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Abstrakt 

Diplomová práce „Komparace zobrazení druhých nejvyšších českých soutěží ve 

fotbale a hokeji ve zpravodajství ČTK v ročníku 2015/2016“ se zabývá mediálním 

pokrytím druhé fotbalové a první hokejové ligy s cílem zjistit, jak Česká tisková 

kancelář pojala v dané sezoně zpravodajství pro své klienty, kteří na její servis 

spoléhají, s přihlédnutím ke komparaci informování o obou soutěžích. Na příkladu 

druhé fotbalové a první hokejové ligy mapuje produkci sportovní redakce ČTK zejména 

z kvantitativního pohledu. Práce se zaměřuje na analýzu agenturního servisu, přičemž se 

věnuje několika obdobím: týdnu před začátkem sezony, prvnímu a desátému kolu, 

týdnu před začátkem jarní části fotbalové ligy a týdnu před začátkem předkola play-off 

hokejové ligy a momentům rozhodnutí v obou soutěžích.  

V teoretické části práce stručně připomíná historii obou soutěží, vývoj jejich 

herních systémů a nabízí přehled nejdůležitějších událostí z ročníku 2015/2016. Dále 

předkládá profil ČTK jako celku a jejího sportovního servisu.   

Práce sleduje, jaké bylo personální zabezpečení redakce a jaké bylo zdrojové 

zázemí. Práce rovněž kvantifikuje formáty zpráv a další žánry a vybraná metadata, 

důraz je kladen na interpretaci předkládaných dat. Ta jsou pro přehlednost vždy 

uvedena a sumarizována v tabulkách, užito je i grafů.  

Práce dále na příkladu vybraných zápasů analyzuje formát, schéma, rozsah a 

zdrojování zpráv se zdůrazněním odlišností při momentech rozhodnutí. Analytická část 

práce je zakončena kvantifikací multimediálních obsahů ve zkoumaných obdobích v 

návaznosti na hypotézu rostoucí multimedializace agentury. Práce se ovšem přednostně 

zabývá psanými zprávami, obrazová, audio- a videostránka je upozaděna.   

 

 



   

Abstract 

 The diploma thesis „The comparison of reflection of second highest Czech 

football and hockey competitions in news service of Czech news agency in 2015/2016“ 

deals with media coverage of second football league and first hockey league in order to 

find out how Czech news agency holds the news service for its clients, who rely on its 

service, in particular season. The thesis also includes the comparison of the way of 

informing about both competitions. On behalf of the second football league and the first 

hockey league the thesis maps the production of sport reporters in Czech news agency 

especially from quantitative perspective. The thesis focuses on analysis of agency 

service especially on particular periods: a week before the start of the season, the first 

and the tenth round, a week before the start of spring part of football league and a week 

before the start of play off’s pre-round and also key moments in both competitions.     

In theoretical part the thesis briefly reminds the history of both competitions, the 

development of their game systems and also offers a summary of the most important 

events of 2015/2016. The thesis also puts forward a profile of Czech news agency as a 

unit and its sport service.  

The thesis analyzes the function of sport service and its sourcing and also 

quantifies formats of news, other genres and chosen metadata emphasized interpretation 

of submitted data. Those are put and summarized in tables or graphs for better visibility.  

The thesis also analyzes format, scheme, range and sourcing of the news on 

example of chosen match emphasized on key moments in both competitions. Analytic 

part of the thesis is terminated by quantification of multimedia contents in pursued 

period of time in addition to hypothesis of growing multimedialization of news agency. 

However the main goal of the thesis is to deal with written news, image, audio and 

video service is secondary.  
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Úvod 
Mezi velmi populární sporty v České republice, ne-li vůbec nejpopulárnější, 

patří fotbal a hokej. Při pohledu na sportovní rubriky zpravodajských internetových 

serverů lze snadno zjistit, že právě tyto dva sporty jsou v nabídce jednotlivých 

„záložek“ na prvních dvou místech.
1
 I ve sportovních rubrikách tištěných periodik 

zabírá nejvíce prostoru právě fotbal a hokej.
2
  

Důkazem popularity obou sportů může být průzkum Sport Marketing Research, 

který si v polovině roku 2015 zadala sportovněmarketingová agentura RAUL! a jehož 

výsledky nabídl text otištěný v Mladé frontě DNES. Výzkum se mimo jiné zaměřil na 

to, jaký sport Češi nejraději sledují. „Vyhrál u nich hokej, který pravidelně sleduje 

třetina Čechů a dalších 43 procent si ho nenechá ujít při vrcholných akcích. Jen 23 

procent nezajímá. Druhý je fotbal, který ale už nezajímá 44 procent dotázaných.“
3
 

