, rádiové, internetové, ale i mobilní vysílání. Vysílací práva 

na Londýnskou olympiádu měla tradičně zakoupena Česká televize.59 

Nebezpečné důsledky stále větší provázanosti businessu a sportu si je vědom i 

samotný Mezinárodní olympijský výbor a proto se snaží také o očistu sportu, například 

podporou Evropského hnutí fair play při Olympijském výboru. Jeho šéf Carlos 

Goncalves jejich poslání vysvětluje takto: "Jsme partnery Evropského olympijského 

výboru, který je naší mateřskou organizací. Zpočátku jsme byli spíš nadšenci, ale náš 

význam roste s růstem komercionalizace sportu. Sportovní organizace a olympijské 

výbory evropských zemí si začaly více uvědomovat potřebu zaměřit se na fair play.  (...) 

Sport je dnes byznys, ale je i společenský fenomén, který v sobě nese prvky rytířskosti a 

statečnosti. Sport je masovou kulturou, do jisté míry i zábavním průmyslem, sportovci 

                                                           
58
 IOC Marketing Media Guide. [online]. London: Mezinárodní olympijský výbor.  

Citováno  24. 3. 2014. dostupný z: http://www.olympic.org/Documents/IOC_Marketing/London_2012/ 
IOC_Marketing_Media_Guide_2012.pdf 
59 MF DNES a iDNES.cz prodloužily spolupráci s Českým olympijským výborem. 28. 2. 2013. [online] 
citováno 24. 3. 2014. Dostupný z: http://www.mafra.cz/cs/mafra-tiskove-
zpravy.asp?c=A130228_172218_mafra-tiskove-zpravy_sna 
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mohou být předmětem komerčního působení. O zachování etických standardů se 

musíme snažit právě my a další podobné organizace."60  

 

6.  Prezentace sportovní události jako rituálu  

 

Slovo rituál pochází z latinského ritualis, což v překladu znamená obřadný. 

V dnešní době se rituálem označuje způsob chování, který je založený na tradičních 

pravidlech. Podobný význam vnímáme i u slov obřad nebo ceremoniál, které mají taktéž 

přesně stanovený postup a díky svému opakování slouží k upevnění společenského 

řádu. Tento antropologický přístup k rituálu ho rozděluje do dvou základních kategorií – 

na symbol a na ceremonii. V minulosti bylo zkoumání rituálů spojeno s vírou a 

náboženstvím. Jako první se jimi podrobněji zabýval Emile Durkheim ve svém díle 

Elementární formy náboženského života61, ve kterém specifikoval tři druhy rituálů, kult 

negativní, kult pozitivní a rituály pokání. Novodobější badatelé už nespojují rituál pouze 

se sakrálním světem. Hovoří o rituálech jako o symbolickém jednání, které je důležité 

pro společné lidské soužití, pro vzájemnou komunikaci a porozumění. „Manifestace 

náboženských hodnot s idejí jsou tedy ve skutečnosti manifestacemi kolektivních 

reprezentací samotné společnosti – a vice versa: „téměř všechny velké sociální instituce 

byly zrozeny v náboženství,“ říká Durkheim.62 Prostředky, které k těmto manifestacím 

slouží, jsou zejména rituály a ceremonie „kterými sociální skupina periodiky 

znovupotvrzuje samu sebe“.“63  

Abychom byli schopní tuto teorii promítnout do reálného života, stačí si vybavit 

v podstatě jakýkoliv důležitý životní mezník, který je spjat s určitými stadnardními 

událostmi. Ať už je to narození potomka, zápis do školy, pohovor do zaměstnání nebo 

pohřeb, vždy se jedná o určité jasně dané obřady, ceremoniály nebo oslavy. Všechny 

tyto události jsou ve své podstatě opakujícími se rituály, které tvoří sociální život v 

společnosti. Samozřejme nabývají v různých společnostech jiným forem.  

                                                           
60 Proti komercionalizace sportu nelze bojovat bez sponzorů. 20. 10. 2004.  [online]. Dostupný z: 
http://hn.ihned.cz/c1-15081760-proti-komercionalizaci-sportu-nelze-bojovat-bez-sponzoru 
61 DURKHEIM, Emile. Elementární formy náboženského života. Praha: Oikoymenh. 2002. 492 s.  
62 DURKHEIM, Emile. Elementární formy náboženského života. Praha: Oikoymenh. 2002. s.418  
63 DURKHEIM in ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. Brno: Masarykova 
univerzita.  2007. s 23 



32 

 

Přestože se v práci Elementární formy náboženského života Durkheim nijak 

podrobně otázce národa a nacionalismu nevěnuje, v rámci analýzy funkce totemu a 

totemických rituálů v archaických náboženských systémech uvádí paralelu, jež 

vypovídá o oprávněnosti ztotožnění symbolů náboženských a symbolů národních, a tím 

– v duchu autorovy teorie – také o strukturální rovnocennosti náboženství a 

nacionalismu. Durkheim připomíná vášnivé zaujetí vojáka pro vlajku jako symbol 

státu/národa, za níž je ochoten položit život. Je-li vlajka v rukou nepřítele, voják „ztrácí 

ze zřetele fakt, že vlajka je pouhým znakem a že nemá žádnou hodnotu sama o sobě, ale 

připomíná si pouze realitu, již tato vlajka reprezentuje; je chápána tak, jako kdyby to 

byla realita sama.“64 

Z pohledu sociologického rituál vzniká jako „reakce jednajících osob na situace 

rozhodování nebo strachu, přičemž pro svou identickou opakovatelnost funguje jako 

stabilizátor chování. Je nástrojem, pomocí něhož dané společenství udržuje a upevňuje 

své normativní uspořádání a organizaci, resp. představuje komunikativní strukturu 

naboženského kultu.“65 Za rituál tedy můžeme považovat nějaké standardizované 

jednání, které ma pro dané účastníky symbolický význam. Na poli sportu jsou to hlavně 

ceremoiální vyjádření úspěšnosti, výjimečnosti a úcty.  

 

Vzhledem k tomu, že tato práce se zabývá propojením sportu a médií, bude se 

blíže zaměřovat na ritualizaci v médiích, respektive rituálový model komunikace. 

Záměrně ponecháme stranou fenomén rituálů ve vrcholovém sportu, tedy rituály 

provozované samotnými sportovci, kteří věří v jejich magickou moc. Tomuto tématu se 

podrobně věnuje například Aleš Sekot ve své práci Sociologické problémy sportu.66  

Již v úvodu své práce jsem se zmínila o Dayanovi a Katzovi, pro které byla 

mediální událost rituálovým pojetím komunikace, nyní by tedy bylo vhodné vysvětlit 

                                                           
64 DURKHEIM in ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. Brno: Masarykova 
univerzita, 2007. 197 s. EDIS, ediční řada disertačních prací FSS MU, sv.1. ISBN 978-80-210-4376-3.s 
24 
65 MAŘÍKOVÁ, Hana a kol. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum. 1996. S. 938 
66„ Rituály založené na pověře – tedy rituály symptomatické pro svět sportu, lze charakterizovat  obdobně 
jako rituály obecně. Zejména opakujícím se, neobvyklým a neměnným chováním, chápaným svými 
praktikujícími aktéry jako pozitivní faktor dosahování vlastních cílů vzdor skutečnosti neexistence 
kauzality takovéhoto jednání na jedné straně a jeho výsledku na druhé straně. Navíc se i sportovní rituály 
liší od běžného (racionálního) chování specifickým důrazem na jeho speciální magický význam. Rituály 
fungují v individuálních i kolektivních sportech a to jak v přípravných fázích utkání, během sportovního 
výkonu, tak v průběhu sociálních událostí po ukončení sportovního klání. Rituál tak funguje jako 
prostředek skupinové afirmace, vzajemné solidarity a týmové loajality.“ (SEKOT, Aleš. Sociologické 
problémy sportu. Praha: Grada. 2008, s. 84) 
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samotný pojem rituálového modelu komunikace. Rituálové pojetí se řadí mezi tzv. čtyři 

modely komunikace. Původní model komunikace, který stavěl na velmi bazálním 

Laswelově vysvětlení procesu komunikace jako lineárním přenosu informace od 

vysílatele k adresátovi skrze určité kanály se nazývá přenosový model. Tento 

jednoduchý model byl dále rozšiřován o další prvky ve snaze postihnout podobu celého 

procesu. „Model doplněný Westleyem a MacLeanem obsahuje několik významných 

prvků. Především klade důraz na to, že úkolem masových komunikátorů je vybírat. Dále 

bere v úvahu skutečnost, že výběr je prováděna na základě představ, co bude publikum 

považovat za zajímavé. A konečně naznačuje, že taková komunikace není v žádném 

jiném směru, kromě právě zmíněného, účelová – sama média si zpravidla nekladou za 

cíl přesvědčovat, vzdělávat, a dokonce ani informovat. 67 

V částečné opozici k přenosovému modelu je tzv. model příjmový. Ten podrývá 

přesvědčení, že média mají moc formovat naše názory, protože poslední slovo má vždy 

publikum, které informace dekóduje. Respektive publikum není pojímáno jako masa, 

ale jako soubor jednotlivců, kteří sdělení zpracovávají a interpretují. Přestože má 

mediální sdělení jednoho vysilatele, který mu vtiskne určitý význam, příjemci jej 

dekódují podle svého kulturního a společenského kontextu.  

  Další model – propagační – chápe komunikaci jako předvádění se a upoutávání 

pozornosti. Vychází z předpokladu, že hlavním cílem masových médií není doručit 

určitou informaci, ale pouze získat si pozornost publika. Pozornost publika je totiž 

komodita, díky které média získávají finance. „Ti, kteří masová média využívají ve svůj 

prospěch, skutečně doufají, že za pozorností a propagací jsou nějaké účinky (jako je 

ovlivnění postoje nebo prodej). Pozornost proto bývá považována za bezprostřední cíl a 

je pak často brána jako měřítko úspěchu či selhání.“ 68  

Posledním z komunikačních modelů je tzv. rituálový, neboli výrazový model. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že ani jeden z uvedených modelů neobsáhne specifické 

formy komunikace se silným symbolickým potenciálem, jako je umění, náboženství, 

obřady ale právě také sport. Tento druh komunikace je spojen s pojmy, jako je sdílení, 

účast, sdružování, společenství a disponování společnou vírou. „Rituálové pojetí se 

nesoustřeďuje na šíření sdělení v prostoru, nýbrž na udržení společnosti v čase; není to 

                                                           
67 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál. 2002. S. 73 
68 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál. 2002. S. 74 
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akt sdělování informací, ale reprezentování sdílených přesvědčení.“69 Je tedy zřejmé, že 

tato komunikace bude založena na sdílení pocitů a významů dané události, které prožívá 

jak publikum, tak i samotní aktéři. Tyto události tedy nejsou na rozdíl od propagačních 

primárně orientované na cíle, ale na událost samotnou a její prožívání. To ovšem 

neznamená, že by byla zcela bez účinků, respektive důsledků. Podporují kulturní 

hodnoty, společenskou pospolitost a tradici.  

Abychom plně pochopili toto pojetí komunikace, musíme se alespoň ve zkratce 

seznámit s kulturálním přístupem k masovým médiím, ze kterého Carey vychází. Pod 

vlivem humanitních oborů jako je literatura, filozofie a lingvistika se utvářel tento 

alternativní přístup ke studiu masových médií, který se opíral zejména o studium jejich 

obsahů, způsobů produkce a vnímání. Tento přístup přiznává kultuře naprosto stěžejní 

roli ve společnosti a tím pádem i v komunikaci, kterou Carey definuje jako „symbolický 

proces, jímž je vytvářena, udržována, opravována a přetvářena realita.70 Zpětně je to 

právě komunikace, díky které může kultura přežívat, rozšiřovat se, prostě existovat. Ať 

už v lidech, ve věcech nebo v rituálech. Každý druh komunikace, tedy i ta masová, má 

určitý kulturní podtext. Kulturální studia médií se zaměřují na tato témata: masová 

kultura a běžná kultura, účinky komunikačních technologií, převedení kultury ve 

vzájemně zastupitelné zboží (komodifikace), globalizace, kulturní identita a rody a 

subkultury. Rituální model komunikace se tedy na rozdíl od dalších modelů neptá po 

účincích komunikace, ale zajímá ho, jakou roli hrají média při strukturování našeho 

času a vnímání světa. Carey se domnívá, že „v rámci rituálního pohledu není 

zpravodajství informace, ale drama. Nepopisuje svět, ale zobrazuje arénu dramatických 

sil a činnů; existuje výhradně v historickém čase a zve nás k účasti na základě našich 

předpokládaných sociálních rolí. (…) Rituální pohled na komunikace však nevylučuje 

proces přenosu informace, nebo změnu postoje (…).“71  

V návaznosti na předchozí část práce je nutné zmínit, že právě rituální pojetí 

komunikace slouží k integraci národa. Jak již bylo několikrát zmíněno, masová média 

mají silně integrační potenciál, uskutečňovaný především formou banálního 

nacionalismu. Nicméně zaměříme-li se nyní spíše na formu, než na obsah, zjistíme, že 

rituální charakter mediální komunikace slouží taktéž k symbolické reprodukci reality. 

                                                           
69 Carey in McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál. 2002. S. 73 
70 CAREY in McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál. 2002. S. 119 
71 CAREY, J. W., Communication as culture: Essays on media and society. London: Routledge. 1989. S. 
21 
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„Komplexní shrnutí teoretických příspěvků řadících se k tomuto paradigmatu provedl 

německý teolog a médiolog Günther Thomas, který je systematizoval do pěti skupin 

podle toho, s jakými významy a  aspekty pojmu „rituál“ pracují. Thomasova typologie 

zahrnuje především práce věnované médiu televize, nicméně domnívám se, že ji – 

vzhledem k centrálnímu postavení televize mezi soudobými masovými médii – lze 

reprodukovat i pro účely popisu obecnějšího diskurzu. Thomas (1998: 144 – 145) 

rozlišuje: 

1) komunikaci jako rituál: tato linie zdůrazňuje obecně symbolickou a 

smyslotvornou dimenzi mediální komunikace, přičemž rituál se zde projevuje 

v komunikačních formách, nezávisle na obsahu či individuální percepci 

mediálních textů; 

2) televizní rituály a rituály v televizi: v tomto pojetí je naopak klíčovým nositelem 

rituálu vlastní obsah mediální (televizní) komunikace, v níž hrají hlavní roli 

různé typy ceremoniálních událostí, buďto veřejně (tj. mimomediálně) 

organizovaných, anebo vytvořených přímo v televizi pro její potřeby; 

3) ritualizované sledování televize v ritualizované každodennosti: zde vstupuje do 

popředí cyklický charakter programů, repetitivní charakter jejich konzumace, 

jakož i atmosféra důvěry a intimity, kterou televizní vysílání navozuje 

4) rituální formu televizního vysílání: představuje spojení mezi prezentací a recepcí 

jako specifickou „formu“ televizního média, ve kterém se výrazně uplatňují 

mytologické postupy zacházení se světem; 

5) televizi ve spojení s náboženstvím: v této kategorii se nacházejí explicitně 

teologické koncepce rituálních dimenzí televize.“72 

Ve spojitosti se sportovními událostmi nás budou v následující části práce zajímat 

teorie spadající zejména do druhé, čtvrté a částečně páté kategorie. S pojmem ceremonií 

v souvislosti s mediálním obsahem jsme se setkali již dříve v teorii Dayana a Katze a 

nyní bychom těmto ceremoniím měli dát konkrétnější obsah a pojmenovat konkrétní 

mytologické postupy, které jsou pro jejich vytváření a mediální prezentaci příznačné.  

