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Abstrakt 

Tato diplomová práce s názvem „Mediální obraz české hokejové reprezentace v letech 2010 - 

2015“ se zabývá prezentací české hokejové reprezentace při mistrovstvích světa v letech 

2010, 2013 a 2015 v Mladé frontě Dnes a ve Sportu. Zaměřuje se na to, jaký mediální obraz 

vybrané tituly vytvořily při šampionátech s odlišnými průběhy, výsledky a okolnostmi. 

Teoretická část představuje pojmy, metody a postupy. Zaměřuje se na představení sémiologie, 

jejích principů a vysvětluje základní pojmy, se kterými sémiologie a sémiotická analýza 

pracují. Další oblastí je mediální konstrukce reality, která je důležitá pro analýzu mediálního 

obrazu. Významným bodem představených teoretických východisek je mediální pokrývání 

sportovních událostí, mýty s ním spojené, celebritizace sportovců nebo prezentace národní 

hrdosti a identity na pozadí sportovních událostí. V metodologické části je kromě základních 

postupů představen také výzkumný projekt vysvětlující téma, cíl a vzorek výzkumu 

a výzkumné otázky, na které se zaměřuje následná praktická část práce. Texty z Mladé fronty 

Dnes a Sportu jsou analyzovány pomocí sémiotické analýzy. V souvislosti se základním cílem 

práce a s teoriemi představenými v její první polovině se analýza věnuje mediálnímu obrazu 

v dobách úspěchu a neúspěchu českého národního hokejového týmu a proměnám tohoto 

obrazu, ale také případnému zatracování týmu po počátečních neúspěších. Další otázky 

se zaměřují na spojování úspěchu či neúspěchu s národní hrdostí a identitou, mediální obraz 

hráčů jako hrdinů, či stereotypní prezentace. Vzhledem k výrazné roli v článcích je jedna 

výzkumná otázka věnována také postavě Jaromíra Jágra. 

 

 



  

Abstract 

This thesis entitled "The Media Image of the Czech Hockey Team in the years 2010 - 2015" 

deals with the presentation of the Czech national ice hockey team at the World 

Championships in 2010, 2013 and 2015, in the Mlada fronta Dnes and the Sport daily 

newspapers. It focuses on the media image created during the championships with different 

process, results and circumstances. The theoretical part presents the concepts, methods 

and procedures. It focuses on the introduction of semiotics, its principles and explains the 

basic concepts of the semiotics and semiotic analysis work. Another area is the media 

construction of reality, which is important for analyzing media image. The media coverage 

of the sports events, myths associated with it, creating a statute of athletes´ celebrities or 

presentation of national pride and identity in the background of sports events are 

the important topics of the presented theoretical starting points. In the methodological part 

there is presented the research project explaining the topic, objective and a sample of the 

research, the tasks of the research and also questions addressed in subsequent practical part. 

Texts from the Mlada fronta Dnes and the Sport are analyzed using the method of semiotic 

analysis. In connection with the basic aim of the thesis and theories introduced in the first 

half, the analysis works with the media image in the period of success and failure of 

the Czech national hockey team, the changing of the image, but also the possible 

condemnation of the team after the initial lack of success. Other questions focus on linking 

the success or failure with the national pride and identity, the media image of players 

as heroes, or some stereotypical presentations. Due to the significant role of Jaromir Jagr 

in the articles, one research question is also focused on his media image. 
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ÚVOD 
Lední hokej je považován za divácky nejpopulárnější sport v České republice. Vrcholnému 

zájmu se u nás dostává zejména mužskému reprezentačnímu týmu. Tomu odpovídá 

i pozornost, kterou média referování o důležitých hokejových reprezentačních akcích věnují.  

Média mají moc konstruovat mediální realitu a vytvářet obraz osoby, skupiny, instituce 

či společenství. Stejné je to i v případě hokejové reprezentace a jejího obrazu, který tuzemská 

média vytvořila v průběhu let v závislosti na tom, jaké období reprezentace prožívala, když 

měla úspěchy a když se jí nedařilo. Ve své práci zkoumám, zda se její obraz v médiích 

nějakým způsobem měnil a pokud ano, jakým směrem.  

Tato práce se zabývá obdobím mezi lety 2010 a 2015. V určeném časovém úseku lze totiž 

nalézt úspěchy, neúspěchy i specifické okolnosti působení české hokejové reprezentace 

na významných mezinárodních akcích, tedy na mistrovstvích světa. Světový šampionát v roce 

2010 česká reprezentace vyhrála a získala titul mistra světa. Naproti tomu v roce 2013 Češi 

vypadli ve čtvrtfinále. Práce zhodnotí navíc také mistrovství světa v roce 2015, které se 

konalo v České republice. Je tak mezi ostatními světovými turnaji výjimečné, média se mu 

významně věnovala nejen ve sportovních přílohách a mediální obraz reprezentace na tomto 

šampionátu by mohl dostat specifickou podobu nejen s ohledem na její sportovní výsledek 

na tomto turnaji.  

Rozdíly v referování o hokejové reprezentaci v době, kdy zvítězí a při neúspěchu jsou zcela 

přirozené. Ve své práci se spíše zaměřuji na to, zda se mění celkový obraz hokejové 

reprezentace, jak ho nabízejí média. Jedná se o stejnou skupinu, které se v danou chvíli daří 

a jindy příliš ne? Nebo zde máme mediální obraz jakoby dvou zcela odlišných skupin 

v dobách zdaru a nezdaru? Dochází na jedné straně k přílišnému vynášení do nebes 

a přehnanému zatracování na straně druhé? V případě mistrovství světa pořádaného v České 

republice lze z referování médií o této akci vytušit vztah celé republiky k hokeji potažmo 

k jeho reprezentaci. Alespoň do té míry, do které se na jeho realizaci podílejí média. Ta 

v souvislosti s výsledky české hokejové reprezentace vytvářejí také koncept národní identity. 

Zároveň se v národním týmu často objeví hráč či hráči, kteří v rámci mediální prezentace 

odpovídají definici sportovního hrdiny.  

V pokusu na odpověď na výše zmíněné vidím právě význam předkládané práce. 

Z historického hlediska je lední hokej v České republice zcela výjimečný fenomén, který 
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mnohdy přesahuje hranice běžného sportovního klání. Proto jsem k otázkám o úspěchu 

a neúspěchu přiřadila i ty, vztahující se k národní identitě nebo mediální prezentace týmu 

hokejistů, která často jde za pouhý pohled sportovního výkonu. 
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„Zdá se, že fyzické reality proporčně ubývá spolu s rozvojem symbolické činnosti člověka. 

Místo, aby se zabýval věcmi samotnými, člověk v jistém smyslu permanentně rozmlouvá sám 

se sebou. Natolik se zavinul do lingvistických forem, uměleckých obrazů, mytických symbolů 

nebo náboženských obřadů, že už nic nevidí a nepoznává jinak než prostřednictvím 

artificiálního média.“ Ernst Cassirer, Esej o člověku 

SÉMIOLOGIE 
Na začátku představím pro úvod do problematiky sémiologii jako vědu. Jazyk je lidský fakt, 

je to sociální instituce, která se však liší od institucí typu politických, právních a dalších. 

Jazyk je znakový systém, který vyjadřuje ideje. Tím nese podobnost například s písmem, 

symbolickými rituály, vojenskými signály, zdvořilostními formami nebo abecedou 

hluchoněmých. Na základě toho lze stanovit sémiologii (z řeckého sēmiˆon – znak) jako vědu, 

která studuje život znaků v životě společnosti. (de Saussure, 1989: 52) 

Sémiotika je nauka o významu a smyslu znaků. (Doubravová, 2002: 9). Obecná sémiotika 

zahrnuje teorii kódů a teorii znakové produkce, která bere v úvahu široký okruh jevů, mezi 

které zařazuje také běžný způsob užívání jazyků, evoluci kódů, estetickou komunikaci, 

interaktivní komunikativní chování a další jevy. (Eco, 2009: 11). Obecná teorie sémiotiky by 

měla nabídnout vhodnou formální definici pro každý druh znakové funkce bez ohledu na to, 

jestli byl popsán a kódován, či ne. (Eco, 2009: 13). Je důležité hned zpočátku alespoň stručně 

definovat znak – smyslově vnímatelný prvek, který odkazuje k jinému fenoménu (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010: 126); a také kód – systematická organizace znaků, jejich významů 

a vztahů mezi nimi sloužící k přenosu sdělení mezi komunikátorem a adresátem. (Reifová 

a kolektiv, 2004: 96). 

Sémiotika umožňuje studovat kulturu jako celek a tím pohlížet na velkou řadu objektů 

a událostí jako na znaky. Zabývá se vším, co může být chápáno jako znak. Tím je vše, co 

můžeme chápat jako významovou substituci něčeho jiného. (Eco, 2009: 15) 

 

Sémiologie je obecná věda. Její zákony lze uplatnit na lingvistiku, která se tak zařadí 

do oblasti jasně vymezené v souboru lidských faktů. Sémiologie by totiž podle Saussura měla 

být součástí sociální psychologie. (de Saussure, 1989: 52). V analýze praktické části této 

práce bude možné vidět spojitosti se sociální psychologií, kdy některé významy, které texty 

nesou, se právě této oblasti dotýkají. 
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Každá skutečnost, která něco reprezentuje, se může stát znakem. Nebude mít ale význam 

pro člověka, který neví, co znamená. Brát na něco zřetel, věnovat věcem, vlastnostem 

a vztahům pozornost, rozpoznávat jejich souvislosti je nutným předpokladem znalosti 

významu. Nabývání významu se říká semióza. Pokud víme nebo tušíme, že máme co dělat 

právě se znaky, jedná se o sémiosféru. Sémiotika se zabývá vztahy mezi předměty. 

(Doubravová, 2002: 9-10). Semióza je proces, při kterém k některému pojmu, předmětu, 

události, jevu nebo osobě přiřazujeme příslušný znak. (Černý, Holeš, 2004: 16) 

Další nezbytná skutečnost o znaku je jeho důležitá vlastnost, že se vždy do jisté míry vymyká 

vůli jednotlivce i společnosti. Tato vlastnost se jasně projevuje až v jazyce, de Saussure však 

tento problém chápal jako především sémiologický. Pro odhalení pravé povahy jazyka je 

důležité poukázat na jeho společné rysy se všemi ostatními systémy téhož řádu. Díky tomu 

při uvažování například o rituálech či zvycích jako o znacích, tato fakta vyvolají potřebu 

zahrnout je do sémiologie a vykládat je skrze její zákony. (de Saussure, 1989: 53). Pokud 

ale chceme jazyk poznávat, je třeba vzít v úvahu jeho zaznamenání. Jazyk je společenský 

produkt uložený v mozku každého jednotlivce. Obecně ho ale lidé poznávají skrze písmo. 

Pro svědectví z minulosti je třeba se obracet na písemná svědectví. Písmo je sice samo o sobě 

vnitřnímu systému jazyka cizí, ale jazyk je jím nepřetržitě reprezentován. (de Saussure, 1989: 

58)  

Při rozebírání znakových funkcí je však třeba odlišit signifikaci, která vyžaduje teorii kódů, 

od komunikace vyžadující teorii znakové produkce. Tento rozdíl neodpovídá rozdílu mezi 

langue (jazyk) a parole (mluva). Signifikační systém a tím i kód existuje, pokud je 

společensky konvencionalizovaná možnost generování znakových funkcí. Na druhé straně 

komunikační proces potřebuje možnosti nabízené signifikačním systémem, které jsou 

využívány tak, aby fyzicky produkovaly vyjádření mnoha praktických cílů. Rozdíl mezi 

těmito přístupy je tak rozdílem mezi pravidly a procesy. (Eco, 2009: 12) 

Sémiotika studuje všechny kulturní procesy jako procesy komunikace. Existuje rozdíl mezi 

sémiotikou komunikace a sémiotikou signifikace, tyto přístupy ale kvůli tomu nejsou 

v opozici. Komunikativní proces je cesta signálu (ne nutně znaku) od zdroje (prostřednictvím 

vysílače, kanálu) k cíli. Nejde tedy o signifikaci, ale o přenos nějaké informace. O proces 

signifikace se jedná v případě, že je cílem lidská bytost či „adresát“. Pokud není signál 

pouhým stimulem, ale vzbuzuje u adresáta interpretační reakci. Tento proces je možný díky 

existenci kódu. Kód je systém signifikace, když spojuje přítomné entity s nepřítomnými 
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jednotkami. Když něco, co je momentálně prezentováno adresátovu vnímání, zastupuje něco 

jiného, jde o signifikaci. Důležité je, že kód bude předvídat ustanovenou shodu mezi tím, co 

zastupuje, a jeho korelátem, platnou pro každého možného adresáta, i když žádný adresát 

neexistuje a existovat nebude. (Eco, 2009: 16-17) 

 

Signifikační systém je autonomní sémiotický konstrukt. Je to abstraktní modus existence a je 

nezávislý na jakémkoliv možném komunikačním aktu, který umožňuje. Naopak: každý akt 

komunikace k lidské bytosti nebo mezi lidskými bytostmi (nebo jakýmkoliv jiným 

inteligentním biologickým či mechanickým zařízením) předpokládá systém signifikace jako 

svou nutnou podmínku. (Eco, 2009: 17) To, že pohlížíme na kulturu, jako na sémiotiku 

neznamená, že kultura je pouze signifikace a komunikace, ale že jí můžeme porozumět 

důkladněji, pokud ji ze sémiotického hlediska budeme nahlížet. Systémy významů, chápány 

jako systémy kulturních jednotek, jsou organizovány jako struktury (sémantická pole a osy). 

Řídí se stejnými pravidly jako struktury znakového prostředku. Existuje alespoň jeden 

způsob, jak chápat všechny kulturní jevy na sémiotické rovině – vše, co nemůže být 

v sémiotice studováno žádným jiným způsobem, je studováno na úrovni strukturální 

sémantiky. Kulturní jevy jsou obsahy možné signifikace, musejí být nazírány jako 

signifikační prostředky. Každá entita se v kultuře může stát sémiotickým jevem, zákony 

signifikace jsou zákony kultury. Kultura umožňuje nepřetržitý proces komunikativních 

výměn. (Eco, 2009: 39-41) 

 

 

Obecné principy sémiologie 

 

V teoretických východiscích se budu věnovat znaku ještě blíže, protože jeho představení je 

jedním ze základů sémiologie. O definici znaku se pokoušelo mnoho sémiotiků, většina z nich 

se zatím shoduje, že znak je: 1. něco, za čím se skrývá něco jiného a 2. existuje někdo, kdo si 

takový vztah uvědomuje. První část definice je připisovány svatému Augustinovi, druhá část 

Charlesovi Sandersovi Peirceovi. (Černý, Holeš, 2004: 16)  
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„Jazykový znak nesjednocuje věc a jméno, ale pojem a akustický obraz. Akustický obraz není 

materiální zvuk, něco čistě fyzického, ale psychický otisk tohoto zvuku, reprezentace
1
, o které 

nám poskytují svědectví naše smysly.“ (Saussure, 1989: 96) 

„Jazykový znak je tedy psychická jednotka o dvou stránkách, kterou si lze znázornit 

obrázkem: 

↑pojem↓ 

↑akustický obraz↓“ (Saussure, 1989: 97) 

Tyto prvky jsou spjaty a jeden vyvolává druhý. Znak je používán pro označení celku, pojem 

akustický obraz nahrazují termíny označované a označující. Ty jsou odlišeny od sebe 

i od celku, jehož jsou součástí. (Saussure, 1989: 97)  

Znak funguje na dvou principech – arbitrárnost znaku a lineární povaha označujícího. 

Arbitrárnost znaku vyjadřuje svazek sjednocující označující a označované. Pokud je znakem 

myšlen celek plynoucí z asociace označujícího a označovaného, lze říci, že jazykový znak je 

arbitrární. Každý výrazový prostředek přijímaný určitou společností spočívá v zásadě 

na kolektivním zvyku, nebo na konvenci. Pravidla nás nutí, abychom znaky užívali. 

(Saussure, 1989: 98)  

Arbitrárnost znaku nám umožňuje lépe pochopit, proč může sociální fakt sám vytvářet 

jazykový systém. Aby se mohly stanovit nějaké hodnoty, je nutná existence společenství.  Je 

nutný úzus a všeobecný konsenzus. Jednotlivec nemůže ustálit žádnou hodnotu. (Saussure, 

1989: 141) 

Symbol je znak, který je konstituován jen, nebo převážně tím, že se jako znak užívá a chápe, 

lhostejno zda jde o úzus přirozený nebo konvenční a také bez ohledu na motivy, které 

původně určily jeho volbu. (Peirce, 1997: 72). Z hlediska sémiotiky jsou symboly zajímavé 

pro své velice široké využití ve všech oblastech, které nás zajímají. (Černý, Holeš, 2004: 188). 

Symboly jsou fyzickými reprezentacemi ideje, kterou svou materiální podobou přímo nijak 

nepřipomínají nebo nenapodobují. Musíme znát jejich význam, abychom jim porozuměli 

v jejich zástupné funkci. Pojem symbol definoval už také Aristoteles, podle něhož byl 

znakem, který vyvolává v duši představy. Co je tedy například symbol? Červenobílá vlajka 

                                                           
1
 Reprezentovat – „zastupovat je být k něčemu v takovém vztahu, že pro určité účely s něčím mysl zachází tak, 

jako by bylo něčím jiným.“ (Palek, 1997: 56) 
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s modrým klínem, srp a kladivo, růže sociálních demokratů, modrý pták ODS. Symbolem 

jistého uspořádání světa bylo i Světové obchodní centrum v New Yorku, které se 11. září 

2001 stalo terčem teroristických útoků. (Doubravová, 2002: 64-65)  

Rysy charakterizující symbol jsou zejména: a) konkrétnost („fyzická reprezentace ideje“) 

a současně nepodobnost této ideji; b) dvojznačnost nebo otevřenost obsahu; c) závislost 

na kultuře. Symbol zdůrazňuje důležitost interpretace. (Doubravová, 2002: 78) 

Symbol označuje jazykový znak, respektive označující. Nikdy ale není zcela arbitrární, není 

totiž prázdný, má v sobě zbytek svazku mezi označujícím a označovaným (například váhy 

jako symbol spravedlnosti). (Saussure, 1989: 99)  

Absolutně arbitrární je jen část znaků. Ale znak může být také relativně motivovaný. Prvky 

motivovaného znaku jsou samy arbitrární. Ani hodnota celého termínu není nikdy rovna 

úhrnu hodnot jeho součástí. „Pojem relativní motivovanosti v sobě zahrnuje: (1) rozbor 

daného termínu, tudíž vztah syntagmatický; (2) poukaz na jeden či více dalších termínů, tudíž 

vztah asociativní.“ Je to jen mechanismus, díky kterému se libovolný termín propůjčuje 

k vyjádření určité ideje.
 
(Saussure, 1989: 161) 

Motivovanost znaku není opakem arbitrárnosti, je to souhrn všech faktorů, díky nimž není 

struktura slova nahodilá. Motivovanost může být zvuková (podle Pierce znaky ikonické), 

morfematická (podle Pierce symboly), sémantická (podle Pierce znaky ikonické). (Černý, 

Holeš, 2004: 51-52) 

K sémantické motivovanosti se řadí dva základní postupy, které se v analýze této práce 

objevují. Metafora je zkratkovité přirovnání, označení předmětu se použije pro jiný předmět 

a to díky jejich podobnosti. Druhem metafory je i personifikace, která znamená zosobnění, 

kdy se vlastnosti živé bytosti přenášejí na věci. (Černý, Holeš, 2004: 59). Metonymie znamená 

pojmenování na základě nějaké věcné souvislosti mezi dvěma objekty. Chápeme tím použití 

jednoho označovaného místo jiného označovaného, které je s ním přímo nějak spojeno. 

Příklady: poslouchá Bacha, Univerzita Palackého odmítla obvinění, jsi moje naděje. Druhem 

metonymie je synekdocha. Přenáší pojmenování části na celek a naopak. (Černý, Holeš, 2004: 

62-63) 

 

Druhým principem znaku je lineárnost označujícího. To je svou povahou auditivní a probíhá 

pouze v čase, od kterého přebírá charakteristiky představy určitého rozsahu. Tento rozsah je 
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měřitelný v jedné dimenzi, kterou je linie. Akustická označující mají pouze časovou linii 

(oproti vizuálním označujícím), jejich prvky se představují jeden po druhém a tvoří řetěz. 

Při zachycení písmem, následnost v čase nahradíme prostorovou linií grafických znaků. 

(Saussure, 1989: 100)  

O znaku lze říci, že je neproměnlivý i proměnlivý zároveň.  

Ve vztahu k ideji, kterou označující zastupuje, se může jevit jako libovolně zvolené. Naopak 

ve vztahu k jazykovému společenství, které ho užívá, je dané. Jazykový znak se vymyká naší 

vůli. Jazyk se jeví jako dědictví předchozího období. Každá společnost zná jazyk pouze jako 

děděný od předchozích generací, jako produkt, který je třeba přijímat takový, jaký je. „Daný 

stav jazyka je vždy produktem historických faktorů, a právě tyto faktory vysvětlují, proč je 

znak neměnný, to jest, proč vzdoruje každé arbitrární změně.“ (Saussure, 1989: 101). Jazyk 

má stálou povahu kvůli tomu, že je vázán vahou společenství a také proto, že je umístěn 

v čase. „Právě proto, že je znak arbitrární, nezná jiný zákon, než zákon tradice, a právě proto, 

že se zakládá na tradici, může být arbitrární.“ (Saussure, 1989: 103) 

Čas ovšem přináší také rychlejší či pomalejší změnu jazykových znaků. Proto lze hovořit 

o neproměnlivosti i proměnlivosti znaku zároveň. Oba pohledy jsou vzájemně závislé, znak je 

vystaven proměně, protože trvá dál. V každé proměně ale dominuje přetrvávání dřívější 

matérie. Princip změny se zakládá na principu kontinuity. (Saussure, 1989: 103 – 104). Pokud 

nastane změna, jde vždy o posun vztahu mezi označovaným a označujícím. Kontinuita znaku 

v čase, která je spjatá se změnou v čase, je principem obecné sémiologie - implikuje změnu, 

větší či menší posun vztahů mezi označujícím a označovaným. (Saussure, 1989: 104 – 107) 

 

Stručně zde představím také různé definice podle dvou nejvýznamnějších teoretiků tohoto 

oboru, které se v sémiotice uplatňují: Ferdinanda de Saussure a Charlese Sanderse Peirce.  

Ferdinand de Saussure byl švýcarský lingvista. Ti, kteří nazírají na sémiotiku jako na teorii 

komunikace, se většinou opírají o Saussurovu lingvistiku. Saussure pojem označované nechal 

na půl cesty mezi mentálním obrazem, pojmem a psychologickou realitou. Označované má 

něco společného s mentální aktivitou toho, kdo přijímá označující. Ideje jsou mentálními 

událostmi týkajícími se lidské mysli. (Eco, 2009: 25 – 26) 
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Saussure zastával teorii jazyka jako systému znaků, kde je význam určen jejich vzájemnými 

vztahy. Tento systém má dvě stránky: signifiant/označující (akustický obraz) 

a signifié/označované (pojem). (Doubravová, 2002: 46) 

„Jazyk je možné pojímat jako lingvistický systém – langue; anebo jako řeč v konkrétní 

aktualizaci (parole – promluvu). Celek řeči, lidská řeč, je označován langage.“ Naukou 

o znacích je potom sémiologie. (Doubravová, 2002: 46) 

 

Dále rozlišuje syntagmatické a paradigmatické vztahy. Vztah prvků jazyka k ostatním částem 

výpovědi je syntagmatický. Paradigmatické vztahy jsou vztahy k jiným jazykovým znakům, 

které ve skutečnosti v aktuální výpovědi nejsou, ale jsou přítomnému jevu nějak podobné. 

Syntagmatické vztahy se týkají přítomných souvisejících jevů, paradigmatické vztahy se 

týkají aktuálně nepřítomných prvků. Význam znaku je tak dán jeho okolím (syntagma) 

i asociacemi, které ho řadí do určité skupiny souvislostí (paradigma). (Doubravová, 2002: 46-

47) 

Saussure pracoval také s třemi vlastnostmi jazykového znaku: arbitrárnost (nahodilost), 

linearita (dána časovostí jazykové výpovědi), přetržitost (nesourodost, váže se ke zvukovému 

materiálu jazyka). (Doubravová, 2002: 47)  

Druhým teoretikem, kterého zde zmíním, je Pierce. Semiózu popsal jako akci, vzájemné 

působení, které je kooperací nebo obsahuje kooperaci tří subjektů – znaku, jeho objektu a jeho 

interpretans. Znakem je podle Pierce „něco, co pro někoho něco zastupuje z nějakého hlediska 

nebo v nějaké úloze.“ (Eco, 2009: 26). Interpretans podle Pierce bylo psychologickou událostí 

v mysli možného interpreta. (Eco, 2009: 26). Znak je v jeho podání buď ikón, index nebo 

symbol. Ikón je znak, který má rys, který ho dělá signifikantním i v případě, když jeho objekt 

nemá žádnou existenci (například čára tužkou, reprezentuje-li geometrickou přímku). Index je 

znak, který by rys, který ho dělá znakem, ztratil, kdyby jeho objekt byl odstraněn. Symbol je 

znak, který by ztratil rys, který ho znakem činí, pokud by nebylo interpretantu. (Peirce, 1997: 

70)  

 

Umberto Eco ve své knize Teorie sémiotiky navrhuje definici znaku jako čehokoli, „co 

na základě dříve stanovené společenské konvence může být chápáno jako něco, co zastupuje 

něco jiného.“ Podle Morrise je zase znakem něco právě proto, „že je interpretováno jako znak 

něčeho nějakým interpretem … Sémiotika se pak nezabývá studiem nějakého zvláštního 

druhu objektů, nýbrž obyčejnými objekty, pokud (a pouze pokud) se účastní semiózy.“ Eco 
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k této definici dodává, že lidský adresát je metodologickou zárukou existence signifikace, 

tedy znakové funkce pevně stanovené kódem. Ale přítomnost lidského odesilatele nezaručuje 

znakovou povahu předpokládaného znaku. (Eco, 2009: 27) 

 

Jazyková hodnota 

 

Protože hodnota jazyka je součástí významu, se kterými ve své analýze pracuji, uvedu zde 

tuto podkapitolu. Před objevením jazyka není nic zřetelného, předem dané ideje neexistují. 

(Saussure, 1989: 139). Charakteristickou úlohou jazyka je sloužit jako prostředník mezi 

myšlenkou a zvukem. Myšlenka je donucena se zpřesnit. Volba, která daný akustický úsek 

vytýká pro danou ideu, je zcela arbitrární. (Saussure, 1989: 140) 

  

Jazyková hodnota je ve svém konceptuálním aspektu nesporně prvkem významu. Slovo lze 

zaměnit za ideu a také lze srovnávat s jiným slovem. Hodnota slova je tak třeba srovnat 

s podobnými hodnotami, s jinými slovy, která stojí v protikladu. Obsah slova je určen 

až souběhem všeho, co existuje vně něj. Protože je součástí systému, je obdařeno významem, 

ale také (a především) hodnotou. (Saussure, 1989: 142-143). To bude v mé analýze důležité 

zejména pro kontrast popisu úspěchu a neúspěchu národního týmu, vytváření hrdinů, nebo 

naopak zatracování hráčů. Konceptuální část hodnoty je utvářena výlučně vztahy a rozdíly 

z hlediska ostatních termínů jazyka. (Saussure, 1989: 145) 

O negativitě v jazyce mluvíme ale jen v případě, že označované a označující nazíráme 

odděleně. Pokud ale bereme znak v jeho celistvosti, nalezneme něco, co je svého řádu 

pozitivní. Označované a označující jsou každé samo o sobě čistě diferenční a negativní, 

ale jejich kombinace je faktem pozitivní. V sémiologickém systému je vše, co odlišuje znak 

i tím, co ho vytváří. (Saussure, 1989: 148-149). V daném jazykovém stavu tak spočívá vše 

na vztazích. Vztahy a rozdíly mezi jazykovými termíny se větví do dvou oblastí. Odpovídá 

dvěma formám naší mentální činnosti. Obě jsou pro jazyk nepostradatelné. (Saussure, 1989: 

150)  

Z jedné strany vstupují v promluvě slova mezi sebou na základě sřetězení do vztahů 

založených na lineárním charakteru jazyka, prvky se řadí jeden za druhým. Tyto kombinace 

se opírají o rozsah a nazývají se syntagmaty, která se tak skládají vždy ze dvou nebo více 
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následných jednotek. Termín nabývá svou hodnotu tím, že stojí v protikladu k tomu, co 

předchází, nebo co následuje, nebo k obojímu. (Saussure, 1989: 150-151) 

Na druhou stranu vně promluvy se slova, která mají něco společného, v paměti navzájem 

asociují. Vytvářejí skupiny, v nichž vládnou značně různé vztahy. Určité slovo může v mysli 

nevědomky vyvolávat spoustu dalších slov, která mají mezi sebou něco společného. Takovéto 

koordinace mají sídlo v mozku, jsou součástí vnitřní zásobnice, jíž se u každého jedince 

konstituuje jazyk. Říká se jim asociativní vztahy. (Saussure, 1989: 151). Asociativní řada má 

dvě charakteristiky: neurčitý pořádek a nevymezený počet. (Saussure, 1989: 155)  

 

Znaky, kódy, komunikace 

 

Základní premisa, kterou uvádí Doubravová (Doubravová, 2002: 13-15) ve své knize, je, 

že svět lidí je plný znaků. Chceme-li se s někým domlouvat, předpokládáme, že je uživatelem 

stejného systému znaků, jako my.  

