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Abstrakt 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje porovnání prostoru, který poskytly unikátnímu 

projektu HC LEV Poprad respektive HC LEV Praha vybrané sportovní redakce v České 

republice a na Slovensku v daných sezonách. Prvá část se zabývá vytyčením projektu a 

vysvětlení, proč jde o tak unikátní situaci, kde vzniká prostor ke srovnání prostoru 

věnovaného v médiích v obou zemích. Také jsou zde charakterizovány specifika klubů 

HC LEV Poprad a HC LEV Praha. Ve druhé části je následně charakterizováno 

sportovní mediální prostředí věnující se Kontinentální hokejové lize (KHL) s důrazem 

na média vybrané do této práce. Třetí samostatný celek tvoří výzkumná část, která se 

zabývá pěti vytyčenými celky a jejich souhrnem. 

 

 

Abstract 

This thesis is dedicated to the comparison of media coverage of the unique project HC 

LEV Poprad/HC LEV Prague illustrated on the chosen Slovak and Czech media in their 

first seasons. The first part explains the uniqueness of the project and the situation that 

came up with it concerning the Czech and Slovak sports media. Also there are presented 

facts about both the hockey clubs HC LEV Poprad and HC LEV Praha. In the second 

part you can find the characteristics of the Czech and Slovak sports media landscape 

that covers Kontinental hockey league (KHL) with emphasis on the chosen media. In 

the third part there are presented the results of the research that was carried out in five 



   

different periods of time. 
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Úvod 

Kontinentální hokejová liga startovala v sezoně 2008/2009 a postupně 

expandovala do krajin i mimo bývalého Sovětského svazu, a tak se stala druhou nejlepší 

soutěží na světě. Unikátnost zkoumaného projektu v slovenských respektive českých 

médiích je tak nepopíratelná. 

 

Zároveň šlo o průlomovou zkušenost i pro jednotlivé sportovní redakce v zemi. 

Na mapě témat, která musely pokrývat, se totiž vyskytl klub, který nezajímal primárně 

pouze obyvatelé daného města a našel si fanoušky po celé zemi, vzhledem k tomu, že 

reprezentoval slovenský a později český hokej v prestižní soutěži. Unikátnost situace 

pro sportovní novináře spočívala i v reglementu Kontinentální hokejové ligy, který 

mimo jiné popisuje detaily novinářské práce na zápase, s přesným postupem situaci kde, 

kdy a dokonce na kolik minut přesně mají k dispozici hráče na rozhovor a podobně. 

V ročníku 2011/2012 vstoupil do KHL klub HC LEV Poprad jako první tým 

nepocházející ze zemí bývalého Sovětského svazu. Šlo o projekt dosud nevídaných 

rozměrů s plánovaným sezonním rozpočtem přes 10 milionů eur. 

 

 

 Popradský klub však vinou sponzorů, kteří si neplnili slíbené závazky, trpěl 

vysokou finanční nestabilitou. Na přelomu let 2011 a 2012 se tak začaly šířit zvěsti o 

možném stěhování do Prahy, a ty se nakonec po skončení sezony naplnily. Pro úplnost 

informací je nutno dodat, že zástupci klubu HC LEV Praha během celé své dosavadní 

existence popřeli jakoukoli souvislost s mužstvem HC LEV Poprad, kde zůstaly dluhy 

ve výši několika milionů eur 
1
. V této situaci zasáhla Slovensko a z části i Českou 

republiku hlavně během léta v roce 2012 velká mediální vlna, v níž byly mimo jiné 

prezentovány různé nepřímé důkazy a svědectví bývalých zaměstnanců či jednatele 

klubu HC LEV Poprad, které měly potvrzovat návaznost pražského celku.  

 

 Tyto sporné záležitosti však odehrání sezony 2012/2013 v Praze neovlivnily. 

Díky tomu přišla stejně přelomová událost pro české sportovní redakce, pro které to 

                                                 
1 NEMEC, Marek. Po pôsobení HC Lev v Poprade ostáva sklamanie a dlhy. [online]. [cit. 2014-05-
16]. Dostupné z: http://poprad.korzar.sme.sk/c/6321085/po-posobeni-hc-lev-v-poprade-
ostava-sklamanie-a-dlhy.html 
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byla také premiéra, co se týče klubu, který hraje nadnárodní ligovou soutěž a zároveň 

poutá pozornost u mnoha hokejových fanoušků po celé České republice. Vzhledem na 

situaci, že klub procházel přesně stejnými fázemi jako popradský celek, bylo možné 

provést dané srovnání mediálního zpracování témata HC LEV během premiérové 

sezony působení klubu v té dané zemi. Zajímavostí, která vnáší větší objektivitu při 

komparaci, jak se o týmech psalo, je fakt, že mimo jiné i na dvou pozicích, které nejvíce 

ovlivňují mediální výstupy, byli v obou klubech ti stejní manažeři. Jak v Popradu, tak v 

Praze vykonával roli manažera komunikace Jan Rachota, zatímco o obsah na webu se 

staral web content manažer Ondřej Kalát. 

 

Tahle práce a její výzkum zároveň nabídne srovnání české a slovenské mediální 

scény z pohledu sportovních redakcí v online a tištěných médií. V teoretické části je 

popsána jejich struktura a následně praktický výzkum se zaobírá prostorem věnovaným 

daným tématům.  

 

 Téma své bakalářské práce jsem si vybral po pečlivém zvažování, přičemž 

hlavní roli hrála blízkost k tématu, a také unikátnost situace, která v česko-slovenském 

sportovním mediálním prostředí nemá obdoby a stojí tím pádem za detailnější 

zkoumání. Už dlouhodobě, ještě před nastoupením na Univerzitu Karlovu v Praze, jsem 

se profiloval do role sportovního novináře se zaměřením na hokej.  

 

 Na druhé straně byl popradský klub založen v místě mého narození a pražský v 

místě studia. V obou případech jsem tak využil příležitosti a působil jako externí 

redaktor klubu, což mi dalo možnost navštívit ve zkoumaných obdobích většinu 

domácích zápasů HC LEV v Popradu i v Praze, a také podrobně sledovat jednotlivé 

novinářské výstupy. Detailní přehled v daném tématu tak vytvořil základ pro tuto 

bakalářskou práci. 
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1. O Kontinentální hokejové lize 

Kontinentální hokejová liga známá pod zkratkou KHL začala svou historii psát v 

roce 2008. Základ tvořilo 20 týmů z předchozí ruské nejvyšší soutěže spolu s vítězem 

druhé nejvyšší ligy VHL, přičemž skladbu 24 mužstev doplnily po jednom zástupci 

země Lotyšsko, Bělorusko a Kazachstán. Celky byly rozděleny do čtyř divizí. Vítězem 

premiérové sezony 2008/2009 a také držitelem mistrovské trofeje nazvané Gagarin cup, 

po slavném ruském kosmonautovi, se stal celek AK Bars Kazaň. 

 

Vzhledem k velké vzdálenosti mezi jednotlivými týmy se rozhodla 

Kontinentální hokejová liga rozdělit týmy do dvou konferencí, západní a východní, dle 

geografické polohy, přičemž celky odehrály více zápasů proti mužstvům ze stejné 

konference. V ročníku 2008/2009 opět dominoval tým AK Bars z Kazaně, který je tak 

spolu s Dynamem Moskva nejúspěšnějším celkem nejlepší evropské hokejové ligy, 

když oba kluby v dosavadní historii získaly po dva mistrovské tituly. 

 

Postupně se začalo mluvit o tom, že by se do soutěže mohly zapojit i týmy ze zemí 

mimo bývalého Sovětského svazu. Po několikaleté snaze a různých obstrukcích se to 

před sezonou 2011/2012 podařilo celku HC LEV, který se usadil na Slovensku v 

Popradu. Ten však po jedné sezoně skončil své působení a nahradil ho tým se stejným 

jménem a sídlem v Praze. Úspěšnost projektu v Popradu v podmínkách mimo Ruska se 

postarala o to, že před následujícím ročníkem se do soutěže zapojily také týmy z 

Ukrajiny (Donbass Doněck) a druhý slovenský klub v historii Kontinentální hokejové 

ligy, Slovan Bratislava. V sezoně 2013/2014 zaznamenala soutěž další rozšiřování, když 

mezi 28 týmů přibyl i zástupce chorvatského hokeje Medveščak Záhřeb. Další velký 

milník je na programu v následujícím ročníku 2014/2015. Po dlouholetých snahách 

přibude do KHL i tým ze severských zemí, konkrétně svou účast v druhé nejlepší 

hokejové lize světa má již potvrzenou mužstvo Jokerit Helsinki. 

 

Středa 7. září 2011 je nejčernější stopou v dosavadní historii Kontinentální 

hokejové ligy. Letadlo letící na úvodní zápas ročníku do běloruského Minsku se zřítilo 

jen dva kilometry od letiště, ze kterého startovalo. Přímo na místě zahynulo 43 lidí, 

mezi nimiž byli hráči a realizační tým klubu Lokomotiv Jaroslavl a také členové 

posádky. O pět dní později zraněním v nemocnici podlehl 44. člověk, Alexandr 
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Galimov. Jediným, kdo přežil tragickou nehodou, se tak stal letecký inženýr Alexandr 

Sizov. Mezi oběti byly také jeden Slovák, Pavol Demitra a tři čeští hráči Jan Marek, 

Karel Rachůnek a Josef Vašíček. 

 

Vzhledem k tomu, že na palubě letadla zahynul kompletní hráčský kádr, se 

Lokomotiv musel odhlásit ze sezony 2011/2012, a působil tak jen v druhé nejvyšší 

ruské soutěži VHL. Tragédie se odehrála v době probíhajícího prvního zápasu 

Kontinentální hokejové ligy, který tak musel být v druhé třetině přerušen. Celkově se 

start soutěže posunul o pět dní, což zasáhlo právě klub HC LEV Poprad. 