 

                                                           
72 THOMAS, Günter in ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. Brno: 
Masarykova univerzita, 2007. 197 s. EDIS, ediční řada disertačních prací FSS MU, sv.1. ISBN 978-80-
210-4376-3.s 66 
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6.1  Mytizace sportovních událostí v médiích 

 

Aleš Sekot v úvodu své knihy Sociologické problémy sportu poukazuje na to, že je 

téměř nemožné „pochopit podstatu a směřování soudobého světa, jeho dílčích 

společností a kultur, aniž bychom si všímali a náležitě docenili úlohu sportu.“73 Je to 

totiž právě fenomén sportu, do kterého se promítají důležité sociální jevy a který se 

skrze média stává zrcadlem doby a společnosti. „Sportovní aktivity mohou pro jedny 

znamenat cíl sám o sobě, radostnou formu usebrání se v životadárném kompenzačním 

působení rekreační kondiční fyzické aktivity, zatímco pro jiné je nutným stereotypním 

bolestivým prostředkem sofistikované přípravy k dosažení výkonu, vítězství, 

odměny.“74 

 

  V této části práce se budu snažit postihnout některé základní sociálně-kulturní 

aspekty naší doby, které skrze mediální sportovní události reflektují dynamiku změn 

moderních mýtů. Zaměřím se zejména na to, jak globálně medializovaný sport pracuje s 

archetypem hrdinství a jaké hodnoty a normy média v moderním sportu akcentují.  

Avšak nejprve je nutné mýty a archetypy, kterými se budu zabývat, řádně 

vymezit. Přestože se vztahují ke sportu, což je moderní fenomén, nelze se ztotožnit 

s definicí Rolanda Barthese, který ve své knize Mytologie tvrdí, že „mýtus je určitá 

promluva“75 a může jím být v podstatě cokoliv. Přestože se pokusil o využití 

sémiologického přístupu, který pro je pro odhalování mýtů jistě správnou cestou, 

aplikoval jej na jevy moderní západní společnosti, které nemají s archetypálními vzorci 

nevědomí obsaženými v mýtech nic společného. Z historického hlediska jsou mýty 

nejstaršími slovesnými památkami lidského rodu. Nejedná se však o jakousi ústní 

kroniku lidstva, ale zejména o výklad takových jevů, kterým lidé nerozuměli – 

například působení přírodních sil, zrození a smrt, původ svých předků, zvířat a věcí atd. 

„Mýtus obsahuje kompletní světový názor. Je v něm vyjádřena celá kultura se svými 

vzpomínkami, tradicemi a zvyky.“76 Nás však více zajímá výklad opírající se o 

                                                           
73 SEKOT, A. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. S. 7 
74 SEKOT, A. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. S. 8 
75 BARTHES, R. Mytologie. Praha: Dokořán. 2004. S 107 
76 DOMMERMUTH-GUDRICH. Gerold.  Nejznámější mýty. 50 klasických mýtů antického světa, 
Nakladateství Slovart, 2004. S . 9  
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psychologii a hledající v mýtech symbolické obrazy a příběhy, které jsou univerzálními 

vzorci přítomnými v kolektivním nevědomí, tedy tzv. archetypy. Oba pojmy zavedl 

zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung. Podle něj shodnost mýtů a 

náboženských symbolů v různých kulturách poukazuje na to, obsahují archetypy 

přesahující kulturní příslušnost. Archetypy jsou pak podle jeho výzkumů prostředkem 

mezi nevědomou a vědomou složkou naší psychiky.  

Jeden z Jungových archetypů – hrdina – bude podroben analýze v další části práce. 

Nejprve se však budu věnovat podmínkám a předpokladům vzniku hrdiny v rámci 

sportu a samozřejmě nezastupitelné role médií v tomto procesu.  

   

6.2  Ideje fair play vs. kult vítězství 

 

Akcent na hodnotu vítězství je mezi profesionálními sportovci stále zintenzivňován. 

Výkonově orientovaná společnost adoruje úspěch, možnosti jeho dosažení jsou však 

silně limitovány. Proto není divu, že se někteří sportovci (ale i trenéři) uchylují 

k praktikám, které nejsou v souladu s myšlenkami fair play. Může se jednat o použití 

agrese, která je namířená k soupěři nebo o různorodé formy nedovolených praktik 

během tréninků a závodů – například doping. Vše s cílem být co nejlepší a urdžet si své 

elitní postavení. Sportovci se nevěnují své disciplíně z čisté radosti z pohybu. Jinými 

slovy sport samotný pro ně není cílem, ale prostředkem k dosahování dalších cílů – 

vítězství, bohatství, sláva. Není tedy divu, že v tomto prostředí  byl„etický výměr 

sportovce odsunut jako něco, co se nedá změřit“ (Hogenova, 1997, s. 105) Tato eroze 

myšlenek fair play s sebou nese mnoho dalších problému, mezi něž patří například 

vzrůstající fenomén agrese /násilí sportovců i fanoušků. „Dnešní mediální sport je totiž 

orientován spíše na napětí než na úlevné zklidnění. V tomto  smyslu můžeme shrnout 

čtyři základní typy násilí na sportovním poli: 

1. Surový fyzický kontakt, praktikovaný v některých sportech formou srážky, naražení, 

strkání, obírání o míč, bránění v pohybu a dalších forem fyzického kontaktu, které 

mohou vést ke  zranění. Není bez zajímavosti, že samotní trenéři v některých případech 

či vyhrocených situacích povzbuzují své svěřence k praktikování takovýchto projevů 

nasilného chování.  
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2. Hraniční násilí zahrnuje sice praktiky porušující herní pravidla, to je ale hráči i 

trenéry tolerováno: strkaní loktem v kopané, boj o kotouč při vhazování v ledním hokeji 

atp. 

3. Polokriminální násilí zahrnuje praktiky, ktere hrubě porušují nejen pravidla, ale i 

uznávané právní a morální normy a ohrožují fyzicky hráče: kopance, údery do obličeje, 

zjevné fauly. 

4. Kriminální násilí zahrnuje praktiky zjevně protizákonné a mezi hráči odsuzované a 

trestně stíhatelné, jako jsou kupřikladu pokusy během či po ukončení hry važně zranit či 

dokonce zabít hráče.“ (Young, 2000,s. 382–409). 

 

A jsou to právě projevy násilí, případně dopingové skandály, které mají média 

tak ráda a vyhledávají se. Znamenají pro ně totiž větší čtenost/sledovanou a mají 

potenciál vířit diskusi a stát se po určitý čas kauzou, kterou bude věřejnost se zaujetím 

sledovat. U sportovního zpravodajství totiž platí stejné pravidlo, jako u jakéhokoliv 

jiného zpravodajství, tj. negativní události přitahují pozornost mnohem více, než 

události pozitivní (viz kapitola zpravodajské hodnoty). Společnost po násilí lační a 

média jej rádi zprostředkovávají.77 Ukázkovým příkladem je wrestling, což je v podstatě 

incsenovaný surový zápas. Tato aktivita se pohybuje na pomezí sportu a divadla. 

Zápasy jsou předem domluvené, úkolem „sportovců“ tedy není podat co nejlepší výkon, 

ale co nejlépe se předvést před diváky. Sport vzniknul jako cirkusová zábava a v dnešní 

době je zejména v americe oblíbenou televizní podívanou. Zápasů se často zúčastňují 

hvězdy showbusinessu a mají přesně danou dramaturgii. „Wrestling prezentuje lidskou 

bolest se vší aplifikací, jež je vlastní tragickým maskám: zápasník trpící účinkem 

chvatu, který je považován za krutý (zkroucená paže, lámaná noha), skýtá excesivní 

figuru Utrpení; vystavuje tvář přehnaně poznamenanou nesnesitelnou strázní jako na 

nějaké primitivní Pietě.“78 

 

Dále můžeme jmenovat fenomén posledních desetiletí, kterým je tzv MMA 

(zkratka pro mix martial arts). Tento sport je založen na mixu bojových umění, 

v podstatě jsou povoleny jakékoliv techniky všech známých bojových sportů s cílem 

                                                           
77

 Scott Fleming citovaný v knize Sociologické problémy sportu ve svém příspěvku na konferenci Násilí 
ve  výchově, umění a sportu  uvádí, že již v sedmdesátých letech 40 % britských občanů pozitivně 
oceňovalo nasilné projevy v rámci hokejových utkání, která jsou zejména dnes pro mnohé diváky 
primárním  magnetem jejich sportovního fandovství. 
78 BARTHES, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán. 2004. S 17 
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zneškodnění soupeře. Tento moderní sport velmi dobře ilustruje, jakou proměnou 

profesionální sport jako celek prochází. Myšlenky fair play a „duchovního rozměru“ 

sportu  ustupují nové modle, kterou je vítězství za každou cenu a dosažené jakýmikoliv 

prostředky. Bojová umění a zejména ta asijská byla odjakživa spojena i s duchovním 

tréninkem bojovníka. Společně s jeho fyzickými schopnostmi jej mistři učili také 

pokoře, vyrovnanosti, umírněnosti a často bylo umění spojené s náboženstvím. Dnes je 

ve vrcholovém sportu kladen důraz pouze na tělo, nikoliv na mysl. Tělo se stalo 

pouhým objektem, je prostředkem k dosahování výkonů na hranici jeho fyziologických 

možností. Profesionální sportovci se naprosto vědomě sami fyzicky poškozují a 

přebíjejí varovné signály svého organismu za pomoci moderní medicíny. „Implicitně 

vzhledem k olympijskému mottu Rychleji, výše, silněji se odvíjí princip nutnosti, kdy 

lidská bytost překoná stavající stav nedokonalosti. Sportovci jsou nuceni neúnavně 

usilovat o dokonalost, dosahovat maximální výkon je jejich povinností. V těsné 

spolupráci s trenéry a výdobytky sportovní vědy pak jsou durazně vedeni k respektování 

principu efektivního výkonostního modelu přípravy.“79 Hodnoty fair play, které 

sportovci dříve neuznávali pouze během aktivity, ale i v běžném životě, jsou stále 

častěji chápány spíše jako přítěž, slabost a překážka. Dobrým příkladem a v současnosti 

stále více diskutovaným tématem je doping. Přestože je v naprosté neshodě se zásadami 

fair play užívat jakékoliv chemické látky, které zlepšují výkon, jsou často sportovci 

stavěni před rozhodnutí, zda doping užít a mít tak stejné startovní podmínky jako jejich 

soupěři, nebo ho odmítnout s tím pádem si téměř jistě odepřít šanci na vítězství. 

Nedávná kauza světové cyklistické celebrity Lance Armstronga pouze potvrdila, jak 

běžná je dopingová praxe na vrcholové sportovní úrovni a že naděje na její vytěsnění 

jsou plané. „Připomíná se přitom celkový duch soudobého postmoderního pluralismu, 

vyznačujícího se nevázaností, růzností a tolerancí nahrazující tradiční hodnoty svobody, 

rovnosti a bratrství. S trpkostí je tak běžně konstatována praxe životní filozofie nechuti 

k univerzálním a obecně platným a uznávaným hodnotám. Projevuje se tak mnohdy 

převaha víry nad rozumem, rostoucí narcisismus, účelovost jednání, obecné 

zpochybňování tradice a pevného hodnotového ukotvení. Právě účelovost se stává 

silným motivem dosahování mimořádných výkonů či adorace kultu tělesné krásy (nikoli 

ducha), a to i za cenu zneužívání dopingových látek. Celková permisivita v rámci 

soudobého společenského klimatu v naší kulturní sféře pak přináší růst drogové scény a 
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dopingu jako specifického problému ve vztahu sportu a společnosti na přelomu 

tisíciletí.“80 Tak jako se ve vyspělých společnostech stalo zcela běžné nadužívání léků a 

látek s povzbuzujícími účinky, jsou podobné „pomůcky“ morálně tolerovány i 

samotnými sportovci. Opět je společným jmenovatelem touha po lepším výkonu, po 

vítězství.  

 

Abychom byli schopní odhalit, proč má tento trend ve sportu vzrůstající 

tendenci, je nutné se na sport podívat jako na společenský fenomén, který spoluvytváří 

měřítka úspěchu, chování a prestiže. Není to však sport, který by tyto tendence vytvářel, 

protože existují i mimo sportovní prostředí. Pouze se v něm odráží zásadní hodnota 

dnešní doby, kterou je zmíněný úspěch, nebo chceme-li ve sportu vítězství.  

 

Komplexnější pohled na dnešní kult vítězství nabízí práce Johna Alta Sport and 

Cultural Reification: From Ritual to Mass Consumption.81 Autor se ztotožňuje 

s názorem, že sport je z mytiského pohledu něčím jako „civilní náboženství“. Je to 

světské drama ukazující vítězství osobní snahy nad nepřízní osudu a porážkou. Vítězství 

je vykoupením a je umožněno soutěžením s protivníky. Spravedlnost a fair play byly 

vlastní rituálnímu pojetí západního sportu. Dodržovaní fair play znamená podřízení se 

daným pravidlům hry, která jsou vytvořena tak, aby zajišťovala stejné šance všem 

účastníkům a o vítězi rozhodl pouze talent, dovednosti, strategie a hrdinství (statečnost). 

Opírá se přitom o vymezení spotu jakožto liberálního mýtu, které definoval Michael 

Novak.82 V západním světě totiž liberální symbolismus sportu reflektoval liberální 

kulturu buržoazie, která jej provozovala.  

 

Rapidní nárůst profesionálních sportovních týmů v severní americe za poslední 

tři dekády tak podle Alta pravděpodobně souvisí s fenoménem podvádění a násilí, které 

někteří autoři označují jako kulturní krizi v moderním sportu (Novak 1976, s. 183-338; 

Mcintosh 1979; Halberstam 1981; Yeager 1980). Tato krize je přímo spojena 

s úpadkem liberalismu a obecným modelem morální subjektivity. Nastává tedy i krize 

rituálu, která označuje triumf sportovního spektáklu orientovaného na komerční a 

mechanickou produkci kultu vítězství, násilí, fyzické síly (mužnosti) a senzační zábavy. 
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Jedná se však také o ukázku krize společnosti, znamenající triumf mas, které touží po 

vítězství a pomstě, akci a vzrušení a identifikaci s maskulinními symboly. V neposlední 

řadě je v krizi i morálka atletů a celých sportovních týmů, signalizující triumf představy 

sportovce jako dělníka orientovaného pouze na vítězství a peníze. Jednou z potřeb 

společnosti, kterou uspokojuje sportovní spektákl, je identifikace s vítězem. Tento 

pojem sám o sobě se stává kultem ve sportovním průmyslu.  

  

Proces tvorby hodnot pak působí i zpětně, tedy směrem od sportovců k veřejnosti. 

Nejlepší sportovci jsou médii sledováni stejně jako všechny další celebrity. Lidé je 

adorují nejen za jejich sportovní úspěchy, ale také kvůli jejich fyzické kráse, bohatství, 

které s sebou špičkový sport nese a sportovci se stávají díky médiím hodnotovými 

vzory. Tento proces pak ve sportovcích rozvíjí až narcisistní tendendce a souvisí s již 

nastíněným tématem archetypu hrdiny. 

 

6.3  Archetyp hrdiny 

 

Zájem médií o sport začal už na konci osmnáctého století, kdy docházelo k jeho 

profesionalizaci, získával si stále více fanoušků a na tento vývoj logicky zareagovala i 

média. Média neinformují pouze o aktuálním sportovním dění a výsledcích, ale 

přispívají také k pochopení herních strategií a pravidel, přinášejí zprávy ze zákulisí 

sportovních klubů a z nejlepších sportovců vytvářejí ikony se statusem světových 

celebrit. Tato „celebritizace“ je jedním ze stěžejních projevů moderního sportu. 