 

Znak  

Znak chápeme jako fyzický nositel významu v jazyce. Jedná se o zvuk nebo obraz, který 

slyšíme či vidíme. Obvykle odkazuje k nějakému předmětu nebo aspektu reality, o kterém 

chceme komunikovat. Říká se mu referent, neboli odkazující. V komunikaci lidí znaky 

používáme ke sdělování významů o předmětech ze světa zkušenosti ostatním. Ti, kterým to 

sdělujeme, potom použité znaky interpretují na základě sdílení stejného jazyka nebo 

na základě znalosti námi použitého znakového systému (například neverbální komunikace). 

V označování se podle de Saussura uplatňují dva prvky znaku – označující a označované. 

Označující je v jeho teorii fyzický prvek (slovo, obraz, zvuk). Pod označovaným si lze 

představit mentální koncept vyvolaný fyzickým znakem v daném jazykovém kódu. Vztah 

mezi označujícím a označovaným je určován pravidly kultury. Smyslový účinek znaku 

nemusí korespondovat se smyslovým účinkem označované věci (například slovo „strom“ 

nevypadá jako skutečný strom). (McQuail, 2009: 357-358) 
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Kódy 

Kódy jsou pravidla přiřazování znaků. (Kódem je například měřítko mapy – je to pravidlo, jak 

ji číst tím, že ukazuje, jak jsou přiřazeny informace v jednom systému (mapa) informací 

o jiném systému (realita).) Existují dané kódy a kódy umělé. Pokud je přiřazení jednoznačné 

a není velmi rozsáhlé, jedná se o kód; u přiřazení, ve kterém lze pozorovat jednoznačné 

a méně jednoznačné, nebo dokonce neurčité případy, se uvažuje spíše o systémech (například 

diagnostikování chorob, rozpoznávání a analyzování tendencí v ekonomice). (Doubravová, 

2002: 17-19) 

Jako kód mohou být vnímány různé jevy:  

- Soubor signálů řízených vnitřními kombinatorickými zákony. Mohou přenášet různé 

představy o věcech. →syntaktický systém 

- Souhrn představ, které se mohou stát souhrnem možných komunikativních obsahů. 

Mohou být přenášeny různými typy signálů. →sémantický systém 

- Soubor možných behaviorálních odpovědí na straně cíle. Tyto odpovědi jsou nezávislé 

na systému. V komunikaci jsou odpovědi důkazy, že zpráva byla správně přijata (také 

význam může být dispozicí, reagovat na daný stimul). 

- Pravidlo spojující do dvojic určité prvky ze systému syntaktického s prvky ze systémů 

sémantického a behaviorálního. (Eco, 2009: 51-52) 

V užším smyslu slova je komunikace výměnou či směnou informací. Informací není jen 

obsah zprávy, ale také její smysl. Ve zpravodajství například není důležitý jen obsah zprávy, 

ale i kam je zařazena, kolik prostoru je jí věnováno. (Doubravová, 2002: 20-23)  

 

Denotace a konotace 

Významy textů mohou být konotativní, denotativní nebo mytické. Jde o vztah mezi fyzickou 

podobou znaku a tím, co označuje. Na těchto principech stojí analýza této práce. 

Denotace je popisována jako první poukaz znaku, v jehož rámci popisuje vztah mezi 

označujícím (fyzickým aspektem) a označovaným (mentálním konceptem). Pravděpodobně 

jednoznačným významem znaku je právě jeho denotace.  
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Konotace se vztahuje k asociovanému významu, který může být vytvořen označovaným 

předmětem. Právě aktivace roviny asociovaných významů vyžaduje čtenářovu hlubší znalost 

nebo blízkost kultuře. Konotace může obsahovat i prvek hodnocení (kladného či záporného). 

Možná nejznámějším příkladem analýzy textu s poukazem na konotaci je Barthesova analýza 

časopisové reklamy na potraviny Panzani. Inzerát zobrazoval nákupní tašku s potravinami 

(obrázek polootevřené síťové tašky s těstovinami, rajčaty, cibulí, paprikou, houbami, sýrem 

a plechovkou (Hall, Evans, Nixon, 2013: 26)) – fyzické označující. Měly vyvolávat pozitivní 

představu svěžesti a domáckosti – rovina konotace. Červená a zelená barva navíc označovala 

„italskost“ a mohla tak vyvolat mýtus kulinářské velmoci a dokonalosti. (McQuail, 2009: 

359)   

Konotaci konstruuje konotativní kód, který ji zakládá. Jeho charakteristickým rysem je fakt, 

že pozdější signifikace se konvencionálně opírá o původní. Rozdíl mezi konotací a denotací 

existuje jen kvůli kódové konvenci i přes to, že konotace jsou často méně stabilní 

než denotace. „Stabilita se týká síly a stálosti kódové konvence, avšak jakmile je konvence 

jednou zavedena, konotace je stabilním faktivem znakové funkce, jejímž podkladovým 

faktivem je další znaková funkce.“ (Eco, 2009: 73). Někdy může k prvnímu konotovanému 

systému být připojen další konotovaný systém, první denotativní kód tak umožňuje svým 

znakovým funkcím zapojit dvojitou konotativní znakovou funkci (například jedna věc může 

konotovat dvě věci a mnohdy spíše obě, než jednu ze dvou). Kódy poskytují podmínky 

pro komplexní souhru znakových funkcí. (Eco, 2009: 74) 

Jediný znakový prostředek, pokud z něj několik kódů vytvoří funktiv několika znakových 

funkcí, nějak konotativně spojených, se může stát výrazem několika obsahů a produkovat 

komplexní diskurz. Často jediný znakový prostředek přenáší mnoho vzájemně propletených 

obsahů; proto co je nazýváno zprávou, je ve skutečnosti text, jehož obsahem je 

mnohoúrovňový diskurz. Podle Metze v případě komunikace nemíváme co do činění 

se zprávou, ale s textem, který představuje výsledek koexistence mnoha kódů. (Eco, 2009: 75) 

Mýtus 

Pro téma mé práce je mýtus důležitým konceptem. Stručně ho zde proto představím, protože 

rozšiřuje základní myšlenku denotace a konotace. Barthes zavádí koncept mýtu. „Věc 

označovaná znakem často zaujímá místo v rozsáhlejším samostatném významovém systému, 

který je členu určité kultury rovněž dostupný. Mýty jsou již dříve existující významné 

soubory představ čerpané z kultury a přenášené komunikací. Často se například vyskytují 
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mýty o národním charakteru nebo velikosti, o vědě nebo přírodě (o její čistotě a dobrotě), 

které mohou být použity pro komunikační účely (jak se také často děje v reklamě).“ 

(McQuail, 2009: 359). Spousta běžných předmětů a jevů kolem nás má určitou užitnou funkci 

(například automobil složí především k přepravě). Kromě toho tyto věci ale mají tendenci 

získávat i své nové významy. Lépe řečeno, lidé mají tendenci jim tyto významy přisuzovat. 

Zmiňovaný automobil může podle jeho typu být znakem s určitým významem, druhotným 

znakem, nebo, jak říkal Barthes, vyvolávat určité konotace. Tyto znaky – mýty, jsou umělé 

konstrukty. Samy o sobě nejsou přirozené, neměnné a univerzální, jak jsou nám 

prezentovány, ale jsou nám často nevědomky vnucovány. Mýtus je podle Barthese složitý 

znakový systém, kdy význam prvního řádu nazývá denotace a význam druhého řádu, který 

jako by parazitoval na prvotním znaku, je nazván konotace.
 
(Černý, Holeš, 2004: 264-265) 

Barthes ve své knize Mytologie (Barthes, 2004: 107-115) označuje mýtus jako promluvu. 

Nedefinuje se předmětem svého sdělení, ale tím, jakým způsobem toto sdělení vyslovuje. 

Mytologie podle něj může mít jedině historický základ, nemůže se vynořit z přirozenosti věcí. 

Různé materie mytické promluvy se mohou na začátku lišit, ale jakmile jsou uchopeny 

ze strany mýtu, dospívají všechny k čisté funkci označujícího. Mýtus o stupínek posouvá 

formální systém primárních signifikací. V mýtu existují dva sémiologické systémy, kdy jeden 

je vyňat z druhého. Systém lingvistický nazývá Barthes řečí-předmětem (řeč, které se mýtus 

zmocňuje, aby vystavěl vlastní systém) a poté mýtus sám, kterému říká metajazyk 

(sekundární jazyk, ve kterém vypovídáme o prvním). Označující může být v mýtu nazíráno ze 

dvou hledisek – na rovině jazyka se nazývá smyslem, na rovině mýtu se mu říká forma. 

U označovaného nejednoznačnost neexistuje, používá se pro něj název koncept. Třetím 

členem je korelace prvních dvou a Barthes ho označuje jako signifikace. Mýtus má tedy dvojí 

funkce – označuje a dává na vědomí, vede k pochopení a něco vnucuje. 

Hall o čtení mýtu v kapitole Hrdinové nebo padouši? (Hall, Evans, Nixon, 2013: 216 - 218) 

říká, že při čtení něčeho (v jeho případě titulní stranu The Sunday Times Magazine z 9. října 

1988, kde kanadský sprinter Ben Johnson dobíhá první do cíle a je zde titulek „Heroes 

and villains“, kdy ale vítěz byl usvědčen z dopingu) je možné rozpoznat více než jeden 

význam. To, jaký význam člověk dané věci přiřadí, záleží mimo jiné na tom, zda zná kontext 

předkládané situace. Mnohdy toto způsobí, že něco může mít diametrálně odlišné významy 

pro různé lidi (vidíme obrázek hrdiny, pokud nevíme, že závodník dopoval, nebo naopak 

vidíme obrázek padoucha, pokud tento kontext známe). Ani jeden způsob čtení ale není zcela 
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chybný. Význam je plovoucí. Proto je potřeba se spíše ptát na otázku, který z významů 

médium privileguje? Jaký je preferovaný význam? 

 

Ideologie 

Ideologie souvisí se speciálním kódováním v sémiotice, které je možné uplatnit v analýze 

textu. Uvádím tak zde krátkou charakteristiku. Názor mluvčího na svět závisí spíše na procesu 

interpretace než na předchozích kódech. Je třeba předpokládat, že odesilatel danou ideologii 

schvaluje, zatímco sama ideologie je organizovaným světovým názorem, který musí být 

vystaven sémiotické analýze. Sémantický systém je jedním z možných způsobů formování 

světa. Vytváří dílčí interpretaci světa. Ideologie je v sémiotickém pojetí „sdělení, jež začíná 

s faktickou deskripcí a následně ji teoreticky ospravedlňuje, aby bylo pozvolna akceptováno 

společností, prostřednictvím procesu nadkódování.“ Pro sémiotiku je důležité, zjistit, v jakém 

smyslu lze toto nové kódování nazývat ideologickým. (Eco, 2009: 350-351) 

„Práce znakové produkce využívá společenské moci a sama představuje společenskou moc. 

Může vytvořit jak ideologie, tak kritiku ideologií. Sémiotika tak (pod dvojí rouškou jako 

teorie kódů a teorie znakové produkce) je také formou kritiky společnosti, a proto jednou 

z mnoha forem společenské praxe.“ (Eco, 2009: 361)    

 

Stereotyp 

Vzhledem k tomu, že jedna z výzkumných otázek této diplomové práce se týká stereotypní 

prezentace české hokejové reprezentace, vysvětlím zde krátce teoretická východiska 

stereotypu. Opřu se o teorie Stuarta Halla.  

Stereotyp je soubor praktik reprezentace reality. Jedná se o zjednodušování, redukci, 

zobecňování a upevňování odlišností. Na základě stereotypu jsou lidé redukováni na několik 

málo jednoduchých a základních charakteristik, které jsou reprezentovány jako přirozené. 

Richard Dyer ve své eseji „Stereotyping“ (1977) napsal, že bez klasifikace, zařazení, by bylo 

složité, možná až nemožné smysluplně porozumět světu. Lidé tak mohou dekódovat věci, lidi, 

události i přes to, že právě tu konkrétní věc, událost či daného člověka nikdy neviděli. Zařadí 

si je totiž do určité kategorie. Vzniká tak jakási produkce významů. Lidi obvykle zařazujeme 

podle třídy, pohlaví, věku, národnosti, rasy, jazykové skupiny, sexuální preference a podobně. 

Stejně tak jim přiřazujeme určité charakteristiky – šťastný/šťastná, seriózní, depresivní 
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a podobně. Ale stereotyp všechny informace o osobě redukuje, něco zdůrazňuje a něco 

zjednodušuje. Stereotyp zároveň používá strategii štěpení, dělí normální a akceptovatelné 

od nenormálního a neakceptovatelného. Následně vyloučí vše, co nepasuje do stanovené 

představy, co je jiné. (Hall, Evans, Nixon, 2013: 247) 

Důležitá informace o stereotypu je, že odkazuje k tomu, co je představováno ve fantazii, 

stejně jako k tomu, co je vnímáno jako reálné. K tomu, co je produkováno a předloženo 

vizuálně, je připojen ještě hlubší význam, který tvoří polovinu příběhu – co nebylo řečeno, ale 

bylo vytvořeno ve fantazii, něco nepřímo vyjádřeného, ale neukázaného. Stereotyp má tak 

svou vlastní poetiku. (Hall, Evans, Nixon, 2013: 252-253) 

Stuart Hall uvádí jako jeden ze stereotypů, které se objevují nejen ve sportovním 

zpravodajství, stereotyp o černoších. Uvádí to na příkladu toho, o čem psaly britské noviny 

po olympijském vítězství Linforda Christieho ve sprintu na olympijských hrách v Barceloně 

v roce 1992. Další časté stereotypy jsou na základě genderu, třídy či sexuality. (Hall, Evans, 

Nixon, 2013: 218 – 220) 

Stereotyp může podtrhovat i intertextualita, která spojuje souvislosti v různých mediálních 

výstupech a další text či obrázek na základě intertextuality může nést jiný význam, než kdyby 

stál sám o sobě. (Hall, Evans, Nixon, 2013: 222 – 223). 

 

 

MEDIÁLNÍ KONSTRUKCE REALITY 
Média mají svou konstrukcí reality moc stát se součástí sociálního prostředí a tím ovlivňují 

vnímání běžného života lidí. Ve sportovním prostředí toto do velké míry platí také. Mediální 

realita jde za hranice bezprostřední zkušenosti člověka, ale přesto referuje o něčem, co zná. 

To odpovídá případu hokejového národního týmu. 

Obsah mediálních produktů 

 

Obsahové zaměření mediálních produktů bývá společensky zakotvené. Jan Jirák a Barbora 

Köpplová (Jirák, Köpplová, 2003: 122) představili šest základních kategorií. Vedle politiky, 

ekonomiky, zahraničního zpravodajství, zpráv z domova a kultury je tradičním obsahem také 
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sport, který je tématem této práce. Sportovní zpravodajství se zaměřuje především 

na zachycení průběhu a výsledku sportovních akcí, zejména u sportů, které se u publika těší 

dlouhodobé oblibě. V České republice je takovým sportem vedle fotbalu právě lední hokej.  

Jirák s Köpplovou ve své knize Média a společnost (Jirák, Köpplová, 2003: 129-130) 

představily pět faktorů formujících charakter mediálních obsahů od amerických badatelů 

Pamely Shoemaker a Stephena Reese. Jsou to: 1) individuální rovina (vlastnosti, zázemí, 

postoje pracovníků); 2) rovina mediálních rutin; 3) organizační rovina; 4) mimomediální 

rovina; 5) ideologická rovina. 

 

Význam mediálních produktů 

 

V souvislosti s mediálním produktem vystupuje do popředí otázka jeho významu. Výrobce 

může mít představu, jak má být jeho produkt čten a vnímán, uživatel ale může výrobek užívat 

za jiných okolností a jiným účelem a může produkt pochopit po svém. Komunikační procesy 

je možné vnímat dvojí možnou perspektivou – přístup přenosový a kulturální. Přenosový 

přístup vychází hlavně z mechaniky průběhu vlastního komunikačního aktu, vnímá i význam 

sdělení jako jeho vlastnost. Kulturální přístup se opírá více o kulturněantropologickou 

perspektivu. Chápe význam především jako výsledek nakládání se sdělením. (Jirák, 

Köpplová, 2003: 132)  

Autor i uživatel musí sdílet společné soudy a představy o kulturním a sociálním prostředí, 

v němž se pohybují, co je přijatelné, zavrženíhodné, závazné, tabuizované. Aby se o normách 

či hodnotách mohli dohadovat, potřebují nějaký nástroj. Tím může být komunikační 

prostředek či kód (například mateřský jazyk). V těchto prostředcích jsou zakotveny sdílené 

soudy o světě a společnosti. (Jirák, Köpplová, 2003: 132-133). Významy slov, zvuků 

a obrazů, které se v médiích používají, jsou společensky a kulturně podmíněné konstrukce. 

(Jirák, Köpplová, 2003: 136) 

Z toho všeho vyplývá, že média nabízejí obsahy složené z prvků, které mají jako celek nějaký 

významový potenciál. Tento potenciál se projeví v konkrétním mediálním produktu ve chvíli, 

kdy se dostane k uživateli. Média pracují s různými technologiemi (například fotografie), 

které mají vysokou míru denotativnosti. Takže nabízejí sdělení, která působí jako věrný obraz 

mimomediálního světa. Tím ale bezděky zastírají skutečnost, že se jedná o umělá sdělení 
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s vysokým autorským podílem. Zastírá se tak ale i skutečnost, že jde o významuplná sdělení. 

Článek, fotografie, přímý přenos sportovního utkání a další jsou znaky, které mají nejen 

ikonickou nebo indexickou rovinu, ale mají především symbolickou rovinu. „Média tak 

nabízejí symbolické prostředí, které se stává součástí sociálního prostředí, v němž 

se pohybujeme.“ (Jirák, Köpplová, 2003: 137). Důležitý je vztah mezi těmito prostředími. 

Jak připomíná kniha Média a společnost (Jirák, Köpplová, 2003: 138), mediální sdělení 

se tedy vztahuje k mimomediálním skutečnostem. Využívá prvků ze smyslově vnímatelného 

světa a prostřednictvím těchto prvků představuje svět soudů, představ a sociálních vztahů. 

V tomto světě žijeme. Mediální sdělení využívá představy, které o tomto světě sdílíme 

s dalšími členy naší společnosti. A k těmto představám se staví různě – buď je může popírat, 

nebo přispívat k potvrzení jejich platnosti. Lze tak říci, že mediální sdělení je nositelem 

ideologie platné v dané společnosti. Postavení produktů médií vůči společenskému kontextu, 

ve kterém vznikají lze vyložit pomocí pojmů realita a ideologie. 

„Při popisu obsahu mediálních produktů stojí na jedné straně mediální skutečnost, tedy vše, 

co se objevuje v médiích a co se stává součástí naší zkušenosti, a na druhé straně sociální 

skutečnost, tedy to, co každému svému příslušníkovi nabízí společnost jako představu o světě, 

podle čeho jedinec zakotvený v určité společnosti vykládá svět kolem sebe.“ (Jirák, 

Köpplová, 2003: 140). Jirák s Köpplovou obě tyto skutečnosti dovysvětlují jako stále 

vytvářené, pozorované, opravované společenskou praxí. Jsou podmíněné kulturně 

a historicky. V podstatě se o nich mluví jako o konstrukcích reality. Vznikají tím, jak se do 

konkrétních sdělení proměňují příslušné abstraktní hodnoty, postoje a soudy. Vztah obou 

těchto skutečností může být různý – doplňují se, ovlivňují, popírají, konkurují si. Dohromady 

jsou základem zkušenosti člověka směrem k jeho okolí. Média poskytují stále větší díl reality, 

která se nachází za hranicemi bezprostřední osobní zkušenosti člověka, proto má mediální 

skutečnost stále významnější postavení. 

Při hledání odpovědi na otázku, jakou realitu média předvádějí, lze použít citaci z knihy 

Média a společnost: „Za reprezentaci skutečnosti lze považovat taková mediální sdělení, která 

ve své konkrétnosti odpovídají mýtům/ideologiím platným v dané společnosti.“ (Jirák, 

Köpplová, 2003: 140). To znamená, že média, jako důležitý zdroj masově sdílených prožitků, 

nabízí jednu z nejmocnějších reprezentací skutečnosti. Jsou tím myšleny reprezentace 

platných sociálních vztahů, nerovnosti a moci. V mediálních studiích se reprezentací myslí 
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proces, kterým jsou abstraktním ideologickým pojmům (česká povaha, ženská otázka, 

individualizmus, rodina,…) dávány konkrétní podoby. 

 

 

SPORT JAKO FENOMÉN 
 

V této části práce věnované sportovní žurnalistice a fenoménu sportu jako takového navážu 

na svoji bakalářskou práci (Valášková, 2014), která se sportovnímu tématu také věnovala 

a doplním některé její teoretické výklady o další, korespondující s tématem předkládané 

diplomové práce. 

„Stadion se chce vyrovnat cirkusu a nemůže být pochyb o tom, že je to vlastně chrám.“ 

Quintus Septimius Florens Tertullianus, O hrách 

Sport je v posledních desítkách let fenomén. Ovlivňuje masy, pohybují se v něm velké peníze, 

už není jen klasickou zábavou. Vliv sportu na společnost, médií na společnost a médií 

na sport vytváří důležité spojitosti. Sportem této diplomové práce je lední hokej, který je 

nejen v České republice, ale také například v Severní Americe, na severu Evropy či v Rusku 

často více než jen obyčejným sportem a má společenský přesah. 

Základní definicí sportu může být ta, že sport je pohybová aktivita provozovaná podle 

určitých pravidel a konvencí, jíž předchází trénink. Tak ji předložil Jiří Sommer (2003). 

Fenomén sportu není jen záležitostí současnosti, ale sahá hluboko do minulosti. Své „sporty“ 

už měl starověk. (Sommer 2003: 11). Podobnou definici nabízí Velký sociologický slovník, 

který vidí sport2 jako jakoukoliv pohybovou aktivitu, která má charakter hry a realizuje 

se v rámci stanovených pravidel a zásad fair play. (Velký sociologický slovník 1996: 1210). 

Kanadský teoretik médií Marshall McLuhan o sportu a hrách celkově mluvil jako 

o prostředcích mezilidské komunikace: „Hry jsou situacemi, které byly vymyšleny tak, aby 

umožňovaly simultánní participaci mnoha lidí na určitém významném modelu jejich 

kolektivního života. Hry jsou médii mezilidské komunikace, která mohou existovat a mít 

smysl jedině jako extenze našeho vnitřního života.“ (Děkanovský 2008: 23). Sport je prý 

                                                           
2 staroanglického disport = bavit se, roznášet, jehož základem je latinské disportare = rozptylovat se, bavit se 

(Velký sociologický slovník 1996: 1210) 
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populární umění se schopností umožnit lidem poodstoupit od materiálních tlaků rutiny 

a konvence, pozorování a dotazování (Děkanovský 2008: 23) S nástupem sportu jako 

fenoménu přišla i jeho relativizace. Jednu z nich, která je z knihy Hlava WWII od Josepha 

Hellera, uvádí také Děkanovský: „Olympijské medaile a tenisové trofeje znamenají jen to, 

že jejich držitelé vykonali něco naprosto neužitečného, jenomže lépe než všichni ostatní.“ 

(Děkanovský 2008: 26). Podle některých sociologů profesionalizace vrcholového sportu 

degraduje smysl samotné hry. U profesionálů už prý chybí spontánnost a bezstarostnost 

(Děkanovský 2008: 23) 

Sport v moderní společnosti se podle Johana Huizingy postupně stále více vzdaluje sféře čisté 

hry a stává se z něj element sui generis3 - není už hrou a není ani vážnou záležitostí. (Huizinga 

1971: 179). Téma sportu už se v dnešní době kvůli jeho vlivu nelze vyhnout. „Sport je 

institucí natolik ekonomicky silnou, politicky důležitou a má natolik obrovský vliv na životní 

styl soudobé globální společnosti, že je třeba ho brát vážně i jako téma na půdě akademické 

diskuse.“ (Sekot 2003: 137) Jako příklad důležitosti sportu pro život jedince jsem vybrala 

úryvek z knihy Nicka Hornbyho „Fotbalová horečka“: „V květnu 1979 byl potenciál 

pro podobné handlování rozsáhlý a nejednoduchý. Ve čtvrtek před finále poháru se Margaret 

Thatcherová pokoušela poprvé zvítězit ve všeobecných volbách, ve čtvrtek po něm začaly 

moje závěrečné zkoušky. Z těch tří událostí se mě evidentně nejvíc dotýkalo pohárové finále, 

i když zrovna tak evidentně mě znepokojovala představa, že se Thatcherová stane 

ministerskou předsedkyní.“ (Hornby 2001: 107) 

 

 

SPORT V MÉDIÍCH 
„Ta souvislost sportu s mystikou a jejím záznamem ve formě psaní je tak veliká, že se i z toho 

poznání zastavuje srdce.“ Bohumil Hrabal, Pojízdná zpovědnice 

 

Jak už bylo napsáno výše, sport je fenomén dnešní doby. Přilákává miliony lidí po celém 

světě především zprostředkovaně přes masová média. Sport patří k nejvýznamnější 

                                                           
3
 Znamená „svého druhu, mající svérázný ráz“. (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/, Dostupné z: http://slovnik-

cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sui-generis, 19. 3. 2016) 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sui-generis
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sui-generis
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a nejoblíbenější složce zpravodajství. Tato práce se konkrétnímu sportovnímu odvětví věnuje, 

proto uvedu, jakým způsobem média se sportem zacházejí. 

Média mají v současnosti na sport bezesporu velký vliv. Masová média ovlivňují naší kulturu 

jako takovou a sport je její součástí. Masová média a sport jsou provázány. Ellis Cashmore, 

profesor kultury, médií a sportu na Staffordshire University ve Velké Británii ve své knize 

„Making Sense of Sports“ (Cashmore, 2000: 3-7) udává tři důvody pro oblibu sportu 

ve společnosti. Vychází z nedostatků běžného života, které sport dokáže kompenzovat: 

předvídatelnost, civilnost a bezrizikovost života. Prostřednictvím sportu si lidé mohou oživit 

staré zvířecí instinkty, které v nich v určité míře přetrvávají. Sport je tak protipól 

ke stereotypnímu životu. Podobně mluvil i Sekot (Sekot, 2003: 138). Médii prezentovaný 

profesionální sport je podle něj z hlediska psychologie chápán jako kompenzace lidské agrese. 

 

Pokrývání sportovních událostí hraje významnou roli v psaných i audiovizuálních médiích. 

Oba typy distribuce sportu se ale v několika směrech odlišují. Především v možnosti vysílání 

v přímém přenosu, kdy tištěná média tuto možnost nemají. Jejich dominantní charakteristikou 

je informační obsah, který o události informuje s časovým odstupem. (Děkanovský 2008: 34). 

Podle sportovního novináře Leonarda Koppetta se tisková média snaží upoutat pozornost 

čtenářů spolehlivými a kompletními informacemi. Rozhlas a televize, mají za úkol hlavně 

udržet pozornost publika a komentátoři „prodávají“ sportovní události. (Sekot 2003: 159). 

Sportovní zpravodajství v novinách se také čím dál více snaží přinášet analýzy, prognózy, 

hodnocení výkonů, pohled za kulisy. Velice užívaným žánrem je rozhovor, který bývá 

mnohdy obsáhlejší a dotýká se více témat. To vše lze vidět ve článcích analyzovaných 

v praktické části práce. 

Sportovní dění v tištěných médiích zaujímá podstatnou a nezastupitelnou roli. Všechny velké 

deníky v České republice obsahují sportovní stránky. V případě Deníku Sport, jednoho 

ze dvou zdrojů analyzovaných textů v této diplomové práci, jsou celé noviny zaměřeny 

výhradně na sport. To jim umožňuje věnovat některým tématům větší prostor a v případě 

hokejového mistrovství světa mu vyhradit značnou část plochy novin. Nemalý prostor 

jednotlivých deníků věnovaný sportu je nezbytný, pokud chce periodikum usilovat o co 

nejširší čtenářskou obec. Absence sportovní přílohy se může projevit ve čtenosti novin. Jako 

příklad lze v této problematice uvést Lidové noviny po listopadu 1989. Ty nejprve 

prezentovaly sport jen jako úplně okrajovou záležitost a v referování o něm se omezily pouze 

na strohé výsledkové zpravodajství. Časem se ale ukázalo, že tato koncepce zásadním 
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způsobem zužuje možnosti čtenářské obce, kterou noviny byly schopny oslovit. Řešením tak 

bylo rozšíření sportovních stránek a základní zpravodajství doplnit dalšími novinářskými 

žánry. (Děkanovský 2008: 42) 

Velmi stručný pohled do historie sportovního zpravodajství na stránkách tištěných deníků 

ukazuje, že první samostatná sportovní redakce v tištěných novinách v USA vznikla v roce 

1883 v novinách New York World, sportovní sekce v novinách se poprvé objevila v roce 

1895 v New York Journal (Whannel, 2002).“ (Daněk, Jan, 2013). Růstu sportovních stránek 

na několikastránkovou sportovní část nebo přílohu v té podobě, kterou v podstatě známe dnes, 

pomohla sílící popularita sportu a růst jeho profesionalizace hlavně v anglicky mluvících 

zemích od konce dvacátých let. (Sekot 2003: 157)  

V mediální prezentaci sportu se střetávají dva důležité aspekty – autenticita sportovního 

výkonu (platí spíše pro audiovizuální média) a lidská záliba v příbězích. Syntéza obou 

aspektů vytvoří skutečný příběh. Sportovních autentických příběhů vznikla spousta. 