 

10. září, tedy v den, kdy měl podtatranské celek odehrát svůj historicky první 

zápas v druhé nejlepší hokejové lize na světě, se místo toho uskutečnila na zimním 

stadionu vzpomínka na legendu slovenského hokeje, Pavla Demitru, a další oběti, které 

zahynuly při havárii letadla. Smuteční události se kromě stovek lidí zúčastnili v 

kompletním složení i hráči HC LEV a extraligový HK Poprad. Premiérový duel 

slovenského celku v nadnárodní Kontinentální hokejové lize se tak uskutečnil až 12. 

září.  

 

1.1 Působení zkoumaných týmů 

1.1.1 Historie projektu HC LEV Poprad 

Projekt byl původně pojmenován jako HC LEV Hradec Králové podle města, kde 

měl působit. K tomu však potřeboval tým souhlas Českého svazu ledního hokeje 

(ČSLH), který nedostal, a tak v sezoně 2010/2011 do KHL nastoupit nemohl i přesto, že 

úspěšně splnil všechny další podmínky. Vzhledem k nízké šanci, že by se stanovisko 

hokejového svazu změnilo, klub začal hledat jiné možnosti a nakonec padla volba na 

Poprad. Kromě ochoty zástupců místního klubu HK Poprad rozhodly ve prospěch města 

i další faktory jako letiště a blízkost turisticky atraktivních Vysokých Tater. 

 

Problémy však nastaly i ve slovenském působišti. Kontinentální hokejová liga 

schválila působení klubu, dokonce přes léto odstartoval i přípravný kemp. Ten se však 

následně musel rozpustit, vzhledem k tomu, že kvůli zamítavému stanovisku tentokrát 

Slovenského svazu ledního hokeje (SZLH) nebyl LEV členem žádné národní federace. 
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Na podzim 2010 však už souhlas zástupců slovenského svazu přišel, a tak mužstvu nic 

nebránilo ve vstupu do druhé nejlepší světové ligy. 

 

Oficiálně byl oznámen vstup klubu HC LEV Poprad do nadnárodní soutěže 9. 

května 2011 na tiskové konferenci v Bratislavě, v době probíhajícího mistrovství světa 

v ledním hokeji. O měsíc a půl později následně začali přicházet první informace o 

podepsaných hráčích. Přípravný kemp odstartoval 20. července pod vedením hlavního 

trenéra Radima Rulíka. Dlouho očekávaný okamžik byl naplánován na 10. září, kdy měl 

tým nastoupit na svůj historicky první zápas proti celku Avangard Omsk. Vše nakonec 

padlo kvůli tragické havárii, při které přišel o život téměř celý kádr a realizační tým 

Lokomotivu Jaroslavl. 

 

Liga se po pěti dnech smutku obnovila a popradský LEV tak odehrál svůj 

premiérový duel o dva dny později, 12. září proti Metallurg Magnitogorsk, který skončil 

prohrou 2:4. V průběhu následujících týdnů zaznamenalo mužstvo další milníky, a to 

první bod 21. září na ledě moskevského Atlantu Mytišči, o pět dní později premiérový 

triumf, 2:0 v souboji s Rigou v Lotyšsku, a 30. září se celek mohl těšit i z první výhry na 

domácím ledě po výsledku 4:1 proti Dynamu Moskva. 

 

Na přelomu kalendářního roku však mužstvo začaly těžit první finanční problémy 

na základě toho, že sponzoři se buď opozdili s plněným finančních závazků, nebo si je 

neplnili vůbec. Ještě před novým rokem za nejasných podmínek klub opustil jeden z 

klíčových hráčů Ladislav Nagy 
2
. V lednu následovali i další hokejisté, kteří se rozprchli 

na hostování do různých evropských týmů. Do sestavy se tak dostalo mnoho juniorů a 

šance HC LEV na play-off tak výrazně klesla. I přes tenhle fakt a s omezenou sestavou 

se dařilo mužstvu podávat dobré výkony a udržet si fanoušky. Konečným výsledkem 

tak bylo 54 získaných bodů v 54 duelech, což na play-off  v konečném důsledku 

nestačilo. Popradský LEV odehrál poslední dvojzápas premiérové sezony 19. února 

2012 proti Barysu Astana, závěrečný zápas celkově přišel na řadu o 7 dní později na 

ledě moskevského Dynama. 

 

                                                 
2 HC Lev sa rozlúčil so štvoricou hráčov, odchádza aj Nagy. [online]. [cit. 2014-05-16]. Dostupné 
z:http://hokej.pravda.sk/khl/clanok/123128-hc-lev-sa-rozlucil-so-stvoricou-hracov-odchadza-
aj-nagy/ 
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Je třeba také dodat, že vedle týmu slovenského HC LEV působil i juniorský celek 

HC Tatranskí Vlci hrající v nadnárodní mládeže hokejové lize MHL ve Spišské Nové 

Vsi, vzdálené 30 kilometrů od Popradu. 

 

1.1.2 Období mezi popradským a pražským Lvem 

 První větší mediální vlna týkající se možného přesunu klubu z Popradu do Prahy 

přišla 13. ledna 2012. Publikovaná informace hovořila o tom, že klub přešel pod nového 

vlastníka, kterým se stala společnost Hockey Club Lev Praha, a.s.
 3

 O měsíc později se 

dostala na veřejnost informace o tom, že většina zaměstnanců mimo hráčů a 

realizačního týmu dostala výpověď.
4
 Tehdy už hokejové veřejnosti bylo jasné, že něco 

se opravdu děje, a že pravděpodobnost na přesídlení klubu do Prahy se zvyšuje. 

 

Různé mediální šumy vyvrcholily 29. března, kdy Český svaz ledního hokeje oznámil, 

že udělil souhlas s působením týmu HC LEV v Praze.
5
 Mezitím také vznikla snaha o 

udržení Kontinentální hokejové ligy v podtatranském městě s tím, že mužstvo HK 

Poprad podalo vlastní přihlášku do nadnárodní soutěže. Tyto snahy však nakonec 

ztroskotaly vzhledem k tomu, že se nenašel silný generální partner, který by takový 

projekt věděl zafinancovat. 

 

HC LEV Poprad se v následujících měsících prakticky až do zahájení nové sezony 

dostával do médií téměř výhradě na základě dluhů, které na Slovensku zanechal. 

Postupně se vyjadřovali bývalí hráči, zaměstnanci a další věřitelé. Ti se dožadovali 

vyplacení svých pohledávek a argumentovali tím, že pražský klub je právoplatným 

následníkem toho popradského, vzhledem k tomu, že má stejný název, a rovněž 

zaměstnance a majitele, a také, že byla na Prahu převedena ochranná známka a i 

                                                 
3 HC Lev Poprad má nového majiteľa. [online]. [cit. 2014-05-16]. Dostupné z: 
http://www.pluska.sk/sport/hokej/hc-lev-poprad-ma-noveho-majitela.html?liga=khl-vychod 
 
4 HC Lev Poprad vyhodil 20 manažérov. [online]. [cit. 2014-05-16]. Dostupné z: 
http://www.webnoviny.sk/sport/manazeri-z-hokejoveho-klubu-hc-lev-do/464811-
clanok.html?from=naj_nahlavnej_24hod 
 
5 Český zväz schválil sťahovanie HC Lev do Prahy. [online]. [cit. 2014-05-16]. Dostupné z: 
http://m.teraz.sk/sport/cesky-zvaz-schvalil-moznost-aby-s/3205-clanok.html 
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licence.
6
 HC LEV Praha však vzájemnou souvislost při každé možné příležitosti 

následně popřel. 

 

1.2.3 Historie projektu HC LEV Praha 

 První oficiální tisková konference pražského celku se konala 16. května v 

hlavním městě České republiky, přičemž pozvánku dostala jen vybraná média. 

Představeno bylo nové logo klubu a první hráčské posily. Letní příprava začala přesně o 

dva měsíce později, 16. července pod vedením trenéra Josefa Jandače. První zápas 

absolvoval pražský celek 6. září 2012 na domácím ledě proti Dinamu Riga, a v něm 

zaznamenal i první vítězství. 

 

 Po vydařeném úvodu však přišla herní krize, během níž LEV prohrál osm zápasů 

v řadě. Na základě toho přišla na začátku listopadu změna v realizačním týmu, když 

hlavního trenéra Jandače nahradil v klubu Václav Sýkora, dosavadní kouč Sparty. 

Premiérovou sezonu také provázely časté hráčské odchody a příchody do klubu. 

Výsledky týmu se však zlepšily a Česká republika tak měla v rámci Kontinentální 

hokejové ligy svého zástupce i v play-off bojích, kde však přišlo vyřazení v souboji 

proti CSKA Moskva v nejrychlejším možném čase. 

 

 Před druhým ročníkem přišlo ke stabilizaci kádru, klub byl doplněn o nové 

zajímavé posily hlavně ze zahraničí, přičemž cílem bylo probojovat se do druhého kola 

play-off. Trenérská změna tentokrát nastala již v říjnu, kdy se dosavadní hlavní kouč 

Václav Sýkora přesunul na pozici asistenta a nahradil jej Fin Kari Jalonen. Celek HC 

LEV se v sezoně umístil na výborném třetím místě Západní konference a dařilo se mu i 

v play-off, kde postupně dokázal vyřadit týmy Medvečšak Záhřeb, Donbass Doněck a 

Lokomotiv Jaroslavl. Ve finále KHL však v boji o Gagarinův pohár padl s Metallurgem 

Magnitogorskem, po napínavé sérii, která nakonec skončila 3:4 na zápasy. 

                                                 
6 Bývalí zamestnanci: Pražský HC Lev je nástupcom popradského!. [online]. [cit. 2014-05-16]. 
Dostupné z: http://www.hokej.sk/liga_rus/clanok100012-
Byvali_zamestnanci_Prazsky_HC_Lev_je_nastupcom_popradskeho.htm 
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1.2 Unikátnost projektu KHL ve slovenských a českých 

podmínkách 

 

 Jak již bylo avizováno v úvodu, projekt týmu v Kontinentální hokejové lize 

mimo území bývalého Sovětského svazu neměl velký význam pouze pro nadnárodní 

ligu, ale také i pro dané země samotné. Situace, kdy tým hrál v jiné, než domácí soutěži, 

se sice již několikrát vyskytla, například v případě týmu Orli Znojmo, který od sezony 

2011/2012 působí v mezinárodní Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) spolu s 

Rakouskem, Slovinskem a maďarskými celky. Nešlo však o soutěž s takovou kvalitou, 

fanouškovskou základnou a tím pádem i sponzorskou nebo mediální atraktivitou, jakou 

nabízí KHL jako druhá nejlepší hokejová soutěž na celém světě. 