„Geneze postupného vývoje moderního sportu je tak pevně provázaná i s fungováním 

fenoménu heroismu ve sportu. Tento specifický aspekt moderní společnosti souvisel s 

rostoucí adorací kultu hrdinů v poválečné Americe v souběhu s dynamickým rozvojem 

soutěživého sportu ve dvacatých a třicátých letech. Navíc silně působil nezastupitelný 

rostoucí vliv medií, jako byly časopisy, rozhlas a film, šířících často spiše socialně 

deziluzovaným masám obyvatel obdiv k zástupnym hodnotám dokonalosti, slávy a 

bohatství. Adorace heroických postav ztělesňující srozumitelné a obdivuhodné ctnosti 

poskytoval útěchu především těm, kteří byli zaskočeni nemilosrdnou dynamikou 

rychlých ekonomických a technologických změn.“83  
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Média tedy utvářejí celebrity, ale prezentují je jako hrdiny, přestože tyto dva 

pojmy mají jiný základ. Hrdinou byla dříve označována osoba, která prokázala určité 

charakterové vlastnosti a vykonala hrdinské skutky. Mytologie s tímto pojmem pracuje 

jako s archetypem postavy, která ztělesňuje klíčové rysy dané kultury, má až 

idealizované charakterové vlastnosti a je schopný téměř nadlidských skutků. Jak už bylo 

uvedeno v předchozí kapitole, rysy dnešní kultury bychom mohli pojmenovat jako 

výkon, vítěžství a moc. Proto dnes stále více lidí sportovce uznává jako hrdiny moderní 

doby.  „Zejména ti, kteří vzhledem k vlastní „malosti“ hledaji životni vzory, jsou 

nachylní k adoraci personifikovaných božstev. Sport, jako dynamický sociálně kulturní 

fenomén, se tak stává úrodnou půdou pro existenci zbožoňovaných medializovaných 

ikon a ritualů tam, kde prim hraje výkon, vítězství, odměna, obdiv. Tam, kde je třeba 

napřít veškeré prostředky k dosažení jinde a jinak nedostupné společenské pozice 

(...).“84 Média podporují známost jedinců, šíří jejich image, mají schopnost vytvořit ze 

sportovce celebritu, nicméně hrdinu média vytvořit nedokážou. Proto alespoň jejich 

prezentace musí veřejnost přesvědčit, že se jedná o hrdinu. Sportovci jsou pro média 

zbožím a nabádají veřejnost k identifikaci s těmito moderními modlami. Nutno dodat, 

že tato situace je výhodná pro sportovce zejména proto, že se pak stávají ideální 

obchodná značkou a reklamním predmětem,  tj. získávají lukrativní sponzory, jejichž 

výrobkům propůjčují svou tvář a tedy i svou hrdinskou auru. Učebnicovým příkladem, 

který využila i Naomi Kleinová ve své knize Bez loga je spojení Michaela Jordana a 

značky Nike. Generální ředitel společnosti Nike Phil Knight měl jasnou představu o 

tom, jakým způsobem mu sportovní celebrity pomohou v budování značky. „Především 

je třeba z vybrané skupiny sportovců udělat superhvězdy v hollywodském stylu, které 

by se neměly ztotožňovat ani tak se svým týmem – někdy dokonce ani ne 

s provozovaným sportem – jako spíše s abstraktním pojímáním atletiky jako cesty 

k sebepřekonání a dosažení vytvrvalosti. Jde zkrátka o ztělesnění antického ideálu 

mužnosti. Druhou zásadou je postavit myšlenku „ryzího sportu“ ve stylu Nike a celý 

takto vytvořený tým atletických superhvězd proti etablovanému sportovnímu světu 

posedlému pravidly. Třetí a nejdůležitější pravidlo zní – prosazovat značku hlava 

nehlava.“85  
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Sportovní hrdinové byli transformováni na sportovní celebrity a jejich image je 

řízená profesionály marketingu a public relations. Je však nutné si uvědomit, že tento 

rozdíl je vnímám zejména na úrovni akademické obce, případně profesionály z řad 

sportovního marketingu. Běžní fanoušci rozdíl mezi hrdinou a celebritou vytvořenou 

médii nevnímají. Pro běžného diváka existují pouze dvě dimenze – hrdina a nepřítel. 

„Tradiční součástí mediálního sportu jsou jak hrdinové – přátelé, tak poražení, kteří se 

mohou mnohdy ocitat v morálních rolích ničemů či nepřátel. Sport v médiích tak 

navazuje na mytickou dimenzi, kterou má sport ve společnosti a tuto dimenzi dále 

rozvíjí.“86  

Vrátíme-li se nyní k již dříve zmíněném hrdinovi podle Junga, nastane otázka 

vymezení tohoto archetytu. Podle Junga „ve viditelné lidské formě člověk naprosto 

nehledá člověka, ale nadčlověka, hrdinu nebo boha, totiž člověku podobnou bytost, jež 

vyjadřuje ty ideje, formy a síly, které duši uchvacují a utvářejí“.87 Poněkud 

uchopitelnější vymezení pojmu hrdina nabízí ve své knize Hrdina tisíce tváří Joseph 

Campbell. Ten popisuje „hrdinu jako polobožskou bytost (často potomek boha a 

člověka), která opouští svůj každodenní život, aby podstoupila cestu do zvláštního 

světa, kde je vystavena různým nebezpečným nástrahám, zkouškám a bitvám, musí 

překonat strach, aby mohla získat dar nesmírného významu. Hrdina, sám už navždy 

proměněný svým dobrodružstvím,získává živou vodu, zázračnou sílu, vědomost o 

tajemstvích života a smrti, léčivý elixír a podobně, ty pak přináší zpět do světa svého 

původu a obohacuje jimi svou komunitu.“88  

Jung vymezuje zejména ve své práci Archetypy a kolektivní nevědomí několik 

atributů, které formují archetyp hrdiny. Jedním z nich je pocit opuštěnosti  či „motivy 

„bezvýznamnosti“, vydání napospas, opuštění, ohrožení atd. se snaží znázornit, jak 

choulostivá je psychická možnost existence celosti, tedy enormní potíže, s nimiž se 

setkáme při dosahování tohoto nejvyššího dobra.“89 Hlavním poznávacím znakem jsou 

samozřejmě těměř až zázračné vlastnosti, které hrdina využije k „přemožení obludy“. 

Ty jsou v kontrastu s nějakou jeho osudovou slabinou, činící jej zranitelným . „Bal důra 
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zahubí jmelí, Mauího smích malého ptáčka, Siegfrieda jeho zranitelné místo, Hérakla 

dárek jeho ženy, jiné obyčejná zrada atd.“90 

Aby bylo možné tyto poznávací znaky hrdiny rozkódovat v mediálních obsazích, 

vycházela jsem z knihy od Jacka Lula Daily News, Eternal stories. Autor v ní analyzuje 

mytologickou rovinu zpravodajství a opírá se o sedm základních typů mýtů, které 

můžeme ve zprávách identifikovat.  Jedná se o oběť, obětního beránka, hrdinu, dobrou 

matku, podvodníka, jiné světy a potopu. Pro práci je důležitý samozřejmě zejména 

mýtus hrdiny, nicméně je přínosné seznámit se se všemi, protože se často v rámci 

jednoho sdělení mýtů objevuje více a navzájem se ovlivňují. Lule se v základní 

charakteristice ztotožňuje s Jungem: „Zprávy produkují a reprodukují nadčasovou 

šablonu: narození do skromných podmínek, znamení velikosti v raném věku, výprava, 

triumf a návrat. Zpravodajství nám denně přináší příběhy o hrdinech, příběhy které 

hlásají – ale také pomáhají definovat - vznešenost“ 91 Aby Lule nastínil, jak se možné 

v médiích mýty rozpoznat, vybral si pro analýzu mediální podání příběhu Marka 

McGwira, což byl slavný americký baseballista. Příklad je to zajímavý také tím, že 

přestože byl sportovec poměrně známý a úspěšný, do role hrdiny jej pasovala sama 

média, protože mu přiřkla úkol překonání nejvyššího počtu homerunů v rámci jedné 

sezóny. Jeho „výpravou“ se tedy stala cesta za tímto rekordem. Výzvou a triumfem bylo 

jeho překonání.92  

 

Za modelový příklad tedy můžeme označit takového sportovce, který vzešel 

z obyčejných poměrů, tvrdě trénoval, aby se stal úspěšným. Během jeho příprav došlo 

k nějakým komplikacím a ohrožení jeho kariéry (například zraněním), nicméně jednoho 

dne se dostavil náhlý příznak výjimečnosti – média jej pasovala do role hrdiny. 

Následují výzvy, kterých se musí zhostit. Buď musí porazit soupeře, nebo musí 

dosáhnout nějakého vytyčeného cíle (jako v případě McGwira). Každopádně potřebuje 

soupeře, nebo nějaké zlo (může jím být i tak imaginární entita, jakou je nepřízeň osudu), 

proti kterému bojuje. Je ochoten se pro vítězství obětovat – ať už formou nějaké askeze, 

riskování vlastního zdraví či dokonce života. Sportovec je často přirovnáván k postavám 
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ze skutečných dávných mýtů, případně je popisována jeho fyzická zdatnost. Poté, co 

dosáhne svého cíle, je opěvovám při návratu domů. Pořádají se různé oslavy a jeho 

příznivci jej opěvují a vzývají.   

 

7.  Olympijské hry Londýn 2012 

 

Olympiáda se v hlavním městě Velké Británie konala již potřetí, ovšem 

s odstupem 63 let. Termín byl stanoven na 27. července až 12. srpna 2012. Během 

těchto dvou týdnů soutěžilo v Londýně 10 820 sportovců z celého světa. Česká výprava 

byla složená ze 133 sportovců, kteří vybojovali celkem 10 medailí a Českou republiku 

tím zařadili na devaténácté místo v celkovém pořadí zemí. Olympijskými vítězi se stali 

veslařka Miroslava Knapková, oštěpařka Barbora Špotáková, moderní pětibojař David 

Svoboda a biker Jaroslav Kulhavý. Stříbrné medaile získali kajakář na divoké vodě 

Vavřinec Hradílek, skifař Ondřej Synek a tenisový pár Andrea Hlaváčková, Lucie 

Hradecká, bronz přidali Zuzana Hejnová v běhu na 400 metrů překážek, střelkyně Adéla 

Sýkorová v malorážce na 3x20 ran a čtyřkajak ve složení Jan Štěrba, Josef Dostál, 

Daniel Havel a Lukáš Trefil v závodě na 1000 metrů.93 Ze zahraničních sportovců 

excelovali zejména atlet Usain Bolt, který získal hned tři zlaté medaile a plavec Michael 

Phelps, který posbíral čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile.  

8.  Výzkum 

 

8.1 Metodologie výzkumu 

 

Aby bylo možné zjistit, jak média skutečně pracují s výše vymezenými mýty, 

archetypy a ideologiemi, je nutné provést obsahovou analýzu mediálních sdělení 

týkajících se vybrané sportovní události. V tomto případě se bude jednat o letní 

Olympijské hry konané v Londýně v roce 2012.  
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Výzkum bude prováděn formou kvalitativní obsahové analýzy se zaměřením na 

lingvistickou analýzu s prvky kritické diskurzivní analýzy. Tato metoda byla zvolena 

proto, že nepovažuje psaný projev, respektive jazyk za pouhé médium, ale za samotný 

zdroj smyslu sdělení. Diskurzivní analýza se snaží zjistit, jak je (například v médiích) 

nakládáno s tématem daného diskurzu, jaké významy a kategorie se k němu vážou a jak 

je dochází k jejich reprodukci. Termín „diskurz“ zavedl do filosofie a společenských 

věd francouzský filosof Michael Foucault. „Tento pojem s sebou přinesl výrazné 

přehodnocení pohledu na jazyk: ten přestává být neproblematickým instrumentem 

komunikace a stává se určitou sítí souřadnic vytyčující a předznamenávající pohyb 

našeho myšlení a vypovídání o realitě. (...) Diskurz je tedy to, co tvoří pozadí každé 

promluvy, která jej nutně „opakuje“, pohybuje se v prostoru jím vymezeném; je to 

zároveň to, co nám umožňuje mluvit, respektive co naše mluvení legitimizuje, a zároveň 

to, co nám týmž pohybem něco říct znemožňuje.“94 

Cílem diskurzivní analýzy je porozumění způsobu, jakým autor textu konstruuje 

pomocí jazyka smysl a význam své promluvy. „Diskurzivní analýza bývá tradičně 

definována jako sada metod a teorií pro zkoumání běžně používaného jazyka v 

sociálním kontextu. Jakkoli jazyk v jeho psané či mluvené podobě představuje klíčový 

objekt zájmu diskurzivní analýzy, záběr diskurzivní analýzy je poněkud širší. Vhodnější 

je tedy chápat diskurzivní analýzu jako studium lidských významotvorných praktik 

(Wetherell, 2001c, s. 3), mezi které lze kromě verbální komunikace zařadit obrazová 

média (film, plakáty, reklamní billboardy) či jakoukoli jinou lidskou aktivitu spadající 

do široké kategorie neverbální komunikace. Diskurzivní analýza jako poměrně 

inovativní přístup k textu jakožto užitému jazyku se opírá o předpoklad, že „jazyk je 

nedílnou součástí společenského života, dialekticky propojený s ostatními elementy 

společenského života tak, že společenská věda a výzkum musí vždy brát v úvahu 

jazyk.“(Fairclough,2003, s. 2).“95 

Předními představiteli kritické diskurzivní analýzy jsou Norman Fairclough, 

Ruth Wodak a Teun van Dijk. Každý z uvedených badatelů dává ve svém pojetí analýzy 

důraz na jinou složku, nicméně obecně kombinují přístup založený na funkcionální 

lingvistice, čili detailní analýze textu, dále na analýze významotvorné funce textu (s 

                                                           
94 MATONOHA, J.: Literárněvědný text jako diskurz, velké vyprávění a výkon moci? Česká literatura 
5/2003. Rubrika Rozhledy. S 581-582 
95 BENEŠ, Vít (2008): Diskurzivní analýza. In: Drulák, Petr (ed.): Jak zkoumat politiku: kvalitativní 
metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, s. 92 
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důrazem na kontext) a v neposlední řadě zkoumají provázanost diskurzu s ideologiemi a 

mocí.96 

Tuto metodu jsem si vybrala také proto, že již byla použita pro podobné výzkumy a 

ukázala se tedy jako vhodná. Příkladem může být výzkumná práce autorů Bishopa a 

Jaworskiho, kteří zkoumali jakým způsobem tisk konstruuje jednotnou národní identitu 

skrze používání stereotypů.97  

8.2  Slabiny zvolené výzkumné metody 

 

První a zásadní obecnou nevýhodou kvalitativního výzkumu je fakt, že jej 

provádí konkrétní osoba, která i při nejvyšší snaze o objektivitu vnáší do výsledků 

výzkumu svou osobnost. Je tedy pravděpodobnost, že stejný výzkum provedený jiným 

výzkumníkem by měl ne zcela rozdílné, ale odlišné závěry. Toto zkreslení nehrozí 

pouze u správně provedeného kvantitativného výzkumu.  

 Je také nutné počítat s tím, že dojde ke zkreslení díky výběru vzorku vzhledem 

k rozsahu práce. Olympijské hry jsou událostí velmi silně mediálně pokrytou a nebylo 

cílem výzkumu analyzovat všechny příspěvky o této sportovní události. Byl tedy 

proveden takový výběr vzorku, aby byl v rámci rozsahu práce reprezentativní.  

 

 V rámci výzkumu byly definovány dvě základní výzkumné otázky a cílem 

analýzy bylo vyhledání klíčových jazykových prostředků a postupů k zodpovězení 

daných otázek.  Nebyly tedy nutně sledovány všchny lingvistické kategorie vymezené 

například Normanem Faicloughem.98  

 

 Zejména při studiu arechetypu hrdiny by bylo vhodné provést i analýzu 

vizuálních prvků zpravodajství. Přestože by toto rozšíření mohlo přinést další zajímavé 

kategorie, bude se tento výzkum zaměřovat pouze na jazykové projevy.  

 

                                                           
96 KUŽELOVÁ, M.: Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956. Dokořán, Praha, 2012, s. 12 
97 BISHOP. Hywel, JAWORSKI. Adam. ‘We Beat ’em’: Nationalism and the Hegemony of Homogeneity 
in the British Press Reportage of Germany versus England during Euro 2000, Discourse Society, 2003 
98 Podle Fairclougha by měly být zkoumány všechny kategorie jazyka, jako je žánr projevů. jejich styl, 
slovník, konkrétní použité výrazy, gramatické tvary a rétorické figury. FAIRCLOUGH, N. Analysing 
Discourse. Textual Analysis for Social Research. London: Routledge. 2003. 
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8.3  Cíle výzkumu 

 

Výzkum se bude snažit odpovědět na následující otázky: 

1) Jaké jsou projevy banálního nacionalismu ve sportovním zpravodajství? 

2) Jak sportovní zpravodajství pracuje s archetypem hrdiny.  