Děkanovský ve své knize jako příklad uvádí příběh hokejisty Raye Bourquea, který vyhrál 

Stanley Cup na sklonku kariéry po přestupu z Bostonu, kde hrál celou kariéru a který neměl 

příliš šanci na vítězství, do Colorada, se kterým pohár nakonec získal. Bourque se v závěru 

stal v prezentaci médií jedinou důležitou postavou obou mužstev ve finále. Média přidávala 

podrobnosti z jeho života, zdůrazňovala pozitivní postoj fanoušků k němu, podporu rodiny, 

vyzdvihovala jeho charakterové vlastnosti. V rozhodujícím utkání kamera zabírala pouze 

jeho. Způsob televizního snímání se podřídil vzniklé narativní struktuře, způsob prezentace 

probíhal podle filmových schémat. To, co by ve fiktivním příběhu na filmovém plátně 

působilo příliš kýčovitě, je v autentickém příběhu dojemné a fascinující. To Děkanovský 

dokládá také na příkladu Kateřiny Neumannové a jejího olympijského vítězství, kdy 

za vyčerpanou závodnicí v cíli přiběhla její malá dcera. (Děkanovský 2008: 35-41) 

Sportovní přílohy patří k nejčtenějším, je jim věnována mnohdy větší pozornost než obchodu 

nebo politice (Sekot 2003: 157) a některé sportovní akce úplně zastiňují jakékoli jiné události. 

„Špičkový sport se v posledních desetiletích stal výnosným zábavním artiklem, který vážně 

konkuruje jakýmkoliv jiným druhům televizní zábavy a v případě nejatraktivnějších podniků 

je i předstihuje.“ (Děkanovský 2008: 11) Podobná situace nastává i v případě tištěných médií. 

A výše zmíněná citace v kulturním kontextu České republiky zahrnuje mistrovství světa 

v ledním hokeji. 
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Současný vrcholový sport má velké účinky na společnost. Je ideálním nástrojem 

ideologických manipulací, politických prezentací a nacionalistických projevů. Se sportem 

souvisí i konstrukce národní identity, což platí zejména u kolektivních sportů. (Děkanovský 

2008: 99). V Česku je historicky velmi spjata právě s hokejovým národním týmem.  

Příkladem takového vlivu byly hokejové zápasy československého týmu proti týmu SSSR. 

Nejvýrazněji to bylo vidět na hokejovém mistrovství světa 1969 ve Stockholmu. Zápasy 

proti Sovětskému svazu celý národ vnímal jako příležitost k alespoň obrazné hanbě a porážce 

nenáviděného okupanta. „Symbolické reprezentaci odvety vyhovoval i charakter ledního 

hokeje coby kolektivní, rychlé a kontaktní hry.“ (Děkanovský 2008: 100). „Podle aforismu, 

že „každý národ miluje svou vlastní formu násilí“, se lední hokej stal v oné době zástupným 

symbolem.“ (Děkanovský 2008: 101). Následná politická reakce, která následky oslav 

vítězství československých hokejistů legitimizovala další represe vůči obyvatelstvu, dala 

najevo důležitost a neopominutelnost zdánlivě nevinných sportovních utkání a potvrdila tak 

dosah symbolického významu, který mají. (Děkanovský 2008: 101) 

Děkanovský popisuje příklady výzkumů podle mediálních analytiků a odborníků Raymonda 

Boylea a Richarda Haynese, kteří tvrdí, že nejvýznamnějším prvkem mediální prezentace 

sportu mimo mytické sféry je i vytváření a využívání protikladných kategorií hrdiny 

a padoucha. Tedy dobra a zla. (Děkanovský 2008: 99-100). Média ale nepůsobí svým vlivem 

jen na čtenáře a publikum, mají vliv také na podobu sportu. Některé sportovní disciplíny 

ztrácí svá dřívější rozšíření a popularitu proto, že se jim média příliš nevěnují. Norský sociální 

antropolog Thomas Hylland Eriksen se v knize Tyranie okamžiku zabývá fenoménem 

zrychlování, který se uplatňuje v různých oblastech lidského života. (Děkanovský 2008: 157-

158). Zaznamenal tak jak zkracování novinových zpráv, tak například divácký odklon 

od klasických skandinávských sportů jako je běžecké lyžování nebo rychlobruslení ve 

prospěch výbušných sportů jako lední hokej nebo sjezdové lyžování. (Děkanovský 2008: 159) 

Typický čtenář sportovní rubriky, o němž se předpokládá, že je muž mladšího či středního 

věku, průměrného či lehce nadprůměrného příjmu se zájmem o jistý svéráz dynamiky 

životního stylu, není zajímavým údajem jen pro tvůrce novin, ale i pro inzerenty. Část deníků 

věnovaná sportu je totiž atraktivní také pro umístnění reklamy. Někteří inzerenti možná jinam 

svoji reklamu ani neumisťují. V tomto ohledu se vychází z předpokladu typického čtenáře. 

Podle toho se v reklamách nabízejí výrobky typu automobily, sportovní výbava, zahraniční 

zájezdy nebo výrobky zvyšující potenci. (Sekot 2003: 157) 
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Mýtus a sport 

 

V předchozí kapitole jsem charakterizovala mýtus jako takový vycházející ze sémiologie a jak 

se objevuje v médiích. Nyní se podívám na mýtus ve spojitosti se sportem. Při pozorování, jak 

média prezentují sportovní dění, lze vysledovat, že samotný sportovní výkon je jen jedním 

z prvků, který v prezentaci hraje roli. Ve sportovních textech dochází ke vztahům 

a spojitostem v širší souvislosti na archetypální podstatu zkoumaného jevu i na významové 

a obsahové souvislosti mezi současnou narací a mytickými příběhy z dřívějška. (Děkanovský 

2008: 82-83) 

Je zřejmé, že někteří úspěšní a známí sportovci dosáhnou oblíbenosti a slávy, která se mění 

ve svérázný kult. Fyzická osoba sportovce je nahrazena ikonou, která ale může postupně 

získat nad skutečnou osobou navrch a zcela ji nahradit. To vede ke zjednodušení a redukci 

všech jejích atributů a takový obraz je poté divákovi předkládán. Zjednodušený obraz 

osobnosti je totiž pro média mnohem snadněji uchopitelný. Dobře zapamatovatelné přívlastky 

a slogany o takovém sportovci degenerují ve více či méně otřepaná klišé. Divák poté dokáže 

dosadit jméno sportovce jen při zaslechnutí takového přívlastku – „naganský Bůh“ jako 

označení pro Dominika Haška, „vršovický dloubák“ je spojený s Antonínem Panenkou a další 

případy. Stejné zákonitosti platí nejen pro osoby, ale i pro události a následné generování 

příběh. Příkladem je Nagano. Jeho zmínka velkému počtu Čechů asociuje ranní zápasy 

hokejového týmu, zaplněné Staroměstské náměstí, velkolepé přivítání sportovců po jejich 

návratu. (Děkanovský 2008: 83-84) 

Proč ale lidé, kteří se normálně o sport příliš nezajímají, v době konání tohoto hokejového 

turnaje podlehli euforické atmosféře a po dlouhou dobu uchovávají na tyto chvíle vzpomínky, 

přestože se považují za nesentimentální osoby? Lze ve schopnosti sportovního příběhu 

a ztotožnění se se sportovními hrdiny nalézt odraz archetypálních příběhů a prožitků?  Na tyto 

otázky se Děkanovský v knize Sport, média a mýty (Děkanovský 2008: 84-86) snažil nalézt 

odpovědi. Podle něj žádný příběh nedisponuje exkluzivitou ve smyslu naprosté originality 

či novosti. Každý příběh je transformací jiného příběhu, přestože různě vědomou. Příběhy 

sportovců tak v jiných podobách existovaly už dříve. Některé jsou dokonce variacemi 

prvotních mytických příběhů. O tradičních mýtech (z pozice literární vědy) lze říci, 

že transformují obecné představy do smyslově konkrétního tvaru. Nejnovější interpretace 
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mýtu staví do popředí mýtus a rituál jako obsažnou formu, která umí ztělesnit nejzákladnější 

vlastnosti lidského myšlení a sociálního chování.  

Religionista a teoretik kultury Mircea Eliade ukazuje snahu moderního člověka vyjít ze své 

historie a prožívat odlišný časový rytmus. Únikové cesty jsou podle něj dvě – podívaná 

a četba. V případě sportovních klání připomíná jejich společný bod, kterým je to, že probíhají 

s obrovskou intenzitou v soustředěném čase, tedy pozůstatku, nebo náhražce magicko-

náboženského času. (Děkanovský 2008: 86-87) 

 

Sportovci jako celebrity 

 

Vzhledem k tématu práce považuji za důležité stručně se zmínit o prezentaci jednotlivých 

významných sportovců v médiích. Vlastní poznatky doplním informacemi z diplomové práce 

Lenky Kodoňové „Sportovec jako mediální celebrita v proměnách času“ (Kodoňová, 2013), 

která se této problematice věnovala. 

O úspěších a neúspěších sportovců se díky médiím dozvídají masy lidí. Kromě sledování 

sportovních klání v přímém přenosu v televizi či na internetu, se většinu výsledků lidé 

dozvědí z médií až zpětně.  

Se sportem jsou spojeny nezaměnitelné a silné emoce. Celebrita sportovce se liší od celebrit 

zpěváků nebo herců. Jedním z důvodů jsou právě tyto specifické emoce. Sportovci a zvláště 

sportovní týmy dokážou stmelit národ. V České republice je to právě hokejová reprezentace, 

které se to několikrát povedlo. Jako příklad lze uvést vítězství na olympijských hrách 

v Naganu, nebo právě na v této práci sledovaném mistrovství světa 2010 či mistrovství světa 

2015 konaném v České republice a rovněž rozebíraném v této diplomové práci. 

Mnozí sportovci jsou známými i mezi lidmi, kteří se o sport nezajímají. Konkrétního 

sportovce ale znají z médií, nebo stále častěji z reklamy. Příkladem známého sportovce napříč 

Českou republikou bez ohledu na sportovní fanouškovství jednotlivce je Jaromír Jágr. Jeho 

význam v rámci sportovního zpravodajství bude ukázán v analýze této práce. Jak uvádí ve své 

knize Sekot (Sekot, 2008: 136-137), mají mediálně známí vrcholoví sportovci společného 

jmenovatele úspěch, bohatství a tělesnou krásu. Pro veřejnost jsou poté prezentováni jako 

vzory, které je hodno následovat a obdivovat. Diváci mají touhu po nadlidských výkonech 

a prostřednictvím sportovců si ji uspokojují. Přitahují tak pozornost médií, sponzorů a široké 
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veřejnosti. Již zmiňovaný Jaromír Jágr několikrát zdůraznil, že fakt, že je známý s sebou 

pro něj nese díl odpovědnosti a že si je vědom, že jeho chování a činy může některé lidi 

ovlivňovat. 

Média jsou těmi, kdo produkuje sportovní hvězdy. Jak shrnuje diplomová práce věnující 

se sportovním celebritám „Sportovec jako mediální celebrita v proměnách času“ (Kodoňová, 

2013: 19), sportovní celebrity jsou zmodifikováni a konzumováni. Představují obrazy, ikony 

a značky. Lidé jsou podněcováni k tomu, aby se s nimi a jejich životním stylem identifikovali. 

K podněcování k identifikaci přispívá stále častější spojení jména některé sportovní celebrity 

s konkrétní značkou či výrobkem. Sportovci se stávají součástí reklamních kampaní 

a propagují nejrůznější zboží. Tím se stávají ještě známější a mnohdy příjmy, které dostanou 

z reklamy, vysoce převyšují ty, které si vydělají samotným sportem. 

Důležitou součástí popularity sportovce a jeho statusu hrdiny je národní reprezentace. Díky ní 

mohou přinášet pocit národní hrdosti. V tomto opět spolupracuje sport s médii. 

 

Národní identita a sport 

 

Sport je úzce spjat s projevy národní identity. V případě České republiky lze toto tvrzení 

na hokejovou reprezentaci země vztáhnout bezezbytku. Jedna z výzkumných otázek analýzy 

této práce s národní identitou a projevy národní hrdosti pracuje. Proto zde představím 

teoretická východiska problematiky národní identity. 

Mít nějakou identitu, nejen národní, je jednou ze základních potřeb člověka. Je totiž součástí 

socializace jedince ve společnosti. Pokud jde ale konkrétně o identitu národní, několik jejích 

definic uvádí diplomová práce „Média jako zprostředkovatel národního sebevědomí: analýza 

vítězství československých hokejistů na mistrovství světa 1947“ (Mareš, 2011: 46). Uvádí, 

že národní identita je charakterizována jako pozitivní vztah jedince k národu a vlasti, nebo 

že národní identita je konstruována jako opozice vůči takovým, které vnímáme jako „ty 

druhé“. V podobném duchu jsou vnímána sportovní zápolení na mezinárodní úrovni. 

Národ jako sociologický konstrukt se skládá z kulturní (stojí na sdíleném jazyku, historii 

a kultuře) a politické (stojí na občanství) komunity. Sociologie zároveň rozděluje národní 

identitu do tří rovin: individuální – sociálně psychologickou, politicko – systémovou, 

ideologickou. Práce „Média jako zprostředkovatel národního sebevědomí: analýza vítězství 
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československých hokejistů na mistrovství světa 1947“ uvádí, že národní identita je 

v současnosti jednou z nejdůležitějších kolektivních identit, která definuje, kým jsme. 

Obvykle dominuje nad sexuální, věkovou, třídní, náboženskou, stranickou či jinými 

identitami. Tato dominance zřejmě vznikla oslabením a rozpadem tradiční sociální skupiny 

a instituce (příbuzenská, vesnická, náboženská komunita). Z politicko-systémového hlediska 

národní identita udržuje národní stát v celku. V ideologické rovině je zachycen fenomén 

nacionalismu, idea zvláštního historického poslání národa, kulturní jedinečnosti. Ideologie 

pomáhá formovat národní identitu ve vztahu k jiným národům. (Mareš, 2011: 47-48). Pokud 

jde konkrétně o hrdost občanů na sportovní výsledky, uvádí, že představují ztotožnění 

se s etnickou, spíše než politickou, komunitou. Autor práce přidává také průzkum 

International Social Survey Program z roku 2003. Průzkum se týkal hrdosti občanů 

jednotlivých států na národní sport. Češi se umístili na osmém místě. (Mareš, 2011: 51) 

 

Sport v měření národní hrdosti patří mezi oblasti, na které jsou Češi nejvíce hrdí. Z průzkumu 

společnosti Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z roku 2005 vyplynulo, že Češi 

jsou nejvíce hrdí právě na sport. Uvedlo to 89 procent respondentů.
4
 Sport dokáže vzbudit 

národní hrdost tak, jako málo co jiného. Česká republika může toto tvrzení doložit prožíváním 

národní hrdosti spojené s hokejovými úspěchy. Nejvýrazněji se to týká dvou případů – jednak 

mistrovství světa 1969, kde českoslovenští hokejisté zvítězili nad Sovětským svazem, 

a podruhé vítězství na olympijských hrách v Naganu v roce 1998. 

 

Zmíněná diplomová práce předkládá také nizozemský výzkum „How to influence national 

pride? The Olympic medal index as a unifying narrative“ (Mareš, 2011: 52). Ten popisuje 

sport jako jeden z hlavních tvůrců národní hrdosti a soudržnosti. Zajímavým výsledkem je, že 

národní sebeuvědomění předchází sportovní úspěch, spíš než že by z něho vyplýval. 

Sportovní medaile prý může inspirovat společnost, má pozitivní dopad na sportovní odvětví 

a ekonomiku celkově a může zvýšit i mezinárodní prestiž. 

Další Marešem představená studie, „National pride in the developer Word: Survey data 

from 24 nations“ (Mareš, 2011: 53-55), zjistila, že čím menší stát, tím větší spojení 

sportovního úspěchu se silnější národní hrdostí (malé země se mohou srovnat s velkými jako 

rovný s rovným). Média často zesilují společenský přesah úspěchu zvláště u národních sportů 

                                                           
4
 http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/hrdost-cechu-na-cechy (k 18. 3. 2016) 

http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/hrdost-cechu-na-cechy
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(nejpopulárnější sport v dané zemi). Média mají moc zvýraznit nebo poupravit emoce spojené 

se sportem. Neúspěch v národním sportu na významné události může kvůli prezentaci 

v médiích přerůst v krizi národního sebevědomí. Na takto důležitých akcích se 

od reprezentantů očekává prokázání jejich kvalit a hrdinství.  

Nezbytnými symboly sportovní reprezentace národa jsou reprezentační dres se státním 

znakem, vlajka, přítomnost vysokých státních představitelů, státní hymna hraná po zápase. 

(Mareš, 2011: 54). Některé z těchto symbolů se objevují v sémiotickou analýzou rozebraných 

textech tvořících mediální obraz hokejové reprezentace. 

Při charakteristice národní identity zdůrazním z Marešovy práce (2011) ještě něco, čemu 

by se dalo říkat „češství“. Nestálé dějiny a jejich časté „přepisování“ narušují vztah 

k národnímu já. Podobně složité byly také změny, kdy země byla součástí mnoha 

geografických územních celků, a měnila se tak i identita jejích obyvatel. Hlavním znakem 

„češství“ je tedy jeho proměnlivost. V každém období vývoje by mělo být definováno zvlášť. 

Obecně však lze definovat z geografického a etnografického pohledu. (Mareš, 2011: 55-56) 

 

 

SPORTOVNÍ ŽURNALISTIKA 
Do teoretických východisek zařadím také specifika sportovní žurnalistiky. Analyzované texty 

do ní spadají a rozdíl mezi texty obecné a sportovní žurnalistiky je mnohdy na první pohled 

patrný a je proto důležité vysvětlit, proč k němu dochází. 

Sportovní žurnalistika přináší řadu specifik proti žurnalistice obecné. Bez ohledu na profilaci 

odvětví se i zde dodržují různá pravidla. V novinách klade důraz především na zprávy 

a informace, nabídkou přehledu posledních událostí, poskytnutím konkrétních dat a informací. 

Upozorňuje na pozadí sportovních událostí. Oproti obecnému zpravodajství je 

charakteristická i vyšší míra kritičnosti vůči sportu, ale i sportovním osobnostem.5  (Sekot 

2003: 159).  

                                                           
5
(Koppett, 1994) – vyšší míra kritičnosti vůči sportu a sportovním osobnostem je podle Sekota charakteristická 

spíše pro rozhlas a TV (Sekot 2003: 159) 
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Specifický je také jazyk sportovní žurnalistiky, který je barvitější, než bývá zvykem v jiných 

žurnalistických odvětvích. Častým prvkem využívaným ve sportovní žurnalistice, je metafora, 

která je v samostatné podkapitole zmíněna výše. Její užívání posiluje estetickou hodnotu 

sdělení. Metafora novinářům umožňuje vystavit poutavější a barvitější příběh. Pomáhá 

vyhnout se při rozvíjení děje opakování stejného označení. (Trampota 2006: 67). Podle volby 

metafory mohou novináři popisovanému objektu přisoudit další sadu vlastností, podněcovat 

různé konotace. Metafora může popisovaný objekt stavět do pozitivního nebo naopak 

negativního světla. Je jedním z prostředků implicitního hodnocení, slouží proto k naznačení 

postoje k předkládanému ději, přestože je často tento postoj vyjádřen bezděky. (Trampota 

2006: 67-68). Právě tendence hodnotit je u sportovních textů typická a i z tohoto rysu 

sportovní žurnalistiky vychází analýza této diplomové práce. 

Dříve se sportovní novináři považovali za něco jako roztleskávačky místních týmů. Tak 

výrazné a jednostranné hodnocení už není zvykem. V současné době novináři mají tendenci 

být ke sportovcům více kritičtí než v minulosti. Tato kritičnost má několik důvodů, jedním 

může být následek skandálů s dopingem sportovců, dalším vzrůstající podrobné zkoumání 

ve sportovních diskuzích na internetu nebo sportovní diskusní pořady v rádiích. (Reinardy, 

Wanta 2009: 6) 

První informační zdroj, se kterým se čtenáři ve sportovní příloze novin setkají, obvykle bývá 

sportovní zpráva, která přináší primární a základní informace. Podrobnosti a rozbor 

jednotlivých událostí sportovní akce často přináší až další žánry. Zprávu často doplňují, 

případně je přidána ještě doplňující zpráva o konkrétní věci. Stejně jako klasické zprávy mají 

i ty sportovní základní cíle informovat a pobavit. Prvotním cílem je informovat, 

nejzákladnější informativní sportovní zpráva je zpráva o zápase. Je to včasná zpráva. V tisku 

objeví následující den po konání dané sportovní události. Sportovní novináři píší zprávy 

před danou akcí (preview)6 a po ní (review)7. Preview se zaměřují na nejdůležitější aspekty 

nadcházející události, review informují o předchozí události a zaměřují se na podání výsledku 

akce v celkovém náhledu na ni a velmi se koncentrují na reakce hráčů/sportovců a trenérů. 

(Reinardy, Wanta 2009: 8-9) Protože sportovní události jsou v první řadě zábava, snaží 

se pobavit. Kreativně se do nich vkládají příběhy, pouhá faktická informace dostává druhotný 

význam (postranní zpráva zkoumající nějaký aspekt dané události, profil osobnosti, …). 

(Reinardy, Wanta 2009: 8-9). Kromě klasického zpravodajství je ale sport doplněn i dalšími 

                                                           
6
 V překladu „předběžný náhled“, „upoutávka“ 

7
 V překladu „přehled“, „souhrn“ 
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žánry – rozhovory, profily sportovců, komentáře odborníků, pohledy do historie. To vše 

zasazuje věci do širšího kontextu sportovní události. (Děkanovský 2008: 42) 

 

 

Lední hokej 
Lední hokej je jedním ze dvou nejpopulárnějších sportů v České republice. Má bohatou 

historii a dodnes láká pozornost lidí nejen při mezinárodních zápasech českého 

reprezentačního týmu. Protože se v diplomové práci zaměřuji na národní tým v ledním hokeji, 

stručně se podívám do historie ledního hokeje v České republice. 

 

Vývoj ledního hokeje v České republice a Československu 

 

První zmínky o ledním hokeji na našem území jsou datovány do roku 1889. Český svaz 

ledního hokeje (ČSLH) vznikl o devatenáct let později, tedy v roce 1908. Stal se členem 

mezinárodní hokejové federace, v té době nazvané Ligue Internationale de Hockey sur Glace 

(LIHG). Na přelomu devatenáctého a dvacátého století se zde hrál takzvaný bandy hokej, 

jehož pravidla se od klasického ledního hokeje, jaký známe dnes, lišila. Hrálo se až 

o jedenácti hráčích s kulatým míčkem a holemi, které byly podobné násadám od deštníku. 

Bandy hokej ale záhy zatlačil kanadský hokej, který byl nazvaný podle země jeho původu. 

(Český svaz ledního hokeje)
8
 

 První mezinárodní turnaj českých hokejistů byl v roce 1909 v Chamonix. O rok později 

se konalo první Mistrovství Evropy. Češi se ale zúčastnili až druhého ročníku o rok později 

v Berlíně a hned šampionát vyhráli. Třetí Mistrovství Evropy v roce 1913 hostila Praha.
9
 

V historii českého (dříve československého) hokeje se k úspěchům národního týmu počítají 

jedno olympijské vítězství (v roce 1998), dvanáctkrát titul mistra světa (v letech 1947, 1949, 

                                                           
8 Český svaz ledního hokeje [online]. 2014. [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: http://www.cslh.cz/text/35-historie-

slh.html  

9
 Český svaz ledního hokeje [online]. 2014. [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: http://www.cslh.cz/text/35-historie-

slh.html  

http://www.cslh.cz/text/35-historie-slh.html
http://www.cslh.cz/text/35-historie-slh.html
http://www.cslh.cz/text/35-historie-slh.html
http://www.cslh.cz/text/35-historie-slh.html
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1972, 1976, 1977, 1985, 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010) a dvakrát titul mistra světa 

v kategorii hráčů do 20 let (v letech 2000, 2001). (Český svaz ledního hokeje)
10

 

 

 

 

METODOLOGIE 
„Rozlišení mezi ,sdělením´ a ,významem´ je důležité, neboť fyzický text sdělení v tištěné, 

zvukové nebo obrazové podobě můžeme přímo zkoumat a v tomto smyslu je tedy ,pevný´, 

zatímco významy, které jsou do textů vloženy nebo v nich vnímány jejich původci 

či případným publikem, jsou víceméně pomíjivé a nestálé. Z toho pramení jejich různorodost 

a časová víceznačnost.“ (McQuail, 2009: 350). Na základě toho budu v této práci zkoumat 

obsahy vybraných novinových článků. Obsahy lze zkoumat podle toho, zda se obrací 

ke sdělení, nebo k významu. To často odpovídá volbě mezi přenosovým a kulturálním 

modelem komunikace. (McQuail, 2009: 350). Tato práce se zaměřuje na významy 

jednotlivých textů a na to, jaký mediální obraz vybrané tituly přináší. Sémiotická analýza, 

která je metodou předkládané práce, se zabývá obsahem jako skrytým významem.  

 

Raný výzkum obsahu médií vycházel z předpokladu, že význam může být přímo zjištěn 

nebo odvozen ze sdělení. Tíhl k přesvědčení, že příjemci budou chápat sdělení tak, jak 

zamýšleli původci. V současnosti bývají při zkoumání nejzajímavější aspekty mediálního 

sdělení více či méně skryté a nejisté významy přítomné v mediálních textech. Zkoumá 

se mimo jiné vztah mezi mediálním sdělením a realitou, jakým způsobem se obsah médií 

podílí na konstrukci společenské reality. Svědčí také o hodnotách konkrétní doby, 

ale i například místa a sociální skupiny. Ptáme se, jaké má sdělení význam. (McQuail, 2009: 

351-352) 

Ze sémiotického hlediska je každé sdělení, v tomto případě mediální produkt, textem, který je 

možné přečíst – fotografie, obraz, stejně jako novinová stránka. Z hlediska médií a mediální 

komunikace se sémiotika hojně zaměřuje na studium mediálního diskurzu jako 

                                                           
10

 Český svaz ledního hokeje [online]. 2014. [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: http://www.cslh.cz/text/40-zlat-

medailist.html  

http://www.cslh.cz/text/40-zlat-medailist.html
http://www.cslh.cz/text/40-zlat-medailist.html
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komunikačního a kulturního prostředí, ve kterém tytéž produkty mohou nabývat velmi 

odlišných významů. (Jirák, Köpplová, 2003: 137) 

Sémiologie se snaží odkrýt podstatu znakových systémů, které regulují komplexní, latentní 

a kulturně podmíněný význam textu. (McQuail, 2009: 358). V případě zpráv o českém hokeji 

a jeho národní reprezentaci budu hledat více či méně latentní význam několika prvků, mezi 

nimi příklady heroizace, zatracování, nebo národní hrdosti, což souvisí také s kulturní 

podmíněností. 

Masová média netvoří vlastní úplnou kulturu. Zásadní je kultura, ke které náležejí. Text má 

svůj význam, na němž se podílejí záměr odesilatele i selektivní interpretace příjemce.  

Sémiotická analýza nabízí postup, který může pomoci stanovit kulturní význam mediálního 

obsahu. Odkrývá vrstvy významu ležícího pod povrchem textů, který nelze popsat na první 

rovině označování. Může ale také odkrýt latentní ideologii a předpojatost mediálního obsahu. 

(McQuail, 2009: 360-361) 

Na rozdíl od kvantitativních metod a rozborů nezahrnuje sémiotická analýza kvantifikaci. 

Počítání nepovažuje za důkaz významnosti jevu. Význam odvozuje spíše z textových vztahů, 

opozic a kontextu než z počtu a vyváženosti referencí. Další rozdíl je v zaměření pozornosti 

spíše na hlubší význam, který je považován za podstatnější než zjevný obsah. Nepřikládá 

se váha postupům při výběru vzorků a také nepřipouští předpoklad, že světy sociální a 

kulturní reality, sdělení a příjemce sdílejí stejný základní systém významů. Výsledky ale nelze 

zobecňovat pro další texty. Sémiologie může dodávat význam jen v  širším systému 

kulturních významů a smysl dávajících znaků. (McQuail, 2009: 377-378) 

S odkazem na obecnou teorii sémiotiky lze tato pravidla uplatnit na mediální výstupy. Čtenář 

dokáže použitá slova skládat do celků, které mu dávají smysl. Výrobci mediálních produktů 

s tím počítají a jejich záměrem je určitý smysl podpořit. Aby bylo něco takového možné, musí 

mít jak tvůrci, tak příjemci mediálních produktů shodnou představu o tom, s jakým 

významem je možné si slova, obrazy atd., spojit. Takové významy vznikají v procesu 

komunikace. Klíčové pojmy ustanovování významu jsou znak a kód, tedy společensky platné, 

sdílené nástroje komunikace. Znak je smyslově vnímatelný, odkazuje k nějaké skutečnosti 

a současně k nějaké představě. Tyto představy spolu lidé komunikující v daném kulturním 

prostředí sdílejí díky tomu, že mezi objektem, významem a označujícím existuje podobnost, 

nebo že se uživatelé znaku na jeho významu shodli a užití si mnohokrát ověřili v komunikační 

praxi. Významy neodkazují jen ke smyslově vnímatelným skutečnostem, ale také 
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k představám o nich, k postojům směrem k nim i k předsudkům a smyšleným domněnkám. 

Z toho důvodu se ve významu znaku odlišují výše zmíněné denotace (odkaz ke skutečnosti 

a zobecněné představě), konotace (odkaz k postojům, pocitům a hodnocením) a mýtus (odkaz 

k obecně platným soudům). (Jirák, Köpplová, 2003: 133-134). Mytologie podle Rolanda 

Barthese může mít jedině historický základ, nemůže se vynořit z přirozenosti věcí. Různé 

materie mytické promluvy se mohou na začátku lišit, ale jakmile jsou uchopeny ze strany 

mýtu, dospívají všechny k čisté funkci označujícího. Mýtus o stupínek posouvá formální 

systém primárních signifikací. (Barthes, 2004: 107-115). Stuart Hall (Hall, Evans, Nixon, 

2013: 216 - 218) k mýtu a způsobu jeho čtení uvedl, že při čtení něčeho je možné rozpoznat 

více než jeden význam. To, jaký význam člověk dané věci přiřadí, záleží mimo jiné na tom, 

zda zná kontext předkládané situace. 