 

 Na jednotlivých mediích a jejich sportovních respektive hokejových redakcích 

tak spočíval náročný úkol, rozhodnout se v jaké míře se bude daný klub pokrývat, 

vzhledem k tomu, že šlo o vysoce specifickou a unikátní situaci. Na jedné straně to 

nebyl běžný extraligový klub, jehož fanoušci se z vysoké míry vyskytují v městě sídla 

daného klubu, na druhé straně však nešlo ani o reprezentaci v pravém slova smyslu. 

Tým však fakticky zastupoval zemi v silné konkurenci v prestižní soutěži proti převážně 

ruským mužstvům, a jako HC LEV Poprad, tak i HC LEV Praha měly na svých 

soupiskách několik reprezentantů národních týmů. Dalo se tak očekávat, že oba projekty 

zkoumané v této bakalářské práci budou ve svých zemích poutat velkou pozornost mezi 

mediálními konzumenty. 

 

 Další neznámou kromě toho, nakolik se obyvatelé dané země ztotožní s daným 

klubem, byla i otázka zda a v jaké míře budou poutat pozornost slovenského či českého 

fanouška týmy z Ruska a spol. Hlavně ty, o kterých nikdy předtím neslyšel, nečetl atd. 

Orientovat se tak mohl z velké míry pouze podle pro něj známých hráčů, ať už šlo o 

hvězdy světového hokeje nebo o hokejisty pocházející ze Slovenska respektive České 

republiky. 

 

 Specifikem KHL je také práce klubů a celkově dané soutěže s novináři, která má 

přesně definovaná pravidla. Reglement přijat všemi týmy při vstupu určuje jak se řídit v 

daných situacích na zápase, kolik míst a s jakými podmínkami je nutné vytvořit a 

poskytnout novinářům, přes akreditační systém řešen centrálně pro všechny kluby 
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Kontinentální hokejové ligy (s výjimkou jednorázových novinářských vstupů) až po 

pravidla, v jakých prostorách, na jaký čas a za jakou dobu po uplynutí odehraného duelu 

jsou k dispozici hráči respektive trenéři na poskytnutí rozhovorů atd. 

 

1.3 Specifika slovenského a českého HC LEV z hlediska 

mediálního zájmu 

 I přesto, že pro oba kluby a obě země to byla premiérová sezona a účast KHL, 

byly faktory ovlivňující zkoumány výsledky této práce mírně odlišné. Rozdíly se našly 

například v rozpočtech, kdy HC LEV Poprad deklaroval částku na jeden ročník v 

rozpětí 10-12 milionů eur, zatímco v případě HC LEV Praha šlo o 18-20 milionů eur. Z 

toho mimo jiné vyplývaly i různé podmínky při marketingové a mediální práci v daných 

klubech. Další odlišnosti byly nalezeny hlavně ve sféře umístění klubu a jeho pozice v 

rámci daného města a také země působení. 

 

1.3.1 Dané specifika HC LEV Poprad 

 Co se týče popradského HC LEV, ten měl z hlediska zájmu výhodu v tom, že ve 

městě se nacházel pouze jediný hokejový klub, HK Poprad, který se z hlediska médií do 

té doby ve městě těšil největší publicitě, vzhledem k tomu, že fotbalový tým působil až 

ve třetí nejvyšší soutěži. Celkově šlo ve srovnání s Prahou o mnohem menší město.  

 

 Nevýhodou byl fakt, že všechny redakce zkoumaných médií sídlili mimo 

Popradu, a tímto mohlo být ovlivněno pokrytí jako domácích zápasů, tak i dalších 

událostí a období, které byly vytyčeny pro potřeby této bakalářské práce. 

 

1.3.2 Specifika HC LEV Praha 

 Velikou výhodou pražského klubu z hlediska zaujetí fanoušků a mediální 

pozornosti byla výluka v top hokejové lize NHL. Nejlepší hráči na světě, kteří nechtěli 

být bez zápasového tempa, se tak přesunuli do Kontinentální ligy. Kádr HC LEV, který 

už před sezonou obsahoval řadu zvučných jmen, tak dále posílili známí čeští útočníci 

Jiří Hudler a Jakub Voráček, zatímco do obranných řad přišel slovenský obr Zdeno 

Chára. Mnoho dalších hvězd se také nacházelo i ve výběrech dalších týmů KHL, jako 
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například Ilja Kovalčuk (SKA Petrohrad), Jevgenij Malkin (Metallurg Magnitogorsk), 

Alexandr Ovečkin (Dynamo Moskva). 

 

 Na jedné straně byla také výhoda, že klub se nachází v hlavním městě, kde sídlí 

redakce jednotlivých médií. Negativní vliv však na druhé straně měl fakt, že v Praze se 

kromě Lva nacházely další dva velké hokejové kluby s bohatou tradicí, s nimiž jediný 

zástupce České republiky v Kontinentální hokejové lize musel soupeřit o pozornost. 

 

 Ve prospěch mediálního zájmu o pražské mužstvo nahrával i fakt, že daná 

sezona 2012/2013 byla stejně premiérovou v soutěži i pro slovenský klub HC Slovan 

Bratislava. Tyto dva týmy byly velkými rivaly, a potvrdil to i zájem fanoušků a 

novinářů o vzájemné duely, které připomínaly souboje Praha vs. Bratislava z dob 

společné československé federální hokejové soutěže. Tento bod posílil i fakt, že ligové 

vedení v rámci daného ročníku zavedlo derby utkání, která spočívala v tom, že každému 

týmu byl na základě geografických a historických souvislostí přidělen jeden soupeř. 

Tyto mužstva následně sehrála o dva vzájemné souboje více než proti jiným 

konkurentům v Kontinentální hokejové lize, přičemž v tomto případě tedy odehrál HC 

LEV Praha ve svém premiérovém ročníku hned čtyři souboje proti slovenskému 

Slovanu Bratislava. 
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2. Mediální prostředí v ČR a SR z hlediska sportovních 

redakcí  

Mediální prostředí na Slovensku a v České republice má mnohé společné rysy. 

V Česku je samozřejmě médií vzhledem k přibližně dvakrát většímu trhu více, ale 

koncept a rozložení zůstávají velmi podobné.  

 

 Výjimkou není ani oblast sportovní žurnalistiky, kde má většina velkých médií v 

této sféře svou dvojici v té druhé zemi, dost často nejen s podobným obsahem, 

koncepcí, pozicí na trhu, ale také se stejným nebo skoro stejným názvem domény. A 

právě tento fakt ulehčil práci i při vybírání médií pro tento výzkum a jejich následném 

objektivním srovnání, jak se věnovali Slovensku novináři tématu HC LEV Poprad v 

sezoně 2011/2012 s českými novináři a tématem HC LEV Praha v premiérovém ročníku 

2012/2013. Kritériím, na základě kterých byla vybrána média pro výzkum, se věnuje 

detailně metodologická kapitola bakalářské práce. 

 

2.1 Internetová média píšící o Kontinentální hokejové lize 

 Výše popsaná kritéria platí, i co se týče elektronických online médií zasahujících 

svým obsahem do tématu Kontinentální hokejové ligy a subjektu HC LEV. V obou 

případech o týmu nejvíce informovaly klubové weby hclev.eu respektive levpraha.cz, 

které však kromě zpravodajství sloužily i pro marketingové účely a propagaci. Nějakým 

způsobem o slovenském respektive následně českém zástupci v KHL informovala 

všechna média, u kterých se na webové stránce nacházela i sportovní sekce, ať už 

agenturními zprávami nebo vlastními články. 

 

 Nejvíce se tématu věnovali velká všeobecná média, respektive ta zaměřené na 

sport a hokej. Na Slovensku z obecných zpravodajských serverů se tedy jednalo hlavně 

o weby Sme.sk, Pravda.sk, a také web Hnonline.sk přičemž v České republice o 

subjektu HC LEV nejvíce informovali Deník.cz, iDnes.cz, Aktualne.cz. 

 

 Z internetových médií zaměřených na sport šlo na slovenské straně primárně o 
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Šport.sk, Športky.sk a oŠporte.sk a na české straně šlo o iSport.cz a Sport.cz. Ze 

slovenského serverů zaměřených čistě na hokej byly zprávy o HC LEV Poprad 

publikovány zejména redakcemi Hokej.sk, Hokejportal.net, Slovakkhl.sk a 

WebHokej24.sk, přičemž v českých hokejových médiích se o premiérové sezoně HC 

LEV Praha psalo hlavně na stránkách Hokej.cz a Hokejportal.cz. 

2.1.1 Hokej.sk 

 Hokej.sk je nejstarším webem se zaměřením na hokej na Slovensku, vzhledem k 

tomu, že ho Peter Zozulák založil již v roce 1993. Redakce sídlí v Košicích, přičemž 

web vlastní společnost OneClick Media, která provozuje další sportovně, ale i 

nesportovně zaměřené servery. Ve funkci šéfredaktora v současnosti působí Peter 

Jesenský. 

 

 Ve velikosti redakcí patří Hokej.sk k těm menším, a proto podstatnou část 

obsahu tvoří agenturní zpravodajství, přičemž jsou využívány služby soukromého 

poskytovatele SITA.
7
 Server kromě zpráv a rozhovorů nabízí také podrobní statistický 

servis z domácích i z top zahraničních soutěží. Také je znám svou spoluprací se 

Slovenským svazem ledního hokeje, ale ta, na rozdíl od českého Hokej.cz, nepřesahuje 

hranici vlastnických struktur.  

2.1.2 Hokej.cz 

 Web Hokej.cz vlastní firma BPA, která je napojena na Český svaz ledního 

hokeje, jelikož vykonává funkci jeho výhradního marketingového partnera. Server byl 

založen již v roce 1998 a v dnešní době nabízí bohaté zpravodajství z domácích i 

zahraničních soutěží. 