Cílem při sběru dat je odhalit v textech mediálních sdělení výskyty banálního 

nacionalismu a  archetypu hrdiny, jimiž mohou být klíčová slova, věty, či celé odstavce 

v rámci článků o olympiádě v Londýně a najít tak odpovědi na výše uvedené výzkumné 

otázky. Výzkum si neklade za cíl analyzovat celý sportovní diskurz, nýbž pouze 

odpovědět na konkrétní otázky týkající se vztahu sportu a médií. Nutně tedy dochází 

k určitému zjednodušení, kterého si je autorka vědoma. Práce si klade za cíl také 

poukázat na provázanost daných témat. Upevňování kultu vítězství ve společnosti vede 

nutně k potřebě vytvářet hrdiny a ti jsou nositeli banálního nacionalismu. Média pracují 

se všemi těmito koncepty najednou a tím je znovu potvrzují.   

  

8.4  Výběr vzorku  

 

Přestože žijeme v době, ve které mají jasnou nadvládu média audiovizuální, 

zvolila jsem si jako předmět zkoumání média tištěná. Vedly mě k tomu dva hlavní 

důvody. První z nich je čistě praktický – analyzované články mohou být přiloženy 

k práci ve svém originálním a nepozměněném znění. Druhým důvodem je fakt, že 

tistěná média nemají tu moc zachycovat události v reálném čase, nýbž pouze s určitým 

časovým odstupem a proto se ve svých příspěvcích novináři uchylují více k bilancování, 

komentářům a vlastním názorům a osobnímu pojímání popisované sportovní události. 

Do svých příspěvků tak vkládají více symbolických významů, které budou obsahem 

jazykové analýzy, respektive diskurzivní analýzy.   

Analyzovány budou tři novinové tituly: Sport, Mladá fronta DNES a Blesk. 

Tento výběr periodik zahrnuje čistě oborové periodikum, mainstereamové noviny, které 

bychom stále ještě mohli zařadit do kategorie seriózních a bulvární deník.  
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Deník Sport vniknul z časopisu vydávaného pod názvem Československý sport již od 

roku 1953. Vlastníkem je v současné době společnost Ringier Axel Springer ČR a jedná 

se o jediný celostátní deník se zaměřením pouze na sport. Vzhledem k cílové skupině, 

kterou tvoří převážně muži s nižším vzděláním je i použitý jazyk a vizuální zpracování 

spíše jednodušší.   

Z výzkumu Media Projekt za 3. a 4. čtvrtletí roku 2013 vyplývá, že deník Sport 

má  v průměru 252 000 denních čtenářů, nejčtenějším deníkem však nadále zůstává 

Blesk s průměrnou čteností 1,136 milionu denně.99  

Blesk spadá také pod vydavatelství Ringier Axel Springer a jde o bulvární 

denník, jehož náplň tvoří aktuální informace ze společnosti, skandály a zajímavosti. 

Jazyk i vizuální forma odpovídá bulvárnímu charakteru média. Oblasti sportu se věnuje 

okrajově, nicméně vzhledem k vysoké čtenosti a tendencím k bulvarizaci a celebritizaci, 

byl do analýzy zahrnut.  

Posledním sledovaným periodikem je deník Mladá fronta Dnes, vlastněný 

Babišovou společností Agrofert. Jedná se o nejčtenější celostátní tzv. seriózní noviny, 

které denně projdou rukama zhruba 787 tisíců čtenářů.100 Hlavní část obsahu tvoří 

komentované zpravodajství z domova i ze světa, následuje regionální zpravodajství, 

ekonomické zpravodajství a v posledním sešitu je prostor věnován sportu a kultuře.  

Analyzované články byly vyhledávány v rámci digitálního mediálního archivu 

Newton Media Search. Kličovým heslem pro vyhledávání bylo olymp*, případně 

sport*. Zvolením takto obecných hesel byla zajištěna analýza téměř všech článků, 

týkajících se daného tématu. Časové určení vzorku koresponduje se začátkem a koncem 

Olympijských her, respektive do anylýzy byla zařazena i vydání den po skončení Her. 

Důvodem bylo obsáhnout i poslední soutěžní den, který je logicky kvůli povaze 

tištěných médií zpracován s jednodenním zpožděním.    

 

 

 

                                                           
99 Media Projekt, dostupný z http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/2-3Q%202013.pdf 
100 Media Projekt, dostupný z http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/2-3Q%202013.pdf 
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9 Analýza 

9.1  Projevy banálního nacionalismu ve sportovním zpravodajství 

 

Banální nacionalismus je v rámci tohoto výzkumu zkoumán dle teze Billiga, který 

definoval tři základní indikátory: 

1) Sklon favorizovat svou zemi 

2) Pozitivní konotace týkající se domoviny 

3) Lingvistické prostředky odkazující k domovině 

Každý z uvedených indikátorů byl podroben analýze a jeho konkrétní projevy byly 

rozřazeny do dalších kategorií. Sklon favorizovat svou zemi se projevuje ve sportovním 

zpravodajství použitím válečné rétoriky a nekritickou chválou vlastního národa. 

9.1.1 Válečné metafory 

Sportovní žurnalistika velmi často využívá vojenskou terminologii, kterou se snaží 

vzbudit ve čtenářích emoce. Využívá tak metaforu spor je válka, kterou ve své práci 

Metafory, kterými žijeme pojmenovali Lakoff s Johnsonem.101  Mimoděk tak ze 

sportovního utkání vytváří metaforu válečného konfliktu se všemi jeho vyhrocenými 

emocemi. Každý konflikt, byť v tomto případě jen sportovní, pak podporuje nacionální 

cítění. Do role nepřátel staví veškeré soupeře z cizích států a čtenář se identifikuje 

s národním sportovcem. Kritici sportovní žuralistiky také často poukazují na to, že 

právě užití vojenské terminologie může podněcovat fanoušky k agresivitě. Mezi 

nejfrekventovanější slova patří boj a slova odvozená (souboj, bojovat, vybojovat, apod):   

„K vedoucí trojici se ještě na chvíli přidali španělský veterán Hermida a Jihoafričan 

Stander, ale boj o medaili jim nepatřil.“102 

„Přímý souboj se Schurterem pro sebe rozhodl v posledním stoupání Kulhavý.“103 

„Co se v jejím životě od slavného souboje s Ruskou Abakumovou v Pekingu změnilo a 

co zůstalo při starém?“104  

                                                           
101
 LAKOFF, G., JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002, s. 16 

102 Kulhavý: Nino byl poblitej. A já taky. Sport. 13.8. s. 3 
103 Kulhavý: Nino byl poblitej. A já taky. Sport. 13.8. s. 3 
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„O medaile bude bojovat na kanále Eton Dorney od půl druhé odpoledne.“105 

„Čtyřkajak ve složení Daniel HAVEL, Lukáš TREFIL, Josef DOSTÁL a Jan ŠTĚRBA 

vybojoval na trati 1000 metrů bronzovou medaili, první pro Česko z kanoistiky po 16 

letech.“106 

 Slovo boj a další válečná terminologie se také hojně používá přímo v titulcích, protože 

evokuje napětí a láká tak čtěnáře k přečtění celého článku: 

„Jdu bojovat jako lvice“107 

„JAK VYBOJOVALA ŠPOTÁKOVÁ SVÉ VELKÉ MEDAILE“108 

„Eaton vybojoval své první zlato“109 

„Češi do boje, poražte v Londýně Phelpse!“110 

„Veselý jde do boje za trenéra Železného“111 

„Víkend na hrách: útočí Knapková či Kostelecký“ 

Sportovci jsou také často označování jako bojovnící: 

„Stříbrnou medailistku z mistrovství Evropy, velkou bojovnici, to pořádně nabudilo.“112 

„BOJOVNÍCI NA ČTYŘKAJAKU! Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan 

Šterba se dostali ze třetího místa v semifinále do zítřejšího finále.“113 

„Bravo, bojovníci!“114  

„Stříbrný český bojovník Ondřej Synek dopadl vlastně ještě dobře, když se v půli 

rozhovoru s českými novináři rychle opřel o zábradlí a místo odpovědi na otázku 

                                                                                                                                                                          
104 Báro, zopakuj Peking! Blesk. 9. 8. 2012. S. 15 
105 Víkend na hrách: útočí Knapková či Kostelecký. Mladá fronta DNES. 4. 8. 2012. S. 4 
106 Jak si vedli Češi. Sport. 10.8. 2012. S. 10 
107 Jdu bojovat jako lvice. Sport. 11. 8. 2012. S. 7 
108 Drtivá vláda královny. Sport. 10. 8. 2012. S. 2 
109 Eaton vybojoval své první zlato. Sport. 10. 8. 2012. S. 3 
110 Češi do boje, poražte v Londýně Phelpse. Sport. 10. 8. 2012. S. 12 
111 Veselý jde do boje za trenéra Železného. Sport. 8. 8. 2012. S. 3 
112 Rychlý holky poběží vstříc historii. Sport. 8. 8. 2012. S. 2 
113 BOJOVNÍCI NA ČTYŘKAJAKU! Sport. 8. 8. 2012. S. 7 
114 Medaile navzdory aféře. Blesk. 10. 8. 2012. S. 19 
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najednou prohodil do lesa nastavených diktafonů: „Voda by nebyla? Nějak se mi motá 

hlava.“115 

Samotné zápasy jsou pak přirovnávány k bitvám: 

„Jejich olympijská bitva byla asi nejhezčím zápasem roku.“116 

„Bitva českého páru s brazilským se protáhla do dvou dnů.“117 

„Olympijské finále skifařů na hrách v Londýně, to byla nemilosrdná bitva, která 

dokázala pořádně zmasakrovat i tvrdé chlapy, jakými veslaři jsou.“118 

„Šestá olympijská bitva Štěpánky Hilgertové.“119 

„Rozdrtily favoritky  

Markéta Sluková (24)  

Kristýna Kolocová (24)  

Plážový volejbal postup do čtvrtfinále. Neskutečnou bitvu svedly české 

beachvolejbalistky s brazilskými favoritkami Talitou a Antonelli. Včera už bojovaly ve 

čtvrtfinále (skončilo po uzávěrce).“120 

 

Do slovníku sportovních žurnalistů se zařadily i další válečné termíny, například 

taktika, zastrašení, útok, dobytí a další:  

„Taktika moderního pětibojaře Davida Svobody má před dnešním olympijským 

závodem opodstatnění.“121 

„Přesto začátek kilometrového závodu nevypadal úplně dobře – soupeři Čechům lehce 

ujeli. To byla ale součást taktiky.“122 

„Veselý zastrašil soupeře nejlepším výkonem roku a osobním rekordem 88,34 metru v 

kvalifi kaci.“123 

                                                           
115 Šílené finále skifu: vítěz zvracel, ještě než odstartoval. Mladá fronta DNES. 4. 8. 2012. S. 13 
116 Nesmrtelný Federer jde za zlatem. Sport. 4. 8. 2012. S. 8 
117 Krach v maratonu. Blesk. 2. 8. 2012. S. 15 
118 Šílené finále skifu: vítěz zvracel, ještě než odstrartoval. Mladá fronta DNES. 4. 8. 2012. S. 13 
119 Bylo to tak blízko. Jak Hilgertová porážela čas. Mladá fronta DNES. 3. 8. 2012. S. 3 
120 České víkendové úspěchy, 6. 8. 2012. S. 2 
121 Svoboda věří v exhibici. Sport. 11.8. 2012. S. 10 
122 Medaile navzdory aféře. Blesk. 10. 8. 2012. S. 19. 
123 Veselý straší Nora. Sport. 11.8. 2012. S. 4 
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„Její soupeřky však zastrašuje jak tím, co ji naučil, tak pouhou svojí přítomností.“124 

„Zářit měl už před čtyřmi lety v Pekingu. Jenže tehdy moderní pětibojař David Svoboda 

spadl z neposlušného koně Chun-chuna a z útoku na zlato bylo až 28. místo.“125 

„Ve finále začala česká posádka zvolna a na 250 metrech na špičku ztrácela. V poslední 

čtvrtině závodu ale byla nejrychlejší a útok ze závětří přinesl medaili.“126 

„Po nováčkovském bronzu ze vzduchovky v Aténách dokázala v Číně dobýt zlato v 

obdivuhodných výkonech, přidala stříbro v malorážce.“127 

„Hejnová sice v boji o bronz Jamajčanku Kaliese Spencerovou porazila viditelným 

rozdílem o 28 setin sekundy, ale přesto si dlouho nebyla medailí jistá.“128 

„O chvíli později zaútočil on. V táhlém kopci odtrhl Fontanu a do cílové arény se 

přiřítil za Švýcarem Schurterem.(...) „Když jsem projel cílem, tak jsem myslel, že 

umřu,“ přiblížil, kolik sil stála bitva o vítězství.“129 

9.1.2 Sebechvála 

Jsou-li šance některého z národních sportovců vysoké, nebo už se dokonce stal vítězem, 

nebojí se novináři používat přehnaná hodnocení jeho kvalit. Příkladem může být titulek 

olympijském vítězi v horské cyklistice, Jaroslavu Kulhavém:    

„Génius s mozkem leším než počítač. JAROSLAV KULHAVÝ JE MIMOŘÁDNÝ 

TECHNIK, TAKTIK A MÁ VÝJIMEČNOU PŘEDVÍDAVOST V ZÁVODĚ“
130

 

Z další části článku vyplává, že pouze v české stáji se tomuto sportovci může dařit: 

„Kulhavý projevuje talent už mnoho let. Stal se juniorským mistrem světa, jenže ho 

semlel přestup do zahraničního týmu. Má rád svůj domácí klid, pomohl mu až návrat do 

české stáje.“131 

                                                           
124 Čech, oštěp...a medaile. Mladá fronta DNES. 11. 8. 2012. S. 2 
125 Svoboda věří v exhibici. Sport. 11. 8. 2012. S. 10 
126 Vodní dravci mají snový bronz. Sport. 10. 8. 2012. S. 8 
127 Emmons už má jiné priority. Sport. 30. 7. 2012. S. 9 
128 Hejnová: Bronzem zlomila smůlu. Sport. 9.8. 2012. S. 2 
129 Kulhavý napsal zlatou tečku. Blesk. 13. 8. 2012. S. 22 
130 Génius s mozkem lepším než počítač. Sport. 13.8. s. 2 
131 Génius s mozkem lepším než počítač. Sport. 13.8. s. 2 
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Pokud se podaří navíc zvítězit nad státy, které jsou pokládané za lepší, než Česká 

republika, neopomenou to média vyzdvihnout: 

„Vždyť s bilancí čtyř zlatých, tří stříbrných a tří bronzových medailí Češi v medailovém 

pořadí obsadili 19. místo. A předčili i takové sportovní velmoci, jakými jsou Španělsko, 

Brazílie, Polsko, Kanada, Švédsko nebo Norsko. To zaslouží uznání.“132 

I sportovci, kteří skončí bez medaile jsou chváleni za jejich dobré výkony: 

„Londýnské hry prostě letos našim favoritům příliš nepřejí.  

Jenže zlato, stříbro ani bronz nejsou na hrách tím nejdůležitějším. I ti neúspěšní 

sportovci musí být z londýnského podniku nadšeni: kromě cenných zkušeností tam 

poznají řadu osobností, které si už cestu na vrchol dokázaly proklestit. A od nich se lze 

mnoho dobrého přiučit. Pro Krpálka to byla první olympiáda. Ale sportovní kariéra tím 

zdaleka ještě nekončí!“133  

„Za zmínku stojí i dva výsledky těsně pod stupni vítězů. Čtvrté místo 44leté kajakářky 

Štěpánky Hilgertové se rovná skoro zázraku. A „bramborová“ Kateřina Emmons zase 

potvrdila už na třetí olympiádě v řadě extratřídu ve vzduchové pušce. Kolapsů na 

druhou stranu nebylo moc (Berdych a nezvládnutý závěr čtvrtfi nále basketbalistek) a 

trapas žádný.“134  

„Je by porazili jen chlapi!  