Vzhledem k často emotivně psaným textům o české hokejové reprezentaci během mistrovství 

světa, jak bude ukázáno v praktické části práce, se rovina postojů, pocitů a hodnocení, stejně 

jako obecně platné a přijímané soudy, zdá obzvláště významná. Jak dále Jirák s Köpplovou 

(2003) připomínají, sdílení představ lidí v daném kulturním prostředí se může projevit 

několika způsoby. Dochází k hodnocení dané věci/události/jevu atd. společností, vytvoří 

se nějaký společně přijímaný soud a společenská platnost významu je tak stvrzena. 

Sémiologie by podle Ferdinanda de Saussura měla být součástí sociální psychologie. 

(de Saussure, 1989: 52). V analýze textů o české hokejové reprezentaci se toto Saussurovo 

tvrzení ukáže jako opodstatněné. Mnoho významů, které texty konotují, má psychologický 

efekt, vyvolává vnitřní dojem ve čtenářích. Spojitost se sociální psychologií je proto patrná. 

 

Aplikace metody 

 

Aplikace zvolené metody je podrobně popsána v knize Tomáše Trampoty a Martiny 

Vojtěchovské Metody výzkumu médií. (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 120). Cílem aplikace 

sémiotické analýzy je vyložit text s ohledem na kulturní, politické, historické 

nebo společenské tradice a okolnosti. Sémiotická analýza začíná definicí termínů, 

výzkumných otázek a popisem plánu výzkumu. Výzkumný vzorek bývá menší a je vybrán 

s určitým záměrem.  
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Popis jednotlivých prvků sdělení na denotativní úrovni je následován konotativní rovinou 

analýzy. Konotativní významy jsou druhotné, spojené s asociacemi a kulturně přisouzenými 

odstíny. K označujícímu zde přiřazujeme další významy podmíněné historickými, politickými 

a společenskými zkušenostmi a zvyklostmi (například záběr na sportovce se zdviženýma 

rukama konotuje radost, vítězství, úspěch, štěstí). V konotativní rovině se výrazněji uplatňují 

zkušenosti výzkumníka. (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 121) 

  

Dále se sledují paradigmatické a syntagmatické uspořádání, tedy výběr použitých prvků 

mediálního sdělení a jejich řazení. Paradigmatická úroveň analýzy je založena na popisu 

schémat vycházejících z binárních opozic (vzájemně protikladných významů). Syntagmatické 

uspořádání (sekvence slov ve větě, posloupnost odstavců v reportáži atp.) v rámci celku 

se sleduje z velké části pro to, jak toto řazení ovlivňuje význam sdělení. Sleduje použité znaky 

a jejich řazení v rámci textu a to, jak se jednotlivé části sdělení vztahují k sobě a k celku. 

(Trampota, Vojtěchovská, 2010: 121-122) 

 

Další úroveň sémiotické analýzy sleduje metaforická a metonymická spojení. Metafora je 

sdělení pracující s nahrazováním znaků jinými znaky z jiné smyslové oblasti na základě 

podobnosti (např. tančící dům). Metaforická vyjádření jsou ve zpravodajských textech velmi 

častá. U metonymických vyjádření dochází k přenosu znaků na základě souvislosti 

(ne podobnosti). K typům metonymie patří synekdocha. Užití metonymie v mediálních 

textech se projevuje například v referování o jednotlivcích, kteří zastupují určitou sociální 

skupinu a obraz těchto jednotlivců poté slouží k vytváření obrazu o celé skupině. Tento 

poslední příklad je v analýze hokejového národního týmu výrazným prvkem. (Trampota, 

Vojtěchovská, 2010: 122-123) 

 

Výzkumný projekt 

 

Téma výzkumu 

Téma výzkumu odpovídá názvu diplomové práce, tedy mediální obraz české hokejové 

reprezentace v letech 2010 – 2015. Budu ho zjišťovat pomocí sémiotické analýzy. 

Téma je v současné době aktuální, zvláště po mistrovství světa 2015, které se konalo v České 

republice, konkrétně v Praze a Ostravě, jež bude jedním ze tří analyzovaných šampionátů. 

Zájem o českou reprezentaci a potažmo o celý hokej v té době výrazně stoupl. Hokej má 



 37 

nicméně v České republice silnou tradici a vzbuzuje obrovskou pozornost fanoušků 

dlouhodobě. Výsledky hokejové reprezentace v Česku historicky souvisí s vlnami vlastenectví 

a silných emocí.  

Cíl výzkumu 

Diplomová práce si klade za cíl charakterizovat, jaký mediální obraz české hokejové 

reprezentace vytvořila v letech 2010 - 2015 vybraná česká média od prvního dne mistrovství 

světa až do třetího dne po jeho skončení v daném roce (zvoleny byly šampionáty 2010, 2013, 

2015) a jak se tento obraz proměnil v době úspěchu a neúspěchu. 

Výzkumné otázky 

Abych došla ke stanovenému cíli práce, je třeba si stanovit několik dílčích výzkumných 

otázek. Analýzou textů na tyto otázky odpovím. Dohromady tak sestaví mediální obraz české 

hokejové reprezentace ve stanoveném období, a jak se tento proměňoval a vyvíjel. 

Jak se mediální obraz české hokejové reprezentace proměňoval v dobách úspěchu 

a neúspěchu? a s tím související otázky: Jak je vykreslován úspěch národního týmu? a Jak je 

vykreslován neúspěch národního týmu? 

Dochází k zatracování týmu po počátečních neúspěších na mistrovství světa? 

Dochází ke spojování úspěchu a neúspěchu s národní hrdostí a národní identitou? 

Jsou hráči v médiích prezentováni jako hrdinové?  

Jakou roli hraje v textech postava Jaromíra Jágra? 

Dochází k stereotypním prezentacím české hokejové reprezentace? 

 

Výzkumný vzorek 

Mistrovství světa v ledním hokeji, kterých se analýza bude týkat, jsou stanovena na roky 

2010, 2013 a 2015. Výběr těchto let není náhodný. V roce 2010 česká hokejová reprezentace 

zvítězila a stala se mistry světa. Mistrovství světa 2013 pro české hokejisty skončilo porážkou 

ve čtvrtfinále. Šampionát v roce 2015 se konal v České republice a český tým skončil 

na čtvrtém místě. Každé z vybraných mistrovství světa je tak odlišné a má svá specifika. Bude 

tedy možné porovnat mediální obraz české reprezentace a v souvislosti s tím i do jisté míry 

mediální reprezentaci českého hokeje jako celku v rozličných situacích a kontextech. 
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Z každého z vybraných šampionátů jsem sečetla texty týkající se české reprezentace 

a českého hokeje vyhledané za pomoci klíčového slova „hokej“ v databázi Newton, a to 

v období od prvního dne příslušného mistrovství světa do třetího dne po jeho skončení 

v denících Mladá fronta DNES a Deník Sport. Celkový počet všech relevantních článků 

týkajících se mistrovství světa a českého týmu byl 471. Pro potřeby kvalitativní analýzy jsem 

zvolila postup výběru každého čtvrtého textu podle jejich chronologického pořadí. 

Oba novinové tituly jsem zvolila jako nejvýznamnější zástupce sportovního zpravodajství 

v rámci tištěných médií v České republice. Deník Sport je u nás jediným čistě sportovním 

deníkem, který může jednotlivým sportovním událostem věnovat více prostoru. V případě 

hokejového mistrovství světa mu věnuje celou rubriku na několik stran. Navíc k akci vydává 

speciální přílohy. Speciální přílohy vydává i Mladá fronta DNES, která je v České republice 

nejčtenějším seriozním deníkem, takže její sportovní příloha se dostane k velkému množství 

čtenářů. 
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SÉMIOTICKÁ ANALÝZA 
 

V analýze se zaměřím na důležité, stále se opakující otázky spojené s psaním o české 

hokejové reprezentaci ve dvou českých denících – Mladá fronta Dnes a Sport – které 

mistrovství světa v hokeji věnují velkou pozornost. Zvolila jsem výzkumné otázky, které 

reflektují důležité a zajímavé prvky spojené s reprezentací. Informování o úspěchu případně 

neúspěchu je základem mediální reprezentace vzhledem ke konečnému výsledku. Otázkou je 

také, jakým způsobem se v těchto případech obraz reprezentace v médiích proměňuje. Rozdíl 

ale je také v informování o konečném neúspěchu na mistrovství světa a o průběžných 

nezdarech během šampionátu. Vzhledem k tomu, že počáteční neúspěchy jsou častým 

předmětem zpráv z hokejových mistrovství světa, zaměřím se zvlášť na tuto otázku. 

Nezanedbatelnou součástí takových textů je informování o hráčích. Ať už o celém týmu, 

nebo o jednotlivcích, často se o nich píše jako o hrdinech. Podívám se proto, jak se tato 

konstrukce vytváří. Zcela specifickou postavou nejen českého hokeje je Jaromír Jágr. 

V textech se jeho jméno objevuje tak často a v tak výjimečných souvislostech a konotacích, 

že považuji za důležité věnovat mu samostatnou otázku. Při analýze hokejové reprezentace je 

nezbytné reflektovat otázku národní identity a národní hrdosti, která jde ruku v ruce jak 

s úspěchy, tak s neúspěchy reprezentačního týmu. Hokej je v České republice historicky spjat 

s projevy národní identity (zejména MS 1969, Olympijské hry v Naganu) a jak ukázalo 

mistrovství světa v roce 2015 konané v Praze a Ostravě, které je také součástí analýzy této 

práce, otázka národní hrdosti spojené s hokejem s časem neztratila na síle. Sportovní 

žurnalistika je také plná stereotypních prezentací. Podívám se na to, jaké jsou ty nejčastější, 

objevující se v analyzovaných textech o české hokejové reprezentaci při mistrovství světa. 

 

 

 

 

 

 



 40 

VYKRESLOVÁNÍ ÚSPĚCHU 

 

Výzkumná otázka: Jak je vykreslován úspěch národního týmu? 

 

Úspěch národního týmu na hokejovém mistrovství světa je pro český sport významná událost, 

které média věnují mimořádnou pozornost. Proto se zaměřím na to, jakým způsobem média 

takovouto situaci, spojenou s emocemi, pojímají a jaký mediální obraz české reprezentace 

v takových chvílích vzniká. 

 

Pokud jde o dílčí úspěchy během šampionátu, vítězství v jednotlivých zápasech, výkony 

českého týmu bývají zpravidla charakterizována slovy o boji
11

, dřině či poctivé práci.
 12

 Čím 

významnější zápas, tím více se tyto atributy zdůrazňují. Přirovnání hokejového zápasu k boji 

je častým jevem. Odkazuje tak k mýtům minulosti. V kapitole Mýtus a sport jsem uvedla, 

že žádný příběh nedisponuje exkluzivitou ve smyslu naprosté originality či novosti. Každý 

příběh je transformací jiného příběhu, přestože různě vědomou. Příběhy sportovců tak 

v jiných podobách existovaly už dříve. Některé jsou dokonce variacemi prvotních mytických 

příběhů.  

 

„Hráči se nebáli rozdat tvrdým Kanaďanům rány, ani se nezalekli chvíle, kdy v zápase 

prohrávali.“
13

 Celá věta konotuje právě boj, navíc proti mimořádně silnému soupeři. Výkon 

je týmový, vždy se ale našla nějaká vůdčí osobnost, která tým podržela v těžkých chvílích 

a svými výkony mu zvedala sebevědomí. Nutí ostatní „se za něj rvát“.
14

 Čtenář si pod tímto 

naznačením má představit tým jakou soudržnou partu, kde se bije jeden za druhého. Je 

vytvořen obraz ideálního sportovce, ale zároveň lze vidět podobnost se správnými hrdiny 

minulosti a filmového plátna (Tři mušketýři a další). Píše se například také o nutnosti podřídit 

se národnímu týmu a tomu, co potřebuje. Podřízenost znamená celkové odevzdání se ve 

prospěch toho, čemu se podřizujete, v tomto případě tak národní tým působí ještě mocněji. 

 

Výrazným prvkem prezentace národního hokejového týmu obecně je týmovost. V době 

úspěchu se však ještě zvýrazní a stane se z ní jeden z hlavních důvodů úspěchu. „Stáli 

vyrovnaní na modré čáře, drželi se za ramena a spolu s tisícovkami fanoušků zpívali hymnu. 

                                                           
11

 Např.: Janda, Zdeněk: Už jsme měli mít zlato!, Sport, 21. 5. 2010, str. 4 
12

 Oba např.: Holík, Jaroslav: Vokoun, tým a dřina, Sport, 25. 5. 2010, str. 15 
13

 Sára, Robert: Hokejisté Kanadu porazili i přeprali, Mladá fronta DNES, 19. 5. 2010, str. 1 
14

 Sára, Robert:  Hokejisté Kanadu porazili i přeprali, Mladá fronta DNES, 19. 5. 2010, str. 1 
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… ,Takhle hraje tým,´ křičel Rolinek cestou do šatny.“
15

 

 

Úspěch národního týmu je často vykreslován i prostřednictvím radosti hráčů. Bývá 

popisováno emotivními, radostnými, někdy citově zabarvenými výrazy. Nezřídka se objevují 

slova o euforii (například „utápěl se v euforii“
16

). Hráči mluví o nádherném pocitu
17

. 

Při výpovědi hráčů se používá spojení „usmívá se“
18

, které je vyjádřením radosti 

a spokojenosti. Používají se slova jako euforie, které nese význam obrovské, nebývalé, možná 

až paralyzující radosti. Oslavy po vyhraném finále jsou označovány jako „zlaté oslavy“
19

. 

Tak, aby bylo na první pohled jasné, že se jedná o oslavy nejcennější medaile. Konotuje 

i jistou exkluzivitu – tyto oslavy nejsou pro každého. Musíte něčeho dosáhnout, abyste mohli 

být jejich součástí. 

 

Vítězství ve finále a získání titulu je prezentován jako pohádka. Volí se slova a věty konotující 

radostný, dojemný, nečekaně okouzlující příběh, který i podle textů skončil happy endem. 

„Ten (led) patřil někomu jinému. Mistrům světa. Českým hokejistům, kteří se pořád nemohli 

nabažit toho pocitu. Pořád dokola si půjčovali ten nádherný pohár. Prohlíželi si medaile. 

Střídavě se chytali za hlavu, pak zase se zaťatými pěstmi zdravili fanoušky. Nechápali…. 

Jaromír Jágr, který se zraněným kolenem nedohrál závěr utkání, zapomněl na bolest. Zářil 

štěstím.“
20

 Pro hráče jsou volena slova spojená s úspěchem, triumfem, výjimečnou osobností: 

výteční, geniální, snaživí, kteří předvedli „senzační jízdu“.
 21

 Úspěch je tak titulován slovy 

emocí a neskrývané euforie. Slova s naprosto stejným významem jsou i ve vyjádřeních hráčů: 

euforie, štěstí, nadšení, slast.
22

 

 

Velice významnou částí vykreslování úspěchu hokejové reprezentace, je prezentace fanoušků, 

lidí sledujících zápasy týmu na mistrovství světa, národa jako takového. V médiích 

se objevují i texty jiných lidí, než sportovních novinářů. Popisují své zážitky, vnímání daného 

úspěchu, jak vidí reakce lidí kolem sebe, vztahují úspěchy hokejistů na obecnější témata. 

Příkladem může být zápisník o sledování vyhraného semifinále české reprezentace na MS 
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2010 se Švédy s názvem „Hokej se Švédy v oddělení elektro“.
23

 Titulek konotuje výjimečnost 

situace – není totiž běžné sledovat program v televizi v obchodě. A podobný význam 

vyvolávala další vyjádření v textu: „Přenos běžel asi na deseti televizích, čím větší 

úhlopříčka, tím větší hlouček fanoušků. Někteří tady stáli evidentně delší dobu – pán vedle 

popíjel pivo v plechovce, jeho syn chroupal chipsy – jako doma na gauči...“(…) „Nervy 

pracují naplno. Paní má sice oči dvacet centimetrů od obrazovky, ale zakrývá si je rukama. 

,Musíš, musíš…´ tlačí hráče nahlas muž v maskáčích... ,Góóóól,´ zaduní elektrem. Když 

Vokoun vychytá Martenssona, lidi se objímají. Rodinka u vedlejší plazmy křičí: ,Finále, 

finále...´“. Všechny situace v tomto příkladu značí výjimečnost situace, tolerance věcí, které 

by jinak asi přijímané nebyly, popuštění emocí, větší sounáležitost. Tyto charakteristiky, 

a mnoho dalších, jsou typickým doprovodným jevem hokejových úspěchů v České republice, 

média takové situace a příběhy ráda prezentují. Je to jedna z důležitých odpovědí 

na výzkumnou otázku, jak média vykreslují úspěch české hokejové reprezentace. Prezentace 

emocí, reakcí fanoušků, společenské sounáležitosti, projevů vlastenectví. Další podobný 

příběh „z běžného života“ jako byl nákup v elektru, je například v článku „Hokej, či práce? 

Zeptejte se šéfa“.
24

 Hokej dosáhl takového společenského významu, že se řeší, zda se 

v pracovní době koukat na hokej, nebo pracovat. Téma je řešeno vážně, vyjadřuje se k němu 

advokát. „Je tedy lepší se se zaměstnavatelem buď předem domluvit, nebo si vzít rovnou 

dovolenou.“ Význam této věty je, že zaměstnavatel nemusí dělat problémy s tím, že by lidé 

místo práce koukali na hokej a pokud tak vstřícný nebude, je zde rada na vybrání si dovolené. 

 

Mnohdy se nemluví jen o fanoušcích, ale o českém národu. „Český národ chce, aby tým byl 

co nejlepší.“
25

 To konotuje celospolečenský zájem, velkou důležitost, očekávání, více 

než sportovní zájem. 

 

Nejen vztah fanoušků k týmu, ale i týmu k fanouškům je častým předmětem mediálních 

obsahů. Slova, která hráči volí, konotují spokojenost, dojetí, překvapení, spojení těchto dvou 

skupin, jejich vzájemné ovlivnění. Jejich vyjádření bývají plná díků a výrazů úcty 

a připomenutí pomoci výkonu fanoušků k jejich výkonu. „Já tomu stejně ještě pořád nemůžu 

věřit, že jsme udělali takový úspěch. I když mi to začíná pomalu docházet. Když vidíte ty lidi 

na Staroměstském náměstí, kteří na nás čekali, to byl zážitek na celý život. Všichni tím žili, 
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náramně si to užívali.“
26

 

 

Součástí prezentace úspěchu je také oslava hráčů s fanoušky. Tyto texty bývají plné 

emotivních, radostných, oslavných vyjádření. Označuje se to tak, že tyto oslavy jsou 

prostředek, jak mohou fanoušci hráčům veřejně poděkovat. Slovo „poděkovat“ si spojujeme 

s vděkem, někdo pro nás něco udělal a my mu za to poděkujeme. V tomto případě se tak 

hokejové zlato spojuje s darem pro fanoušky, je to něco, za co jsme hokejistům vděční. 

 

Mediální prezentace mistrovství světa v roce 2010 vytvořila zcela specifický obraz boje 

s osudem, nepravděpodobného vítězství, pohádkového příběhu. „Klidně si rozdrásejte kůži, 

když nestačí obyčejné štípání. Ale uvěřte už. Nezdá se vám to. I když jste se dnes ráno 

probudili, pořád to tak je. Stalo se to. Češi jsou po pěti letech mistři světa v ledním hokeji. 

V bombastickém finále sťali dosud neporažené Rusy. ,Bezejmenní´ to dokázali. Mají zlato.“
27

 

Tyto věty výstižně charakterizují celé mistrovství světa 2010: překvapení, nečekaný úspěch, 

zlato, velkolepost, nejsložitější překážky, nečekaný vítěz, prvotní nedůvěra. 

 

 Jágr na otázku po čtvrtfinále, zda z týmu už spadl tlak: „Ten spadl už po Kanadě. My mohli 

udělat nejhorší umístění v historii, tohle proti tomu nebyl žádný tlak. Vždyť my už byli 

pohřbení.“
28

 Vítězství v turnaji je označováno jako senzační, nečekaný triumf. O hráčích 

v týmu se mluvilo jako o bezejmenných. O finálových soupeřích zase jako o ruské mašině – 

zcela zjevná konotace obrovské síly a kvality ruského týmu, který je jako „mašina“ schopen 

bez problémů přejet každého soupeře. „,Je to něco neuvěřitelného. Málokdo nám věřil, 

ale těm, co nám věřili, patří obrovský dík. Tenhle tým šlapal úplně neskutečným stylem, 

bojoval. To se nedá popsat, to je prostě něco úžasného,´ říkal v neděli večer před kabinou 

národního týmu. Na krku se mu ještě houpala zlatá medaile.“ (…) „Náš tým prostě bojoval, 

dřel, a vyšlo to. Dotáhli jsme to až k titulu mistru světa.“ (…) „Ten tým by padal po hubě 

do té střely a prostě jsme to zvládli. A jsme mistři světa.“
29

 

 

V následujícím vyjádření Ondřeje Němce je hned několik prvků popsaných v některých 

kapitolách praktické části této práce: „Myslím, že tým se po prohře se Švýcarskem úžasně 
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semknul a všichni začali bojovat. Za to, že jsme Češi. Zvládli jsme pak každý zápas. V play-off 

jsme měli trošku štěstíčka a zvládli jsme dvakrát nájezdy. A pak jsme vyhráli nad Ruskem, 

které mělo fantastický tým plný hvězd. Porazili jsme je bojovností, srdíčkem.“
30

 Jsou zde slova 

o týmovosti a soudržnosti, správnosti přístupu, vlastenectví, stereotypy o štěstí a srdci, 

bojovnosti, síle ruského týmu jako finálového soupeře. Všechny tyto prvky jsou popsány 

v odpovědi na tuto i další výzkumné otázky. 

 

„V této chvíli jsem v euforii. To, že bychom porazili Rusy, asi nikdo nečekal. Nebylo to 

uměním, ale obrovskou bojovností. Kluci strašně chtěli.“ (…) „Nenajdu ale nikoho, kdo by 

v nějakém zápase myslel sám na sebe a aby nehrál pro mužstvo. Dost brzo jsme pochopili, 

že je to naše jediná šance a časem jsme zjistili, že to funguje. Když kluci makaj a bojujou, tak 

samozřejmě nám to negarantuje, že vyhrajeme, ale ten úspěch se může dostavit. Trošku štěstí 

tomu taky pomohlo.“  (…)  „My jsme ten turnaj celý oddřeli a ten finálový zápas jsme 

vybojovali, ať je to srdcem nebo čímkoliv. Hráči tam padali do střel, nechali si v uvozovkách 

vyrazit zuby a prostě to chtěli za každou cenu.“ (…) „Jsem zastáncem toho, že se může stát 

cokoli. Tohle už ale není náhoda, to mi nikdo nevymluví. Je to tím, co jsme měli v kabině. 

Kluci tomu věřili a bojovali.“
31

 

 

„Kluci tady, kterým se v uvozovkách říká druhořadí, to dokázali. Vyhráli mistrovství světa, 

vyhráli ho proti mužstvu, které bylo považováno za favorita už na olympiádě ve Vancouveru. 

Porazili jsme tady nejlepší týmy a klukům v kabině ten úspěch už nikdo nesebere. Oni si to 

vydřeli.“
32

 Vytváří se zde typický literární a filmový příběh – podceňovaní zvítězili proti 

všem předpokladům, porazili toho, kdo poražen být neměl. Takové příběhy známe už z dávné 

minulosti, jako příklad lze uvést Davida a Goliáše. 

 

S takovou prezentací tohoto mistrovství světa kontrastují některé hlasy, že se jednalo 

o šampionát druhé kategorie. „Nahrává nám, že je to ,béčkový´ šampionát, nejlepší hokejisté 

na něm až na výjimky chybějí. Buď hrají Stanley Cup, nebo jsou po olympijské sezoně 

unavení, navíc po klubovém neúspěchu už nemají na hokej náladu.“
33

 Význam těchto vět je 

degradace, neúplnost, zmenšování významu úspěchu. Tím jako by se měla snižovat radost 
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z případného úspěchu. 

 

Pokud se přesunu zpět k celkovému vykreslování úspěchu, když se národnímu týmu podaří, 

v regionálních přílohách se začnou objevovat vizitky hráčů pocházejících z kraje, rozhovory 

s nimi a další články o jejich kariérách a úspěších, vždy zdůrazňující příslušnost k městu, 

ze kterého pocházejí a rekapitulující jejich počátky v místním klubu. Příkladem je titulek 

článku, který vyšel po vítězství českého týmu ve čtvrtfinále mistrovství světa 2010 „Česká 

reprezentace teď stojí na hokejistech ze Žďáru nad Sázavou“.
34

 Titulek samotný konotuje 

zásluhy, v tomto případě Žďáru nad Sázavou, na úspěchu české hokejové reprezentace. 

Působí tak dojmem, že každé, byť menší město, může ve světě dokázat uspět, že jeho 

zástupci, kteří v něm vyrůstali, byli vychováváni, toto město proslaví. U již zmiňovaného 

článku o reprezentantech ze Žďáru nad Sázavou lze nalézt až vyprávěcím, pohádkovým 

stylem psaný úvod, který ještě umocňuje význam města. I přes přírodní překážky dokázali 

zástupci města velké věci: „Rybníky tu zamrzají jen na pár týdnů v roce, a přece je odsud 

Martina Sáblíková. Sníh tu sice padá častěji, ale žádné velehory tu nejsou. I tak je odtud 

lyžařský mistr světa Martin Koukal. A byť zdejší hokejový klub hraje až třetí nejvyšší soutěž, 

vyrostlo v něm hned trio útočníků, kteří teď na světovém šampionátu bojují o zlato.“ V textech 

někdy zaznívají přímo slova o propagaci města. 

 

Jiný příklad zdůrazňování minulosti hráče v kraji, je článek „Nový mistr světa pomáhal 

nahoru hradeckému hokeji“.
35

 Zdůrazňování spojitosti není jen formou zmiňování zásluh 

místního klubu v hokejové výchově hráče, ale i naopak jeho pomoc týmům v kraji. Význam 

těchto prezentací, jako i titulku zmiňovaného textu, navozuje dojem loajality hráče k místům, 

kde vyrůstal, a vytváří obraz správnosti až do roviny lidských kvalit daného jedince. Do textu 

jsou zakomponováni všichni z týmu nových mistrů světa, kteří se v hradeckém klubu alespoň 

mihli, byť jen například na čtyři zápasy v životě. Je skrze ně zvyšována prestiž klubu. 

 

Pro další příklad mohu uvést text „Hokejoví mistři světa z Vysočiny“
 36

, kde jsou vyjmenováni 

a krátce charakterizováni jednotliví hokejisté z kraje, kteří titulu dosáhli. Titulek znovu nese 

význam spojitosti úspěšných lidí s krajem. 
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Podobný princip nenastává jen u hráčů, ale i trenérů. „Jandač: Z Liberce až k titulu“.
37

 

Výrazů konotujících spojení s krajem je několik a výsledkem může být hrdost nejen na český 

hokej, ale také na kvalitu hokeje v kraji či městě, který dokáže vyprodukovat světové 

šampiony: „Do vyššího hokeje se odrazil v Liberci, vytáhli jsme ho nahoru, nesmazatelně 

se zapsal do historie klubu, na práci v Liberci se těším, angažmá v takovém klubu beru jako 

ocenění“ atp. 

 

Jakési připisování zásluh není po úspěchu nezvyklé. Alespoň trochu ho využívají i bývalí 

trenéři. Jedním z nich po MS 2010 byl Alois Hadamczik: „Mám radost, že v týmu byla valná 

většina hráčů, které jsem trénoval. Jsem hrdý, že jsem měl s nimi trpělivost a oni vyrostli 

ve skvělé hráče, podívejte se na Rolinka, Čáslavu, Blaťáka nebo Hubáčka.“
38

 

 

Nejen jednotlivá regionální města nebo trenéři spojují své jméno s úspěchem hokejové 

reprezentace. Jejich zásluhy ve výchově hráčů jsou zřejmé. Více pozornosti vzbouzí spojování 

hokejových úspěchů s politikou a politiky. Po vítězném MS 2010 článek „Politici si na zlatu 

„přihřáli polívčičku“
 39

 už titulkem konotuje neoprávněné zvýhodňování. V mediálním textu 

informujícím o tomto chování politiků lze najít výrazy, konotující negativismus, až nádech 

zesměšnění a parodie: přihřál si předvolební polívčičku; hokejové nadšení svádí politiky, aby 

se před volbami zviditelnili; jásali alespoň na Facebooku, samozřejmě před zraky svých 

fanoušků; Jaroslav Foldyna označil Jágra za „super chlapa“; je to nesmírná radost; 

Paroubek se na hokeji už jednou zviditelnil. 

 

V médiích se při úspěchu řeší především úspěch samotný. Občas se ale objeví náznak 

budoucnosti. Obzvlášť zdůrazňované je toto téma, pokud reprezentaci po úspěchu přebere 

jiný trenér. Tak jako po zlatu na mistrovství světa 2010 plánovaně nahradil Vladimíra Růžičku 

Alois Hadamczik. „Muž, který už podruhé v kariéře přebírá od Vladimíra Růžičky národní 

tým ve chvíli, kdy slaví titul.“
40

 Tato věta konotuje očekávání, předurčení, tlak, velkou výzvu. 