 

 Aktuálním šéfredaktorem Hokej.cz je Václav Jáchim. Web má na svých 

stránkách samostatnou rubriku pod názvem LEV v KHL, kde publikuje články o týmu 

HC LEV Praha, a také se jako mediální partner českého klubu hrajícího Kontinentální 

hokejovou ligu účastnil v premiérové sezoně výjezdů s týmem na zápasy do Ruska. 

                                                 
7 Od 1. května 2014 využívá Hokej.sk agenturní servis TASR. 
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Sídlo redakce se nachází v Praze. Kromě vlastního autorského obsahu jsou využívány i 

správy České tiskové kanceláře (ČTK). 

 

2.1.3 Šport.sk 

 Sportovní server s názvem Šport.sk byl založen v roce 2000 společností 

SPORT.SK, s.r.o Dnes je ve své oblasti na slovenském trhu bezkonkurenčně 

nejčtenějším.
 8

 Spolumajitelem tohoto sportovního webu je i tištěný Denník Šport. 
9
 Na 

základě této spolupráce jsou na Šport.sk přebírány některé články. 

 

 Sídlo webu, kde pracují interní zaměstnanci, se nachází v Žilině a redakci z 

pohledu šéfredaktora vede Peter Bárdy. Kromě autorských článků je v celkem velké 

míře využíváno agenturní zpravodajství, které poskytují Tlačová agentúra Slovenskej 

republiky a také i SITA. Na webu se nachází pět hlavních kategorii pro fotbal, hokej, 

tenis, motorsport a ostatní sporty. 

2.1.4 Sport.cz 

 Sportovní server Sport.cz je stejně jako Deník Právo a web Seznam.cz vlastněný 

vydavatelstvím Borgis. V dnešní době, tak jako v době probíhajícího výzkumu, to byl 

bezkonkurenčně nejnavštěvovanější český čistě sportovně zaměřený web. 
10

 

 

 Na webu Sport.cz se nacházejí ve srovnání se slovenskými konkurentem 

Šport.sk pouze čtyři hlavní kategorie, a to konkrétně fotbal, hokej, motorsport a ostatní 

sporty. Samostatnou položku tvoří v menu odkaz na Fantasy ligu. Sídlo redakce 

největšího českého sportovního webu se nachází v Praze. 

                                                 
8 Počet návštěv v poslední zkoumaný měsíc únor 2012 – 5 356 484 návštěv, ve stejném  
Športky.sk – 4 459 516 návštěv, oŠporte.sk – 332 662 návštěv.  Zdroj: 
http://online.aimmonitor.sk/ 
 
9 BARTOŠOVÁ, Veronia a Tomáš CWITKOVICS. Šport Press sa stal spoluvlastníkom Azetovho 
Sport.sk. [online]. [cit. 2014-05-16]. Dostupné z: http://medialne.etrend.sk/marketing/sport-
press-sa-stal-spoluvlastnikom-azetovho-sport-sk.html 
 
10 Počet návštěv za poslední zkoumaný měsíc únor 2013 – 28 584 768 návštěv, iSport.cz – 4 240 
959 návštěv. Zdroj: http://online.netmonitor.cz/ 
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2.2 Tištěná média píšící o Kontinentální hokejové lize 

 Tištěná média v obou zemích se také ve velké míře věnovala tématu HC LEV. 

Mezi tituly, které kromě Deníku Sport informovali o popradském klubu nejvíce, patřily 

Hospodárske noviny, Nový Čas, Denník SME, Plus 7 dní a Denník Pravda. V případě 

pražského týmu a českých médií se jednalo mimo Deníku Sport hlavně o Blesk, Deník, 

Hospodářské noviny, Lidové noviny, Právo a MF DNES. 

 

2.2.1 Denník Šport na Slovensku 

 Slovenský Deník Sport spadá pod vydavatelství Sport Press a v současnosti je 

jediným celoslovenským sportovně zaměřeným deníkem. Periodikum vychází šest dní v 

týdnu - pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota. Ve funkci šéfredaktora v 

současnosti působí Zdeněk Simonides.  

 

 Deník Sport vychází již od roku 1946. Aktuální náklad není znám vzhledem k 

faktu, že jediný slovenský sportovní deník není zapojen do systému ověřování nákladu 

tisku. Podle výsledků průzkumu agentury Median SK z 2. a 3. kvartálu roku 2012 je 

tento deník pátým nejčtenějším v Slovenské republice po titulech Nový Čas, Plus 1 

Deň, Pravda a SME. 
11

 

 

2.2.2 Deník Sport v České republice 

 Již v roce 1953 začal vycházet deník Československý sport, který následně 

skončil v roce 1992. A právě na něj navázal deník Sport vlastněný vydavatelstvím 

Ringier Axel Springer CZ.  

 

 Periodikum vychází každý den včetně neděle, přičemž na funkci šéfredaktora 

působí Lukáš Tomek. Stejně jako v případě slovenské tisku o jediný celostátní deník 

                                                 
11 POLÁŠ, Martin. Redakcia denníka Šport sa presťahovala. [online]. [cit. 2014-05-16]. Dostupné 
z: http://medialne.etrend.sk/tlac/redakcia-dennika-sport-sa-prestahovala.html 
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zaměřený na sport. V posledním zkoumaném období, na které se zaměřuje tato práce, v 

únoru 2013, měl Sport průměrný denní náklad 41 741 výtisků. 
12

  

3. Výzkumná část 

Pro danou bakalářskou práci byla určená jako nejvhodnější hlavní metoda 

kvantitativní obsahové analýzy. „Kvantitativní metody vycházejí především z otázky 

Kolik? Charakteristická je pro tento soubor metod vysoká míra standardizace, to 

znamená, že průběh sběru dat probíhá u všech zkoumaných prvků vzorku shodně,“ 
13

 

uvádí Tomáš Trampota v knize Metody výzkumu médií. A to z důvodu, že bude 

zkoumán počet jednotlivých příspěvků v daných vytýčených obdobích. „Kvantitativní 

výzkum je založen na měření proměnných, zkoumá frekvenci výskytu jednotlivých 

proměnných nebo jejich kategorií. Jednou z jeho výhod je užívání statistiky a číselných 

údajů přinášejících větší přesnost, a také větší přesvědčivost výsledků.“ 
14

 

 

 Jde o srovnání zobrazování klubu Kontinentální hokejové ligy (KHL) HC LEV 

Poprad ve slovenských médiích během úvodní sezony 2011/2012 se zobrazováním 

klubu KHL HC LEV Praha v českých médiích v úvodní sezoně 2012/2013. V obou 

případech šlo o unikátní projekt v jednotlivých zemích nejen z hlediska sportovního ale 

i mediálního, vzhledem k tomu, že Kontinentální hokejová liga je druhá nejkvalitnější 

hokejová liga na světě, a to znamená novou výzvu a jiný systém práce i pro média a 

novináře samotné.  

  

 Na Slovensku to na internetu budou weby Hokej.sk, Šport.sk. V Česku byly 

vybrány typologicky podobná internetová média Hokej.cz a Sport.cz. Porovnávání 

kvantitativní obsahovou analýzou bude provedeno i v tištěných médiích, přičemž na 

obou stranách jde o jediný sportovní deník vydávaný v dané zemi - Denník Šport na 

Slovensku vs. Deník Sport v České republice. 

 

                                                 
12 Údaj z unievydavatelu.cz 
 
13 TRAMPOTA, Tomáš: Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 16 ISBN 978-80-7367-
683-4. 
14 Tamtéž 
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 Pro porovnávání bylo vybráno pět základních jasně definovaných událostí, 

jejichž zobrazování se bude v práci porovnávat: 1. oznámení o působení klubu na první 

oficiální tiskové konferenci, 2. začátek přípravy na novou sezonu, 3. první soutěžní 

zápas, 4. vánoční zápas, 5. poslední domácí soutěžní zápas.  

 

 V práci bude porovnáván počet článků v jednotlivých médiích, jejichž hlavním 

tématem je klub HC LEV Poprad respektive HC LEV Praha. Bude se porovnávat poměr 

takových článků mezi slovenskými a českými médii.  Na základě teoretického výzkumu 

a jednotlivých faktorů byla stanovena hypotéza, že slovenskému klubu HC LEV Poprad 

se média věnovala více než českému klubu HC LEV Praha v úvodní sezoně. Úkolem 

výzkumné části je tak zjistit, zda se daná hypotéza potvrdí na příkladu vybraných dvou 

internetových a jednoho tištěného média v obou zemích. 

 

Kvantitativní analýza samotná by však nebyla sama o sobě dostačující. „Naopak 

určitou nevýhodou může být to, že se zaměřuje na kvantifikaci pouze některých prvků. 

Prvky, které nelze kvantifikovat, mohou být přitom významnější než ty měřené.“ 
15

 

Z toho důvodu využívá práce i kvalitativní analýzu na objevení vztahů mezi počtem 

publikovaných článků a případným vnějším vlivem. „Kvalitativní metody výzkumu se 

ptají zejména otázku Jak? Charakteristickým prvkem těchto metod je, že nejsou 

standardizované, jako je tomu u kvantitativních metod. Interakce výzkumníka a 

zkoumaného má vždy odlišnou podobu na základě unikátního průběhu a reakcí 

objektu.“ 
16

 Výsledky zkoumání byly následně ověřeny v rozhovoru s Janem Rachotou, 

který vykonával funkci manažéra pro styk s médií v klubu HC LEV Poprad v sezoně 

2011/2012 a také HC LEV Praha (2012/2013). 

 

                                                 
15 TRAMPOTA, Tomáš: Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 16 ISBN 978-80-7367-
683-4. 
16 TRAMPOTA, Tomáš: Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 18 ISBN 978-80-7367-
683-4. 
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3.1 Výběr médií pro výzkum 

 Na začátku rešerše pro tuto práci bylo vytvořeno několik dvojíc na české a 

slovenské straně, když byla vybírána obsahově a koncepčně podobná média, která by 

bylo možné srovnávat. Následně došlo k samotnému výběru. 