Byl to nerovný souboj - proti českým panenkám se postavily americké kolosy. Přestože 

tenistky Lucie Hradecká (27) a Andrea Hlaváčková (25) bojovaly ve finále jako lvice, 

sestry Williamsovy by nepřemohly, ani kdyby hrály ve třech. Dámy, stříbro je tady 

vlastně zlatem!“135  

„Famózní výkon! 4. Místo Hilgertové ve 44 letech“136 

 

„V opravách, jež ho ještě mohly vynést k bronzu, pak Krpálek nestačil ani na Nizozemce 

Grola a zbylo na něj jenom neveselé sedmé místo. Zůstává však jednou z velkých 

                                                           
132 Holínky byly jen začátek úspěšné show. Sport. 13.8. 2012. S. 4 
133 Olympiáda je vrchol. Možná jeden z mnoha. Mladá fronta DNES. 3. 8. 2012. S. 2 
134 Holínky byly jen začátek úspěšné show. Sport. 13.8. 2012. S. 4 
135 Holky, to stříbro je zlaté! Blesk. 6. 8. 2012. S. 2 
136 Famózní výkon! 4. Místo Hilgertové ve 44 letech. Mladá fronta dnes. 3. 8. 2012. S. 1 
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českých nadějí pro příští letní olympiádu v Riu de Janeiro. Vždyť za čtyři roky mu bude 

teprve pětadvacet.“137 

 

„Dlouho jeli bok po boku, špičky jejich lodí dělily jen centimetry. Pak za to ale 

Novozélanďan Mahe Drysdale pořádně vzal a český veslař Ondřej Synek (29) nenašel 

odpověď. I tak je jeho stříbro fantastickým úspěchem!“138  

„Beachvolejbalistky Kristýna Kolocová s Markétou Slukovou patří mezi nejhezčí 

olympioničky a taky mezi nejlepších 16 párů turnaje.“139 

Novináři sportovce favorizují a předkládají důvody, proč by měli být lepší než jejich 

soupěři: 

„S oštěpem jsme lepší než indiáni, zdá se. Jen to dnes potvrdit: Po Špotákové dnes od 

20:20 (ČT4) bude o druhé oštěpařské zlato házet Vítězslav Veselý.“140 

„Má skvělou sezonu, v Diamantové lize letos ze čtyř závodů třikrát vyhrál a jednou byl 

druhý. Vyhrál ME v Helsinkách! A tak je z něj favorit i pro Londýn. Před čtyřmi lety byl 

v Pekingu dvanáctý.“141 

„Medaile se včera Češi nedočkali, dnes je však velká šance na zlato: Ondřej Synek je 

hlavní favorit závodu skifařů.“142 

Pozitivní konotace týkající se domoviny využívají zejména tzv. autostereotypy, tj. vlatní 

pozitivní představy o národu a jeho vlastnostech. Novináři pracují také se stereotypním 

vnímáním národů ostatních. Hojně se objevují také odkazy na národní hrdiny a symboly 

státnosti.  

9.1.3 Stereotypy 

Stereotyp je považován za určitou šablonou, či klišé, kterým vnímáme jiný národ, 

případně nějakou etnickou skupinu. Jedná se o všeobecně přijímaný názor, proto se 

objevuje i ve zpravodajství. Stále více odborných studií se zaměřením na fungování 

                                                           
137 Česká stopa v Londýně. Mladá fronta DNES. 13. 8. 2012. S. 1 
138 Takhle synkovi ujelo zlato. Blesk. 4. 8. 2012. S. 11 
139 Maki a Kiki září. Blesk. 3. 8. 2012. S. 18 
140 Jde o další zlato. Blesk. 11. 8. 2012. S. 5 
141 Další české medailové naděje a jistoty příštích dnů. Blesk. 4. 8. 2012. S. 2 
142 Famózní výkon! 4. Místo Hilgertové ve 44 letech. Mladá fronta dnes. 3. 8. 2012. S. 1 
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médií se tématikou stereotypního zobrazení národů zabývá. Příkladem může být studie 

O´Donnela, který zkoumal zobrazení 15 evropských zemích právě ve sportovním 

zpravodajství. S Německem se pojí představy o preciznosti a dobré taktice, Francouzský 

sport je elegantní až umělecký, jižní národy jsou naopak temperamentní a z oblasti 

karibiku a Afriky pochází nejlepší běžci. 143  

„Karibik, království světového sprintu, zaostřil také na plochu atletického stadionu. A to 

může všechno změnit.“144 

„O Britech koluje na Hrách v Londýně spousta vtipů. Jedním z nich je i ten, že jim jdou 

hlavně sporty, u nichž se sedí na zadku. Po dominantních výkonech ve veslování, 

koňském parkúru či sjezdu na divoké vodě se tato pravda ukázala i v dráhové 

cyklistice.“145  

„Češky udělaly z ikon tenisové velmoci ořezávátka a vyhrály 6:1.“146 

„Naopak bez jediného cenného kovu byla ještě včera taková sportovní velmoc jako 

Německo!“147 

Českými strereotypy se zabýala studie Holého, který mezi pozitivní charakteristiky 

národa zařadil na základě průzkumu tyto vlastnosti: pracovitost, zručnost a smysl pro 

humor.148 Jedná se samozřejmě o pozitivní autostereotypy, ty negativní nacionalismus 

nepodporují, proto je jejich výskyt ve zpravodajství minimální. 

 

„Čtyři roky tvrdě dřel a snil o zlatém vyvrcholení.“149 

 

„Eliška se tak po základce stěhovala na internát do Kladna, kde nastoupila na sportovní 

gymnázium. A začaly roky dřiny a systematické přípravy.“150 

 

                                                           
143
 O'DONNEL, Hugh. Mapping the Mythical: A Geopolitics of National Sporting Stereotypes. in 

Discourse & Society. 1994. S. 345–380, Vol. 5, No. 3. 
144 Blíží se konec evropského impéria?. Sport. 13.8. 2012. S. 12 
145  Zlatý hukot. Sport. 8. 8. 2012. S. 12 
146 H+Hrdinky mají medaili. Blesk. 4. 8. 2012. S. 12 
147 Kdy cinkne medaile. Blesk. 31. 7. 2012. S. 16 
148 HOLÝ, LADISLAV. Malý český člověk a velký český národ. Praha: SLON. 2001 
149 Zlato zase uplavalo. Sport. 4. 8. 2012. S. 1 
150 „Klučinová je trošku cholerik, což je dobře.“ Říká trenér Rus. Mladá fronta DNES. 4. 8. 2012. S. 1 
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„Takový moment chtěl vždy zažít. Snil o něm, dřel na a na olympiádě v Londýně se ve 

svých pětadvaceti letech dočkal.“151 

 

„Že je šikovnou střelkyní, o tom nebylo pochyb.“152 

 

„Ano, Češi v pátek na olympijském stadionu ukázali další vlastnost, která jim není cizí. 

Tedy to, že mají smysl pro humor. A to se cení!“153  

 „On ale nebrečel. On své stříbro na Hrách oslavil přesně naopak: smíchem, vtípky.“154 

 

„Tolik se o něm nemluvilo, tolik se od něj nečekalo. Kajakář Vavřinec Hradilek 

zinscenoval prvotřídní senzaci. Po výborné finálové jízdě ukončil v divokých vlnách Lee 

Valley White Water Centre české olympijské čekání na první úspěch a vylovil z chladné 

britské vody stříbrnou medaili! „To si snad zaslouží místo na titulní straně, ne?“ 

žertoval později usměvavý hrdina.“155 

 

„Hýřil úsměvy, před novináři dokonce při rozhovoru krátce zaklusal. „Dneska je to 

dobrý, dneska by to šlo,“ vtipkoval o svém olympijském startu.“156 

Další představou, vycházející z historického konktextu je „malost“ naší země, která 

však díky šikovným sportovcům může porazit i větší (západní) státy: 

 

„Vždyť s bilancí čtyř zlatých, tří stříbrných a tří bronzových medailí Češi v medailovém 

pořadí obsadili 19. místo. A předčili i takové sportovní velmoci, jakými jsou Španělsko, 

Brazílie, Polsko, Kanada, Švédsko nebo Norsko. To zaslouží uznání.“157 

„Dvouhra, čtyřhra, mix. Tenisový triatlon, náročný olympijský trojboj. Zápřah, který 

potká Radka Štěpánka, si možná na Hrách v Londýně nedovolí žádný jiný tenista.“158 

A pokud se úspěch nekoná ve sportu, najdou vynalézaví Češi jiný způsob, jak na sebe 

upozornit: 

                                                           
151 Stříbný Hradilek: Titulní stranu si zasloužím. Sport. 2. 8. 2012. S. 2 
152 Sýkorová: Snad bude klídek. Sport. 6. 8. 2012. S. 8 
153 Holínky nad zlato. Blesk. 30. 7. 2012. S. 2 
154 Stříbný Hradilek: Titulní stranu si zasloužím. Sport. 2. 8. 2012. S. 2 
155 Stříbný Hradilek: Titulní stranu si zasloužím. Sport. 2. 8. 2012. S. 2 
156 Kdyby se závodilo zítra, nastoupím, říká Šebrle. Sport. 4. 8. 2012. S. 12. 
157 Holínky byly jen začátek úspěšné show. Sport. 13.8. 2012. S. 4 
158 Štěpánek dřel na tenisový triatlon. Sport. 28. 7. 2012. S. 8 
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„Češi na sebe mohou být hrdí. Díky geniálnímu nápadu s holínkami, ve kterých 

sportovci přišli na zahájení olympiády, o nich mluví celý svět.“159 

„Česko má na olympiádě další zlatou medaili. Ale jen imaginární: dal mu ji britský list 

The Guardian za nejlepší olympijský stejnokroj. Druhá byla Jamajka, třetí Nizozemsko. 

Sloupkařka listu Hadley Freemanová byla naopak hluboce zklamaná z Britů i z 

amerického stejnokroje. „Ty holínky! Holínky! Jako součást národního stejnokroje! Kdo 

věděl, že Češi mají takový smysl pro humor?“ napsala.“160  

„Česká show na londýnské pláži Byl to vskutku „ulítlý“, ale hlavně takřka geniální 

nápad.“161 

 

Přetrvávají také negativní konotace k státům bývalého východního bloku, zejména 

k Rusku a státům, ve kterých dodnes vládne komunistický režim: 

„Na pravé achilovce měla tejp, v žaludku prášek, který tlumil bolavý břišní sval. 

Zraněná PETRA KVITOVÁ přesto vyválčila ve velkém stylu olympijské čtvrtfi nále. S 

Italkou Flavií Pennettaovou se zdržela jen 59 minut. Povzbuzená výsledkem 6:3, 6:0 se 

dnes postaví Marii Kirilenkové, jíž hlučně fandí i hvězdný přítel Alexandr Ovečkin. 

Pokud překoná ruskou překážku, přiblíží český tenis medailové odměně.“162 

„Tentokrát ale ruská mašina Abakumova selhala a skončila až devátá, když nedokázala 

překonat ani hranici 60 metrů.“163 

„Soupeřky se české královně oštěpu koukaly na záda z uctivé vzdálenosti. A nejvíc ze 

všech Ruska Maria Abakumova.“164 

„Prognóza Tomáš Dvořáka, že právě tato nadupaná dáma v rudých ruských šusťákách 

to z kvarteta největších favoritek „pohnojí“, je naplněna.“165 

„TENISTKA PETRA KVITOVÁ Na wimbledonské trávě ztratila pro letošek olympijské 

naděje. Dělala příliš mnoho chyb... Blesk říká: Je to škoda. Na tu Rusku jsi s přehledem 

měla!“166 

                                                           
159 Pravda o holínkách. Blesk. 30. 7. 2012. S. 16 
160 List Guardian dal Česku za holínky zlato. Mladá fronta DNES. 8. 8. 2012. S. 6 
161 Česká stopa v Londýně. Mladá fronta DNES. 13. 8. 2012. S. 1 
162 Ušetřila jsem síly. Sport. 2. 8. 2012. S. 4 
163 Takhle slaví BarBORKA. Blesk. 11. 8. 2012. S. 4 
164 Báro, jsi prostě nejlepší!. Blesk. 10. 8. 2012. S. 18 
165 Zlato za 69,55 metru. Mladá fronta DNES. 10. 8. 2012. S. 1 
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„Nadšený Ovečkin, jako obvykle v teplákách, potvrdil pověst neomaleného fanouška. 

Hlasitě plácal obřími tlapami i při dvojchybách Kvitové. Volal: „Daváj, Máša!“167 

„Před šedesáti lety reprezentoval Čínu na olympijských hrách jediný sportovec. V 

Londýně má téměř čtyřsetčlennou výpravu, která sbírá jednu medaili za druhou. Ambice 

asijské sportovní velmoci neskončily Hrami v Pekingu a dál válcuje konkurenci stylem, 

který připomíná NDR 70. a 80. let. (...)Druhou součástí know-how od NDR je orientace 

na disciplíny, které mohou přinést nejvíce medailí. Fotbal nebo házená jsou jistě prima 

sporty, ale jsou za ně jen dvě sady cenných olympijských kovů. V Pekingu 2008 získala 

Čína 51 zlatých medailí, ovšem z toho celých 38 z šesti sportů: skoků do vody, 

gymnastiky, badmintonu, střelby, stolního tenisu a vzpírání.“168 

9.1.4 Národní hrdinové 

Připomínají se zejména sportovní hrdinové, tedy osobnosti, které dosáhly již dříve 

velmi dobrých výsledků a jsou nyní legendami (národními hrdiny). Jejich výkony, 

prestože jsou často dnes už překonané, se neustále připomínají a podporují tak národní 

hrdost. Současní sportovci jsou označováni jako nástupci těchto hrdinů a tedy nové 

legendy.    

 „EMIL ZÁTOPEK Zřejmě už nikdo na světě nebude schopen napodobit jeho výjimečný 

trojboj z Her 1952 v Helsinkách. Tam Zátopek vyhrál desítku, pětku a také maraton, 

který nikdy předtím neběžel. K tomu patří i zlato z desítky v Londýně 1948 a stříbro z 

pětky.“169 

„Emil Zátopek (atletika) Běh na 10 000 m, 1948 + 1952: Po titulu z 10 km v Londýně 

přišla velká sláva v Helsinkách: ovládl 5 km, 10 km i maraton! (...)Věra Čáslavská 

(gymnastika) Víceboj a přeskok, 1964 + 1968: Top česká olympionička všech dob 

vybojovala na dvojích hrách v Tokiu a v Mexiku nevídaných 7 zlatých!“170 

„JAN ŽELEZNÝ (ČESKO) Třikrát v řadě vyhrál soutěž oštěpařů, a to v letech 1992, 

1996 a 2000, navíc má stříbro ze Soulu 1988, kde o vítězství přišel v poslední sérii. Al 

                                                                                                                                                                          
166 Vítěz & poražený. Blesk. 3. 8. 2012. S. 2 
167 Nět! Kvitová medaili nezíská. Zastavila ji Ruska Kirilenková. Mladá fronta DNES. 3. 8. 2012. S. 1 
168 Obr inspirovaný NDR. Sport.  
169 BOLT: Teď se budu bavit jako živoucí legenda. Sport. 13.8. 2012. S. 10 
170 V Riu budu zpět! Jenže co udělá Špotáková nyní? 11. 8. 2012. S. 14 
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Oerter (USA) Jako první atlet triumfoval na čtverých Hrách v řadě v jedné disicplíně, 

disk ovládl v Melbourne 1956, v Římě 1960, v Tokiu 1964 a v Mexiku 1968.“171 

„Nejstarším atletickým rekordem zůstává čas 1:53,28 minuty na 800 metrů, který v roce 

1983 zaběhla Jarmila Kratochvílová.“172 

„Naposledy se na dráze radovala v roce 1980 čtvrtkařka Jarmila Kratochvílová“173 

„Ty vražedné oči Jana Železného si pamatuju dodnes. Pozorovat ho ve finále olympiády 

nebo mistrovství světa byl opravdový zážitek. Chodíval po sektoru jako v kleci, 

absolutně odmítal oční kontakt s protivníky. Působil na ně odhodlanou silou i 

neoholenou tváří lovce (to aby nevypadal jako navoněný frajer).“174 

9.1.5 Státní symboly 

Mezi symboly české státnosti patří vlajka, státní barvy a samozřejmě hymna. Pro 

fanoušky jsou tyto symboly způsobem, jak dát najevo ke kterému státu patří, a které 

sportovce porporují. Přítomnost těchto symbolů je prokazatelná při vizuálních 

přenosech. Kamery rády vyhledávají v hledištích diváky pomalované národními 

barvami, vítězové se halí do vlajek a oblečení ve státních barvách a na stupních vítězů 

jim hraje hymna.  I v písemné podobě se objevují odkazy na tyto symboly, podporující 

národní cítění.  