Znásobené ještě kontextem věty, zejména slovem „podruhé“, kdy při prvním převzetí 

Hadamczik zlaté medaile s národním týmem nedokázal získat. Nyní tak slovo podruhé nabývá 

důležitý, větší tlak přinášející význam. 
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VYKRESLOVÁNÍ NEÚSPĚCHU 

 

Výzkumná otázka: Jak je vykreslován neúspěch národního týmu? 

 

Mediální obraz české hokejové reprezentace po neúspěchu na mistrovství světa je v kontrastu 

s úspěšným obdobím. Tématu se v této práci týkají výzkumné otázky o vykreslování úspěchu 

a v tomto případě o vykreslování neúspěchu v médiích. Pro upřesnění, neúspěchem 

se v České republice v souvislosti s hokejovou reprezentací obecně vnímá nezískání medaile 

a především to, kdy tým nepostoupí alespoň do semifinále. „Jedna věc sice je, že zrovna u nás 

doma máme první tři květnové týdny pocit, jak na světě není nic důležitějšího než čtvrtfinále 

a bez medaile jsou ti naši kluci k ničemu.“
41

 „Chtěli jsme placku, pochopitelně nejlépe zlato. 

Není možné si dávat nějaké menší cíle.“ „Měli bychom zůstat u toho, že v případě postupu do 

semifinále se dá mluvit o určitém úspěchu, ale za sebe říkám, že to chce v tomto případě 

medaili.“
42

 Ze tří mistrovství světa, která tato práce rozebírá, nezískali čeští hokejisté medaili 

na dvou – v letech 2013 a 2015. V roce 2013 vypadli ve čtvrtfinále a tento šampionát tak bude 

hlavním předmětem zkoumání. V roce 2015 Češi skončili čtvrtí, tento turnaj byl 

ale specifický tím, že se pořádal v České republice, proto mediálním textům nedominovala jen 

čistě sportovní stránka věci, ale úspěch pořadatelství z organizačního a diváckého hlediska. 

Ve vyhodnocování této výzkumné otázky se šampionát 2015 také objeví, ale hlavní bude 

především ten z roku 2013. Otázka vykreslování neúspěchu není jediná, která se v této práci 

zabývá nezdary reprezentace. Vyčlenila jsem zvlášť otázku o zatracování mužstva 

po počátečních neúspěších na mistrovství světa, protože projevy v mediálních textech 

se v těchto situacích v mnoha ohledech liší. Otázka na způsob vykreslování neúspěchu se tak 

bude týkat jen konečného výsledku české reprezentace na příslušném mistrovství světa. 

 

Stejně jako při zatracování týmu po počátečních neúspěších jsou používána slova nesoucí 

význam pesimismu, krize, průšvihu, ostudy: „zmatek, bídná hra, žádný skalp věhlasného 

soupeře, krutě nevydařený turnaj, šampionát se krutě nezdařil.
 
„

43
 

 

Neúspěch na jednom turnaji je téměř okamžitě vztahován na krizi celého českého hokeje. 

Začne se mluvit o výchově mládeže, ochotě reprezentovat, nedostatku kvalitních hráčů, 
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nebo se začnou vyzdvihovat soupeři, kteří byli ještě před pár dny považováni za outsidery, 

nad český tým. Příklad z mistrovství světa 2013, kdy Češi ve čtvrtfinále podlehli Švýcarsku: 

„Téma dne: Už jsou Švýcaři v hokeji před námi? (…) Bohužel, zdá se mi, že v mnoha 

ohledech ano.“ 
44

 Odpověď ano přichází hned v úvodu textu. Konotuje skepsi, nedůvěru, 

zklamání. Češi získali na třech šampionátech před tím v roce 2013 medaili, z toho jednou 

zlatou. Poprvé po čtyřech letech čeští hokejisté na mistrovství světa neuspěli a v médiích 

se objevují texty o krizové situaci českého hokeje na základě výsledků jednoho turnaje. 

Ne všichni novináři se však na názoru shodují. Jako při každém nezdaru je součástí 

mediálních textů diskuze a polemika. 

 

Stejně jako se řeší nominace před mistrovstvím světa, nebo pokud se ze začátku nedaří, tak 

i během něj, rozebírá se také po něm, pokud se neuspěje. Který hráč v mužstvu měl být 

a nebyl, bez kterého by se naopak tým obešel, některý se snažil a ostatní mu nepomáhali, jiný 

je zase přesně ten typ, který by zapadl do skládačky, ale trenér ho v nominaci opomněl. Neřeší 

se však jen nominace uplynulého turnaje. Několikrát se v minulosti stalo, že pokud 

v dohledné době následuje olympijský turnaj, na který mohou všichni hráči, vzhledem 

k pauze v NHL, po právě skončeném šampionátu se již navrhuje sestava právě na zmiňovaný 

turnaj. Článek stojící na stejném principu se nachází i v mnou analyzovaných textech.
45

 

Význam takového textu je naděje do budoucna – tento turnaj se nepovedl, ale bude následovat 

jiný, ještě výjimečnější, na kterém se začíná od začátku a Česká republika v něm může uspět. 

Je zde význam upřednostňování budoucnosti, která může být jiná než současnost, ale také 

křehké nejistoty, protože konečná sestava může vypadat vzhledem k velkému časovému 

odstupu zcela jinak. 

 

Je zvykem, že neúspěch se na něco nebo někoho svede. Taková slova vyjadřují, že neúspěch 

nemůže být nahodilý, je třeba najít viníka. Často je jím trenér. Ve sportovním světě se svedení 

viny na trenéra stalo jistým druhem klišé. I v textech této práce podobné principy jsou. 

Například anketa po prohraném čtvrtfinále na MS 2013 s názvem „Jaký má na neúspěchu 

podíl trenér Hadamczik?“
46

 Vladimír Martinec, jeden z dotazovaných v této anketě, právě 

praxi odvolávání trenérů doložil, když připomněl, že on byl z trenérského postu odvolán poté, 

kdy třikrát po sobě vyhrál s týmem mistrovský titul a v dalším roce jeho tým na mistrovství 
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světa vyhrál všechny zápasy až po čtvrtfinále. Mediální obviňování ale přichází z různých 

směrů. Trenér může ukazovat na své hráče. Volená slova vždy nesou význam hledání viníka, 

je patrná snaha nenechat situaci bez rozřešení. Vize soudržného týmu se tak rozpadá. Ovšem 

obviňování hráčů mezi sebou se prostřednictvím médií neděje. 

 

Po mistrovství světa 2013 média po výměně trenéra volala. Navrhovala i případné nástupce. 

Poukazovala na slabiny tehdejšího kouče Aloise Hadamczika. „Když jde při turnaji 

do tuhého, nebo se zápas láme, z trenéra sálá nejistota. Jakmile je v úzkých, jeho obvyklý cit 

se vytratí. … Kouč nedokázal ze zámořských borců vymačkat víc, spoustu z nich si navíc 

zrovna nenaklonil."
47

 Taková vyjádření konotují nedůvěru v trenéra a v to, že dokáže národní 

tým kvalitně vést, získat s ním nějaký úspěch, ale také že s ním nemá zcela vyrovnané vztahy. 

 

Při neúspěchu, stejně jako při úspěchu, se sleduje reakce hráčů a trenérů na výsledek. Zatímco 

u úspěchu je však reakce jasná a předvídatelná, po nepovedeném mistrovství světa dochází 

k jistému pozorování, zda jsou hráči smutní, naštvaní, skleslí, nebo zda naopak vypadají 

lhostejně, či dokonce vesele. Hráči i trenéři při svých vyjádřeních často volí slova o zklamání, 

které v nich údajně dlouho zůstane, slova s významem přiznaného neúspěchu, zklamání 

důvěry, nenaplněných očekávání, mnohdy až fatálnosti. „,Pořád je to zklamání. Přehrávám 

si to v hlavě, budu na to myslet celé léto. Je to škoda,´ vrátil se útočník Tomáš Fleischmann 

k nepovedenému čtvrtfinále se Švýcarskem.“
48

 „I s denním odstupem z jeho hlasu byl cítit 

smutek. Slzy nebyly? ,To ne. Udržel jsem se. Ale byl jsem z toho hodně špatnej.“ (Vladimír 

Růžička). „V hlavě si to neustále přehrává. Co se dalo udělat jinak, aby vysněná medaile 

,cinknula´. Rozbolavělou duši bude mít Vladimír Růžička ještě hodně dlouho.“
49

 Ne vždy jsou 

však vyjádření takto jednoznačná. Někteří nevolí tak negativní slova, a to budí pozornost 

médií, protože to odporuje obecné (často prezentované) představě o skleslých hráčích. 

„,Zklamání v nás pořád je, ale život jde dál,´ řekl kapitán Jiří Novotný a dodal: ,Medaile byla 

tři roky po sobě. Letos to nevyšlo a já si myslím, že by se z toho neměla dělat taková tragédie, 

jaká se z toho dělá.´“ Tato replika se stala i textem titulku článku: „Nedělejme z hokeje 

tragédii, řekl kapitán v Praze.“
50

 Slovo „tragédie“ má silně negativní konotace, odkazuje 

k velkému neštěstí. Ve Slovníku cizích slov nalezneme vysvětlení: „drama s nesmiřitelným 
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konfliktem a truchlivým koncem; pohroma; tragičnost.“
51

 V titulku je přímá řeč uvozena 

slovem kapitán řekl. Chybí příjmení a je ponechána jen funkce. Význam, který z toho plyne, 

je, že kapitán mluví za celý tým, tak jako na ledě při zápasech je on zástupcem mužstva, který 

za ně komunikuje. Dále, že když to řekl kapitán, tak to má vyšší hodnotu. Uvolněnější přístup 

je konfrontován s dobami minulými, označenými jako „zlaté časy“, tedy časy absolutního 

úspěchu. V nich „byste takový obrázek těžko hledali“. Dochází tak k vykreslení současnosti 

jako více uvolněné, ale také méně zodpovědné, a tedy méně úspěšné. 

 

Stejně jako u úspěchu, i při nepovedeném vystoupení se v médiích píše o reakcích fanoušků: 

„Fanoušci u televizí i v hale cítili prázdnotu, beznaděj. Byl to obrovský zmar.“
52

 Případně jsou 

fanoušci „v návalu zmaru.“
53

 Staví se zde dramatický příběh, volí se emocionální výrazy silně 

nepříjemného zážitku, neštěstí. 

 

Neúspěch hokejistů se promítá například i do ekonomické rubriky, přestože ne ve zcela 

negativním významu. "I přes nezdar českých hokejistů skončilo pro sázkové kanceláře 

mistrovství světa nebývale úspěšně. (...)  I přes nepříznivé výsledky a rozpačité výkony si český 

tým v průběhu turnaje u sázkařů stále udržoval solidní důvěru, a tak hráčům sázky na národní 

tým nakonec příliš štěstí nepřinesly. ,Stačil povedený výkon s Norskem, aby si naši hokejisté 

opět získali důvěru.´"
54

 Dochází tak k paradoxní prezentaci vydělání na neúspěchu českých 

hokejistů. Jsou zde vyjádření konotující snadné získání si důvěry českých fanoušku směrem 

k českému hokeji i její trvalost. 

 

 

ZATRACOVÁNÍ PO POČÁTEČNÍCH NEÚSPĚŠÍCH 

 

Výzkumná otázka: Dochází k zatracování týmu po počátečních neúspěších na mistrovství 

světa? 

 

Na všech mistrovstvích světa (2010, 2013 a 2015) měla česká hokejová reprezentace v úvodu 
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problémy a výpadky se soupeři, se kterými by podle papírových předpokladů měla vyhrávat. 

V případě MS 2010 dokonce hrozilo, že tým nepostoupí ani do čtvrtfinále, což by byl 

historický neúspěch. Média jsou však v hodnocení velice rychlá, stačí malý impulz a už 

se objevují slova jako blamáž
55

, průšvih
56

, propast, velký neúspěch
57

, facka
58

, pohřbený tým
59

. 

Tento fenomén je natolik častý a během všech tří mistrovství světa se v nějaké míře objevil, 

že jsem se rozhodla věnovat se mu podrobněji. 

 

Mnohdy přichází, pokud ne zatracování, tak alespoň nedůvěra ještě před začátkem mistrovství 

světa, jako například před MS 2010. Českému týmu chyběla až na výjimky hvězdná jména, 

což vyvolávalo nízká očekávání, která novináři promítali už do otázek v předturnajových 

rozhovorech – otázka na Tomáše Vokouna poté, kdy řekl, že by chtěl být s týmem úspěšný, 

zněla, jestli je to právě s tímto týmem vůbec reálné.
60

 Ruku v ruce se zatracováním týmu jde 

i přesvědčení o nekvalitě a špatném období celého českého hokeje. Ve stejném rozhovoru je 

Tomáši Vokounovi redaktorem řečeno oznamovací větou, že je zde krize českého hokeje. 

 

Mediální prezentace týmu po neúspěchu v prvních zápasech mistrovství světa nemusí vypadat 

jen jako proud kritiky. Dochází k vyzdvihování kvalit a úspěchů soupeřů, kteří, mnohdy 

překvapivě, uspěli nad českým týmem. Celkově je tak vytvářen obraz ohrožení českých 

hokejových kvalit. Ti, kteří pro Česko ještě nedávno byli zcela snadným soupeřem, 

se dotahují a hrozí, že půjdou v kvalitě a výsledcích před český tým. Píše se o systému 

výchovy mládeže u těchto soupeřů, angažování zahraničních trenérů, vytvoření hokejových 

center, vzdělávání mladých hokejistů. Ti pak odcházejí do prestižních týmů NHL, které 

se o ně perou. „O tom se českým hráčům teď jen zdá.“
61

 Slova novinářů jsou následně v 

článku potvrzena a zvýznamněna vyjádřením Jaromíra Jágra: „V hokeji už by se nemělo 

používat slovo překvapení, špička se rozšířila. Je to jiné než před deseti lety.“ Na konci 

přichází upozorňující prvek, že třeba v Česku tato „velká hokejová revoluce malých“ někoho 

probere. O „procitnutí“, tedy probuzení ze snu, který český hokej snil, se mluví v několika 

textech. Opět potvrzení obrazu ohrožení českého hokeje. Mohou se přes nás přehnat týmy 
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označovány jako malí, „trpaslíci“
62

, „slabší“
63

, „soupeři druhého sledu“
64

. Tedy slova, 

konotující v souvislosti se sportovním zápolením méněcennost, nedostatek kvalit, těch, které 

nelze považovat za vážnou konkurenci. Prezentace takových soupeřů ale byla 

v analyzovaných textech někdy rozporuplná. Na jednu stranu se mluví o neexistenci slabých 

soupeřů, o jejich kvalitách a o tom, že již není překvapení, pokud uspějí. Pro jejich případný 

úspěch, nebo alespoň silné vzdorování, se hledají různá vysvětlení (na začátku turnaje mají 

ještě dost sil všichni, naši hráči je podcenili atp.). Na druhou stranu se stále objevují vyjádření 

nesoucí význam velké chyby českého týmu, pokud s nimi prohraje, jeho slabosti 

a méněcennosti: „Tým prohrál s Norskem (co si budeme namlouvat, to je bráno pořád 

za velkou ostudu), hráči ten zápas odflákli."
65

 „Už si nesmí dovolit zaváhat se soupeři 

z druhého sledu. A tak pokud dnešní duel s Dánskem (16.15) hokejisté nevyhrají, je jejich 

postup do čtvrtfinále vážně ohrožen. Vlastně by v něm ani neměli co dělat.“
66

 „Není potřeba 

tajit, že jsme hokejově vyspělejší národ než Švýcarsko.“
67

 Soupeři typu Norsko, Dánsko, 

Švýcarsko jsou zde popisováni s významem slabosti, minima kvality, že v případě, že je čeští 

hokejisté neporazí, dopustí se takové ostudy, že by bylo lepší, kdyby na šampionátu ani 

nebyli. Dále se objevují vyjádření jako „druhořadé skalpy“
68

, také dodávající význam 

méněcennosti, podřadnosti. V myslích hráčů podle mediálních sdělení zřejmě také probíhá 

varianta podcenění soupeře takového typu. „Tenhle tým může hrát líp s týmy, které jsou 

relativně silné. Tehdy do toho dá obrovskou bojovnost, z toho pak těží. Podle mě totiž 

v hlavách hráčů pořád nemá Švýcarsko ani Norsko takový zvuk. Přitom zvlášť Švýcaři tady 

hrají výborně.“
 69

 Prezentace těchto soupeřů v médiích tak vyznívá rozporuplně, 

nejednoznačně. Za tým, který nás skutečně prověří je považována Kanada, Švédsko či Rusko. 

Zmiňované principy se ale prezentují i z druhé strany. „Švýcarský kouč: Favoritem jsou Češi. 

Jak také jinak?“
70

 Z prohlášení vyplývá, že tito soupeři přijali roli outsiderů, těch slabších. 

Věta „Jak jinak?“ ale může nést význam jisté ironie, nebo alibi jeho týmu pro případnou 

porážku. A to i přes to, že v čase tohoto výroku měli na turnaji lepší výsledky Švýcaři, stali 

se nejúspěšnějším týmem základní skupiny a Česko v předchozím zápase porazili. Podporuje 
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se tak zažité rozdělení hokejového světa na „silnou šestku“ a ty ostatní. Vyjádření týmů, které 

se řadí do „ostatních“, konotují podceňování jejich schopností (překvapilo nás, jak si vedeme) 

a nízké cíle (jsme ve čtvrtfinále, tím jsme dosáhli svého cíle), nebo slabá očekávání ostatních 

(nikdo od nás nic nečeká)
71

. 

 

I v souvislosti s typy soupeřů českého národního týmu zmiňovaných v předchozím odstavci, 

mají někdy novináři tendenci komentovat vyjádření hráčů či trenérů. „Ukolébat se tím, že tým 

horkotěžko přetlačí Slovince jen díky skvělému brankáři, to není ten správný recept.“
72

 

Významově tak tato věta nesouhlasí s vyjádřením trenéra, které jí předcházelo. Redaktor 

se vyjadřuje ve smyslu, že tým se „ukolébal“, tedy že se uklidnil, spokojeně a bezstarostně 

usnul. Přirovnání k dětskému světu zde přináší nádech naivity. Přitom by podle autora textu 

měli hledat „recept“, tedy návod k dobrému výsledku, postup, jak uspět. Odporování trenérovi 

není výjimkou. Někdy dochází až k projevům konotujícím silný nesouhlas s výroky trenéra. 

„Cožpak může kouč být spokojený s předváděnou hrou? To asi ne... Ať si v klidu přehraje 

české zápasy s Dány a se Slovinci. A pak tu větu o propracovaném systému povídá 

fanouškům…"
73

 Autor si sám odpovídá na položenou otázku, je zde i obviňování ze lži 

divákům. Kritizován nemusí být jen trenér, ale konkrétní hráč. „Ano, Salák nepředvedl žádný 

zákrok navíc a má vskutku mizerná statistická čísla, přesto je předčasné do nebes vynášet 

i Pavelce."
74

 

 

Ne vždy je k počátečnímu neúspěchu přistupováno jen negativně. Optimismus je však spíše 

součástí odpovědí některých respondentů v rozhovorech. Příklad je rozhovor s Marianem 

Jelínkem, známým hokejovým trenérem, v době rozhovoru pracujícím pro Plzeň: „Není 

důvod propadat panice. Postup pořád leží na ledě. Važme si toho, že ta šance je.“
75

  I další 

výrazy z textu, „otočit hrozbu v ohromnou výzvu“ konotují naději v tíživé situaci národního 

týmu. Může vyvolat dojem světla v množství negativních zpráv. Zároveň ale dochází 

k dalšímu typickému projevu neúspěšných vystoupení týmu – hledání systémových chyb 

v celém českém hokeji, nedostatečně kvalitního a moderního tréninku a dalších. Vztahování 

dílčích neúspěchů na celý český hokej je běžným prvkem. Vytváří se mýtus krize českého 

hokeje, který je ale následně oslaben v době, kdy se národnímu týmu podaří udělat úspěšný 
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výsledek. V případě analyzovaného rozhovoru s Marianem Jelínkem byla terčem kritiky 

hlavně špatná psychologická příprava českých hokejistů, ale také nedostatečná komunikace 

mezi českými trenéry a jejich příliš velká ega, která poškozují celý český hokej. Problémy 

srovnává se zahraničím, které takové chyby nedělá. Tedy obraz zaostávajícího českého 

systému a progresivních konkurentů. 

 

V případě, že neúspěchy v počátku šampionátu jsou nahrazeny zlepšením výkonu a výsledků, 

obraz reprezentace prezentovaný v médiích se mění. Obrat většinou není pozvolný. Z týmu, 

o němž se ještě před několika dny (mnohdy hodinami) psalo kriticky a rozebíraly se chyby 

hokeje v Česku jako takového, je kandidát na medaili: „Ustrašená svízel se z českých hokejek 

vytratila.“
76

 „Po dnech hokejového smutku přicházejí dny, během kterých se může zase Česko 

ze své reprezentace veselit. A třeba i slavit medaili. Na mistrovství světa má totiž tým, který 

o ni stále hraje, a především tým, který včera dokázal, že na ni má.“
77

 „Průšvih zažehnán. 

Teď je čas na úspěch.“
78

 

 

Někdy se přechází rovnou do euforických vyjádření: velká vítězství, pompézní setnutí, návrat 

české síly
79

 a podobně. V případě takového obratu ve výkonech se mluví o „zmrtvýchvstání“. 

Tento biblický termín zdůrazňuje vážnost situace, která zlepšení výkonů předcházela. Došlo 

ke „smrti“ a jen pomocí zázraku se z ní reprezentace dostala. Občas tento obrat 

ve vyjadřování z negativního na nadějné přichází dříve. Vlna kritiky je po nějakém 

nepovedeném zápase, když se ale přiblíží rozhodující moment, věty bývají klidnější, 

umírněnější, s nadějí v dobrý výsledek. Například „černé prognózy stranou“
80

, které odkazují 

k negativním předpokladům, jež samotný deník pronášel dříve, a neguje je, nebo je alespoň 

upozaďuje. Mužstvo, které bylo donedávna zatracované, je oceňované za to, jak se zvládlo 

ze složité situace dostat, chválí se umění týmu, který dokázal ustát složité časy a otočit vše 

v dobré. Nicméně kritika je zásadní součástí médií, chvála může přijít, ale zase se vrátí 

ke kritice. Alespoň takový význam nese věta „Dost bylo na chvíli chvály, protože ta někdy 
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přece smrdí, teď je načase výčet negativ."
81

 

 

Někdy se lze na druhou stranu dočíst, že role těch, kteří jsou v médiích prezentováni jako ti, 

kteří mohou jen překvapit, jim vyhovuje. „Vídeň pro mě byla hrozný stres. Tam jsme byli 

favoriti, tady nám nikdo nevěřil,“ vysvětloval Vokoun novinářům po finále.“
82

 Oba 

šampionáty, i ten ve Vídni (v roce 2005) i tento česká reprezentace vyhrála a Vokoun byl 

brankářem číslo jedna. Ze slov o stresu a favorizování na prvním z nich a tom, že na druhém 

jim nikdo nevěřil, vyplývá oblíbenost pozice podceňovaného a nervozita i nekomfortnost 

z favorizování vlastní osoby a týmu ze strany médií, veřejnosti, soupeřů. 

 

Výrazné téma úvodu šampionátu v roce 2010 byly omluvenky mnoha hráčů, kteří na MS 

nepřijeli. Prvotní porážky českého týmu se částečně svalovaly i na tyto hráče, zejména 

po veřejné kritice od Jaromíra Jágra (podrobněji v otázce prezentace Jaromíra Jágra). Jeden 

z textů měl titulek „Omluvenky za to přece nemůžou“
83

 Titulek používá personifikaci. 

 

Nicméně přímo neúspěch v úvodu šampionátu nebývá v textech přijímán s chladnou hlavou. 

Přináší emotivní vyjádření velice často s významem velmi špatné situace – blamáž
84

, 

katastrofa, ostuda
85

, zpackaný rozjezd
86

, facka
87

. V jednom z analyzovaných rozhovorů se 

k tomuto tématu vyjádřil i Jaromír Jágr: „Zatracovaní budeme, jestli vy něco napíšete. To je 

vaše věc. Jestli nás chcete zatratit, tak můžete. Kdybych se na to měl takhle koukat, tak se 

na to s prominutím vykašlu a nejedu na žádný turnaj. Jestli bych se měl dívat na to, jestli mě 

budete kritizovat, nebo ne. To není ten hlavní důvod. Vy byste ale měli s tou kritikou trošičku 

ubrat a vážit si vůbec toho, že hráči na turnaj jedou. Tedy ne přímo vážit, je to naše povinnost, 

ale přece…“
88

 Některá slova volená pro popis nepovedených začátků nejsou tak silně 

negativně zabarvená jako v úvodu tohoto odstavce. „Nebyl to žádný balzám pro oči,“ 

„upachtěný výkon“
89

 a další vyjádření tohoto typu nesou sice negativní konotace, ale nejsou 

tak silně negativně emocionálně zabarvená. „Balzám pro oči“ je spojen s pozitivními zážitky, 

                                                           
81

 Sára, Robert: Sílu Čechů prověří Kanada, Mladá fronta DNES, 4. 5. 2015, str. 10 
82

 ČTK: Věřili jsme a bojovali, říká Vokoun, Mladá fronta DNES, 25. 5. 2010, str. 6 
83

 Kysela, Robert: Omluvenky za to přece nemůžou, Sport, 14. 5. 2010, str. 23 
84

 Jágr rozpoutal BOUŘI, Sport, 13. 5. 2010, str. 1 
85

 Janda, Zdeněk, Škaloud, Vladimír: Všichni pozor, mluví Jágr, Sport, 15. 5. 2010, str. 8 
86

Sára, Robert:  Hladový a naštvaný tým jde na Dánsko. Uspěje?, Mladá fronta DNES, 9. 5. 2013, str. 14 
87

 Suchan, František, Janda, Zdeněk, Mazáč, Pavel: Průšvih zažehnán. Teď je čas na úspěch, Sport, 20. 5. 2010, 

str. 2 
88

 Janda, Zdeněk: Už jsme měli mít zlato!, Sport, 21. 5. 2010, str. 4 
89

 Oba: Janda, Zdeněk: zápisník Zdeňka Jandy, Sport, 6. 5. 2013, str. 17 



 56 

v doslovném výkladu úleva očím, péče o ně. Zde je jen tento výklad znegován. V proudu 

zatracování po počátečních neúspěších se občas objeví obhajující text. „Hráči vědí, že to není 

ideální. Mluví o tom. Probrali to i na včerejší společné večeři. Rovněž tento moment, kdy 

se reprezentanti vymaní z dosavadního stereotypu, může být správným impulsem.“
90

 Tato 

slova vyjadřují pokoru, snahu, vědomí si vlastních chyb. Více o takové prezentaci hráčů je v 

další otázce této práce o mediálním obrazu hokejistů jako hrdinů. 

 

Na základě textů lze říci, že v případě, kdy se v průběhu šampionátu týmu nedaří, více 

se sleduje jeho trénink. „Jako z jiného světa. Z vlažného projíždění do ostrého tempa! Jestli 

budou i dnes proti Švédům hokejisté makat jako při včerejším tréninku, je to dobré znamení. 

Byla to sice půlhodinka na ledě, ale z hráčů teklo jako po maratonu...“
91

 Z této části textu, 

která vyvolává pocit tvrdé a intenzivní práce, zodpovědnosti a z toho vyplývající naděje, 

se zdá, že prezentace počátečního neúspěchu není v každém z textů jen plná negativismu. 

Neúspěch během turnaje tak je vykreslován především nedůvěřivě a negativně, zároveň 

se však nevzdává naděje a k úplnému zatracení nedochází. Kromě tréninku jsou odpovědí 

na nezdary také změny sestavy. V takové souvislosti se mluví o převratu či terapii šokem.
92

 

Slova konotující drama, nenávratné změny. Další reakcí je vyvolávání hesel a výzev 

v mediálních textech. „Hledá se střelec. Klidně i dva či tři. Zn.: Rychle, tak aby byl(i) na ledě 

už dnes večer.“
93

 Převedení aktuálního problému hokejové reprezentace do formy inzerátu 

vyvolává pocit ještě větší naléhavosti, která je ale podaná lehkou, hravou formou. Ve stejném 

stylu text pokračuje dále. Uvolněné připodobňování a ironie však významově podtrhují daný 

problém. „Bohužel potíže s potencí nevyléčí žádná modrá pilulka a nepomohou ani zázračné 

přípravky z otravné reklamy, jíž nejde u televize uniknout. Receptem bude zjednodušit hru, 

přidat víc střel i sílu v předbrankovém prostoru.“ 
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PROMĚNA ÚSPĚCH x NEÚSPĚCH 

 

Výzkumná otázka: Jak se mediální obraz české hokejové reprezentace proměňoval v dobách 

úspěchu a neúspěchu? 

 

Česká hokejová reprezentace je nadprůměrně sledovaným souborem v rámci sportovních 

příloh novin. Média řeší spoustu témat od sportovních po mimo sportovní, od zásadních 

po detaily. To vše v době, kdy se reprezentaci daří, vyhrává zápasy a získá medaili i v časech 

nezdaru, slabé formy, neúspěšného působení týmu na mistrovství světa. Jak média pojímají 

tyto dva odlišné proudy? Co se v té či oné době v médiích objevuje opakovaně, co 

se zdůrazňuje? Ve své práci se otázkou úspěchu a neúspěchu zabývám každou zvlášť, zde 

však uvádím proměny mezi těmito možnými průběhy a výsledky.  

 

Zatímco v úvodu mistrovství světa 2010 se v médiích objevovala slova o průšvihu, 

nedostatečné kvalitě hráčů, ale i českého hokeje jako takového, po úspěšném zakončení 

a získání titulu noviny zcela obrátily. Stejně jako oslovovaní respondenti. „Nechci teď dělat 

machra, ale říkal jsem, že naši budou dobří. Všichni říkají, že tam jeli bezejmenní hráči. 