 

 Jako první byla vyškrtnuta dvojice klubových webů hclev.eu respektive 

levpraha.cz vzhledem k tomu, že se nejedná o média v pravém slova smyslu, protože 

tam jde spíše o marketingové účely než o zpravodajství. „Zpravodajství, jak bude ještě 

řečeno, má především funkci informační a definiční, snaží se aktuální události bez 

prodlení zachytit, popsat, nebo předat (za pomoci technických prostředků) různě 

diferencovaným publikům.“ 
17

 Rovněž, jak již bylo zmíněno v úvodu, věci ohledně 

webu řešili v obou případech stejní lidé, a tak by se při porovnávání daly očekávat téměř 

identické výsledky. Rovněž bylo upuštěno od záměru srovnávat obecné weby s rubrikou 

sport v obou zemích, čili rubriku sport.sme.sk vs. sport.idnes.cz. V tomto případě k 

rozhodnutí došlo z důvodu, že vedoucí této práce Mgr. Ondřej Trunečka je 

šéfredaktorem sportovní sekce iDnes.cz, a tak by mohlo při zkoumání dojít ke střetu 

zájmů. 

 

 Tak došlo na zúžení výzkumu na tři média na obou stranách. Dvojice Hokej.sk a 

Hokej.cz vyplynula z toho, že se jedná o nejstarší obecné hokejové weby v obou 

zemích. V kategorii sportovních serverů byly vybrány ty s nejvyšší návštěvností - 

Šport.sk respektive Sport.cz. Co se týče tištěných médií, tam byla volba od začátku 

jasná, neboť jak na Slovensku, tak v České republice se nachází pouze jeden deník 

zaměřený na sport – Denník Šport respektive Deník Sport.  

 

3.2 Výběr období pro výzkum 

 Při výběru období pro výzkum v této práci byla také použita vylučovací metoda. 

Z vytypovaných událostí bylo nakonec vybráno pět tak, aby se na obou stranách jednalo 

o identické nebo téměř identické záležitosti. Také se bral ohled na to, aby byla 
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jednotlivá období rozložena rovnoměrně do celého trvání premiérové sezony, proto je 

rozestup mezi daty vždy přibližně dva až tři měsíce. Tímto krokem tak byla zajištěna 

celková vyšší objektivnost této práce. 

 

 Prvním vybraným obdobím se stalo potvrzení působení klubu v daných zemích 

na oficiálních tiskových konferencích, vzhledem k tomu, že tam začínal výraznější 

zájem médií a fanoušků o daný projekt. Kromě oznamování jednotlivých posil byl 

dalším hlavním bodem právě začátek letní přípravy na novou, v tomto případě 

premiérovou sezonu v daných zemích. Důležitou úlohu sehrál také první duel v 

Kontinentální hokejové lize. Čtvrtým obdobím byl zápas, který se uskutečnil netypicky, 

v obou případech na Vánoce 24. prosince, a je dalším důkazem unikátnosti této 

nadnárodní ligy. Pátou zkoumanou události se stalo odehrání posledního souboje v 

ročníku na domácím ledě v Popradu respektive v Praze. Zkoumán byl vždy den před 

danou událostí a pak následujících pět dní, jde tak vždy o období v délce jednoho týdne, 

aby se zachytili jednak články, které předcházely události a také i následní dopad. 

 

Událost/Tým HC LEV Poprad HC LEV Praha 

Oznámení o působení 8.5. 2011 - 14.5.2011 15.5. 2012 - 21.5.2012 

Začátek přípravy 19.7. 2011 - 25.7.2011 15.7. 2012 - 21.7.2012 

První domácí zápas 11.9. 2011 - 17.9.2011 5.9. 2012 - 11.9.2012 

Vánoční zápas 23.12. 2011 - 29.12.2011 23.12. 2012 - 29.12.2012 

Poslední domácí zápas 18.2. 2012 - 24.2.2012 24.2. 2013 - 2.3.2013 

Tabulka č.1:  Přehled zkoumaných období 

 

3.3 Průběh výzkumu 

 Co se týče výzkumné části práce, v každé kapitole byla zvolena stejná 

prezentace výsledků. Nejprve je popsán úvod se stručnou charakteristikou události a 

popsáním faktorů, které přímo ovlivnily počet publikovaných článků a nebyly 

předvídány v teoretickém základě této práce. Následně je popsán výzkum a na závěr se 

vždy nachází stručné zhodnocení a přehledná tabulka. 

                                                                                                                                               
17 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2011. s. 13 ISBN 978-80-
2461-899-9. 
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 Internetová média Hokej.sk, Hokej.cz, Šport.sk a Sport.cz byla zkoumána 

prostřednictvím vyhledávání relevantních článků v archivech na jednotlivých webech v 

zadaných obdobích. V případě slovenského Deníku Sport byla zvolena kombinace 

postupů. Archiv tištěných vydání je sice dostupný online 
18

, ale začíná se až v roce 

2012. Vzhledem k tomu, že čtyři období vybrány pro tuto práci jsou z roku 2011, tak 

bylo nutné navštívit sídlo redakce přímo v Bratislavě a provést potřebný výzkum tam. V 

případě českého Denníku Sportu byla využita databáze společnosti Newton Media 

SEARCH 
19

, kde jsou dostupné jednotlivé články z tištěných vydání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Dostupný online: sport.aktuality.sk/dennik-sport/ 
19 Dostupný online: mediasearch.newtonmedia.cz 
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4. Praktická část 

4.1 Ohlášení působení klubu 

 Datum prvního oficiálního oznámení o působení klubu v té dané zemi je 

důležitým milníkem. Díky úvodní tiskové konferenci se o dané týmy začaly ve větší 

míře zajímat média a spolu s tím přišlo i zvýšení publicity na veřejnosti. V případě 

klubu HC LEV Poprad jde o datum 9. květen, čili výzkumné období od 8. do 14. května 

2011.  Co se týče týče pražského klubu, tam se první tisková konference uskutečnila 16. 

května - jde tak o výzkumné období od 15. do 21. května 2012. 

 

 V obou případech zasahovali do daných událostí právě probíhající mistrovství 

světa v ledním hokeji. Každoročně jde o nejsledovanější událost jednak veřejnosti v 

České republice a na Slovensku, jakož i médii a jinak tomu nebylo ani v letech 2012 

respektive 2013. V té době se tak o jiných hokejových tématech informuje jen okrajově. 

Celkově tam při srovnání Prahy a Popradu není žádný výraznější rozdíl. Do 

zkoumaných období pochopitelně také nezasahovaly žádné další zápasy jednotlivých 

klubů. 

 

4.1.1 Hokej.sk vs. Hokej.cz 

 Hokej.sk během daného období vydal pouze dva texty. První v den dané události 

9. května 2011, kde poskytuje základní informace o klubu jako novinářský výstup z 

dané úvodní tiskové konference. Druhý a zároveň poslední příspěvek je publikován o tři 

dny později 12. května, a ten pojednává téma, že Kontinentální hokejová liga bude mít 

pozitivní vliv na turistický ruch pod Tatrami. 

 

 Vzhledem k probíhajícímu světový šampionát byla pozornost zaměřena jiným 

směrem i na českých specializovaných hokejových webech včetně Hokej.cz. V tomto 

případě tak o tématu HC LEV Praha vyšel pouze jeden článek. Konkrétně 16. května 

2012, tedy v den, kdy bylo oznámeno oficiálně působení týmu v hlavním městě České 

republiky. 
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4.1.2 Sport.sk vs. Sport.cz 

 Jinak tomu, co se týče pozornosti, nebylo ani v sportovně zaměřených online 

médiích. Slovenský Šport.sk daném výzkumném období vydal na svých stránkách 

pouze jeden text. Opět se jedná pouze o souhrn publikovaný 9. května, který informuje 

o tom, že klub HC LEV Poprad bude hrát od sezony 2011/2012 v KHL, a také nabízí 

další informace jako zázemí, podmínky, umístění v rámci ligové soutěže atd. 

 

 V případě českého Sport.cz jde až o čtyři texty. Den před začátkem výzkumného 

období je vydán text zabývající se tím, že LEV pravděpodobně nebude hrát své domácí 

zápasy v O2 aréně, a také informace o podpisu nového hráče týmu. Následně 16. května 

2012 vyšel článek, který potvrzoval zprávu ohledně zmiňované O2 arény. Další a 

zároveň poslední příspěvek přišel o den později a mluvil o tom, že se nové české posily 

týmu těší na Kontinentální hokejovou ligu v Praze. 

 

4.1.3 Deník Sport vs. Deník Sport 

 Slovenský Denník Šport se rovněž věnoval světovému šampionátu a vydal tak 

jen jediný článek, a to 10. května 2011, který se komplexně zabýval vstupem 

popradského klubu do Kontinentální hokejové ligy.  

 

 V českém Deníku Sport vyšly tři texty. První v daný den 16. května 2012, který 

informuje o tom, že LEV bude působit a hrát domácí zápasy na pražské Spartě. Zbylé 

dva texty jsou ze dne 17. května, přičemž jeden se věnuje základním údajům o týmu a 

druhý je komentářem o tom, nakolik zaujme nový klub pražského diváka. 

 

4.1.4 Celkové hodnocení 

 V daném období česká média informovala o začátku působení klubu celkovým 

počtem 8 článků. V případě slovenských subjektů se jednalo o 4 texty. Jediným 

ovlivňujícím faktorem bylo oznámení nových posil v případě HC LEV Praha. 
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Médium/Klub HC LEV Poprad HC LEV Praha 

Hokej.sk/Hokej.cz 2 1 

Šport.sk/Sport.cz 1 4 

Denník Šport/Denník Sport 1 3 

Celkem 4 8 

Tabulka č. 2: První výzkumné období 

4.2 Začátek letní přípravy 

 Dalším klíčovým milníkem v historii obou klubů je začátek letní přípravy na 

novou sezonu, kde bylo potvrzeno působení klubu v Kontinentální hokejové lize a kde 

byla spuštěna druhá větší mediální vlna týkající se daných mančaftů. V případě klubu 

HC LEV Poprad jde o datum 20. červenec, čili výzkumné období od 19. do 25. 

července 2011. Co se tyče pražského klubu, tam příprava odstartovala 16. července - jde 

tak o výzkumné období od 15. do 21. července 2012. 

 

4.2.1 Hokej.sk vs. Hokej.cz 

 V případě Hokej.sk šlo v období začátku letní přípravy až o 11 článků. První již 

19. července, který informuje o tom, že se Róbert Pukalovič stal asistentem trenéra. 