„Postupně se však prokousal do vedoucí trojice, která suverénně vládla trati v zeleni 

Hadleigh Farm s výhledem na moře. Lemovaly ji spousty českých vlajek.“175
 

 „Barbora Špotáková si vzala z publika českou vlajku, doběhla k Janu Železnému a 

dvakrát se uklonila až k pasu.“176 

 

„Trenérka věřila tak moc, že nechala sehnat vlajku.“177 

 

„S českou vlajkou obíhala stadion, jako by vyhrála.“178 

                                                           
171 BOLT: Teď se budu bavit jako živoucí legenda. Sport. 13.8. 2012. S. 10 
172 Fantastická americká čtyřka s dopingovým otazníkem. Sport. 13.8. 2012. S. 10 
173 Bronzová Zuzka! Blesk. 9. 8. 2012. S. 14 
174 Veselý potřebuje železo. Sport. 13.8. 2012. S. 10 
175 Kulhavý: Nino byl poblitej. A já taky. Sport. 13.8. s. 3 
176 Drtivá vláda královny. Sport. 10. 8. 2012. S. 3 
177 Trenérka věřila tak moc, že nechala sehnat vlajku. Sport. 10. 8. 2012. S. 10 
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„Mával do kamer, běhal s českou vlajkou, a když se chystal vystoupit na stupínek pro 

druhého nejlepšího kajakáře olympiády, pumpoval rukama směrem k tribunám.“179  

„Nejdříve si s fanoušky zazpíval českou hymnu.“180 

„Na Olympijském stadionu zazní i česká hymna!“ 181 

„Po závěrečném běhu kombinovaném se střelbou tak mohl Svoboda vystoupit na 

nejvyšší stupeň, zavřít oči a vychutnat si českou hymnu.“182 

 

„Po triumfu veslařky Mirky Knapkové při dnešním vyhlášení podruhé na londýnských 

Hrách zazní česká hymna.“183 

 

„Když však slyšel na stupních vítězů státní hymnu, zatnul zuby a přiložil ruku k srdci. 

Věděl, že pro něj zní naposledy.“184 

 

9.1.6 Lingvistické prostředky odkazující k domovině 

Kategorie lingvistických prostředků podporujících banální nacionalismus je velmi 

rozmanitá, pro výzkumné účely poslouží kategorizace na užití familiárních oslovení a   

projevy dichotomie „my“ vs. „oni“, jejímž obsahem jsou veškěrá zájmena, odkazující 

na domovinu, případně na domovinu soupeřovu. Místo označení vlasti se užívá „my“,  

příslovečné určení místa „tady“ a sportovci jsou označování přivlastňovacím zájmenem 

„náš“ .  Časté je také vnímání „my“ vs zbytek světa.  

 „Tak zaplaťpánbůh, i my máme svou aféru.“185 

 

                                                                                                                                                                          
178 Bronzová Zuzka. Blesk. 9. 8. 2012. S. 14 
179 Stříbrný Hradilek: Titulní stranu si zasloužím. Sport. 2. 8. 2012. S. 2 
180 Svoboda: pod tlakem jsem nejlepší. Sport. 13.8. 2012. S. 8 
181 Ruská hymna? Jen zkraje večera. Mladá fronta DNES. 10. 8. 2012. S. 2 
182 Tohle byla jízda. Blesk. 13. 8. 2012. S. 24 
183 Drtivá vláda královny. Sport. 10. 8. 2012. S. 3 
184 Po třicítce plavat nechci. Spot. 6. 8. 2012. S. 10 
185 Kreuziger vlasti nic nedluží. Sport. 3.8. 2012. S. 22 
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„Deset dalších Čechů se na olympiádě v Londýně zapsalo do sportovní historie! Můžou 

být pyšní na své skvělé výkony, na těch čtyřicet deka drahého kovu, které jim pověsili na 

krky. A my můžeme být pyšní na ně.“186 

 

„Pět jezdců je ve hře o titul a my mezi nimi, říká manažer“187 

 

 

„Vždyť tady vyrostli, sport se v dětství naučili a pak v mládežnických kategoriích 

dorostli ve velké sportovce.“188 

 

„Nyní si ve známém prostředí Londýna užívá více klidu. „Brity a Čínany je těžké 

srovnávat. Tady jsem okoukaný, v Pekingu už většina lidí nevěděla, jestli mě ještě 

uvidí,“ uvedl vítěz 17 grandslamů, jenž dělá vše pro úspěch.“189 

„Z našich výsledků cítím určitou euforii“190 

„Není nemožné, že by se naši závodníci prosadili i v technických disciplínách.“191 

„Nerad bych to paušalizoval, ale dnes by bylo lepší nepřihrávat na naše podkošové 

hráčky,“ všiml si během utkání s Tureckem spolukomentátor ČT Václav Burda.“192 

„Každý si totiž mezi našimi talenty snadno najde své želízko v ohni, kterému bude držet 

palce.“193 

Jiné národy jsou označovány jako „oni“, příslovečné určení místa „tam“ a sportovci 

přivlastňovacím zájmenem „jejich“: 

„Ty holky to vnímají velice silně. Vědí, že Česká republika má v oštěpu sílu. Oni si to 

dost dobře uvědomují. To je pro nás výhoda, to nám přidává. Oni se nás bojí.“194 

„Přitom před lety jsme byli lepší, oni měli jen jednotlivce, teď jsou velmoc.“195 

                                                           
186 Jste prostě hvězdy. Blesk. 13. 8. 2012. S. 2 
187 Pět jezdců je ve hře o titul a my mezi nimi, říká manažer. Mladá fronta DNES. 4. 8. 2012. S. 4 
188 Kreuziger vlasti nic nedluží. Sport. 3.8. 2012. S. 22 
189 Federerovy Hry: rutina s Čínskou chválou. Sport. 31. 7. 2012. S. 3 
190 Kulhavý završil desítku. Sport. 13. 8. 2012. S. 4 
191 Blíží se konec evropského impéria? Sport. 13. 8. 2012. S. 12 
192 Češky sráží špatné starty. Sport. 1. 8. 2012. S. 11 
193 Těm „od nás“ se fandí vždycky tak nějak líp. Mladá fronta DNES. 4. 8. 2012. S. 2 
194 Vyrovná šampionka legendární rekord kouče Železného? Sport. 11.8. 2012. S. 2 
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„Chyběla jí rodina, přátelé, Česko. Tamní trénink jí nesedl, navíc nemohla běhat kvůli 

bolesti holeně.“196 

„Byla tam spousta fanoušků. Bylo to hezký, tleskali, fandili, dávali otázky.“197 

„Ani na tréninku se zřejmě nedaří jejich střelcům tak jako v tomto utkání, v němž 

pokořili řadu olympijských rekordů.“198 

„Dostala lístek na tribunu, na níž vládli angličtí fanoušci. Jejich kajakář však 

vypadl.“199 

9.1.7 Familiárnost 

Sportovní žurnalisté ve snaze přiblížit sportovce veřejnosti a vybudovat k nim 

emocionální vazbu používají familiární oslovování. Ta navozují pocit blízkého vztahu a 

zařazení do jakési „národní rodiny“.  

„Holky, to stříbro je zlaté!“200 

„České ZLATÍČKO: Miroslava Knapková (31)  

Skif 1. místo  

Parádní sólo jízdu předvedla Miroslava Knapková, která i přes natržený mezižeberní 

sval vybojovala první zlato pro Česko.“201 

 

„Takhle slaví BarBORKA!“202 

„Bronzová Zuzka!“203 

„Víťa byl lajdoš, říká trenér. Teď hází o zlato.“204  

 

                                                                                                                                                                          
195 Jsme na nule, v Česku zkolaboval systém. Sport. 8. 8. 2012. S. 12 
196 Cestu lemuje Železný. Sport. 10. 8. 2012. S. 4 
197 Odměna za medaile? Sport. 6. 8. 2012. S. 6 
198 Lepší než Dream Team? Sport. 4. 8. 2012. S. 12 
199 Na Londýn! Hradilkova tetička spala i na posedu. Mladá fronta DNES. 3. 8. 2012. S. 1 
200 Holky, to stříbro je zlaté! Blesk. 6. 8. 2012. S. 2 
201 České víkendové úspěchy. Blesk. 6. 8. 2012. S. 2 
202 Takhle slaví BarBORKA. Blesk. 11. 8. 2012. S. 4 
203 Bronzová Zuzka! Blesk. 9. 8. 2012. S. 14 
204 Víťa byl lajdoš, říká trenér. Teď hází o zlato. Mladá fronta DNES. 11. 8. 2012. S. 1 
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9.2 Archetyp hrdiny ve sportovním zpravodajství 

 

Jak už bylo uvedeno výše, je archtyp hrdiny budován médii několika základními kroky: 

zrozením, ohrožením, hrdinstvím, výzvami, nepřáteli, oběťmi a následnou adorací.  

9.2.1  Zrození 

Média konstruují příběh hrdiny od jeho úplného začátku, snaží se  „dodělat mýtu hrdiny 

jeho první část: příběh o jeho zrození a vývoji.“205 Proto se musí vrátit na začátek jeho 

kariéry, většinou až do dětských let a demonstrovat, že vzešel z obyčejných poměrů a 

pouze jeho vytrvalost a píle jej dovedly tam kde je nyní. K výjimečnosti vede většinou 

tvrdý trénink, léta dřiny a malých dílčích úspěchů. Tyto sociální hodnoty jsou dále 

manifestovány skrz celý hrdinský příběh.  

 „Podpora rodiny i nenásilné hledání odvětví, ve kterém najde svůj ideál a pozvolně 

dokráčí k největšímu možnému úspěchu. David Svoboda slaví olympijský triumf 

vybudovaný na trpělivé práci, jehož dosáhl s kvalitním zázemím v soukromí i 

profesionálním sportu.“206 

 

„Triumf z Londýna má kořeny už v předškolním věku, kdy začal společně s 

jednovaječným dvojčetem Tomášem v bazénu Bohemians Praha. Vždy se mu ale nejvíce 

líbily multisporty. Rád sledoval desetiboj a triatlon. O moderním pětiboji se dozvěděl od 

mámy svého kamaráda a v 16 letech absolvoval první závod.“207 

 

„V Jablonci v atletické hale trávila Barbora Špotáková dětství. Táta František běhal, 

věnoval se i desetiboji. Maminka Ludmila jako trenérka (a třídní učitelka) vedla svou 

dceru na sportovní škole. Po ní zdědila všestrannost. Gymnázium už studovala v Praze, 

kde si přivydělávala uklízením. Pařila jako punkerka. A občas přišla na trénink s 

kocovinou v překážkářské skupině Petra Čecha, díky kterému těží z rychlosti, odrazu. 

                                                           
205 LULE. S 91 
206 Žádný „Popelák“. Dukla vychovala šampiona za sedm milionů korun. Sport. 13.8. 2012. S. 9 
207 Žádný „Popelák“. Dukla vychovala šampiona za sedm milionů korun. Sport. 13.8. 2012. S. 9 
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Pak začala trénovat sedmiboj, v roce 1999 byla čtvrtá na juniorském mistrovství 

světa.“208  

„Je to dívka z padesátitisícového Chomutova a semifinále olympiády odplavala v 

plavkách, které si těsně před závodem koupila v obchodním domě naproti Olympijskému 

parku, protože jí dva páry praskly. Znakařka Simona Baumrtová se i z takové výchozí 

pozice na olympiádě dvakrát probojovala do semifinále a stala se první českou plavkyní 

po osmi letech, která na Hrách pronikla do první desítky.“209 

„K vodě ho spolu s bratrem Vaškem přivedl táta Jan. Bylo to krátce po Hrách v Atlantě, 

kde čeští slalomáři získali tři medaile. „Ze začátku pro něj bylo těžké překonávat 

strach,“ vzpomíná jeho maminka Jana. „Ale zvládl to díky své povaze – zarputilosti a 

zálibě ve výzvách,“ dodává.“210 

„Věnovaný dres Vítězslava Veselého z minulé olympiády v Pekingu se hrdě vyjímá v 

tělocvičně hodonínské Základní školy U Červených domků. Právě zde začala sportovní 

pouť oštěpaře, který bude dnes v Londýně usilovat o olympijské zlato.“211 

 

„Včerejší londýnský výkon bikera Jaroslava Kulhavého sledoval i trenér Jiří Šebek, 

který pamatuje samotné začátky čerstvého olympijského medailisty. Kulhavý v roce 

1996 začínal v klubu Scm Fort Uno v Ústí nad Orlicí, odkud také pochází. „Pamatuji si, 

jak přijel v ustřižených teplákách, obyčejných teniskách, ale hned ukázal, jaký má talent 

od přírody,“ říká Šebek.“212  

 

9.2.2 Ohrožení 

 

Vzhledem k náročnosti moderní sportovní přípravy se nezřídka stává, že sportovce 

z teréninku vyřadí nějaké zranění nebo nemoc. Přestože vrcholovím sportovcům asistuje 

tým lékařů , masérů, fyzioterapeutů a dalších odborníků, jsou nároky kladené na lidské 

                                                           
208 Cestu lemuje Železný. Sport. 10. 8. 2012. S. 4 
209 Miss prasklé plavky. Sport. 4. 8. 2012. S. 11 
210 Bál se vody, teď z ní má stříbro. Blesk. 3. 8. 2012. S. 16 
211 Víťa byl lajdoš, říká trenér. Teď hází o zlato. Mladá fronta DNES. 11. 8. 2012. S. 1 
212 Měl ustřižené tepláky a talent. Teď má zlato.  Mladá fronta DNES. 13. 8. 2012. S. 1 
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tělo často vyšší. Zranění či jiné překážky v cestě za úspěchem jsou  pak médii vděčně  

využívány k podpoře dojmu hrdinského snažení o vítězství. Všechny překážky na cestě 

za vítězstvím navíc podporují gradaci hrdinského příběhu.  

„Celou sezonu čekal na velké vítězství. Když už mohlo přijít, zastavila ho nějaká 

nepříjemnost - pád, defekt, zdravotní problémy. Přes to všechno vyšla bikerovi 

Jaroslavu Kulhavému sázka na nejdůležitější kartu -naladil formu na olympijské 

vítězství v cross country.“213  

„Před měsícem si během čtyřhry ve Wimbledonu natrhl mezižeberní sval, ale jako 

obvykle nerezignoval, dřel a zvládl se připravit.“214 

„Špotáková se před dvanácti lety vydala za studiem do USA, ale na univerzitě v 

Minneapolisu se jí nelíbilo. Chyběla jí rodina, přátelé, Česko. Tamní trénink jí nesedl, 

navíc nemohla běhat kvůli bolesti holeně. Trenér Sidney Cartwright usoudil, že může 

zkoušet vsedě oštěp. Únavová zlomenina se časem proměnila v nezhoubný kostní nádor, 

kvůli kterému jí lékaři museli vyseknout část kosti. Trvalo několik let, než se noha plně 

zahojila a Špotáková vyletěla strmě vzhůru. Nicméně už po návratu se začala věnovat 

oštěpu, dostala se na ME.“215 

„Škarnitzl, jenž si před závodem pokaždé vypije šálek kávy, má za sebou těžký rok: 

jednou jel nemocný, podruhé měl problém s kolem...“216 

„Desetibojař Roman Šebrle si chtěl užít start na čtvrté olympiádě kariéry, jenže včera 

po první disciplíně kvůli bolestivému zranění úponu v patě ze soutěže vícebojařů 

odstoupil.“217 

9.2.3 Hrdinství 

Vrcholem médii konstruovaného hrdinského příběhu je vítězství sportovce, či splnění 

vytyčeného cíle. Pak může získat status hrdiny. Může být nazván přímo hrdinou, nebo 

média použijí přirovnání k nějaké mytickým postavám – k vládcům, králům, případně 

bohům. Srovnání s božstvy navazuje na tradiční hrdinský historický vzor, protože 

                                                           
213 Pohřbili mě a já jim ukázal. Sport. 13.8.2012. s 2  
214 Štěpánek dřel na trenisový triatlon. Sport 28. 7. 2012. S. 8 
215 Cestu lemuje Železný. Sport. 10. 8. 2012. S. 4 
216 Kdo je biker Škarnitzl? Flegmatik, který se nenechá ničím rozhodit. Mladá fronta DNES. 10. 8. 2012. 
S. 3 
217 Zraněný veterán Šebrle se loučil smutně. Mladá fronta DNES. 9. 8. 2012. S. 1 



67 

 

značná část mytických hrdinů byla půl člověkem, půl bohem. Společně s označením 

hrdiny je manifestována také jejich moc, či fyzická síla.  