Ale oni nejsou bezejmenní. Jmenují se Koukal, Kašpar, Rolinek a udělali víc práce než 

primadony na olympiádě. Tihle kluci tam padali po držkách, to jsem u olympijského výběru 

neviděl. Tam byly nafrněné obličeje, když někdo nešel na přesilovku nebo nehrál v první lajně. 

Viz Havlát. S takovým týmem to daleko nedotáhnete,“
94

 říkal Petr Rosol. Expresní 

vyjadřování, urážející výrazy pro nepřítomné hráče, pronesené soudy. Vše zdůrazňuje ještě 

větší významnost, morální kredit, hrdinství týmu z mistrovství světa. Podobný postup 

respondent volil i při řeči o trenérech, které nesou podobný význam – vyzdvihnout ty 

současné nad ostatními. „Přijde mi směšný, že Vláďu Růžičku natírají lidé, kteří nikdy nehráli 

hokej. A teď jsou v něm na vedoucích postech. Studovaní, ale brusle si obouvají obráceně. 

Pravou na levou a levou na pravou nohu.“ 

 

Média ale dokážou udělat více než jeden obrat ve vyjadřování v průběhu jednoho šampionátu. 

Jejich soudy bývají velmi rychlé. Proto může přijít „pohoda na začátek“, „splněná povinnost“, 

„lehce zvládnutý úvod“, „ukázali, kdo bude na ledě vládnout“.
95

 Všechna vyjádření nesoucí 

význam snadnosti, až zesměšnění protivníka, který v souboji vlastně nebyl žádnou 
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konkurencí. Aby jen o málo dní později přišla „bouře“
96

, „převrat“
97

 či „průšvih“
98

. Tedy 

slova spojená s negativismem (v tomto kontextu). 

 

S tím souvisí další zajímavý fenomén. Soupeře, které nepatří do nejužší světové hokejové 

špičky (mluví se o top šestce: Kanada, Spojené státy americké, Česká republika, Švédsko, 

Finsko, Rusko), označují česká média jako takové, které musí česká reprezentace 

bezpodmínečně porazit. Takoví soupeři se považují za „dobrý rozjezd na začátek turnaje“, 

někdy se mluví až o „tréninkovém tempu“ zápasu.
99

 Tedy slovní spojení znamenající snadnou 

práci. Na druhou stranu se lze dočíst, že v dnešním hokeji neexistuje slabý soupeř, že s 

každým se dá prohrát, v současnosti není špatné mužstvo, „Doba, kdy silná šestka přejížděla 

ostatní, je dávno pryč. Slovo překvapení už se tady nedá používat.“ Tedy vyjádření nesoucí 

význam respektu, nelehkého úkolu. „Můžete kolikrát říkat, že není slabých soupeřů... Ale 

když porážka s Nory přijde, srazí vám sebevědomí.“
 100

 

 

Hráči po úspěchu rádi připomínají, že když se jim v průběhu turnaje nedařilo, tak jim nikdo 

nevěřil a nyní všem dokázali, že na to mají. Význam těchto slov může být nedůvěra hokejistů 

v přízeň fanoušků, nutnost něco dokazovat. Může docházet až k oddělení skupin „oni“ - ti, 

kteří nám nevěřili a mýlili se; a „my“ - nejprve oběti, ale nakonec ti, kteří jim to ukázali. 

Mluví o tom, že je nedůvěra semkla. Přesto se nakonec většinou uchýlí k děkování 

fanouškům, kteří jim přesto drželi palce. Tento obrat v postojích se dokonce objevuje i 

v rámci jednoho rozhovoru. Děkování fanouškům a odkazování se k nim je v mediálních 

vyjádřeních hráčů společné při úspěchu i neúspěchu. 

 

S důvěrou v přízeň svých fanoušků mají občas hokejisté obecně problém. Na jednu stranu je 

vychvalují a děkují jim, na druhou ale dokážou pronášet slova nesoucí významy pochybnosti, 

nedůvěry, zlehčování. „Jsem rád, že jsme ve finále porazili právě Rusko a nehráli 

s Německem. To by lidi zase zlehčovali,“ řekl například Tomáš Vokoun po MS 2010.
101

 

 

Zajímavým fenoménem je používání apelů směrem k týmu, rad, příkazů ze strany novinářů 
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v mediálních textech. Z titulů, které tato práce analyzuje, se to týká více Sportu. Dochází tak 

k významu nutnosti poradit týmu. Zároveň se vyvolává dojem novináře – fanouška, protože 

mnohdy tyto „rady“ nejsou zcela konkrétní, ale spíše ve formě výkřiků ve stylu „Pojďte 

do toho!“ Často se oslovení týmu používají v titulcích článků, není to ale jediné umístění. „Je 

čas to nakopnout. A rychle!"
102

; „Bacha na chudé“
103

; „Pozor na červenou kontrolku“
104

; 

„Do práce!“
105

 Podobným způsobem jsou přímo oslovováni i čtenáři, kdy tyto apely mají 

význam pokynů, rad jak fandit, jak se při tom chovat a co cítit. 

 

V teoretické části práce jsem uvedla, že v textech lze při analýze nalézat přirovnání, metafory, 

metonymie, personifikace. Jako příklad některých z nich, týkajících se jak úspěchu, tak 

neúspěchu národního týmu uvedu několik z nich: Růžičkovi koně ve stínu, hokej jako 

z Pařížské, ofenzivní orgie, přimrzlí Rusové, finská letka, javorová parta, hru reprezentace 

dusí výkyvy, hokejový kuchař Vladimír Růžička, charakter zvoní a píše, výsledky je rozhodně 

neuspí.
106

 

 

 

NÁRODNÍ HRDOST A IDENTITA 

 

Výzkumná otázka: Dochází ke spojování úspěchu a neúspěchu s národní hrdostí a národní 

identitou? 

 

Titul mistrů světa se slaví s celým národem. Při domácím mistrovství světa se z České 

republiky stane „hokejem posedlá země.“
107

 „Hokejový národ“ je zasažen mistrovstvím světa. 

Vypukla „hokejová horečka.“ „Hokejové šílenství pohltilo zemi.“
108

 O tom, jak Češi hokej 

milují, se vyjadřují i největší hvězdy soupeřů. Hokej je v České republice neodmyslitelně 

spjatý se silnými pocity národní identity. Proto jsem toto téma zvolila pro výzkumnou otázku. 

Zvláště v situaci, kdy každé ze tří mistrovství světa, která jsou předmětem analýzy této práce, 

přineslo různorodé situace, jež jsou s národní hrdostí a identitou spojeny – nejvýraznější 
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úspěch v podobě titulu mistrů světa, neúspěch při vypadnutí ve čtvrtfinále a mistrovství světa 

konané v České republice. 

 

Hráči svými slovy konotují radost, kterou při reprezentaci vlastní země cítí. Místo v národním 

týmu je podle nich naplněním jejich snu. Lukáš Kašpar na začátku mistrovství světa 2010 

řekl, že se při své premiéře na MS stále usmíval.
109

 Hráči v analyzovaných textech mluví 

o tom, že reprezentace je pro ně čest. Čest je vnímána jako vznešený osobní pocit, něco, za co 

je třeba děkovat, něco nečekaně příjemného, a především to, co přináší velkou míru 

odpovědnosti. Souvisí s hrdostí, v kontextu reprezentace národa je tak vnímána jako hrdost 

na vlastní zemi. Pokud zrovna prožívají období, kdy jsou do reprezentace zváni pravidelně, 

média v jejich souvislosti mluví o šťastných hokejových dnech, tedy vyjádření radosti 

a spokojenosti. V případě, že se nedaří, chtějí hráči zachránit náš hokej. 

 

Ne vždy je ale národní hrdost v případě hokejistů prezentována tak pozitivně. Častým 

tématem před a na začátcích mistrovství světa jsou omluvenky hráčů z NHL, kteří odmítnou 

nominaci. Většinou ze zdravotních důvodů, někdy ovšem také proto, že nemají podepsanou 

smlouvu v nějakém týmu NHL a obávají se, že by v případě zranění na mistrovství světa 

mohli přijít o atraktivní nabídku. „A každý člověk, který se zajímá o hokej, přece pochopí, 

že bych se v případě zranění nové nedočkal.“
110

 Zatímco příklad v předchozím odstavci 

obsahuje slova a vyjádření, která konotují národní hrdost, zde je naopak vyvolán dojem 

nedostatku touhy reprezentovat, upřednostnění vlastních zájmů nad zájmy národního týmu. 

Národní hrdost tak ztrácí na síle, národní identita má slabší jádro než individuální identita. 

 

Zajímavým způsobem se na národní hrdost a odpovědnost k vlasti podíval tehdejší 

šéfredaktor Mladé fronty DNES Robert Čásenský.
111

 Případ hokejového mistrovství světa 

v roce 2010, v počátcích proslaveného nebývalým množstvím omluvenek hráčů z účasti 

na tomto MS, vztáhl na společnost jako takovou. Tento fakt celkově, ve spojení s vyjádřeními 

v textu, konotuje společenskou významnost této akce a hokeje celkově. Lze v něm nacházet 

příklady a podobnosti s životy každého z nás. Národní identita je zpochybněna hned 

na začátku, otázkou „co je vlastně ,české národní mužstvo´. Výběr těch nejlepších hokejistů, 

kteří jsou k dispozici, nebo parta hráčů, kteří jsou letos zrovna ochotni přijet si zahrát?“ Tyto 
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otázky čtenáři konotují jasné zpochybnění hrdosti na vlastní národ. Přijet hrát za národní 

mužstvo není otázka cti, ale momentální nálady. Národní sportovní reprezentace je v médiích 

často prezentována jako samozřejmost či dokonce čest. Podobná slova volí i ti hráči, kteří 

v týmu v dané době jsou. Najednou se zde objeví na desítky hráčů (25), kteří to tak necítí. 

Národní hrdost je oslabena. Dále Čásenský zmiňuje, že mladí hráči necítí závazek k zemi, kde 

se naučili hrát hokej. Místo výrazu hokejisté je ale použit poněkud zabarvenější „mladí 

hokejoví milionáři“. V kontextu nedostatku loajality toto pojmenování vytváří obraz 

nezodpovědných mladých, kteří mají vše, a přesto se chovají jako, jak byli pojmenováni 

v titulku, „floutci nevděční“. Otázku omluvenek prezentoval také Jaromír Bosák ve svém 

komentáři.
112

 „Tak Jarda se nasr... Sepsul mladší kolegy, kteří se nehodlali z různých důvodů 

účastnit hokejového světového šampionátu. Jágra chápu. Ve svých letech ještě touží uspět 

a dělá pro to maximum. Smekám před ním až ke kolenům. Takových chlápků by český sport 

potřeboval stovky. Na druhou stranu si myslím, že to, jestli kdokoli přijede reprezentovat, je 

jen a jen jeho věc. Není to povinnost. Byť i já bych rád viděl český nároďák ve hvězdné 

sestavě.“ Je zde také zpochybnění reprezentace jako cti každého hráče, povinnosti k národu. 

Význam těchto vět je dobrovolnost reprezentace, která má být fanoušky respektována, 

přestože sami z toho nemají radost. Vyjádření je pro zdůraznění dáváno do souvislosti 

s příkladným postojem Jaromíra Jágr. Téma povinnosti či dobrovolnosti reprezentace je velice 

silné a v médiích vzbuzuje emoce a protikladné názory. „Reprezentovat by měl každý, pokud 

není polomrtvý.“
113

 Zde je tedy reprezentace postavena jako povinnost. 

 

Přímo slova o národní hrdosti se zmiňují i v některých textech. Například: „Mluví 

se o národní hrdosti, kterou by snad měl mít ctít každý. Jenomže dneska je jiná doba a ta 

hrdost se trochu vytrácí."
114

 Zde je tak v negativní konotaci, ve významu vyprchávání, ztráty 

víry, individualizace společnosti, změny hodnot oproti tomu, co bylo dříve nezpochybnitelné. 

Téma národní hrdosti je významné, vyvolává emoce. Proto slova o jejím oslabování 

vyvolávají polemiky. „A tyhle výroky o ztrátě vlastenectví ... S těmi mi s prominutím polibte 

prdel."
115

 Expresním výrokem umocněné prohlášení, nese význam jasného odmítnutí názorů 

o ztrátě vlastenectví, bez kompromisů, bez debat. 

 

Národní hrdost se neposiluje jen zevnitř. Přichází i od soupeřů. „Vždyť vy jste Česká 
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republika, my jsme Švýcarsko, jen si to srovnejte. Máte fantastickou, dlouhou a úspěšnou 

hokejovou historii, spoustu světových titulů i olympijské zlato. My se jen pokusíme zase 

o kousek zlepšit.“
116

 Skromnost soupeře a vyzdvihování Česka je stimulem pro posílení 

národního sebevědomí. 

 

K zajímavému spojení národní hrdosti, kterou u lidí vyvolá úspěch hokejového týmu, dochází 

podle médií v politice. Zlaté medaile českých hokejistů vyvolají vlnu národní vlastenecké 

hrdosti a euforie. Když se něco takového stane v předvolebním období, politici si mohou 

na úspěchu „přihřát polívčičku“.
117

 Dochází k využití silné společenské významnosti hokeje 

v České republice politickými stranami. Při zisku zlatých medailí v porevoluční době 

se párkrát stalo, že hráči se setkali s vrcholnými politickými představiteli. Po olympijském 

vítězství v Naganu byl tým na pozvání u Václava Havla. Po titulech mistrů světa v letech 

1996 a 2005 přímo do kabiny přišel Václav Klaus. Byl tam i v roce 2010. „A ani prezident 

republiky Václav Klaus, který předával medaile a ještě osobně mužstvu blahopřál v kabině, 

před šatnou nezastíral dojetí.“
118

 Nejen faktem přítomnosti prezidenta, ale i způsobem jeho 

prezentace je posilována národní významnost tohoto sportu, která vzbuzuje pozornost 

a emoce u každého bez ohledu na společenské postavení. Spojení politiky a hokejových 

úspěchů je běžná praxe. Netýká se jen úspěchu výsledkového. Politici reagují zejména 

na úspěch divácký, na vlnu národní hrdosti, na atmosféru, která se kolem významných 

hokejových turnajů v české společnosti utvoří. Unikátní příležitostí k tomu bylo mistrovství 

světa v roce 2015 pořádané v České republice. V souvislosti s ním se vyjadřovalo 

či ukazovalo několik politiků. Prezident Miloš Zeman například navštívil Síň slávy českého 

hokeje sídlící v obchodním centru vedle O2 areny.
119

 Prostory ho provedli významné 

osobnosti českého hokeje, šéf hokejového svazu Tomáš Král a bývalý brankář Dominik 

Hašek. Prezident navíc obdržel národní dres s podpisy českých hokejových reprezentantů. 

K tomu dodal, že pokud ho neoblékne, zhubne. Význam prohlášení může vyznít jako touha 

za každou cenu moci nosit symbol české hokejové reprezentace i v případě, že pro to bude 

nutné přinést oběti. Takové zprávy posilují význam obou subjektů – mistrovství světa zvyšuje 

svůj společenský dopad přítomností vrcholných státních představitelů a ti naopak mohou 

získat politické body, pokud své jméno nějak spojí s masově oblíbenou národní akcí. 

Atmosféra v české společnosti během mistrovství světa v květnu 2015 byla specifická, silně 
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zaměřená na hokejový šampionát, místy panovala až euforie. Zaměřit svou pozornost 

na hokej bylo v té době pro politiky lákavé. 

 

Při mistrovství světa 2015 byla velká míra fanouškovské podpory jedním z mediálně 

neprezentovanějších prvků šampionátu. Toto téma souvisí s tématem mediálního obrazu 

hokejové reprezentace nepřímo. Ale je odrazem podpory reprezentace ve společnosti, která je 

od ní a jejího mediálního obrazu neoddělitelná. A v roce 2015 je takovým prvkem, který byl 

s českou reprezentací spjat velice těsně. Proto se ve své analýze a zvláště v otázce o národní 

hrdosti a identitě tomuto tématu věnuji. 

 

Začnu typickými obraty, které byly používány a které nesly význam euforie, sounáležitosti, 

nadšení a oblíbenosti hokeje, ale také kvality organizace: „zástupy rozjařených fanoušků 

v národních dresech“; luxusní, dokonalost, nula problémů, hokej a úsměv, nejlepší turnaj 

za poslední desetiletí a možná v historii, „A buďme na sebe díky hokeji hrdí.“
120

 

 

Domácí prostředí umocní národní cítění a zodpovědnost i přímo u hokejistů. „Nechápu, jak 

někdo může říct nebo napsat, že jsme v nároďáku nenechali na ledě všechno. A kór tady 

doma. Přece musí být vidět, jak držíme při sobě. Bojujeme jeden za druhého."
121

 Zdůraznění 

domácího prostředí pro vysvětlení zodpovědnosti a soudržnosti ukazuje na snahu kladně 

se prezentovat českým fanouškům, kteří je vidí na vlastní oči. Přístup hokejistů k fanouškům 

během tohoto mistrovství světa vyjadřují například slova kapitána týmu Jakuba Voráčka: 

„Hlavně bych jim chtěl poděkovat za podporu. Minutu před koncem prohráváme s Kanadou 

a lidi vstanou a křičí: Kdo neskáče, není Čech. To mě překvapilo a udělalo mi to obrovskou 

radost. Vážíme si toho, jak při nás fanoušci stojí. Vidí, jak do všeho padáme po držce, ať 

se děje, co se děje. A bude to tak i dál."
122

 Vzájemný respekt hráčů k fanouškům a fanoušků 

k hráčům se během šampionátu objevil v mnoha dalších mediálních výrocích. Samotný pokřik 

„Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop!“ symbolizuje příslušnost k národu, která je 

ale v tomto případě podmíněna společným poskokem. Ruku v ruce s podporou jde ale tlak, 

který je na hráče ze strany fanoušků vytvářen. „Je tam obrovský tlak, všichni nás vidí v daleko 

lepším světle, než jsme. Diváci si myslí, že jsme lepší tým než Kanada.“
123

 Ze slov Jaromíra 
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Jágra lze vyčíst tlak, který tým cítí, ale také důvěru českých fanoušků ve svůj tým, přestože 

nemusí být zcela opřená o fakta a výsledky. 

Tradiční roli při mediální prezentaci vyjadřování příslušnosti k České republice nesou národní 

symboly (vlajky, dresy, šály a podobně). Stadion poté vypadá jako „aréna plná národních 

symbolů.“
124

 Atmosféra v hale je popisována mnoha výrazy a všechny nesou význam 

nezvykle a neopakovatelně silné atmosféry, která je zcela vázána na konkrétní místo 

v konkrétním čase. Píše se o tom, že fanoušci jsou v transu.
125

 Hráči v této souvislosti mluví 

o tom, jak je „uhranula energie z tribun“.
126

 Tribuny mají velkou moc. Je připomínán okamžik 

po prohraném čtvrtfinále na posledním domácím mistrovství světa z roku 2004: „Hejda má 

dodnes v paměti, že nejhlučnější ze všeho může být ticho-jako nehybné mlčení, které sevřelo 

tehdejší Sazka Arenu, když Češi ve čtvrtfinále podlehli USA po nájezdech.“
127

 Nebo naopak 

„bezbřehá radost, když po jeho akcích bouřila sedmnáctitisícová návštěva“.
128

 Podobná 

vyjádření konotují až magickou moc tribun, literárním způsobem popsanou sílu, která působí 

směrem od masy fanoušků k hráčům v týmu. Hokejisté se v této souvislosti vyjadřují, že 

„pro tohle hraje každý hokejista“.
129

 Tím je zdůrazněno souznění hráčů s fanoušky, vděčnost 

a podpora vlastenectví.  

 

Důležitost a vážnost, s jakou Češi přistupují k mistrovství světa, dokládá například věta 

„Jedna věc sice je, že zrovna u nás doma máme první tři květnové týdny pocit, jak na světě 

není nic důležitějšího než čtvrtfinále a bez medaile jsou ti naši kluci k ničemu.“
130

 Češi nosí 

na „turnaji snů“ „růžové brýle“.
131

 

 

Hráči i ostatní členové reprezentačního týmu v médiích prezentují své pocity ohledně 

fanouškovské podpory. Během mistrovství světa 2015 v Praze a Ostravě toto téma zmiňovali 

ve většině rozhovorů, novináři na něj pokládali otázky. Noviny psaly, že celá země se dostala 

do varu. Obraz obrovského fanouškovského festivalu a hokejem poblázněného národa se tak 
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zvýznamňoval každým dalším textem. „Předpokládal jsem, že to lidi budou prožívat. Ale až 

tohle jsem upřímně nečekal …“
132

 „Třeba když vidím tu fanzónu u O2 Areny (…) Je neustále 

plná, chodí se tam dívat i lidé, kteří mají vstupenky. Jenom aby nasáli atmosféru.“
133

 

Ve chvíli, kdy tým vypadl v semifinále s Kanadou, prezentoval se národní tým jako 

mimořádně zklamaný zejména kvůli fanouškům. „Na hráčích bylo vidět, jak moc chtějí uspět. 

Hlavně pro lidi. A když po té porážce padnul náš zlatý sen, na klucích v kabině bylo cítit to 

hrozné zklamání. Opravdu velké.“
134

 Kvůli domácímu prostředí se veškeré projevy neúspěchu 

ve vyjádření členů národního týmu zvětšují. „Je to mnohem horší. Protože jsme viděli, jak to 

lidi prožívají, byli jsme doma. Cítili jsme mimořádnou podporu. Ale nevyšlo to.“
135

 

 

Podpora českých fanoušků směrem ke svému národnímu týmu je oceňována i zahraničními 

respondenty, což posiluje obraz Česka jako hokejové země a silné atmosféry během zápasů. 

Při MS 2015 se k tomuto vyjadřovali zahraniční hráči, trenéři, fanoušci a další. Pro příklad: 

„,To vaše zpívání v ochozech, na to by se měli z Kanady povinně přijet všichni podívat, 

aby viděli, jak si dokážete hokej užívat,´ prohodil při pohledu na jedno z haldy utkání Terry 

Jones, edmontonská novinářská legenda.“
136

 Ocenění od kanadského hokejového novináře 

a vyzdvižení českého fandění nad to kanadské posiluje obraz podpory hokeje u nás o to 

silněji, že se jedná o srovnání s Kanadou, považovanou za nejtradičnější hokejovou zemi 

na světě. „Turnaj snů. Emotivní hokejový karneval, na jaký jinde v Evropě nenarazíte. Osobně 

nemám rád honosné přívlastky, jenže tady si nemůžu pomoci. Praha s Ostravou vyrábějí 

excelentní zážitky na počkání, den co den. Z grandiózního kraválu v obou arénách běhá mráz 

po zádech, paf jsou z divadla na tribunách i superstran v čele se Sidneym Crosbym. Palec 

nahoru ukazují zámořští reportéři veteránského věku, pamatující si to nejlepší, co kdy ledový 

sport v historii nabídl. Bravo, Česko!“
137

 Emoce, srovnání se světem, přesvědčení skeptiků, 

síla zážitku, superlativy. To vše vyjadřují mediální sdělení při domácím mistrovství světa.  

 

Tradičním mediálním obrazem hokejových mistrovství světa jsou zaplněná náměstí po celé 

České republice. Zvláště mediálně vděčné je centrum Prahy. Média vykreslují obraz pohody 

(fandění, pivo, buřty atp.)
138

, soudržnosti a především, paradoxně k obrazu pohody, napětí. 
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Je uváděno, že se do hromadného fandění zapojují muži, ženy, děti, hasiči, kteří měli za úkol 

být na místě i psi v oblečcích v českých barvách.
139

 Konotuje tak to, že hokejové mistrovství 

světa se v České republice týká skutečně všech, celého národa. Je dopodrobna popisováno 

a několikrát opakováno, jak jsou všude v dohledu symboly národa (plné náměstí i metro lidí 

s vlajkami na tvářích, dresy, šálami, parukami a čepicemi v národních barvách, …)
140

, čímž je 

konotováno vlastenectví, hrdost na příslušnost k národu. A již zmiňovaná důvěra fanoušků 

v český národní tým, i když se situace nevyvíjí příznivě. Význam, který takové texty nesou, je 

silná soudržnost nejen fanoušků mezi sebou, ale zejména fanoušků s týmem. 

 

Ruku v ruce s domácím mistrovství světa jde i ekonomická stránka. Šampionát se tak dostal 

i na stránky ekonomické rubriky. České domácnosti byly v té době ochotny více utrácet 

za věci spojené se šampionátem.
141

 Vyjadřují tak hodnotu hokeje, za který jsou ochotni 

si připlatit. Zároveň rozšíření tématu do mimosportovních rubrik poukazuje 

na celospolečenský fenomén hokejového mistrovství světa. 

 

 

HRÁČI HRDINOVÉ 

 

Výzkumná otázka: Jsou hráči v médiích prezentováni jako hrdinové? 

 

Pokud hráči vyhrají titul, tak jako při mistrovství světa v roce 2010, jsou jako hrdinové 

označováni explicitně. Jak ale vypadá další prezentace hráčů jako hrdinů? Jakým způsobem 

Mladá fronta Dnes a Sport tento jejich obraz podporují? 

 

Hokejisté národního týmu jsou často prezentováni jako tvrdě a poctivě pracující a zároveň 

jako bojovníci s mnohdy nepříznivým osudem. Zde můžeme vidět spojitost s mytologickými 

postavami, případně s filmovou či literární tvorbou, která ale svým způsobem z mýtů také 

vychází (viz kapitola o mytologii). Hráči překonávají „překážky, které straší“.
142

 O hře jako 

o boji a o hráčích jako o bojovnících se v textech píše zcela běžně. Tato válečnická 

terminologie odkazuje nejen k válkám a bitvám v minulosti, ale také ke gladiátorským hrám, 
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které byly doslova na život a na smrt. Dnešní sport nahradil gladiátorské a jiné hry, které byly 

zábavou pro masy. Sport je jejich mírumilovná varianta, hraje se podle pravidel, nejde o život, 

ale princip hry a zábavy pro davy zůstává. Stále se používají některé termíny, které k boji 

o život odkazují, jako například mít nůž na krku v případě krizové situace, kdy každé další 

selhání znamená konec. Odtud boj a bojovníci. „Na poslední chvíli vyskočili z hořícího vlaku, 

mířícího do temnot. Už leželi na zádech, čekali na poslední ránu z milosti. Ale odmítli 

se poddat. Dvě děsivé prohry, rozčarování s Norskem a Švýcarskem, jim svázaly ruce. A tak 

kopali nohama a překousali pouta, jen aby se mohli prát dál."
143

 Je zde vyprávěcím, 

dramatickým stylem vytvářen zcela nový příběh. Příběh, který plně podporuje mýtus hrdiny, 

těžkostí, které musel překonat a které by obyčejný smrtelník nezvládl. Někdy je ovšem 

symbolika doslova vojenská: „Bílo-červená armáda vojevůdce Růžičky se od 16.15 chystá 

dobýt dlouho netknutou semifinálovou kótu. Bojiště: Köln, Německo. V cestě stojí jediná 

překážka. Finové, kteří jízdu Čechů zastavili už na olympiádě."
144

 Vojenskou, či spíše 

válečnou schopnost vyjadřují i výroky „Češi obsadili Stokholm“
145

, „ukázali údernou sílu“
146

, 

„špehové od konkurence“
147

, „přesilovkové komando“
148

, „den D“
149

 (jako odkaz k dějinné 

události ve druhé světové válce). „Skabelka do novin napsal, že jejich zbraní bude hrdinství 

každého hráče a velká oddanost. Něco jako ve druhé světové válce.“
150

 Dalším příkladem je 

sousloví „tým hokejových dříčů“
151

, které konotuje právě těžkou práci a v souvislosti 

s titulkem článku i právě nepřízeň osudu v podobě nepříliš silného týmu, který si své místo 

na slunci musí vybojovat tvrdou prací. Slova o těžké práci jsou napříč analyzovanými texty: 

„dřeli naplno“
152

, „makali na tréninku“
153

, „teklo z nich jako po maratonu“
154

 a další. Poslední 

zmiňované sousloví odkazuje k jinému sportu. Je použito v souvislosti s těžkou prací. 

Tím dává význam i právě zmiňovanému maratonu jako něčemu velice náročnému. Natolik, 

že jakákoliv jiná dřina lze k této disciplíně přirovnat. Přirovnání k jiným sportům se občas 
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používá pro oživení popisu. Kromě maratonu je to například box. „S nimi nemůžeme boxovat 

12 kol, musíme se pokusit o k. o.“
155

 

 

Zdůrazňována je neúnavná síla, se kterou se hráči snaží dojít k vítězství. Někdy je dokonce 

podpořena expresivními výrazy, které významově ještě dodají na naléhavosti, síle, se kterou 

bojují: „Jdeme do toho po držce.“ Ještě větší význam to má, když je řeč o kapitánovi, který 

má jít mužstvu příkladem. Do zápasu dává veškerou sílu a snahu „jako by bojoval o přežití“. 

„Cpe se do šancí, vytváří je pro ostatní.“
156

 Organizuje věci na ledě i mimo děj. Když něco 

cítí, tak to poví. Udržuje soudržnost týmu, ze které má radost. Společným jmenovatelem, 

který významově stojí nad všemi těmito atributy, je zodpovědnost. 