Následující den vycházejí tři texty - dvě zprávy o začátku letní přípravy a jeden 

rozhovor s hráčem HC LEV Poprad. 21. července jde o tři články, příspěvek s ohlasy 

hráčů a také dvě zprávy o nových posilách v klubu. V následujícím období dvou dnů šlo 

o další dva rozhovory, a také jednu zprávu informující o programu přípravných zápasů 

na léto. 

 

 Hokej.cz publikoval pouze tři články - jeden se souhrnnými informacemi při 

začátku přípravy 16. července a v následujících dnech také vyšly dva rozhovory týkající 

se klubu HC LEV Praha. 
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4.2.2 Sport.sk vs. Sport.cz 

 I slovenský web Šport.sk informoval 19. července 2011 o tom, že novým 

asistentem trenéra HC LEV se stal Róbert Pukalovič. Následující den přišla zpráva o 

startu letní přípravy, k čemu následně vyšel i rozhovor. Nejbohatším na příspěvky 

během tohoto období je 23. červenec, kdy byly publikovány tři texty, přičemž ve dvou 

případech se jedná o rozhovor s asistentem trenéra respektive s hráčem klubu a jedna 

zpráva se věnuje nové posile klubu. Poslední článek v rámci daného zkoumaného 

období vychází 25. července a jde o příspěvek napsaný na základě vyjádření 

sportovního ředitele popradského celku. 

 

 Na webu Sport.cz vyšly v období začátku letní přípravy pouze dva články. Jeden 

text byl publikován v den události 16. července 2012 a věnoval se souhrnnému popisu 

odstartování přípravné části sezony. Druhý článek vydaný o den později informoval o 

nových posilách, které přicházejí do klubu. 

 

4.2.3 Deník Sport vs. Deník Sport 

 

 V případě slovenského Deníku Sport byly vydány čtyři texty. Prvním byla den 

před danou událostí informace o tom, že popradský HC LEV posílí Ľuboš Bartečko. 

Zbývající tři články byly publikovány den po odstartování přípravy, 21. července 2011. 

Šlo o velkou souhrnnou zprávu, ohlasy hráčů, a také byla zveřejněna informace o 

příspěvku 500 000 € do klubu HK Poprad. 

 

 Český Deník Sport uveřejnil tři články. Jeden se již klasicky týkal souhrnu 

začátku letní přípravy. V dalších dvou šlo o rozhovory - s kapitánem Jiřím Novotným, a 

také se zajímavou kanadskou posilou Erikem Christensenem. 
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4.2.4 Celkové hodnocení 

 V daném období tak zkoumaná slovenská média dohromady publikovala celkem 

24 textů týkajících se klubu HC LEV Poprad. V případě českého klubu se jednalo o 8 

článků. Jediným ovlivňujícím faktorem v případě obou klubů, který byl odhalen až 

daným výzkumem, bylo ohlášení nových posil v určených datech. 

Médium/Klub HC LEV Poprad HC LEV Praha 

Hokej.sk/Hokej.cz 11 3 

Šport.sk/Sport.cz 9 2 

Denník Šport/Denník Sport 4 3 

Celkem 24 16 

Tabulka č. 3: Druhé výzkumné období 

4.3 První domácí soutěžní zápas 

 Prvním domácím zápasem oba týmy odstartovaly své působení v druhé 

nejkvalitnější hokejové lize světa. V případě klubu HC LEV Poprad jde o datum 12. 

září, čili výzkumné období od 11. do 17. září 2011. Pražský klub odehrál svůj úvodní 

duel 6. září - jde tak o období od 5. do 11. září 2012. Výsledky v téhle části můžou 

ovlivnit dodateční zápasy, když v případě Popradu se jednalo o jeden souboj doma 16. 

září, zatímco u HC LEV Praha jde o další dva duely odehrané na domácím ledě 8. 

respektive 10. září.  

 

4.3.1 Hokej.sk vs. Hokej.cz 

V případě webu Hokej.sk vyšel první článek 11. září 2011 a věnoval se 

úvodnímu zápasu. Přímo 12. září vyšly hned tři texty a všechny se týkaly premiéry 

klubu v Kontinentální hokejové lize. O den později se jednalo o dva rozhovory k 

zápasu. V průběhu daného období také vyšli ještě čtyři texty - zpráva o novém 

klubovém maskotovi, o sníženém vstupné, a také článek týkající se chyb ve hře mužstva 

a stejně i reportáž ze zmíněného dalšího utkání. 
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Hokej.cz publikoval 2 texty, rozhovor s hráčem a generálním manažerem, již 5. 

září 2012. Následující den šlo o další dva články, zápasovou reportáž, a také ohlasy 

hráčů po premiérovém souboji Prahy v KHL. V následující části výzkumného období se 

jednalo o pět příspěvků, konkrétně dvě zápasové reportáže a k nim další tři rozhovory. 

 

4.3.2 Sport.sk vs. Sport.cz 

Sport.sk informuje o období úvodního zápasu HC LEV Poprad v Kontinentální 

hokejové lize šesti texty. 12. září 2011 byla vydána zápasová reportáž, zatímco o den 

později vyšel ohlašovny článek s názory hráčů a trenéra na úvodní duel. Dále se jedná o 

tři články týkající se následujícího duelu a jeden další rozhovor. 

 

V případě webu Sport.cz jde o 10 textů. První byl vydán 5. září 2012 a věnoval 

se tématu, zda dokáže pražský klub přitáhnout fanoušků na své zápasy. Následující den 

jde hned o čtyři články, preview k zápasu, zápasová reportáž, a také dva rozhovory. 7. 

září vyšly další dva texty. Zbývající tři články mají následující složení - jeden rozhovor 

a dvě zápasové reportáže. 

 

4.3.3 Deník Sport vs. Deník Sport 

 

V případě slovenského Deníku Sport jde o celkový počet 5 článků. 12. září vyšel 

článek, který spojoval téma tragické havárie a týmu HC LEV Poprad. V následujících 

dvou dnech vyšla reportáž a také rozhovor k premiérovému duelu celku v Kontinentální 

hokejové lize. Poslední dva příspěvky byly publikovány v novinách 19. září a opět jde o 

kombinaci reportáže a rozhovoru. 

Ve výzkumu Deníku Sport bylo zaznamenáno 10 článků. Ve třech případech šlo 

o zápasovou reportáž a nacházel se tam také stejný počet rozhovorů. Zbylé články byly 

komentáře tykající se vstupu klubu HC LEV Praha do Kontinentální hokejové ligy, a 

také jedna zpráva byla o spojitosti týmu s leteckou tragédií z roku 2011. 
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4.3.4 Celkové hodnocení 

V slovenských médiích bylo zveřejněno celkem 21 článků, zatímco v těch 

českých 29 textů. Výraznější rozdíl byl způsoben hlavně tím, že se v případě Prahy hrál 

v rámci výzkumného období o jeden domácí zápas navíc. 

Médium/Klub HC LEV Poprad HC LEV Praha 

Hokej.sk/Hokej.cz 10 9 

Šport.sk/Sport.cz 6 10 

Denník Šport/Denník Sport 5 10 

Spolu 21 29 

Tabulka č. 4: Třetí výzkumné období 

4.4 Vánoční zápas 

Dalším obdobím ve výzkumu je Vánoční zápas, vzhledem k tomu, že jde o 

unikát Kontinentální hokejové ligy a vyšel na Lva jak v Popradu, tak i v Praze. V 

případě klubu HC LEV Poprad jde o datum 24. prosinec, čili výzkumné období od 23. 

do 29. prosince 2011 Co se týče pražského klubu, tam se zápas odehrál pochopitelně 

přesně o rok později, 24. prosince - jde tak o výzkumné období od 23. do 29. prosince 

2012. LEV Poprad hrál domácí utkání 22., 24. a 26. prosince, zatímco LEV Praha 

nastoupil dvakrát na zápas v hlavním městě ČR, 23. a 24. prosince a takové 28. prosince 

Ruska. 

 

4.4.1 Hokej.sk a Hokej.cz 

V první zkoumány den vydal Hokej.sk hned čtyři články - dva rozhovory, jeden 

zápasový příspěvek a také zprávu o dobré atmosféře na domácích zápasech. 24. 

prosince 2011 jde o další dva články, opět rozhovor a také zápasová reportáž. Další text, 

týkající se zápasu, vychází 26. prosince a den na to jsou to další dva příspěvky. 

 

Hokej.cz se tématu věnuje HC LEV Praha o něco méně. Dva texty, rozhovor a 

zápasová reportáž, vyšly 23. prosince. O den později vyšel další text, jehož tématem byl 

právě vánoční zápas. Zbývající 3 příspěvky byly publikovány v průběhu 27. - 28. 

prosince. 
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4.4.2 Sport.sk vs. Sport.cz 

 

Webový portál Šport.sk uveřejnil v daném výzkumném období pět textů, třikrát 

šlo o zápasové reportáže, jeden článek se týká dobré atmosféry, a k tomu byl publikován 

i jeden rozhovor týkající se právě vánočního duelu. 

 

Sport.cz uveřejnil od 23. prosince do 29. prosince 2012 hned 7 článků týkajících 

se klubu HC LEV Praha. Ve třech případech šlo o zápasové reportáže, dva rozhovory, a 

také se web v hned dvou článcích věnoval vyhazovu hráče. 

 

4.4.3 Deník Sport vs. Deník Sport 

Slovenský Denník Šport v daném období vydal spolu 6 textů. Dva články z 23. 

prosince se týkaly zápasu, který se hrál den předtím. Jediný slovenský sportovní deník 

vyšel poté 27. prosince, a nacházely se v něm další dva texty, rozhovor a souhrn 

aktuální situace. Zbylé dva příspěvky byly publikovány o den později. 

 

Co se týče českého Deníku Sport, tam jde o jen o tři texty v daném období 

kolem Vánoc, přičemž jde dvakrát o reportáž ze zápasu, a také je tam publikován jeden 

rozhovor. 