„A jaké byly příběhy českých hrdinů z Londýna?“218 

„Britský cyklistický hrdina prý brzo vejde do rytířského stavu“219  

„Zítra čeká české hrdinky boj o zlato!“220 

„Český hrdina! David Svoboda vybojoval premiérové české olympijské zlato v 

moderním pětiboji.“221 

„České tenisové bohyně jsou ve finále!“222 

„Zeus byl králem nebes, Poseidón vládcem moří a Hádés pánem podsvětí. A Usain Bolt 

(25) je bohem sprintu! V neděli ovládl stovku v olympijském rekordu 9,63 a obhájil 

zlato.“223 

„Loni už byl jasným králem. Letos si ale velké vítězství nechal až na Hry.“224 

„Žádné pochyby! Král uhájil trůn.“225 

„Drtivá vláda královny“226 

„Neohrožená královna skifu. Tak se v olympijské regatě v Londýně ukazuje Mirka 

Knapková, úřadující mistryně světa.“227 

„Usain Bolt je nepřekonatelným vládcem své éry, zřejmě i nejlepším sprinterem 

dějin.“228 

 

Hrdina je také často označovám za legendu. Slovo legenda původně označovalo 

náboženskou povídku o životě a skutcích svatých. Podobně jako mýty, byly legendy 
                                                           
218 Holínky byly jen začátek úspěšné show. Sport. 13.8. 2012. S. 4 
219 Wiggins slavil domrtva. Sport. 3. 8. 2012. S. 13 
220 H+Hrdinky mají medaili. Blesk. 4. 8. 2012. S. 12 
221 Tohle byla jízda. Blesk. 13. 8. 2012. S. 24 
222 H+Hrdinky mají medaili. Blesk. 4. 8. 2012. S. 12 
223 A co doping? Blesk. 7. 8. 2012. S. 16 
224 Génius s mozkem lepším než počítač. Sport. 13.8. 2012 s. 2 
225 Žádné pochyby! Král uhájil trůn. Sport. 6. 8. 2012. S. 14 
226 Drtivá vláda královny. Sport. 10. 8. 2012. S. 2 
227 O svém zranění nechci mluvit. Říká Knapková a dál vítězí. Mladá fronta DNES. 3. 8. 2012. S. 5 
228 „Viděli jste zase v akci nejlepší kapelu na světě“. Mladá fronta DNES. 10. 8. 2012. S. 6 
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založeny na reálném základu, ale bohatě doplněny o zázračné události a nereálné prvky. 

Dnešní význam slova je přenesený a označují se jím lidová vyprávění, která nějakou 

příhodu líčí nereálně, případně jsou přímo lživá. Dalším odvozeným významem je 

legenda jako osoba, která se svým skutkem ne nepodobným zázraku zapsala do historie. 

Právě tento pojem sportovní žurnalisté s oblibou používají jako ekvivalent hrdiny.   

 

„Tak jako už mnohokrát v minulosti si jamajský sprinter Usain Bolt vyžádal při 

příchodu na tiskovku potlesk pro krále večera. Pro živoucí legendu, kterou ze sebe 

opakováním tří vítězství v Londýně 2012 učinil.“229  

„Přesně v duchu své mise a touhy zapsat se do historie jako legenda zopakoval triumf 

na Hrách v druhém nejrychlejším času historie 9,63 sekundy.“230 

„Ve 44 letech, se startovním číslem 4 a po 4 jízdách v kanálu Lee Valley skončila 

Štěpánka Hilgertová na své poslední (?) olympiádě na 4. místě. „Asi mi ta čtyřka byla 

tady souzená,“ usoudila vodácká legenda.“231 

 

V touze po co nejoriginálnějším textu často novináři sáhnou po označení, které 

s historickým pojetím hrdiny nemá už příliš společného, ale čtenář musí být stále 

schopen hrdinu v textu rozkódovat. 

„Zdolat „nepřekonatelný“ světový rekord po téměř třetině století o víc než půl sekundy 

je výkon hodný partičky superhrdinů známé jako Fanastická čtyřka.“232 

„Obr Josef Dostál zakřičel jako King Kong a spolu s Lukášem Trefilem odhodil své 

pádlo do vody.“233 

„Mnohem méně dramatické finále se čeká v ženském pavouku. Serena Williamsová 

zatím drtí soupeřky silou tyranosaura.“234 

 

                                                           
229 BOLT: Teď se budu bavit jako živoucí legenda. Sport. 13.8. 2012. S. 10 
230 Žádné pochyby! Král uhájil trůn. Sport. 6. 8. 2012. S. 14 
231 Bylo to tak blízko. Jak Hilgertová porážela čas. 3. 8. 2012. S. 3 
232 Fantastická americká čtyřka s dopingovým otazníkem. Sport. 13.8. 2012. S. 10 
233 Vodní dravci mají snový bronz. Sport. 10. 8. 2012. S. 8 
234 Nesmrtelný Federer jde za zlatem. Sport. 4. 8. 2012. S. 8 
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9.2.4 Výzvy 

Stejně jako ve starých mýtech a legendách, musí i dnešní hrdina přijmout určitou výzvu. 

Na křížové výpravě i na atletickém stadionu je cílem přemožení soupeře. Může se ale 

také jednat o dosažení nějakého rekordu, stanovení nového sportovního limitu. 

Konkrétní výzvu si buď sportovec určí sám, nebo mu jí přiřknou média, jako v případě 

zmiňovaného McGwira.235 Média sportovce mohou na základě předchozích úspěchů a 

dobré fyzické formy označit za aspiranta na vítězství a následně tuto svou hypotézu dále  

rozvíjet.  

 „Může získat medaili, musí zanechat skvělý dojem.“236  

„Jamajský sprinter Usain Bolt si po vítězné dvoustovce na Hrách v Londýně plně 

vychutnával, že splnil svůj cíl.“237 

„V životní večer oštěpaře Vítězslava Veslého padl na českou výpravu smutek. Jasný 

favorit na olympijský titul, který letos v žádném závodě nebyl hůř než čtvrtý, neměl svůj 

den a skončil bez medaile. Jak je to možné?“238  

„Pro Brazilce bylo zlato povinností.“239 

„Do Londýna odlétaly brněnské synchronizované plavkyně Soňa Bernardová a Alžběta 

Dufková s jasným cílem. Chtěly do dvanáctičlenného finále.“240 

„Budou to vůbec první medaile, které se v Londýně rozdělí. Na střelnici se představí 

ženy se vzduchovou puškou a mezi nimi bude i Kateřina Emmons – obhájkyně zlata z 

Pekingu.“241 

„Oštěpařka Barbora Špotáková na Hrách v Londýně sotva vyplula nad hladinu 

očekávání sportovního národa a už se jí rýsuje další výzva. Může dohnat svého trenéra 

Jana Železného a získat olympijská zlata tři? Sám Železný tomu věří.“242 

                                                           
235 Lule – McGwire musel překonat rekord v homerunech 
236 Svoboda věří v exhibici. Sport. 11.8. 2012. S. 10 
237 Gesto patřilo kritikům: přestaňte mluvit!. Sport. 11.8. 2012. S. 8 
238 Brambora za kámen. Sport. 13.8. 2012. S. 12 
239 Když je stříbro blamáží. Sport. 13.8. 2012. S. 16 
240 O finále nás připravili rozhodčí, zlobí se brněnské akvabely. Mladá fronta DNES. 9. 8. 2012. S. 5 
241 První den, první zlato? Blesk. 28. 7. 2012. S. 10 
242 Vyrovná šampionka legendární rekord kouče Železného? Sport. 11.8. 2012. S. 2 
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„Může se Špotákovou vyrazit v příštím roce na mistrovství světa do Moskvy, kde by 

zaútočila na další trůn, jenž jí od vítězství na šampionátu v Ósace 2007 uniká. I to je 

výzva.“243 

 

Výzvou může bý i překonání fyzického problému či zranění: 

„Přesto nechce Šebrle nic vypustit. „Je mi 38, jsou to poslední Hry, půjdu do toho na 

sto procent. Nemá cenu se šetřit,“ tvrdí s tím, že se klidně může stát, že už po úvodní 

stovce bude muset skončit. „Stát se může cokoliv,“ dodává. Třeba i to, že si připíše 

padesátý desetiboj v kariéře s více než 8 tisíci body.“244 

„Nejmladší účastnice olympijských her v Londýně, tožská plavkyně Adzo Kpossi (13), 

pár dnů před OH bojovala s malárií. Nemoc přemohla a postavila se na start závodu 50 

metrů volným způsobem. Nakonec si vylepšila vlastní osobák o sedm vteřin.“245 

9.2.5 Nepřátelé 

Nepřáteli jsou samozřejmě všichni učastníci sportovního klání, je však zvykem médií 

nepřítele presonifikovat a představovat konkrétní sportovce, kteří znamenají největší 

hrozbu pro české hrdiny. 

„Jeho největším soupeřem by měl být Nor Andreas Thorkildsen, vítěz z let 2004 a 

2008.“246 

„Jeho soupeřem bude stejně jako před měsícem ve wimbledonském finále Andy Murray, 

který porazil Novaka Djokoviče ze Srbska 7:5, 7:5.“247 

„Petra Koukala čeká hned na začátek pěkný oříšek – srovnat se s únavou a vyzrát na 

olympijského vítěze z Atén a mistra světa Indonésana Taufi ka Hidajata.“248 

                                                           
243 V Riu bude zpět. Jenže co udělá Špotáková nyní? Mladá fronta DNES. 11. 8. 2012. S. 14 
244 Zraněný Šebrle bude závodit! ... ale kdyby mohl Helcelet, vzdal bych! Blesk. 7. 8. 2012. S. 16 
245 Olympiáda bleskem. Blesk. 6. 8. 2012. S. 19 
246 Veselý straší Nora. Sport. 11.8. 2012. S. 4 
247 19:17! A Federer dál sní o zlatu. Del Porto skončil v slzách. Mladá fronta DNES. 4. 8. 2012. S. 11 
248 První den, první zlato? Blesk. 28. 7. 2012. S. 10 
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„Všichni ji vidí jako modelku, ale ona chce v Londýně překvapit! „Toužím po medaili,“ 

říká půvabná Paraguajka Leryn Franco (30), soupeřka české oštěpařky Báry 

Špotákové.“249 

„Na začátek olympijského turnaje si tuhle soupeřku určitě nepřála. Petra Kvitová se v 

prvním kole utká s Ukrajinkou Bondarenko.“250 

Na poli sportu však existují i další nepřátelé, méně hmotní něž soupěři. Jsou jimi 

například přírodní podmínky, které mohou sportovci zkomplikovat dosažení vítězství. 

V některých případech je to pak štěstěna, která se obrátí proti závodníkům. Dostanou 

špatný los na soupěře, je jim například přidělen špatný kůň (případ moderního 

pětibojaře Svobody na Olympijských hrách v Pekingu) nebo je zradí sportovní náčiní.  

„Zářit měl už před čtyřmi lety v Pekingu. Jenže tehdy moderní pětibojař David Svoboda 

spadl z neposlušného koně Chun-chuna a z útoku na zlato bylo až 28. místo. Dnes 

dostane na olympiádě v Londýně šanci na nápravu.“251  

„Bylo to nejhorší olympijské finále mužského oštěpu za poslední čtvrtstoletí. Oštěp je 

zrádné náčiní a v sobotu večer to poznal i Vítězslav Veselý, spolu s většinou startovního 

pole.“252 

„Bum, bác! Tenisté na olympijské trávě klouzali jako na ledě. Hlavně Tomáš Berdych, 

který si v duelu s Belgičanem Darcisem ustlal hned pětkrát a nakonec nečekaně vypadl.  

LONDÝN – „Snad nikdy jsem nehrál na takhle kluzkém travnatém dvorci. Mám s tím 

normálně problém a na tomto jsem byl absolutně bezradný. Nevěděl jsem, jak se k míči 

postavit a jak se skoro udržet na nohou, abych byl schopen hrát svoji hru,“ líčil 

nešťastný Tomáš.“253 

9.2.6 Oběť 

Přinášení obětí na své cestě za vysněným cílem ještě umocňuje sociální hodnoty 

vytrvalosti a odhodlání. Samozřejmě ne každý sportovec je ochoten přinášet takové 

oběti, jakými je vlastní zdraví či vztahy. Na světové soutěže se však dostávají pouze ti 

                                                           
249 Báro, mrkej, jak dřu. Blesk. 28. 7. 2012. S. 12 
250 Kvitovou čeká Bondarenko. Blesk. 27. 7. 2012. S. 19 
251 Svoboda věří v exhibici. Sport. 11.8. 2012. S. 10 
252 Brambora za kámen. Sport. 13.8. 2012. S. 12 
253 To byla klouzačka!. Blesk. 30. 7. 2012. S. 18 
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nejlepší a to jsou většinou také sportovci, kteří jsou schopní pro vítězství obětovat 

hodně. Existují také rozdíly mezi tolerancí únosných obětí, které ještě společnost 

hodnotí kladně a které jsou už odsouzené jako nesportovní chování. Příkladem může být 

užívání chemických preparátů pro zvýšení výkonu. 

 Lze také konstatovat, že svobodné státy spatřují sebeobětování sportovců jako jejich 

individuální boj, na rozdíl od států s nesvobodnými režimy. V nich stále přetrvává 

institut oběti ve jménu národní prestiže. Příkladem může být Čína, kde „dominantním 

principem vítězství pro čínskou společnost není dosud princip „fair play“, nýbrž 

vítězství  osahované za jakoukoli cenu: Snašet jakékoli strádání, obětovat osobní zájmy 

v zájmu národa je stěžejní ideou takovéhoto přístupu ke sportovnímu vítězství. Tento 

nelítostný systém je nejen propagován vládou, ale je akceptován i většinou čínského 

obyvatelstva.“254 

 

„Kulhavý však obětoval Hrám hodně. V zimě jel neobvykle na soustředění na Kanárské 

ostrovy. V cíli se zlatem děkoval za trpělivost přítelkyni Martině, kterou zanedbával.“255
 

„Veslařka Mirka Knapková vyhrála ve skifu i s natrženým pilovitým a mezižeberním 

svalem a málem ze soutěží odstoupila.“256 

„I studium na vysoké škole, kde se příznačně věnoval vodohospodářství, vodnímu 

slalomu obětoval. „Ale jednou bych se ke studování chtěl vrátit.“257 

„Zlatý moderní pětibojař se ukázal jako muž velkých sázek. Dokonce největších 

možných - pro mnohé byl Londýn závodem roku, pro Svobodu závodem čtyřletky. Vše 

londýnskému klání obětoval.“258 

 

„Jistě, Šebrlemu je sedmatřicet. Jenže do Londýna nejel proto, že by si nominaci koupil, 

ale proto, že byl z Čechů nejlepší. Celý rok makal, odříkal si, omezoval rodinu. 

Olympiádě podřídil všechno.“259 

                                                           
254 SEKOT. Ondřej. Socilogické problémy sportu. S. 188 
255 Génius s mozkem lepším než počítač. Sport. 13.8. 2012 s. 2 
256 Kulhavý završil desítku. Sport. 13. 8. 2012. S. 4 
257 Sjíždí vodopády, látá helikoptérou, skočí si z letadla. Mladá fronta DNES. 2. 8. 2012. S. 3 
258 Úchvatný český finiš: dvě zlatá. Mladá fronta DNES. 13. 8. 2012. S. 1 
259 Nelynčujte Šebrleho. Blesk. 9. 8. 2012. S. 2 
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„Čtyři roky dřel jako kůň, aby vystoupil o stupeň výš, než tomu bylo na minulé 

olympiádě.“260 

„ Za odměnu jí dám pusu,“ plánoval Kacovský krátce poté, co se Mirka stala 

olympijskou šampionkou. Pusu, kterou už jen jako kouč chtěl odměnit svěřenkyni za 

roky neskutečné dřiny. „Viděl jsem ji trpět. Viděl jsem, jak po trénincích brečí bolestí,“ 

říkal s pocitem úlevy.“261 

9.2.7 Adorace 

Poslední fází příběhu hrdiny je jeho návrat. V mýtech se jednalo o oslavu triumfálního 

vítězství a adoraci hrdinů. V moderním pojetí se jedná o oslavování sportovních vítězů 

například při jejich návratu ze závodů. Vítání hokejistů na letišti je excelentním 

příkladem. Nicméně těmito oslavami pro média fáze adorace nekončí. Ve snaze vytěžit 

z hrdiny maximum, pokračují v nikdy nekončící oslavě jeho skutků a z hrdiny se 

postupně stává celebrita. Od sportovních témat se zprávy o sportovci dostávají i do 

osobní roviny a oni sami i jejich blízcí pak bývají vystaveni silnému mediálnímu tlaku.  