 

Hokej je představován jako tvrdý sport, kde dochází k řadě střetů, velkému fyzickému vypětí, 

je kontaktní, mimořádně náročný na fyzickou kondici. Hrozí v něm velké riziko zranění. Mezi 

ta nejhorší patří, podle slov lékaře reprezentace
157

 zranění způsobená zákroky vedenými 

na krční páteř a na hlavu. Z nich mohou nastat trvalé následky. Význam, který tato prohlášení, 

zvláště od zkušeného lékaře nese, je dalším článkem do obrazu hokejisty – hrdiny, kdy i přes 

tato ohrožení dokáže vyhrávat, jak se ze zranění dostává, překonává bolest. „Kdybyste viděli 

ten jeho (Salákův) prst v danou chvíli, klobouk dolů, že do té branky vůbec vlezl.“
158

  

 

Zmiňují se i osudy jednotlivců a jejich cesta za svým snem stát se úspěšným hokejistou. Opět 

jsou veleny výrazy a spojení konotující boj s osudem a potvrzující mýtus zaslouženého 

hrdiny. Příklad slov Lukáše Kašpara: „Dnes nechápu, jak jsme to mohli vydržet. Jsou tam lidi, 

kteří vám chtějí pomoct, ale pak i řada těch, co vám hážou klacky pod nohy. Vy musíte zatnout 

zuby a vědět, co je váš sen.“
159

 Na konci samozřejmě přichází happy end v podobě naplnění 

snu. Splnění cíle je předpokladem k vyprávění těchto příběhů v obrazu hráčů – hrdinů. Tyto 

příběhy jako celky konotují úspěšné jedince, kteří bojují za náš národ. 

 

Hráči se sami v rozhovorech prezentují sebevědomě. Před turnajem chtějí vyhrát zlato, 

zároveň však dokážou respektovat soupeře a uvědomit si schopnosti vlastního týmu. 
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Dle vlastních vyjádření upozadí své ego ve prospěch celku, týmu, za který nastoupí. Toto celé 

dohromady v médiích vytváří obraz sympatické party, která si získá přízeň národa, pro nějž je 

posléze snadné a přirozené, držet jí palce. 

 

Hrdina věří sám v sebe, ve své schopnosti. A taky v sílu a spolehlivost svých „parťáků“. 

„Věděl jsem, že to ve mně je.“ „Měl jsem dobrou sezonu, věřil jsem ve své schopnosti a bylo 

jen otázkou, jestli tu formu dokážu tady najít.“ Tyto citace Tomáše Vokouna přesně 

charakterizují přemýšlení hrdiny, věří v sám sebe i ve chvíli, kdy se nedaří. Tento význam 

nese zejména druhá poloviny zmíněné věty. Zároveň je ale součástí hrdinova charakteru jistá 

dávka skromnosti. Ve stejném textu se Vokoun vyjadřuje, že je mu jedno, že nebyl vyhlášen 

nejlepším brankářem turnaje, že to pro něj nic neznamená. Tato vyjádření nesou význam 

týmovosti, upozadění individuality, stejně tak ale jisté pohrdání tímto oceněním.
160

 

 

Jejich cílevědomá cesta za cílem, jak je prezentována v médiích, spouští vlnu podpory mezi 

fanoušky („Vyprodaná aréna pokaždé tleská, fanoušci jsou často bez přehánění nadšení tím, 

jak odmakanou práci na ledě vidí. Oceňují, že česká parta se nepokládá a rve se za všech 

okolností.“)
161

, ale také mezi novináři („Právě tak, že si je vědomý vlastní síly, na mě 

od prvního dne na tomhle mistrovství působí český tým.“)
162

, čímže jsou sympatie lidí 

k národnímu týmu podpořeny. 

 

Jejich hrdinství je podtrženo i uvozováním přímé řeči lidí, kteří o nich v textech mluví, 

například spojení „uklonil se“
163

 vyvolává dojem výjimečného výkonu a osobnosti, 

před kterou se respondent klaní. Historicky je klanění spojeno s panovníky, před kterými 

se poddaní museli klanět. Dochází k zvýznamnění postavení daného hráče. 

 

Pokud si někdo vede dobře, je přirovnáván k hrdinům minulosti. V našem kulturním kontextu 

je to většinou nový Hašek (v textu použito pro Petra Mrázka)
164

 nebo nový Jágr. Podobný 

princip lze najít i v zahraničí, jen jsou hrdiny minulosti jiní. 
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Jako hrdinové nejsou v médiích prezentováni jen hráči, ale také trenéři. Například asistent 

trenéra Josef Jandač při MS 2010 byl označován jako komplexní, vzdělaný, přemýšlivý, 

přísný, trenér budoucnosti, svými schopnostmi přerostl českou extraligu.
165

 Tedy slova 

vyjadřující jeho výjimečné kvality. Navíc zapadají do konceptu týmu dříčů, jak byl český tým 

na tomto mistrovství světa prezentován. O trenérech se také v analyzovaných textech píše 

v souvislosti s jejich citem pro to, udělat v důležité chvíli správný krok. Oceňuje se trenérská 

intuice, která je někdy prezentována jako nadpřirozená schopnost, což jen posiluje mýtus 

hrdiny. 

 

Hrdinství může být vykreslováno i reakcemi příbuzných, jejich radostí, napětím, hrdostí. 

Prezentují se tak kořeny jednotlivých hráčů, jejich lidská, soukromá stránka osobnosti, kterou 

každý hrdina má. Byť jsou někteří literární a filmoví hrdinové, jejichž příběhy a mediální 

obraz úspěchu hokejistů se často podobají, popsáni a ukazováni jako vykořenění, bez zázemí, 

soukromého života, časem se k němu autor alespoň částečně dostane (nejnovější díly Jamese 

Bonda, Superman a další). Po úspěchu se tak dělají rozhovory s přítelkyněmi a manželkami 

hráčů, s rodiči a prarodiči a dalšími. Všechny případy se v textech analyzovaných v této práci 

objevily. Přinášejí emoce, znásobené tím, že se jedná o nejbližší hráčů, kteří je doopravdy 

znají. Jako například rozhovor s babičkou Ondřeje Pavelce po vyhraném MS 2010
166

, která 

v něm mluví o tom, že ji finále dojalo k slzám, málem dostala infarkt, modlila se. Dále volí 

slova, jako že byla unesená. Tato slova nesou význam hrdosti na blízkého člověka. Pavelcova 

babička je v textu označena za jeho největší fanynku, což konotuje silné a pevné příbuzenské 

vztahy. Tento význam je ještě umocněn slovy o Pavelcově mládí a babiččině starosti: 

„Když byl malý, vodila jsem ho na zimák, hlídala ho tam, oblíkala. Když odletěl do Ameriky a 

nebylo mu ještě 18, tak jsem myslela, že umřu.“ 

 

Jako hrdinové jsou často vykreslováni jednotliví členové týmu i ve vyjádřeních svých 

spoluhráčů. „V kritických chvílích se prý ale letos objevila řada vůdců.“
167

 Tuto větu lze 

vysvětlit tak, že každý správný vůdce ukáže své kvality a důvody, proč se jím stal, právě 

v krizových situacích. Navíc samotné slovo vůdce má silné zabarvení, není vnímáno jen jako 

obyčejný lídr či šéf, pod slovem vůdce se (i z historických kontextů) představuje téměř vládu 

jednoho člověka, někoho zcela dominantního. Chvála nepřichází jen z vlastních řad, ale také 
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od soupeřů. Ať už týmu: „Češi mají fantastické mužstvo“, nebo jeho jednotlivých členů: „Já 

s Norskem viděl na ledě jen tři hráče.“
168

  Hrdinovy schopnosti musí uznat i soupeř. 

 

Míra významnosti činů hráčů se odvíjí od důležitosti akce, na které své umění předvádějí. 

Proto budou více oceňováni za úspěch, který předvedou na „spektáklu“.
169

 Toto slovo podle 

slovníku cizích slov má význam „divadelní představení, show, podívaná“
170

 Důležitost akce 

označené tímto slovem tak převyšuje běžný standard. 

 

Hrdinům jsou v příbězích často připisovány nadpřirozené schopnosti. I v případě hokejových 

hrdinů se tak v textech občas objeví slova odkazující k takové moci. „DOMINIK HAŠEK, 

nadpozemskými výkony v brance hlavní strůjce historického triumfu."
171

 „Češi to dokázali. 

Nenechali se umačkat. Rozdrtit tou nelidskou tonáží, usmažit žárem hvězdného lesku.“
172

 

Význam houževnatosti, nezdolné touhy po vítězství, ubránění se nadpřirozeným překážkám 

a soupeřům, nebojácnost, odvaha. To jsou znaky hrdinů. Ve chvílích strádání zase může 

na pomoc dorazit „hvězdná dvojice spásy“
173

, jejíž přítomnost pomůže týmu z krize. Přináší 

„spásu“, tedy vysvobození ve velkolepém stylu. A někdy přímo čaruje: „ČÁRY MÁRY 

PLEKY“.
174

 Tomáš Plekanec je zde vykreslen jako kouzelník, který svými schopnostmi 

zachránil tým. Navíc familiérní použití jeho přezdívky „Pleky“ konotuje, že je „náš“. 

Kouzelník, ale přesto jeden z nás. „Prostě kouzelník, který odčaroval zakleté české útočníky 

a proměnil je zpátky ve vyhlášené střelce.“ S vzácnými schopnostmi ale pracuje celý tým, 

například při tvorbě „přesilovkové alchymie“
175

. 

 

Doposud jsem se zabývala jen chválou hráčů a tím, jak média podporují jejich obraz hrdiny. 

Někdy se však uchýlí k pravému opaku a k vytvoření negativního obrazu jednotlivce. 

Například „zoufalec turnaje Nor Volden“
176

. Ohroženou skupinou jsou brankáři. Když se jim 

daří, jsou jejich výkony vyzdvihovány, ovšem pokud se jim nějaké zápasy nepovedou, 
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v médiích se objevuje kritika více než na hráče na jiných postech. „,Salák to absolutně 

nezvládl. Dostal sedm gólů za čtyři a půl třetiny, což je něco neuvěřitelného,´ kritizoval 

brankářský fenomén a trojnásobný mistr světa Jiří Holeček. ,Pavelec dostal i laciné góly, 

které sráží tým dolů.´“
177

 Ukazuje se zde důležitost postu brankáře, která v české sportovní 

žurnalistice souvisí s kultem Dominika Haška, ale i křehkost tohoto postavení. Přesto často 

převáží obraz hrdinů. „,My v minulosti dostávali třeba v 10 zápasech 12 branek,´“ srovnává 

Holeček. Jenže časy se mění. Jeho následovníci v mnohem vyrovnanější éře hokeje vstoupili 

do turnaje třemi těžkými střety. Teď je čeká Francie či Rakousko, na slabších protivnících 

si mohou zlepšit osobní i týmové statistiky. O zdaru na mistrovství rozhodne až play-off 

v příštím týdnu. A v něm tabulky ze základní části pranic neznamenají.“
178

 Přináší význam 

důvěry v náš tým, odporuje uznávaným legendám zastáváním se současných českých 

hokejistů – současných hrdinů. Opět dochází k vykreslování důvěry v jejich sílu – i přesto, 

že momentálně se jim nedaří, se nic neděje a mohou zvítězit. 

 

 

JAROMÍR JÁGR 

 

Výzkumná otázka: Jakou roli hraje v textech postava Jaromíra Jágra? 

 

Legenda, slavná osmašedesátka, nejlepší hráč historie českého hokeje, klíčový muž sestavy, 

hokejový klenot. Nebo „český titán“, „nejoblíbenější syn tohoto národa, jemuž se u nás 

popularitou nerovná nikdo“, „nenapodobitelný, geniální chlap“, „monumentální osobnost.“
179

 

To jsou jen některá z mnoha označení, jakými je Jaromír Jágr označován v mediálních 

textech. V této práci analyzuji mistrovství světa z let 2010, 2013 a 2015. Na prvním a třetím 

z nich Jágr byl součástí českého reprezentačního týmu, na obou byl výraznou postavou. 

Média mu věnovala obrovskou pozornost. V analyzovaných článcích, které jsou jen průřezem 

všech textů, jež během těchto šampionátů vyšly, se objevuje v nebývalém množství. Nikdo 

jiný se mu prostorem v médiích ani nepřibližuje. Jak již bylo uvedeno v kapitole Mýtus 

a sport, úspěšní a známí sportovci dosáhnou oblíbenosti a slávy, která se mění ve svérázný 

kult, fyzická osoba sportovce je nahrazena ikonou, která ale může postupně získat 

nad skutečnou osobou navrch a zcela ji nahradit. Proto považuji za zajímavé a důležité, 
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položit jednu z výzkumných otázek přímo na osobu Jaromíra Jágra a jeho prezentace ve zde 

vybraných českých denících. 

 

Obraz Jágra jako moudrého, kterého by měli ostatní poslouchat, je přímo obsažen v titulku 

jednoho z analyzovaných textů: „Poslouchej, floutku nevděčný, když mluví starý Jágr.“ 

A přestože tento text nepojednává ani tak o osobě Jaromíra Jágra, jako spíše o zodpovědnosti, 

národní hrdosti, loajalitě (viz. kapitola o národní hrdosti a identitě), konotuje roli Jaromíra 

Jágra jako nadřazenou nad ostatními.
180

 Stejné vysvětlení platí pro článek „Sáhněte 

si do svědomí!“
181

 Je použita citace Jaromíra Jágra v rozhovoru, jejíž síla je ještě umocněna 

vykřičníkem. Význam tohoto titulku je apel, výzva, kterou si Jágr ze svého postavení může 

dovolit dát svým kolegům. V textu je tato jeho možnost ještě zdůrazněna větami konotujícími 

jeho kvality vyčnívající nad ostatní, a přesto neoceněné nějakým pozitivním výsledkem. 

Dalším významem je samozřejmost, se kterou jsou tyto kvality prezentovány. „V zápase byl z 

českých hráčů opět nejlepší. Dřel, dal jediné dva góly. V osmatřiceti letech nad ostatními 

neustále ční. Přesto to nestačilo (…) Bylo vidět, že chce něco říct. Něco zásadního. A také 

se to stalo.“ V případě posledních třech vět citace je opět návrat k významu nadřazenosti 

nad ostatními, potřeby se vyjádřit tak, jak může jen on. 

 

„Jágr rozpoutal bouři. Aféra, jakou český hokej ještě nezažil. Kauza s velkým „K“. Jaromír 

Jágr se po blamáži s Norskem nevídaně ostře pustil do hráčů, kteří se ze šampionátu omluvili. 

A jeho výroky vyvolaly prudké reakce. ,Jágr má pravdu a není to první případ,´ míní Roman 

Čechmánek. ,Každý chce jen vydělat peníze,´ přidává se i další člen zlaté generace Robert 

Reichel. Na druhé straně zaznívají názory, že naštvaný veterán trochu ,přestřelil´, minimálně 

v načasování své kritiky. 

,Během mistrovství by se takové věci neměly objevovat v novinách,´ kroutí hlavou Dominik 

Hašek. ,S jeho názorem zásadně nesouhlasím, považuji ho za scestný,´ myslí si Jaroslav Holík. 

A co Jágrem kritizovaní hráči? ,Já si stojím za svým,´ řekl jeden z absentérů Radim Vrbata. 

,Když hrál Jarda Jágr NHL, také nejezdil pokaždé, když mohl.´ Už dnes se ukáže, jestli český 

tým výroky jeho lídra nabudily: od 20.15 čeká reprezentaci Švédsko.“
182

 Předložila jsem zde 

celý text titulní strany Sportu z 13. 5. 2010. Konotuje Jágrovu moc v českém prostředí. Jen 

těžko by někdo jiný podobnými výroky rozpoutal takovou debatu. Významy, které přináší, to 
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potvrzují. „Jágr rozpoutal bouři“ značí sílu a dramatičnost situace, ale zároveň moc, kterou 

Jágr vládne. „Aféra, jakou český hokej ještě nezažil. Kauza s velkým ,K´“. Tyto věty mají 

význam osudovosti, nebývalé vážnosti situace. „Výroky vyvolaly prudké reakce“ - opět moc, 

kterou nese, navíc znásobená síla výroků. Stejně jako věta odkazující na vliv na národní tým: 

„Už dnes se ukáže, jestli český tým výroky jeho lídra nabudily.“ Dokonce se psalo i 

o historickém významu okamžiku Jágrova proslovu, znovu konotující osudovost: "Třeba to 

byl ten zlomový moment na cestě vzhůru! Třeba jako v Naganu, nebo o rok později na MS. 

Možná i tahle jeho „akce“ vejde do hokejových dějin."
183

 Ve stejném článku jsou další 

vyjádření, kde je jasně patrný Jágrův význam, který nikdo jiný nemá: "Když mluví on, něco to 

znamená. (…) Když totiž sedíte v kabině a něco vám řekne Jarda Jágr, neprolítne vám to jen 

tak hlavou z ucha do ucha. Zůstane to ve vás." 

 

V žánrech, které to umožňují, se k názorům Jaromíra Jágra vyjadřují i novináři daného média. 

Vysvětlují svůj pohled na jeho názory, souhlasí či nesouhlasí. Právě ve výše zmíněném tématu 

Jágrem kritizovaných hráčů, kteří nepřijeli na mistrovství světa v roce 2010, Jágr nevyvolal 

vlnu reakcí jen mezi hokejisty, trenéry či experty, ale také právě mezi novináři, kteří se poté 

v žánru typu polemika vyjadřovali. Stejně jako v příkladech v předchozích odstavcích i zde je 

významem moc osoby Jaromíra Jágra a jeho slov. „Už dlouho jsem Jaromíra Jágra neviděl, 

aby v sobě při rozhovoru takhle potlačoval zlost. A aby z něj takhle tryskaly emoce. 

Ale nedivím se mu.“
184

 Zde je ze slov „nedivím se mu“ patrná podpora. Slova a věty 

vyjadřující plnou podporu Jágrovi, obdiv a zlobu na ostatní hráče v této části polemiky 

pokračují: „Tady na mistrovství je zatím nejlepším českým hráčem. Dělá, co může, na ledě 

vládne. Proti Norům dal dva góly. Ostatní se jen motali vedle branky a v rozích… Stejně 

se prohrálo. Už na ledě stál celý zkroušený, cestou do kabiny ještě žádost o rozhovor odmítl. 

Ale v ní se mu to rozleželo. Dostal vztek. Došlo mu, že on, starý kozel, se tady honí, a mnohem 

mladší hráči se na reprezentaci vykašlali. Zrovna v době, kdy český hokej nutně potřebuje 

pomoct.“ „Na ledě vládne“ je konotací jeho moci, v absolutním smyslu jako panovníka. Je to 

označení moci nad ostatními. Na druhou stranu „ostatní se jen motali“, tedy význam 

minimálního přínosu, ba naopak překážení, znesnadňování práce spoluhráčům, v tomto 

případě je těmi spoluhráči myšlen jen Jágr. Následující pasáž konotuje jeho vliv na ostatní. 

Vliv, který z těchto slov vychází jako přirozený, jako samozřejmost, důsledek, který 

ani nemůže být jiný. "Dával si záležet, aby současné spoluhráče i pochválil. To v tom zaznělo 
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jasně. Oni navíc jistě chápou, jak to Jágr myslel. Všichni vidí jeho zaujetí, jeho přínos. 

A hlavně jeho góly. Rozčarování museli pochopit. (…) Už i kvůli Jágrovi pochopí, že musí 

začít makat. Padat po ,držce´ do střel. Bez toho to nepůjde." Expresivní výraz umocňuje 

naléhavost situace. 

 

Ve stejném textu nalezneme i pasáž, která je sama o sobě analýzou Jágrových slov: „Místo 

toho se znovu stočí řeč k omluvenkám. Přinejmenším podprahově fanoušek získává informaci, 

že tenhle soubor na kloudný výsledek nemá. Že ani nemůže mít, když se kupa zvučnějších jmen 

odvrátila zády. I tak totiž lze Jágrovo vyjádření pochopit.“ Analýzu celé situace okolo Jágra 

nese i věta: „Je totiž smutné, když všechno zůstává na Jágrovi. Náš problém je v tom, že se 

na Jardu pořád koukáme jako na největší modlu, která nám to vyhraje," tentokrát z článku 

„Omluvenky za to přece nemůžou“
185

 

 

Nyní se přesunu k dalším tématům a poznatkům. V souvislosti s Jaromírem Jágrem je zvykem 

větší dávka familiérnosti, než u jiných hokejistů, ale i sportovců obecně. Nejjasnějším 

příkladem je oslovení Jarda, které se mezi Čechy používá zcela běžně. Na toto téma vzniklo 

několik textů, které se snaží tento přístup lidí k Jaromíru Jágrovi, spojený s jeho nebývalou 

oblibou mezi Čechy, vysvětlit. Nejčastěji se mluví o jeho životním příběhu, kdy 

se z obyčejného chlapce z vesnice stala hvězda severní Ameriky i změna jeho postojů 

s přibývajícím věkem. V některých textech lze nalézt slova konotující až závislost Čechů 

na Jágrovi. Například v této větě, která navíc obsahuje právě zmiňované familiérní označení: 

„A i kdyby nic jiného, čekat čtyři roky do další olympiády, než zase reprezentační dres oblékne 

Jarda Jágr, by byla moc dlouhá doba.“
186

 

 

I v analyzovaných textech této práce lze nalézt volbu slov a vyjádření, která konotují pocit 

blízkosti, uvolněnosti, přístupu „náš Jarda“. Při rozhovoru s ním se dočteme, že se rozpustile 

usmíval nebo culil.
187

  

 

Jaromír Jágr je také známý tím, že v rozhovorech se často rozmluví do obecnějších rovin, 

přesahujících dílčí okamžiky, akce, turnaje. Zamýšlí se nad problémy či tématy více 

nadčasově. Novináři mu také kladou otázky přesahující pouze daný okamžik a vybízející 
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k analýze. Tato jeho prezentace konotuje u čtenářů právě zmíněné zmoudření, zkušenost. 

Může být jedním z důvodů všeobecné obliby jeho osoby u lidí. 

 

Dotazováni jsou na něj jeho spoluhráči z národního týmu. Zvláště v situaci, kdy jsou svou 

funkcí „nad ním“. Na MS 2015 byl kapitánem týmu Jakub Voráček – o sedmnáct let mladší 

než Jágr, poprvé v roli kapitána národního týmu. V rozhovorech dostával otázky, jak je složité 

být šéfem týmu s Jágrem, jestli se na tak významnou osobnost musí častěji ohlížet, zda cítí, 

že ho Jágr respektuje. Reportéři tak významově nadřazují Jágra nad kapitána týmu a svými 

otázkami se snaží dozvědět, jak kapitán tento úkol zvládá. 

 

Čeští novináři ale také pokládají otázky o Jaromíru Jágrovi zahraničním hráčům, trenérům, 

členům realizačního týmu. To tvoří obraz Jágra jako zástupce českého týmu. Ptají se na něj 

i lidí, kteří ho příliš neznají nebo se s ním dlouho neviděli. Otázky v podstatě předesílají 

kladnou odpověď respondenta, tudíž přichází další chvála Jaromíra Jágra, tentokrát z úst 

renomovaného zahraničního hráče, trenéra či manažera, navíc soupeře českého týmu. 

Mediální obraz Jaromíra Jágra se tak obohacuje o další pozitivní hodnocení. A to i ve chvílích, 

kdy je mistrovství světa ještě na začátku. V rozhovoru s Markem Messierem, který vyšel 

čtvrtý den šampionátu, padly hned tři otázky na Jaromíra Jágra, které byly následovány 

chválou jeho osobnosti („velká osobnost, super kluk, co miluje hokej“), významnosti 

pro hokejový svět („Jágr patří mezi největší hráče v historii“), nebo touhy znovu ho vidět 

(„Takže se moc těším, až si tady v Německu podáme ruku“).
188

 Tyto příklady byly z roku 

2010. Za pět let se ale z tohoto přístupu nezměnilo vůbec nic. „Je pro vás pořád speciální 

potkat ho na ledě?“
189

 Je zde opět kladně zabarvená otázka o cti a specialitě. Odpověď je 

očekávaným způsobem pozitivní, podporující kladný obraz Jaromíra Jágra z hlediska věku 

či národní otázky. „To víte, že jo. Já nechápu, jak on to dělá, staroch jeden. Je to 

obdivuhodné, ten chlap je legenda. Vím, že tady je národním hrdinou.“
190

 

 

Celkově je výrazným prvkem mediální prezentace Jaromíra Jágra způsob vyjadřování 

ostatních hráčů o něm. Jasným příkladem je článek o Petru Průchovi, který se omluvil 

z mistrovství světa v roce 2010, a této omluvě předcházely spory s tehdejším trenérem 

národního týmu Vladimírem Růžičkou. Průcha se v článku hájil, že důvodem odmítnutí 
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pozvánky není jeho naštvanost a že mu vadí vyjadřování trenéra o jeho osobě v médiích. 

Když ovšem přišel s kritikou Jágr: „V takových chvílích musí ego stranou“, Průcha jeho slova 

bez ohrazení se uznal: „Samozřejmě jsem jeho slova zaznamenal a určitě na nich něco je. Má 

pravdu, že díky starším hráčům má český hokej dobré jméno a mladším to mohlo pomoct.“ 

Autor neopomněl připomenout ani fakt, že Jágr Průchovi výrazně pomohl v začátcích 

v New Yorku Rangers. Vytváří se tak zde mýtus hrdiny, kterému se neodporuje ani v případě, 

že na podobné téma se člověk hádá s někým jiným. 

 

U Jágra je významnou pomocí k obrazu, který v médiích má, že i jeho spoluhráči o něm mluví 

s nebývalou úctou. Většinou byl jejich dětský vzor, měli jeho plakáty nad postelí. Babička 

Ondřeje Pavelce v rozhovoru řekla, že to, že její vnuk mohl hrát v jednom týmu se svým 

vzorem, pro něj musel být opravdu zážitek.
191

 Někdy jsou slova volená samotnými hráči 

velice emotivní, vyjadřující nadšení ze samotné přítomnosti Jaromíra Jágra ve stejném týmu: 

„Když si uvědomím, že ten vedle mě byl Jarda Jágr, to je prostě úúúúúúžasný. To se ani slovy 

nedá popsat.“
192

 Je považován za pomoc mladším hráčům v týmu, kterým může předávat své 

zkušenosti. Jágrovi spoluhráči v rozhovorech ctí jeho výjimečné postavení, které svými 

vyjádřeními ještě podporují. „To dokáže jen jeden člověk na světě.“
193

  

 

Ke zpochybnění Jágrova výkonu, byť jen malému, dochází v médiích výjimečně. Jedno velmi 

mírné pronesl sám od sebe po MS 2010 v rozhovoru Tomáš Vokoun: „Jarda Jágr na své 

poměry odehrál turnaj v ústraní, ale obrovsky bojoval.“
194

 Ústraní je spojeno s menší 

důležitostí a vlivem a větším klidem. Na druhou stranu bojovat znamená nevzdávat se, dát 

do toho vše. Natož bojovat obrovsky, tedy více než jen hodně. 

 

Každý hráč, který s Jágrem nastoupí v útoku, je jen za tento samotný fakt více oceňovaný. 

Noviny o této pozici píšou jako o ceněné a zároveň náročné. Tedy kombinace, která vzbuzuje 

dojem odměny za těžkou práci. Příkladem může být jeho spoluhráč z útoku na MS 2010 Petr 

Vampola. V článku „Jandač: Z Liberce až k titulu“ byl na konci krátký souhrn hráčů nějak 

spojených s Libercem, kteří na tomto mistrovství světa vybojovali titul. O Vampolovi zde 

byly dvě věty, přičemž druhá zněla „Na šampionátu hrál v první lajně s Jaromírem 

                                                           
191

 Eichler, Pavel: Ondrovi se splnil dětský sen, říká babička brankáře Pavelce, Mladá fronta DNES, 25. 5. 2010, 

str. 3 
192

 Suchan, František: Nevěděl jsem, kdy jet pro pohár, Sport, 26. 5. 2010, str. 2 
193

 Sára, Robert: Spasitel Jágr. Kde se vzala jeho forma?, Mladá fronta DNES, 16. 5. 2015, str. 13 
194

 Sára, Robert: Věděl jsem, že to ve mně je, řekl zlatý gólman Vokoun, Mladá fronta DNES, 25. 5. 2010, str. 2 



 78 

Jágrem!“
195

 Zdůraznění, že hrál právě s Jágrem, nad rámec samotného úspěchu dosažení 

prvního útoku v reprezentaci, ještě umocněné vykřičníkem na konci věty, ve zpravodajství 

(kromě bulvárního) spíše nepoužívaným prvkem, opět nahrává prezentaci Jaromíra Jágra jako 

někoho, kdo je natolik výjimečný, že dělá lepšími a úspěšnějšími i lidi kolem sebe. V případě 

Vampoly je jeho spolupráce s Jágrem zmiňována v několika článcích, sama informace tak 

nese význam zvyšující kredit Vampoly jako hráče prostřednictvím Jaromíra Jágra. 