 

4.4.4 Celkové výsledky 

Slovenská média vydala celkem 21 článků, které se týkaly klubu HC LEV 

Poprad, zatímco v případě českých médií šlo o 16 textů, jejichž hlavním tématem byl 

jediný český zástupce v Kontinentální hokejové ligy. Žádný výraznější faktor neovlivnil 

toto období, pražský klub sice odehrál o jeden zápas více, ale duel v Popradu ze dne 22. 

prosince měl přesah i do výzkumu. 
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Médium/Klub HC LEV Poprad HC LEV Praha 

Hokej.sk/Hokej.cz 10 6 

Šport.sk/Sport.cz 5 7 

Denník Šport/Denník Sport 6 3 

Spolu 21 16 

Tabulka č. 5: Čtvrté výzkumné období 

4.5 Poslední domácí soutěžní zápas 

Stejně jako první domácí soutěžní zápas jednotlivých klubů Kontinentální 

hokejové ligy nemůže chybět ve výzkumu ani poslední domácí soutěžní zápas sezony. 

V případě klubu HC LEV Poprad jde o datum 19. února 2012, čili výzkumné období od 

18. do 24. února 2012. V případě klubu HC LEV Praha jde o datum 25. února 2013, čili 

výzkumné období od 24. února do 2. března 2013. 

 

Faktorů, které by mohly ovlivnit výsledek tohoto zkoumaného období, je 

několik. V případě HC LEV Poprad poslední domácí soutěžní zápas není zároveň i 

posledním zápasem dané sezony, jako je tomu v případě HC LEV Praha. Tento způsob 

byl zvolen jako nejvíce objektivní vzhledem k tomu, že se obecně výrazně liší počet 

novinářských výstupů pokrývajících zápasy hrané v domácím prostředí, kde jich je 

výrazně více než při zápasech hraných venku, a proto není možné objektivně 

porovnávat z hlediska mediálního pokrytí zápas hraný doma a venku. 

 

Pro úplnost je třeba dodat, že v případě HC LEV Poprad kromě posledního 

domácího soutěžního utkání v rámci zkoumaného období patří i další zápas, hraný na 

ledě venku 24. února 2012. Stejně další zápas kromě posledního domácího, odehrál v 

rámci zkoumaného období i tým HC LEV Praha, a to na domácím ledě 23. února 2013. 

 

4.5.1 Hokej.sk vs. Hokej.cz 

Co se týče serveru Hokej.sk, tak ten 18. února nepublikoval žádný text, jehož 

tématem by byl klub HC LEV Poprad. Nejvíce článků ve sledovaném období, až čtyři, 
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vyšly v den posledního domácího zápasu 19. února. Kromě reportáže ze zápasu se 

zbývající tři příspěvky týkaly posezonních autogramiády, zranění hráče a dále 

budoucnosti klubu. Den na to, 20. února, publikoval Hokej.sk další dva články, z toho 

jeden o budoucnosti klubu, druhý se týkal krádeže počítačů z kanceláře HC LEV 

Poprad. V dalších čtyřech zkoumaných dnech publikoval Hokej.sk už pouze jeden další 

příspěvek, což byla reportáž ze zápasu hraného na ledě venku 24. února. 

 

Hokej.cz uveřejnil den před posledním domácím zápasem sezony, 24. února, dva 

články týkající se klubu HC LEV Praha. V obou případech se jednalo o informace 

týkající se souboje odehraného v tento den. Stejně dva články, reportáž a pozápasový 

rozhovor, vydal server zaměřený na hokej v den zkoumaného posledního domácího 

zápasu sezony 25. února. V dalším období byl vydán už jen jeden text, a to rozhovor s 

generálním manažerem hodnotící celou sezonu 26. února. 

 

4.5.2 Šport.sk vs. Sport.cz 

Slovenský server Šport.sk v den před posledním domácím zápasem premiérové 

sezony 18. února nevydal ani jeden příspěvek týkající se klubu HC LEV Poprad. 

Následující den byl vydán jeden text - reportáž z daného zápasu. Nejpočetnějším na 

příspěvky byl 20. únor, kdy web Šport.sk uveřejnil hned tři články, dva přímo o zápase 

klubu a jeden pojednávající možnost odchodu týmu do Prahy. Příspěvek s podobným 

zaměřením vyšel na Šport.sk i den na to. 23. února dále vyšel rozhovor hodnotící 

sezonu s hráčem HC LEV a sledované období zakončil text o den později věnující se 

zápasu hranému 24. února. 

 

Sport.cz se tématu HC LEV Praha v daném období věnoval o něco méně. 24. 

února respektive 25. února server vydal reportážní článek k daným zápasům. Nejvíce 

textů vyšlo 26. února, kdy Sport.cz publikoval dva příspěvky - jeden článek s ohlasy 

hráčů po vypadnutí v play-off a druhý hodnotící rozhovor s generálním manažerem HC 

LEV Praha. 
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4.5.3 Denník Šport vs. Deník Sport 

Slovenský Denník Šport věnuje týmu HC LEV Poprad ve svém vydání 18. února 

2012 hned tři články - o definitivní neúčasti v play-off, o posezonní autogramiádě a také 

o budoucnosti a možném stěhování do Prahy. Po nedělní pauze, kdy noviny 

nevycházejí, jsou to ve vydání 20. února další 3 články, které se týkají jednak hodnocení 

sezony, a také nejasné budoucnosti klubu. 21. února byla publikována jediná zpráva, a 

to o krádeži počítačů v kanceláři HC LEV Poprad. 22. února opět jde o jeden příspěvek, 

hodnotící rozhovor s jedním z hráčů klubu. Jeden podobně laděný rozhovor s jiným 

hráčem se rovněž nachází i ve vydání poslední den sledovaného období, 24. února. 

 

Český Deník Sport publikoval hned v první den výzkumu tři články, ve dvou šlo 

o zápasové rozhovory a třetí byl text zpracován na základě pozápasových ohlasů trenéra 

HC LEV Praha. 26. února, kdy se konal poslední domácí zápas sezony, vyšly dva 

příspěvky, přičemž se jednalo o rozhovor s gólmanem a článek shrnující ukončenou 

play-off sérii proti mužstvu CSKA Moskva. Další dva texty vyšly i 27.2. Jednalo se o 

rozhovor s generálním manažerem klubu Normundem Sejejsem a k tomu celkový 

komentář k úvodní sezoně pražského celku v Kontinentální hokejové lize. 

 

4.5.4 Celkové hodnocení 

Ve vybraných slovenských médiích během zkoumaného období vyšlo celkem 23 

článků, zatímco ve vybraných českých médiích šlo o 16 článků.  

 

Mimo výše předpokládaných faktorů výsledky v tomto sledovaném období 

ovlivnily dva nečekané faktory. Prvním bylo vykradení počítačů z kanceláře HC LEV 

Poprad, o kterém jedním článkem informovali všechna tři zkoumaná slovenská média. 

Druhým faktorem, který se opět týká slovenského klubu, bylo otevření témata možného 

stahování se mužstva do Prahy. 
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Médium/Klub HC LEV Poprad HC LEV Praha 

Hokej.sk/Hokej.cz 7 5 

Šport.sk/Sport.cz 7 4 

Denník Šport/Denník Sport 9 7 

Spolu 23 16 

Tabulka č. 6: Páté výzkumné období  

4.6 Vyhodnocení výzkumu 

 Co se týče celkového počtu článků, na slovenské straně jich v daných obdobích a 

médiích vyšlo dohromady 93, zatímco v případě českých médií se jedná o 78 textů. 

Výzkum tak ukázal rozdíl v množství publikovaných textů mezi týmy HC LEV Poprad 

v sezoně 2011/2012 a HC LEV Praha. 

 V případě hokejově specializovaných webů, slovenský Hokej.sk uveřejnil 40 

příspěvků ve srovnání s 24 na Hokej.cz. Nejvýraznější byl rozdíl, co se týče období 

začátku letní přípravy (8 článků). Ten nebyl způsoben žádným viditelným vnějším 

faktorem a poukazuje na vyšší mediální zájem o klub. Česká webová stránka 

nepřekonala slovenskou v žádném ze zkoumaných období. Hokej.cz dosáhl nižší čísla i 

přes partnerství s pražským mužstvem. 

 Šport.sk a Sport.cz informovali o klubu HC LEV shodně 28 příspěvky. I v tomto 

případě byl nejvýraznější rozdíl zaznamenán v období, které zkoumalo začátek přípravy 

týmu na premiérový ročník a to v poměru 9 ku 2 pro slovenský Šport.sk. Opět je nutné 

konstatovat, že vzhledem k absenci externího faktoru to opět dokazuje větší zájem 

daného média o celek HC LEV Poprad. Sport.cz předběhl svého konkurenta v případě 

oznámení klubu, a také prvního domácího zápasu a vánočního souboje. 

V případě tištěných sportovních deníků uveřejnil více textů ten český, a to v 

celkovém počtu 26. Slovenský Deník Sport publikoval ve zkoumaných obdobích o 

jeden příspěvek méně. Tento rozdíl vznikl na základě toho, že český deník byl 

partnerem klubu a také ve zkoumaných obdobích vyšly o čtyři čísla více. Největší rozdíl 

je, co se týče prvního domácího duelu, kde je rozdíl pěti textů, který vznikl hlavně na 

základě toho, že v případě Prahy byl odehrán o jeden zápas více. 
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Médium/Klub HC LEV Poprad HC LEV Praha 

Hokej.sk/Hokej.cz 40 24 

Šport.sk/Sport.cz 28 28 

Denník Šport/Denník Sport 25 26 

Spolu 93 78 

Tabulka č. 7: Celkový přehled  
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Závěr 

Tato bakalářská práce nabízí srovnání české a slovenské mediální scény, co se 

týče sportovních redakcí online a tištěných médií na příkladu zobrazování klubů HC 

LEV Poprad a HC LEV Praha. Unikátnost dané situace, která byla popsána v teoretické 

části této práce, nám poskytla téměř ideální podmínky na dané porovnávání. 