 

„Oslava na Jamajce : 

Stejně jako v případě triumfů plavce Michaela Phlepse zaplavily Twitter tisícovky 

gratulací. Mezi jinými na Boltův běh okamžitě reagoval i britský podnikatel a miliardář 

Richard Branson. „Neuvěřitelný Usain!“ napsal na Twitteru Branson. „Určitě největší 

sprinter ze všech. Gratulace Jamajce, těším se na oslavu, až tam příště zase přijedu.“262 

„Pak zavítal první český medailista letošních Her do Českého domu na oslavu s 

fanoušky. Objal se s maminkou, poplácal se s bratrem a s otcem. Na pódiu dostal 

slunečnici a skleněnou pochodeň. Pak putoval do televizního studia, rozdával podpisy 

na zeď slávy i přítomným. V kapse mu blikal mobil, který zahltily desítky zpráv.“263  

                                                           
260 Zlato se mu teprve narodí! Blesk. 4. 8. 2012. S. 2 
261 Láska jim nevydržela, ale dotáhli to ke zlatu. Blesk. 6. 8. 2012. S. 18 
262 Největší show na světě. Sport. 7. 8. 2012. S. 4 
263 Hradilek: Oslava? Bůček a pár malých piv. Sport. 3. 8. 2012. S. 7 
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„V hale 140 decibelů! Navštívit olympijský velodrom je jako postavit se asi 30 metrů od 

spuštěných tryskových motorů! Přesně takový hluk totiž organizátoři naměřili v hale pro 

dráhovou cyklistiku, když 6 tisíc fanoušků oslavovalo britská vítězství.“264  

„Na cestu domů vyrazil už v neděli ve čtyři hodiny ráno. A byla prý patřičně triumfální. 

„Na letišti po mně chtěli fanoušci podpis. Když jsem pak vyndal medaili, tak se kolem 

mě utvořil hrozen lidí. Celníci na ni taky valili bulvy, když jsem ji nechával na letišti 

projet rentgenem,“ smál se Synek.“265 

„Česko oslavuje zlatou oštěpařku, ale zároveň si klade otázky.“266 

„Na svou rodačku, olympijskou vítězku Barboru Špotákovou, se těší v Jablonci. 

Přijmout ji spolu s dalšími olympioniky hodlá také hejtman Libereckého kraje. V 

Jablonci zatím raději, kvůli pověrčivosti, žádné oslavy nechystali. Jisté je, že budou 

nuznější, než když Špotáková vyhrála olympiádu v Pekingu před čtyřmi roky. Utratit víc 

než pět milionů jako tenkrát, si už dnes Jablonec nemůže dovolit.“267  

„Od té doby to Jaroslav Kulhavý dotáhl vysoko. Proto ho chtějí v jeho rodném Ústí nad 

Orlicí přivítat, jak se patří. „Samozřejmě, že něco vymyslíme, ale tady v Ústí jezdí na 

kole tolik kluků a holek a Jaroslav tu má tolik fanoušků, že se mu dostane slavnostního 

přivítání, i kdyby město nic neorganizovalo,“ říká starosta Ústí Petr Hájek.“268  

 

 

 

 

 

 

                                                           
264 Olympiáda bleskem. Blesk. 6. 8. 2012. S. 19 
265 Ženo, ještě neroď, musím se vyspat. Blesk. 6. 8. 2012. S. 18 
266 V Riu budu zpět! Jenže co udělá Špotáková nyní? Mladá fronta DNES. 11. 8. 2012. S. 14 
267 Jablonec zchudnul. Oslavy pro Špotákovou budou skromnější. Mladá fronta DNES. 11. 8. 2012. S. 1 
268 Měl ustřižené tepláky a talent. Teď má zlato. Mladá fronta DNES. 13. 8. 2012. S. 1 
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10 Výsledky analýzy 

Do analýzy bylo celkem zařazeno 180 článků z titulu Blesk, 385 článků deníku Sport a 

942 článků z Mladé fronty DNES.  

Na první výzkumnou otázku, tedy jaké jsou projevy banálního nacionalismu ve 

sportovním zpravodajství můžeme odpovědět následující kategorizací, která naplňuje 

zmíněnou tezi Michaela Billiga: 

 

Sklon favorizovat svou zemi se projevuje v těchto podkategoriích: 

a) Válečné metafory – média sportovní utkání popisují jako „válku národů“. 

Pužívají jazykové prostředy odpovídající válečnému zpravodajství, čímž posilují 

nacionální tendence. Užití válečné terminologie bývá kritizováno kvůli zvyšující 

se agresivitě fanoušků.  

b) Sebechvála – novináři se uchylují k narcisistní sebechvále vlastního národa a 

sportovců. Výkony národních sportovců nejsou hodnoceny objektivně.  

 

Pozitivní konotace týkající se domoviny se také projevují ruznými způsoby: 

a) Stereotypy – novináři používají pozitivní autostereotypy týkající se vlastního 

národa a naopak nelichotivé stereotypy o jiných národech. Přetrvává také 

odkazování k minulosti, během níž byla Česká republika zbavena svrchovanosti 

zařazením do Sovětského svazu.  

b) Národní hrdinové – média se odkazují na národní hrdiny, zejména historicky 

úspěšné sportovce a významné historické okamžiky. Tyto reminiscence vzbuzují 

národní hrdost.   

c) Státní symboly – nejen obrazově, ale i slovně se objevují odkazy na národní 

symboly (vlajka, národní barvy, jazyk, hymna apod). Už samotný fakt, že 

zpravodajství je předkládáno v českém jazyce můžeme pojímat jako  jednu 

z nejdůležitějších a přitom nevědomých připomínek vlasti.  

Jazykové prostředky odkazující k domovině můžeme rozdělit na následující kategorie: 

a) Zájmena - dichotomiie „my“ vs. „oni“ lze zkoumat na užití zájmen 

odkazujících na domovinu, případně na domovinu soupeřovu.   

b) Familiárnost – využívá se familiérních oslovení sportovců k navození pocitu 

blízkého vztahu a zařazení do jakési „národní rodiny“.  
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Budování achretypu hrdiny v médiích sleduje podle Jacka Luleho následující narativní 

vzorec: zrození v běžných poměrech, náhlý příznak výjimečnosti, výzva, triumf a 

návrat. Tato základní kostra je doplněna ještě o další fáze vývoje:  

 

1) Zrození - Sportovec vzešel z obyčejných poměrů, tvrdě trénoval, aby se stal 

úspěšným. 

2) Ohrožení - Během jeho příprav došlo k nějakým komplikacím a ohrožení jeho 

kariéry, nebo důlěžitého zápasu. 

3) Hrdinství - Dostavil se náhlý příznak výjimečnosti, média ho pasovala do role 

hrdiny.  

4) Výzvy - Jakožto hrdina musí čelit výzvám – porazit soupěře, dosáhnout 

vytyčeného cíle. 

5) Nepřátelé - Proti sportovci stojí soupeři, nebo nějaké abstraktní zlo, které musí 

překonat. 

6) Oběť - Sportovec je ochoten se pro vítězství obětovat.  

7) Adorace – po dosažení vítězství nebo daného úkolu je sportovec opěvován a 

jeho návrat do vlasti v případě utkání v zahraničí je oslavován jako výhra celého 

národa.   

 

Výskyt zkoumaných jevů, ať už vztahujících se k banálnímu nacionalismu, nebo 

k archetypu hrdiny byl rovnoměrný ve všech zkoumaných denících. Přesto se v deníku 

Blesk a Sport některé konkrétní kategorie objevovaly častěji. Díky svému bulvárnímu 

charakteru a snaze zaujmout se častěji uchylovali zejména k familiérnosti, válečeným 

metaforám, sebechvále a stereotypům. Více také pracovali s archetypem hrdiny, což 

patrně souvisí s charakterem článků, které vykazují větší stupěň narace, než 

zpravodajský text seriózních deníků.  
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11 Závěr 

 

Předkládaná diplomová práce se snažila o zachycení problematiky prolínání 

mediálních a sportovních událostí na konkrétním příkladu z ideologické oblasti – práce 

médií s konceptem banálního nacionalismu, jak jej zpracoval Michael Billig a o 

mytologickou rovinu mediálních obsahů na příkladu archetypu hrdiny dle vymezení 

Jacka Luleho. Oba zkoumané problémy jsou vztaženy na oblast sportovního 

zpravodajství, konkrétně na Olympijské hry v Londýně 2012.   

Teoretická část práce objasnila základní koncepty práce médií a postupy,  jakými 

se sportovní událostí pracují média a jak vůbec vzniká mediální událost.  Pro tuto část 

byla stěžejní práce Dayana a Katze definující tzv. media events. Mediální události jsou 

pro  ně  rituálovým pojetím komunikace, tedy oslavou kontinuity dané společnosti. 

Jejich definice se na zkoumanou událost, tedy v případě této práce Olympijské hry, hodí 

nejlépe, protože v jejich výkladu se mediální událost odlišuje od klasického vysílání, 

neboli všedních mediálních událostí. Jsou to totiž události natolik zásadní, že vybočují z 

každodenního zpravodajství, narušují mediální rutinu a klasické programové schéma. 

Vysílání události probouzí hluboce zakořeněné představy a narace, které jsou 

srozumitelné všem kutlurám. Událost totiž povětšinou postupně prochází třemi formami 

prezentace, které autoři stanovili jako zápas, dobytí a ocenění.  

Dále byl podrobněji popsán specifický vztah médií a sportu, který je nutný 

k pochopení výběru zkoumaného materiálu. Rostoucí divácká popularita 

profesionálního sportu přinesla již v devatenáctém století také zvýšenou pozornost 

masových médií, zejména dobově nesmírně popularních deníků. Publicita důležitých 

sportovních událostí a utkání, zprávy z utkání, prezentace výsledků v kontextu 

sportovního zpravodajství zvyšovalo postupně jak kredit sportu, tak medií. Zájem tisku 

o sport příspěl k širšímu porozumění jeho pravidel a fungování, založil rostoucí 

popularitu sportovních hrdinů a hvězd a stal se i nezastupitelnou součástí komerční 

povahy mediálního sportu.  

Společně s popularitou sportu však narůstá i jeho ideologická zatíženost. V jedné 

ze dvou zásadních teoretických kapitol byl vymezen banální nacionalismus, jakožto 

moderní a ve společnosti stále živá forma nacionalismu. Stěžejním autorem je Michael 
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Billig a jeho práce Banal nationalism, která vymezuje banální nacionalismus jako sílu, 

která udržuje a reprodukuje etablované národní státy. 

Druhá zásadní teoritická kapitola prezentuje sportovní události jako rituály. 

Základ stojí na přijetí konceptu rituálního modelu komunikace a kulturálního přístupu 

k masovým médiím. Pod vlivem humanitních oborů jako je literatura, filozofie a 

lingvistika se utvářel tento alternativní přístup ke studiu masových médií, který se opíral 

zejména o studium jejich obsahů, způsobů produkce a vnímání. Tento přístup přiznává 

kultuře naprosto stěžejní roli ve společnosti a tím pádem i v komunikaci, kterou Carey 

definuje jako „symbolický proces, jímž je vytvářena, udržována, opravována a 

přetvářena realita.269 

Část práce zaměřená na mytologickou rovinu mediálních obsahů spostihuje 

některé základní sociálně-kulturní aspekty naší doby, které skrze mediální sportovní 

události reflektují dynamiku změn moderních mýtů. Zaměřuje se zejména na to, jak 

globálně medializovaný sport pracuje s archetypem hrdinství a jaké hodnoty a normy 

média v moderním sportu akcentují. 

Definice archetypu vychází z klasického přístupu Junga, nicméně pro potřeby 

aplikace na zpravodajství byla upravena Jackem Lulem. Budování achretypu hrdiny 

v médiích sleduje podle autora následující narativní vzorec: zrození v běžných 

poměrech, náhlý příznak výjimečnosti, výzva, triumf a návrat. 

Empirická část práce staví na přijetí faktu, že jak banální nacionalismus, tak 

archetyp hrdiny se ve sportovním zpravodajství vyskytují a hledá odpovědi na to, jakým 

konkrétním způsobem se projevují. Pro banální nacionalismus jsou stanoveny tyto 

kategorie: válečné metafory, sebechvála, stereotypy, národní hrdinové, státní symboly a 

jazykové prostředky odkazující na deické centrum národa: zájmena a familiární 

oslovení sportovců.   

Na základě výsledků výzkumu autorka práce souhlasí se závěry Michaela 

Billiga, že sportovní zpravodajství přispívá k  unifikaci národa, posiluje národních 

mytologií a reprodukuje kladné národní  autostereotypy. Mezinárodní sportovní akce 

jsou pak ideálním prostředkem k posilování banálního nacionalismu v rámci jejich 

mediálního pokrytí.  

                                                           
269 CAREY in McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál. 2002. S. 119 
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Dále se výzkum zabývá konkrétními podobami, kterých nabývá hrdinský příběh. 

Jsou definovány a naplněny následující kategorie: zrození, ohrožení, hrdinství, výzvy, 

nepřátelé, oběť, adorace.  

Po analýze teoretické části a potvrzení výzkumem autorka dochází k závěru, že 

dnešní sportovní události jsou médii značně ovlivněné a transformované. Za 

nejzásadnější považuje fakt, že jak banální nacionalismus, tak archetyp hrdiny a 

následná celebritizace se děje ve velmi rozsáhlé míře. Další otázkou je, zda s těmito 

koncepty novináři pracují vědomě, nebo se již staly součástí jejich pracovní rutiny.  

Další využití práce by se tedy moho ubírat buď směrem kvantitativního výzkumu, který 

by potvrdil četnost výskytu daných kategorií a případně odpověděl i na další otázky, 

kterých kvalitativní výzkum není schopen. Například zda je skutečně banální 

nacionalismus nejtěsněji svázán se sportem, nebo se objevuje i v mediálních obsazích 

s jinou tematikou. Zda se jeho projevy vyvýjí v čase a kdy je nejintenzivnější. Podobně 

zajímavé by mohlo být zkoumat na základě předložené kategorizace konstrukci 

hrdinského příběhu na konkrétní osobnosti, případně opět na osobnosti z jiného oboru 

nežli je sport.  

Práce si dala za cíl alespoň částěčně zmapovat aktuální sportovní diskurz 

předkládaný médii tak, aby bylo možné na něj navázat další analýzou, případně tuto 

rozšířit. Propojení sportu a médií je velmi dynamické a je tedy důležité, aby bylo 

neustále podrobováno zkoumání. Snad i tato práce bude inspirací k dalšímu zájmu o 

danou problematiku.   
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12 Summary 

Diploma thesis is capturing key aspects of transformation from sport events to media 

events. Theoretical part clarified concept of media events by Dayan and Katz and 

applied this theory on sport events. Idea of banal nationalism from Michael Billig as a 

force which sustain and reproduce national states was examined in next part. Last 

theoretical basis of thesis is consisting of mythological level of media content with 

focus on sociocultural phenomenons of modern age. Modern myths such as hero 

archetype are pointed out through sports news.  

Research is based on facts resulting from theoretical part: banal nationalism and hero 

archetype are commonly used in coverage of sport events, especialy international ones.  

Analysis of media coverage of Olympic games in London brings these cathegories for 

banal nationalism: war methaphores, ego trip, stereotype, national heroes, state symbols 

and linguistics means refering to deic center of nation: pronouns and familiar 

salutations. For hero archetype these categories are set: birth, danger, heroism, 

challenge, enemies, sacrifice and adoration.     
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