 

U Jaromíra Jágra v českých médiích velice často dochází k tomu, že se výkon celého týmu 

vztáhne především na něj. Respektive že pokud má na výsledku alespoň nějaký bodový podíl 

(který nemusí být největší ze všech hráčů v zápase), mluví se především o něm. Takový 

postupu média často volí v článcích o zápasech NHL. Nejsou ale výjimkou ani v textech 

z akcí reprezentace. „Hvězdný Jaromír Jágr odstartoval mistrovství světa třemi 

asistencemi“
196

 je úvodní věta textu o prvním zápase Čechů na MS 2010. Ve stejném textu 

nalezneme věty: „Jaromír Jágr, největší hvězda týmu, se zatím pozornosti vyhýbá. Nechce ji 

strhávat na sebe. Nechce být samostatnou jednotkou v partě spoluhráčů.“ V kontextu 

s velkolepým začátkem oslavujícím Jágrovy body působí kontrastně, protože nesou význam 

skromnosti, týmového ducha, nezájmu o sebeprezentaci na úkor druhých. Zmiňované 

vztahování výkonu celého týmu na něj se nezřídka projeví formulací Jágr a spol. Používá 

se jak v textech o zápasech NHL, tak i reprezentace. Konotace takového výroku je dominantní 

postavení Jágra, který jakoby jediný stál za zmínku, ostatní jsou jen jeho družina. Že je Jágr 

mnohdy jedinou důležitou postavou pro mediální prezentaci výkonu týmu může dokládat věta 

„A zase on!“
197

 Význam této věty je: ani jsme nic jiného nečekali, kdo jiný, ostatní na něj 

nemají a on to znovu ukázal. S tím souvisí také prezentace týmu jako oslabeného, pokud Jágr 

musel během zápasu pro zranění odstoupit. O oslabení se mluví v případě zranění většiny 

hráčů, u Jágra se ale mluví o zmaru, nenahraditelnosti, otřesení a opaření.
198

 

 

Součástí informování o hvězdách se může stát rozhovor s někým z jeho rodiny a dalších 

blízkých. Stejně tomu bylo po MS 2010, kdy redaktor Mladé fronty DNES udělal rozhovor 

s tehdejší přítelkyní Jaromíra Jágra Innou Puhajkovou.
199

 Ta je v úvodu nazvána jako 

„hokejová první dáma“. Výraz první dáma má jasnou a danou konotaci. Zde se k němu přidal 
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přívlastek hokejová. Více než důležitost samotné Inny Puhajkové zde opět dochází 

k potvrzení významu, výjimečnosti a dominance Jaromíra Jágra. V titulku je uvedena jako 

„fanynka Inna“. Degradace na pouhou fanynku jejího přítele odkazuje na nerovnost. 

Obzvláště ve spojení s použitím v titulku citace z rozhovoru „Když bude šťastný Jarda, budu 

i já“. Nadřazená a podřízená role jsou zde jasně prezentovány. Puhajková v titulku není 

označena jako Jágrova přítelkyně, ale fanynka. Chybí i uvedení příjmení, použito je 

familiérně pouhé křestní jméno navozující pocit méněcennosti, bezvýznamnosti. Už samotný 

výběr rozhovoru právě s přítelkyní Jágra je podtržením jeho významu. Jeho lesk dolehne 

i na jeho partnerku. Je však prezentována jen jako jeho podporovatelka, opora, fanynka: 

prožívali jsme spolu nepovedené sezony; rozebíráme prohraná utkání; byla jsem na něj hrdá; 

moc jsem si přála, aby do Německa jel, aby se mu tady povedl nějaký úspěch; potřebuji, 

aby on byl šťastný, pak totiž budu šťastná i já. Všechna vyjádření konotují dominanci 

Jaromíra Jágra, jeho blízcí jsou zde jen proto, aby on mohl být spokojený. Ač to 

ve skutečnosti nemusí být tak jednoznačné, mediální prezentace takto zjednodušuje. 

 

Co ovšem charakterizuje Jágrovu mediální prezentaci jako jeden z nejtypičtějších prvků, je 

připodobňování k vyšší moci: hokejový bůh na čtyři – JÁGR
200

, mesiáš, spasitel, bůh, Pan 

Nepostradatelný, lídr, Mistr všech Mistrů.
201

 Fanoušci vytváří koláže Jágra v podobě Ježíše, 

někteří ho vyzývají, aby příště kandidoval na prezidenta.
202

 „Čtvrtfinálový duel s Finy 

se proměnil v celonárodní blahořečení majitele čísla 68.“
203

 Vytváří se zde obraz kultu 

osobnosti podporovaný různými skupinami osob v různých vztazích k Jaromíru Jágrovi. 

Včetně trenéra národního týmu, který ve svém vyjádření sdělil, že podle něj je „Jágr nejlepší 

hráč na světě. Na každém zimáku v Česku by měli postavit jeho sochu. Zaslouží si to.“
204

 

Stavění soch konkrétních osobností, navíc doposud žijících, je jasnou podporou kultu 

osobnosti. Zde se navíc potkává všeobecná obliba a úcta k Jágrově osobě napříč 

společenským spektrem (pochvalná vyjádření přidal například také Karel Gott).
205

 

 

Často lze v textech nalézt prezentaci způsobu Jágrova tréninku či jeho práce s vlastním tělem. 

Takové texty svým popisem nesou význam jeho výjimečnosti, unikátního způsobu práce 

a do jisté míry směřují i k již zmiňované vyšší mocí, k nadlidskému přístupu. „Vítejte ve světě 
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Jaromíra Jágra. (…) Když ho vidíte v posilovně, užasnete. (…) Na cviky má patent, drží si je 

v tajnosti. (…) Jágr pozná svoji zbraň poslepu. Hmatem, krátkým třímáním v rukou. (…) Jsou 

to zhruba dva roky, co se pan božský rozhodl k neuvěřitelnému kroku: najednou začal hrát 

s delší holí. (…) Rád mluví o tom, že tělo pracuje jako počítač. On si ho tedy ještě 

před turnajem naprogramoval s jediným cílem: USPĚT! (…) I v této znalosti svého těla je 

jedinečný. (…) ,Není to standardní výbava sportovců, jde o Jardovo know-how,´ vysvětluje 

Pavel Kolář.“
206

 

 

Snad nejvýrazněji jeho obraz v České republice charakterizuje tato pasáž: „Nejoblíbenější syn 

tohoto národa, jemuž se u nás popularitou nevyrovná nikdo, šmátrá ještě jednou, při té 

nejlepší možné příležitosti, v batohu svých čar a kouzel a rozhazuje je mezi lidi. Stačí pár 

zamíchání pukem a od Aše po Třinec, od Šluknova po Lanžhot je hned lepší nálada.“
207

 Zde je 

obsaženo vše. „Syn národa“ konotuje již zmiňované postavení Jágra jako našeho, jednoho 

z nás. Ale toto vyjádření jde ještě dál. Syn jako potomek je někdo, kdo je našemu srdci 

nejbližší, musíme ho chránit, podporovat, jsme na něj hrdí, je naší chloubou. Jako národ jsme 

ho „porodili“ a navždy pro nás bude důležitý. Znovu jsou zmiňovány jeho schopnosti jako 

nadpřirozené. A objevuje se opět potvrzení jeho jedinečné moci, který má na absolutně celý 

národ, jemuž je schopen relativně jednoduchou činností udělat velkou radost. 

 

Z takového postavení vycházejí nadstandardní možnosti, která média prezentují jako 

naprostou samozřejmost, nebo spíše jako nutnost pro to, aby se Jágr cítil dobře: nemusí jezdit 

týmovým autobusem, nemusí na rozbruslení, může odstoupit ze zápasu, kdy chce.
208

 Takováto 

prezentace podaná se samozřejmostí vytváří obraz, který je předkládán čtenářům jako 

výjimečné, privilegované postavení Jaromíra Jágra, které je zcela v pořádku a špatný 

či zavrženíhodný by byl opak.   

 

Celá část o mediálním obrazu Jaromíra Jágra lze shrnout citací z jednoho z analyzovaných 

textů: „znamená něco jiného než řadový hokejista.“
209
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STEREOTYPNÍ PREZENTACE 

 

Výzkumná otázka: Dochází k  stereotypním prezentacím české hokejové reprezentace? 

 

Informování o hokejové reprezentaci podléhá řadě stereotypů vyplývajících z častého 

referování o podobných událostech, situacích, charakteristikách a podobně. Sportovní 

prostředí takovému typu prezentace napomáhá. V analyzovaných textech se pro tuto otázku 

zaměřím na stereotypní prezentace. 

 

Jistý stereotyp nalezneme v prezentaci vztahů v týmu, především při rozhovorech. Mladší 

se učí od starších, co se řekne v kabině, tam zůstane, všichni jsou soudržná parta, která drží 

za všech okolností při sobě. Podobně loajální je také vyjadřování úcty k soupeři 

při rozhovorech. Podobné jsou vztahy hráčů a trenérů – pokud trenér dá důvěru hráči, 

u kterého se nominace neočekávala, mluví se při úspěchu o tom, že hráč jeho důvěru splatil. 

Vykreslují se zde tak atributy ideálního týmu i sportovce. Nezáleží na tom, zda takové vztahy 

v týmu skutečně panují nebo zda jde o mediální prezentaci, častým opakováním stejného 

modelu při každém turnaji se z této prezentace stává stereotyp. Nejčastěji je to vidět u teorií 

o soudržném týmu, které rezonovaly v mnou sledovaných šampionátech zejména po vítězství 

na mistrovství světa 2010. Kvalita týmového ducha byla v mediálních sděleních dokonce 

pasována na zřejmě nejdůležitější příčinu vítězství zlatých medailí. Velmi dobře to vystihuje 

věta Tomáše Vokouna: „Pomohl jsem spoustě správných kluků k obrovskému úspěchu.“
210

 

Slovo „pomohl“ je chápáno v tomto kontextu tak, že Vokoun jen přispěl k úspěchu jiných, 

jako by se od vítězství trochu distancoval; ze „správných kluků“ vyčteme vztah Vokouna 

k nim a jejich nejen hokejové, ale i charakterové vlastnosti; „obrovský úspěch“ je více než jen 

úspěch a více než jen velký úspěch. Celá věta podporuje onu zmiňovanou „týmovost“. 

Tu významově posilují i slova o týmových hráčích, kteří potlačí své vlastní ego ve prospěch 

týmu, stále se zmiňuje, že hokej není o jednotlivcích (například brankář se nezlobí, když 

nechytá a v bráně je jeho kolega, protože je „týmový hráč“).
211

 

 

Nicméně před každým mistrovství světa se hráči rozdělují na ty, kteří hrají NHL, a na ty 

ostatní. Někdy, zvlášť ve vyhrocených sporech, jako byla ostrá slova Jaromíra Jágra 

o omluvenkách hráčů z reprezentace při MS 2010, může dojít až ke členění na skupiny „my – 
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oni“: „Mám Tomáše rád, je to platný hráč, ale nemůže pronášet takové výroky. Nikdy nehrál 

NHL, neví, jaká je to zátěž, a ani nezná důvody, proč se ten který hráč omluvil."
212

 

 

Pokud je reprezentační tým složen z mladých, nezkušených hráčů, těch, kteří za národní tým 

hrají poprvé (nebo poprvé na mistrovství světa), nebo je v týmu minimum hráčů působících 

v NHL, velice často se používá sousloví, že se chtějí předvést, případně že chtějí dokázat, 

že na to mají. Tato vyjádření lze chápat jako boj s osudem, touha po ukázání vlastních kvalit 

navzdory překážkám. Někdy se v souvislosti s takovou situací používají pro označení 

nepřítomných hokejistů, obvykle hrajících v kvalitnějších ligách, slova nesoucí pohrdavý, 

zesměšňující význam – primadony. Podle slovníku cizích slov
213

 to znamená „první pěvkyně 

operního souboru; člověk domýšlivý na to, v čem vyniká; namyšlený člověk snažící se být 

středem pozornosti“. Tato slova volí v mediálních textech spíše respondenti, než sami 

novináři. 

 

Dalším častým stereotypem jsou slova o nedostatku štěstí a nespravedlnosti. S takovými 

vyjádřeními přicházejí hráči sami, takže se objevují spíše v rozhovorech. „Já jsem hlavně 

doufal v nějakou spravedlnost. Měli jsme daleko víc ze hry, daleko víc šancí, takže jsme 

si zasloužili postoupit.“
214

 Takovéto prezentace vyvolají pocit jisté nahodilosti, toho, že ne 

vždy může mít člověk vše ve svých rukou, přestože má potřebnou míru schopností a snahy. 

V určité míře tak může navozovat pocit beznaděje. 

 

Stereotypní prezentaci mnohdy podléhají i příběhy jednotlivých hráčů. Nejznámější příběh je 

v tuzemsku ten Jaromíra Jágra. Jeho osobě je ale v této práci věnována samostatná kapitola. 

Příběhy dalších hráčů už nejsou tak proslavené, často se však jedná o podobný model, kdy 

z podceňovaného hráče vznikla hokejová hvězda. V článku „Nový mistr světa pomáhal 

nahoru hradeckému hokeji“
215

 je Petr Koukal popisován v začátcích kariéry jako hubeňoučký 

a mladý, v týmu nevěděli co s ním dělat. Jenže vzápětí se stal součástí útoku, který týmu 

výrazně pomohl k záchraně. Na ledě podle článku jeho útok exceloval. A nyní je z něj kapitán 

mistrů republiky a mistr světa. „,Už tehdy bylo vidět, že to může v hokeji někam dotáhnout. 
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S námi hrál centra, měl ve hře přehled, byl konstruktivní,´ vzpomíná si Suchý na Koukalovy 

hokejové přednosti.“ Je zde vytvářen příběh, který lze připodobnit k již existujícím příběhům 

minulosti, literatury, pohádek či filmu. Je to tradiční model příběhu, který každý z nás z těchto 

zmiňovaných zdrojů zná, a příběh hokejisty je nám díky tomu přirozeně bližší. Zároveň může 

sloužit jako inspirace. 

 

Další případ příběhu hráče, který uspěl navzdory překážkám, nemusí být zaměřen na jeho 

celoživotní příběh, ale jen na danou sezonu. „Tahle sezona vypadala všelijak. V jejím úvodu 

se Jan Marek zranil a téměř tři měsíce nemohl hrát hokej. Na jejím konci proměnil ve dvou 

vyřazovacích zápasech na mistrovství světa v Německu rozhodující nájezd. Nejdříve poslal 

Česko po utkání s Finy do semifinále proti Švédům, a pak stejně rozhodl i souboj s nimi.“
216

 

Hlavním tématem se tak stává boj s nedávným zraněním, nedostatek tréninku, nerozehranost. 

Je podpořen mýtus hrdiny překonávajícího překážky. 

 

Stereotypní prezentací se už stává i srovnávání života malých hokejistů v minulosti 

a v současné době.  „,Přišli ze školy, hodinu se učili a pak už hráli před barákem,´ připomíná, 

jakou zábavu měly generace kluků dříve.“
217

 „Pro něj neexistovalo nic jiného než brusle. 

Od čtyř let jsme ho vodili na zimák, v dešti, ve sněhu, nikdy nevynechal.“
218

 Tato prezentace 

vyvolává pocit poctivějších, opravdovějších minulých dob a v očích čtenářů tak zvýhodňuje 

i hráče z této generace, kteří prošli takto čistou, moderní dobou nezkaženou výchovou. 

Srovnávání s minulostí může mít i další podoby. Kulturně podmíněné pro Českou republiku je 

připomínání „zlaté generace“ nebo „zlatých časů“, odkazující k době na přelomu tisíciletí, 

kdy česká hokejová reprezentace získala tři zlaté medaile na mistrovství světa v řadě 

a před tím vyhrála hokejový turnaj na olympijských hrách v Naganu v roce 1998. Současné 

generaci se ta „zlatá“ připomíná pravidelně. Toto srovnání se používá zejména v době, kdy 

se nedaří. Srovnává se hra, přístup k reprezentaci, tréninku, zodpovědnost. „Ve zlatých časech 

Roberta Reichla a spol. byste takový obrázek těžko hledali. Čeští hokejisté se vraceli 

po čtvrtfinálovém vyřazení a na mnohých z nich hořkost z neúspěchu ani nebyla poznat. Včera 

se na pražském letišti někteří i usmívali.“
219

 „Pro mě je neskutečný také v tom, že chce (Jágr) 

                                                           
216

 Cirmaciu, Michal: Překvapilo mě, jak syn dal oba nájezdy. Dřív střílel nahoru, přiznal otec Marka, Mladá 

fronta DNES, 25. 5. 2010, str. 4 
217

 Cirmaciu, Michal: Překvapilo mě, jak syn dal oba nájezdy. Dřív střílel nahoru, přiznal otec Marka, Mladá 

fronta DNES, 25. 5. 2010, str. 4 
218

 Eichler, Pavel: Ondrovi se splnil dětský sen, říká babička brankáře Pavelce, Mladá fronta DNES, 25. 5. 2010, 

str. 3 
219

 Langr, Michael: Nedělejme z hokeje tragédii, řekl kapitán v Praze, Mladá fronta DNES, 18. 5. 2013, str. 12 



 84 

neustále reprezentovat. Ti mladí by si to měli uvědomit. Co dělá on, Pleky (Plekanec), Židla 

(Židlický) (…) A předešlá generace. Ať to byli Růča (Ručinský), Vejba (Výborný), Prochy 

(Martin Procházka), Patýs (Patera), Dopita (…) Vždycky chtěli reprezentovat. Což si myslím, 

že nám teď malinko chybí. Hráči se naučili hokej hrát u nás, měli by si toho vážit.“
220

 Stejně 

jako v předchozím případě zde vzniká význam poctivějších a opravdovějších minulých dob, 

nostalgické vzpomínání na „lepší časy“. Je navíc zdůrazněno familiérními označeními 

pro hráče předešlé generace, která je tak prezentována jako „velká soudržná rodina“. 

 

Tradičním prvkem, kterým je česká hokejová reprezentace v médiích prezentována, je časté 

žertování a zábava. Vychází to ze dvou předpokladů, které jsou zde v této otázce také zmíněny 

– týmovost, dobrá parta a kulturně podmíněný český humor, kdy hráči, z nichž velká část 

během sezony působí v zahraničních klubech, přijdou do reprezentačního týmu „mezi své“. 

V médiích je tato veselost často prezentována pozitivně, najdou se však i případy, kdy je lehce 

zpochybňována. „Otázkou zůstává, co je cesta k úspěchu. Jestli se vedle kadence fórů dostaví 

i gólová spoušť na kontech soupeřů… Protože jedna věc je správná pozitivní nálada, která 

nabudí kabinu a nenechá bujet roztrpčení z nepovedených utkání, věcí druhou je situace, kdy 

výkon na hřišti ustupuje zábavě."
221

 Z těchto slov vychází význam zpochybnění tradičního 

charakteru týmu, nejistota, náznak nedůvěry v cit hráčů pro rozumnou míru. 

 

Dalším stereotypem, který lze v analyzovaných textech vypozorovat, je spoléhání 

se na brankáře - záleží na tom, jak zachytá gólman, brankář je klíčovou postavou týmu, 

bez dobrého brankáře nejde nic vyhrát. Významově se tak přenáší odpovědnost na jednoho 

člověka. Podle těchto slov se pasuje na nejdůležitějšího člena týmu. Dalším stereotypem 

týkajícím se samotné hry jsou slova o clonění před bránou a to, že ne každému hráči se tam 

chce, protože je to bolestivé. Odkazuje se tak na nelehkou úlohu sportovců při cestě 

za vítězstvím a také na míru zodpovědnosti. U stereotypů tohoto typu nejde o to, 

že by samotná fakta nebyla pravdivá, ale jejich nadužívání v mediálních prezentacích 

týkajících se hokeje obecně z nich vytvořilo klišé. 

 

Jedním z klasických stereotypů vázaných na české kulturní prostředí, je přirovnání „jako 

Hašek v Naganu“
222

 při pozitivním hodnocení výkonu nějakého hráče. Toto sousloví má 
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kladnou konotaci a odkazuje na konkrétní situaci v minulosti, která je ale v České republice 

všeobecně známá. Přirovnání tak překročilo hranice hokeje a sportu celkově. Podobný případ 

je označení zlatá generace pro hokejisty z přelomu 20. a 21. století, kteří vyhráli tři 

šampionáty za sebou a před tím ještě olympijské hry v Naganu. Toto označení je také vázáno 

na české kulturní prostředí a konotuje právě tuto generaci hráčů. 

 

Časté stereotypy se týkají prezentace národa, jeho typických charakteristik, činností 

a podobně. Ledově klidní Finové nebo pověstná německá pečlivost
223

 jsou jen některé z nich. 

V souvislosti s Českou republikou se psalo o polevení, když se vyhrává nad papírově slabším 

soupeřem. „To už je česká klasika ...“
224

 Nebo „předvádění zanďoura na jistotu, jako to 

děláváme my“
225

 

 

Hokejisté jsou pověrčivé osoby, které používají mnoho rituálů. Alespoň tak jsou stále 

prezentováni v médiích. Sami tuto pověst svými vyjádřeními občas podporují: „Vždycky 

říkám, že rozhodne osud.“
226
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Závěr 
Z analýzy vyplývá, že média věnují hokejovým šampionátům velkou pozornost. Častým 

společným jmenovatelem textů jsou emoce. Analýza ukázala, že média dokážou v prezentaci 

české hokejové reprezentace uzavírat rychlé soudy, které mění během jednoho šampionátu 

ze dne na den. Společným prvkem jsou zmíněné emoce, které jsou typické pro úspěšné 

i neúspěšné období. V mediálních textech se sledují okolnosti vítězství či porážky národního 

týmu. Jedním z nejčastěji zmiňovaných kontextů je síla soupeře, kde si však média sama 

odporují, když v některých textech uvedou skupinu týmu za příliš slabé a v jiných naopak 

napíšou, že hokejový svět už se na lepší a horší nerozděluje. Další projevy jsou spojeny 

i s určitými apely směrem k týmu, zvláště pak v situaci, kdy mužstvo prochází krizí, nedaří 

se mu, nevycházejí mu určité nacvičené vzorce. 

Úspěch národního týmu je přirovnáván k boji. Takové prezentace odkazují k mýtům minulosti 

a ukazuje se, příběhy sportovců v určité podobě existovaly již dříve. Nejde jen o zápolení 

na ledě, boj se vyskytuje i ve smyslu vzpoury proti nepříznivému osudu (silní soupeři, 

nedůvěra okolí atp.). Kromě toho je podle významů mediálních textů důvodem úspěchu také 

týmový duch mužstva, který se v článcích objevuje často jako klíčový prvek vítězství. Zcela 

specifickou součástí je v některých případech místy až literární slovník podněcující významy 

hrdinství, pohádkového úspěchu a jiných událostí či charakteristik. Zdůrazňuje se příslušnost 

reprezentantů k městům, ze kterých pocházejí, z čehož lze vyčíst připisování si zásluh 

na dobrém výsledku. Úspěšné působení českého týmu také v textech doprovází prezentace 

fanoušků a potažmo celého národa, který je vtažen do sledování mistrovství světa. Vyjádření 

konotují výjimečnost situace, emoce, sounáležitost, hrdost, projevy vlastenectví.  

Případný neúspěch se vztáhne na celý systém českého hokeje, přestože několik let před tím 

Češi vozili medaile. Paradoxně v případě úspěchu nedochází k vyjadřováním o nejlepším 

českém hokeji nade všemi. Větší míra zobecnění je patrná u nezdarů. Neúspěch se často 

na někoho svede, nejčastěji na trenéra. Texty nesou význam snahy nenechat situaci 

bez rozřešení, je podle nich třeba nalézt viníka. Sledují se reakce hráčů a podle toho, do jaké 

míry vyjadřují zklamání, lze nalézt hodnotící soudy jejich přístupu. 

Při analýze zatracování týmu po počátečních neúspěších na šampionátu lze nalézt velké téma 

prezentace kvality soupeřů českého týmu. Vyjadřují se k ní novináři i hráči. Můžeme nalézt 

konotace ohrožení českého hokeje, nebo naopak méněcennosti některých soupeřů, selhání 

v případě, že se s nimi prohraje. Vykreslování těchto soupeřů v médiích vyznívá rozporuplně 
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a nejednoznačně. Nezdary v úvodních zápasech mistrovství světa jsou v článcích přijímány 

jako negativně emocionálně zabarvené a jsou popisovány slovy navozujícími naléhavost 

situace. 

Otázka národní hrdosti a identity se vztahuje k cítění hráčů směrem k reprezentaci své země. 

Některé texty nesou význam hrdosti a radosti, jiné naopak ztráty silného pocitu vlastenectví 

a pocitu povinnosti směrem k reprezentaci. Především v textech z mistrovství světa v roce 

2010 je toto téma výrazné. K zajímavému spojení národní hrdosti dochází podle médií 

v politice. V analýze lze nalézt několik příkladů spojování hokejových úspěchů s vlastní 

prezentací jednotlivých politických představitelů. Zcela speciálním časem pro projevy národní 

hrdosti obyvatel České republiky ve spojitosti s hokejem bylo mistrovství světa v roce 2015, 

která se konalo v Praze a Ostravě. Domácí prostředí umocnilo národní cítění a typické obraty, 

které se v textech objevovaly, vyjadřovaly euforii, sounáležitost a oblíbenost hokeje. Podpora 

českých fanoušků se objevuje ve vyjádřeních hokejistů ve smyslu vděčnosti či pocitu 

zodpovědnosti. 

Hokejisté jsou v úspěšných dobách prezentováni jako hrdinové. Používají se obraty 

z hrdinských eposů, lze nalézt spojitost s mytologickými postavami nebo literární a filmovou 

tvorbou. Objevuje se až válečná terminologie. Mnoho vyjádření nese význam výjimečně tvrdé 

práce, která vede k úspěchu. Hráčům jsou dokonce připisovány nadpřirozené schopnosti. Tým 

je v takových případech vykreslován jako sympatický soubor, kterému je přirozené přát 

úspěch. 

Nezanedbatelnou roli v textech hraje Jaromír Jágr. Sémiotická analýza této práce se v jedné 

otázce věnovala právě jeho osobě. Ukázalo se, že jeho mediální prezentace je odlišná 

od všech ostatních hráčů. Texty vyjadřují jeho nadřazenost nad ostatními. Jágrova slova jsou 

zdůrazňována jako výjimečná, mající velký dopad. Když se před mistrovstvím světa v roce 

2010 omluvilo z reprezentace nebývalé množství hráčů, promluvil k tomu Jaromír Jágr 

a média v textech jeho proslov označovala za historický. V souvislosti s jeho osobou je patrná 

i větší míra familiárnosti. Konotuje blízkost a přístup „náš Jarda“. Výrazným prvkem 

mediální prezentace je způsob vyjadřování ostatních hráčů o něm, který nese význam hrdiny, 

jemuž se neodporuje, nadšení z jeho přítomnosti a úcty. Výkon celého týmu je v médiích 

často vztažen právě na Jágra, což podporuje dominantní postavení jeho osoby. Často je 

jedinou důležitou postavou mediálních textů. Jak jsem uvedla v případě podporování 

hrdinského obrazu hráčů prostřednictvím připodobňování k nadpřirozeným schopnostem, 
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stejné je to i u Jaromíra Jágra. U něj se používají vyjádření související s vyšší mocí. Některé 

texty podporují prezentaci kultu osobnosti. Je popisován jako „nejoblíbenější syn tohoto 

národa“.227 

Sportovní prostředí nabízí spoustu stereotypních prezentací. Analýza je objevila v hodnocení 

vztahů v týmu a kvalitě týmového ducha, ve slovech o štěstí a spravedlnosti, ale také 

například v příbězích hráčů, které nesou význam inspirace v cestě za snem a úspěchem. 

Stereotypním vyjádřením se stává také srovnávání života malých hokejistů v minulosti 

a v současné době. S tím souvisí také v České republice kulturně podmíněné připomínání 

zlaté generace a zlatých časů. 

Vzhledem k rozptylu vybraných mistrovství světa pro analýzu, kdy každé se vyznačovalo 

jiným průběhem, jiným složením týmu, různými okolnostmi a především odlišnými 

konečnými výsledky, jsem mohla analýze podrobit širší okruh způsobů informování českých 

médií o naší hokejové reprezentaci. Objevil se tak úspěch, neúspěch, projevy národní hrdosti 

a identity ve třech zcela specifických případech (zlaté medaile, vyřazení ve čtvrtfinále, 

domácí mistrovství světa), stejně jako způsob vykreslování hráčů – hrdinů v těchto třech 

situacích. 

Rozdíly mezi dvěma vybranými deníky nejsou zásadní. Sport je přesto více emotivní 

než Mladá fronta Dnes, vyskytují se v něm více beletristickým stylem inspirované texty, 

hodnotící prvky nebo apely směrem k týmu. MF DNES se více věnuje jednotlivým hráčům 

a trenérům z regionální perspektivy, což je ale logické vzhledem k jejím regionálním 

přílohám. Zároveň je v Mladé frontě Dnes častější formát rozhovoru, takže lze zjistit mediální 

obraz, který prostřednictvím médií vytváří sami hráči, členové realizačního týmu, odborníci 

či rodinní příslušníci hokejistů. Byť se zvýšená pozornost Jaromíru Jágrovi objevuje v obou 

denících, ve Sportu je jeho až adorace patrnější, častější výraznější. 
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Summary 
The analysis shows the fact that media pay great attention to the ice hockey championships. 

Emotions are the common feature of these texts both in the respondents´ replays 

and in the journalists´ questions. These symptoms are associated with certain appeals towards 

the team, especially if the team gets into a crisis and the style of the play learned by training 

does not work. Evaluation of the players´ performance is also a very important element. There 

could be a tend to mark them like pupils, advice them what should be improved. The view 

of the rivals is presented in many ways. Quite a specific component is nearly literary 

dictionary meanings in some cases explaining the terms such as heroism, destruction, 

fabulous success and other events or characteristics. 

Another typical feature is making quick conclusions in media texts. One failure is generalized 

to the entire system of Czech hockey, despite of the fact that several years ago the Czechs 

won medals. Paradoxically, if the team is successful, the positive generalization does not 

work. It is evident in unsuccess much more. 

I consider the inclusion of questions about the role of Jaromir Jagr as a very important. 

The analysis showed that his person is in the media texts evaluated in a very specific way, 

which does not allowed us to include it in the analysis of information about other players. 

Each of the analysed championships had its specific progress, a different team roster, different 

circumstances, and especially different final results. That is why I was able to analyse a wider 

range of ways how the Czech media inform about the national hockey team. 

We can find there success, failure, expressions of national pride and identity in three very 

specific situations – results with gold medal, elimination in the quarterfinals, the atmosphere 

of  home world championship, as well as the way of presentation of players as heroes. 

The differences between the two selected journals are not essential. Sport is more emotional 

than Mlada fronta Dnes. There can be also found more frequently the features of literary style 

and evaluating elements of the team. Mlada fronta Dnes focuses more on interviews, so we 

can find out a media image that the players create themselves through the media.  
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