 

 Text přináší detailnější pohled na slovenská a česká média zaměřené na sport 

respektive hokej a také na jejich fungování. Na teoretickém základě, který popisuje 

projekty klubů Kontinentální hokejové ligy, je následně postavena i praktická část, která 

se věnuje rozboru vybraných období, přičemž je využívána jednak kvalitativní obsahová 

analýza s popisem jednotlivých faktorů, které mohly ovlivnit zobrazování jednotlivých 

událostí, a také kvantitativní analýza zaměřena na konkrétní počty článků v jednotlivých 

médiích a datech. 

 

 Výzkumný celek práce byl zaměřen na pět pečlivě vybraných období tak, aby se 

danými podmínkami co nejvíce na sebe podobaly, jako v případě popradského tak i 

pražského klubu. Dosáhnout stoprocentní shodu je sice nemožné, ale díky pečlivému 

zpracování a rešerši, která předcházela napsání práce, jsou podmínky ke srovnání blízké 

k této zmíněné hranici. Vybrat stejné události pro výzkum bylo možné díky tomu, že 

oba kluby v premiérové sezoně procházely stejnými fázemi opakujícími se jako 

v případě Popradu, tak i Prahy. 

 

 Některé jevy a výsledky byly už pojmenovány v souhrnu jednotlivých 

výzkumných částí, proto se závěr věnuje tomu nejdůležitějšímu. V první řadě je nutné 

zmínit, že hypotéza mluvící o tom, že měla média větší motivaci informovat o klubu HC 

LEV Poprad v porovnání s klubem HC LEV Praha, vzhledem k poloze daných míst, se 

splnila. Kromě výzkumné části byla také potvrzena v rozhovoru s Janem Rachotem, 

který byl proveden na závěr práce. „Nejen sportovní kluby, ale i spousta kultury a 

zábavy, to je Praha. Všechny kluby zde bojují o pozornost. V Popradu byl LEV fenomén, 

v Praze je to jeden jedna ze zábav." 
20

 

 

 Ve třech zkoumaných slovenských médiích bylo během pěti období ze sezony 

                                                 
20 Původní rozhovor s Janem Rachotou pro tuhle práci 



   

 

35 

  

2011/2012 publikovaných dohromady 93 článků týkajících se týmu HC LEV Poprad, 

zatímco v případě České republiky a ročníku 2012/2013 se jedná o 78 textů. Co se týče 

sportovních deníků a také internetových serverů Šport.sk a Sport.cz je situace téměř 

vyrovnaná, v případě Hokej.sk a Hokej.cz šlo o rozdíl až 16 příspěvků. 

 

 Je však nutno podotknout, že jako tištěný Deník Sport, tak i web Hokej.cz patřily 

v úvodní sezoně mezi mediální partnery klubu. „Jsou to bartery, kdy média čerpají na 

stadionu reklamní prostor. Hlavní mediální partneři pak mají například garantovány 

cesty redaktora na zápasy venku." 
21

 Co se týče slovenského prostředí, tam něco 

takového podle slov Jana Rachoty neexistovalo. „Přiznal se, že jsem je chtěl získat. 

Něco bylo rozjednané, ale zaseklo se to na budgetu. Bartery jsou v mediálním sektoru 

více rozvinuté v Čechách." 
22

 Český Deník Sport také na rozdíl od toho slovenského 

vychází i v neděli.  

 

 Jak se také ukázalo ve zmíněném rozhovoru, na Slovensku měli novináři v 

sezoně 2011/2012 o něco horší podmínky na práci v porovnání s kolegy o rok později v 

případě Prahy. „Bylo to zejména osobou sportovního ředitele v Popradu, Sergeje 

Sošnikova, který byl zcela nekomunikativní. S více informacemi by šlo lépe hospodařit. 

V Praze mají dle mého názoru novináři výrazně více informací a možností." 
23

 

 

 Manažer komunikace s médii v obou zkoumaných úvodních sezonách byl také 

konfrontován s konečnými výsledky, které vyznívají ve prospěch Popradu. Možné 

příčiny zhodnotil následovně: „Slováci vzali LEV více za svůj. V Praze o pozornost musí 

bojovat jak v médiích, tak na veřejnosti. Novináři na Slovensku měli více než pracovní, 

spíše srdeční přístup. Ale to je obecný jev, vidět to nejvíc na podobné televizního 

zpravodajství z KHL." 
24

 

 

 Samotný výzkum na základě kvantitativní a kvalitativní obsahové analýze by 

vzhledem k různým faktorům jednoznační objektivní výpovědní hodnotu neměl. 

Výsledky jsou však kromě teoretické části podpořeny rovněž rozhovorem s osobou, 

                                                 
21 Původní rozhovor s Janem Rachotou pro tuhle práci 
22 Tamtéž 
23 Tamtéž 
24 Tamtéž 
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která je nejkompetentnější se o dané věci vyjadřovat, a to Janem Rachotem. A z těchto 

výše uvedených důvodů je tak možné na závěr práce konstatovat, že slovenské 

sportovně a hokejově zaměřené online a tištěná média se o klub HC LEV Poprad v 

premiérové sezoně 2011/2012 zajímali o něco více, než tomu bylo v případě českých 

médií a týmu HC LEV Praha v jeho úvodním ročníku 2012/2013. 

 

 

Summary 

This diploma thesis offers the comparison between the Slovak and Czech media 

landscape concerning the sports media on the internet and in the print and they approach 

to the hockey clubs HC LEV Poprad and HC LEV Praha.  

 

The text brings the detailed scoop on the Slovak an Czech sports media and how 

they are working. The theoretical part describes the Kontinental hockey league, while 

the practical part is dedicated to the research how many articles were written about HC 

LEV over the chosen periods. 

 

Five of these periods were chosen in a way that they would be similar to each 

other in both the researched projects. This was possible thanks to th situation, that the 

both clubs were going through the same phases in their first season in the prestigeous 

KHL. 

 

Some important results were reached in the theoretical part, which was followed 

by the practical part and also the interview with Jan Rachota, the media manager in both 

HC LEV Poprad and HC LEV Prague, was conducted for the purpose of this diploma 

thesis. 

 

In Slovak media there were 93 articles published whereas in Czech media there 

were found 78 articles concerning the HC LEV subject. The biggest difference was 

when it came to the comparison of Hokej.sk and Hokej.cz. The czech hockey-

specialised web published 16 articles less. 

 



   

 

37 

  

These all factors showed the tendency of Slovak media giving more coverage to the 

club HC LEV Poprad over the season 2011/2012 in comparisin with the Czech media 

and HC LEV Praha over their first season in Kontinental hockey league. This was also 

proven by the mentioned interview. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Janem Rachotou, mmanažerem pro komunikaci s médií 

(Sezona 2011/2012 HC LEV Poprad, Sezona 2012/2013 HC LEV Praha) vykonaný 4. 

května 2014 v Praze. 

 

Jaká kritéria byla stanovena pro získání akreditace HC LEV? Odlišovala se daná 

kritéria v porovnání Popradu a Prahy?  

 

V Praze jsme se snažili v první sezoně příliš akreditace neomezovat, chtěli jsme KHL 

představit široké veřejnosti. Ale přednost samozřejmě měla celostátní media, TV a 

významné internetové servery. Podobně tomu bylo i v Popradě. Tam byla ve větší míře 

zastoupena zahraniční media. Ta do Prahy jezdila spíše jednorázově.  

 

Zaregistroval jste nějaké rozdíly v mediálním zájmu o tým?  

 

Ano, novináři na Slovensku měli více než pracovní, spíše srdcový přístup. Ale to je 

všeobecný jev, vidět to nejvíce na podobě televizního zpravodajství z KHL. 

 

Dá se považovat servis, který klub poskytoval novinářům, v obou případech za 

přibližně stejný? 

 

Ne. Bylo to zejména osobou sportovního ředitele v Popradě, Sergeje Sošnikova, který 

byl zcela nekomunikativní. S více informacemi by šlo lépe hospodařit. V Praze mají dle 

mého názoru novináři výrazně více informací a možností. 

 

Bylo těžké získat si v Praze pozornost vedle hokejové Sparty, Slavie a dalších 

tradičních sportovních klubech v porovnání s Popradem, kde byl jenom jeden 

hokejový extraligový klub? 

 

Rozhodně. Nejen sportovní kluby, ale i spousta kultury a zábavy, to je Praha. Všechny 

kluby zde bojují o pozornost. V Popradě byl LEV fenomén, v Prahe je to jeden jedna ze 

zábav.  
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Výsledky výzkumu ukazují, že ve vybraných médiích a událostech bylo o něco větší 

mediální pokrytí úvodní sezony KHL v Popradě. Dokázal byste uvést další možné 

důvody, proč tomu tak bylo? 

 

Jak jsem již řekl, Slováci vzali LEV více za svůj. V Praze o pozornost musí bojovat jak 

v médiích, tak na veřejnosti. 

 

Měl klub HC LEV Poprad mediální partnery? Jestli ano, tak o která média se 

jednalo a jaký servis navíc jim byl poskytován na základě tohoto partnerství?  

 

Přiznám se, že jsem je chtěl získat. Něco bylo rozjednané, ale zaseklo se to na budgetu. 

Bartery jsou v mediálním sektoru více rozvinuté v Čechách. 

 

 

A co se týče Lva Praha v úvodní sezoně? 

Ano, měl prakticky totožné partnery jako nyní. Jsou to bartery, kdy média čerpají na 

stadionu reklamní prostor. Hlavní mediální partneři pak mají například garantovány 

cesty redaktora na zápasy venku. 

 

Je podle vás přístup hráčů a členů realizačního týmu směrem k médiím v KHL 

podle vás odlišný v porovnání s extraligou? V jakých konkrétních situacích se to 

případně projevuje?  

 

Ano, určitě. V KHL působí ostřílení hráči, je vidět, že jsou vychovaní směrem k 

médiím. Projevuje se to zejména na přístupu a ochotě akceptovat média jako partnera, 

ne nutné zlo. Takže celkové chování určují zkušenosti. 

 

Z vašich osobních zkušeností, v čem je rozdíl ve styku klubu s novináři, co se týče 

českého extraligového klubu a celku hrajícího Kontinentální hokejovou ligu?  

 

V extralize působíte na regionální úrovni, pracujete většinou se zpravodaji z kraje. Klub 

KHL se profiluje jako celostátní, má zájem tak i působit. Nejvíce je zde velký důraz i na 

zahraniční média. 