Dalším důkazem jsou i statistiky České unie sportu, jež eviduje 1,6 milionu 

sportovců, přičemž zdaleka nejvíce je fotbalistů (přes 450 tisíc). Lední hokej je na 

čtvrtém místě (přes 90 tisíc).
4
  

Z výše uvedeného vyplývá, že touha recipientů mediálních sdělení po 

informacích z těchto sportů je obrovská, neboť se jedná vzhledem k popularitě, 

atraktivitě a široké fanouškovské základně o téma se širokospektrálním dosahem. 

Největší zpravodajský dopad mají samozřejmě informace o reprezentačních mužstvech, 

nejvyšších domácích soutěžích, případně zahraničních soutěžích s vysokou mírou 

kvality, případně s českým prvkem.
5
  

Neméně důležité je avšak i informování o nižších domácích soutěžích. V případě 

fotbalu a Fotbalové národní ligy (druhé ligy) a hokeje, tedy první ligy, se soutěží účastní 

silné regionální kluby s rozšířenou fanouškovskou podporou a kluby s bohatou a 

úspěšnou historií.  

                                                 
1
 Tento fakt platí pro sport.cz, sport.idnes.cz a iSport.cz, stav platný k 1. květnu 2017.  

2
 Určitou výjimku tvoří kupříkladu období olympijských her, případně výrazné české úspěchy v jiných 

sportech – viz tenis (např. účast Karolíny Plíškové ve finále grandslamového turnaje US Open), 

rychlobruslení (např. výhra Martiny Sáblíkové ve Světovém poháru) či biatlon (např. zlatá medaile 

Gabriely Koukalové na mistrovství světa).  
3
 SÁRA, Robert. Jágr je u Čechů sportovec č. 1. Mladá fronta DNES. Praha: MAFRA, 2015, 26(283), 24. 

ISSN 1210 1168. 
4
 viz REDAKCE. Počty registrovaných sportovců [online] -  [cit. 2017-01-06]. Dostupné z: 

http://cf.datawrapper.de/Hhf8r/6/. 
5
 Velká pozornost se ve zpravodajství tedy věnuje v případě fotbalu anglické Premier League, v níž hraje 

brankář Petr Čech, jenž byl ve zmíněném výzkumu třetí nejoblíbenější český sportovec. V případě hokeje 

to je NHL, v níž hraje mimo jiné Jaromír Jágr, který byl ve zmíněném výzkumu nejoblíbenější český 

sportovec vůbec. 
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V případě sezony 2015/2016, o níž tato diplomová práce pojednává, to byl 

v druhé fotbalové lize kupříkladu Hradec Králové, vítěz ligy ze sezony 1959/1960 a 

jedenáctinásobný vítěz domácího poháru. V první hokejové lize poutala pozornost 

Jihlava, jež má stejně jako Kometa Brno dvanáct mistrovských titulů, a patří tak k 

nejúspěšnějším českým klubům
6
; Kladno s šesti československými tituly či pražská 

Slavia, dvojnásobný mistr české extraligy.  

Navíc v těchto soutěžích hraje velké množství fotbalistů a hokejistů se 

zkušenostmi z reprezentace, zahraničí či nejvyšších domácích lig, případně mladí hráči, 

mnohdy označovaní za budoucnost českého sportu. Ačkoliv se tedy v obou případech 

jedná o druhé nejvyšší soutěže, jejich kvalita a atraktivnost je nesporná.  

Je tedy zřejmé, že informování o těchto soutěžích je zpravodajskou příležitostí, 

jež je nezpochybnitelná a nezastupitelná, přestože nebude tak intenzivní jako v případě 

reprezentačních mužstev či nejvyšších soutěží.  

Koncept zpravodajské příležitosti platí nejen pro tištěná média, rozhlas, televizi, 

internetové zpravodajské servery, ale také pro zpravodajské agentury, na jejichž servis 

klienti z různých médií spoléhají a přebírají z něj podstatné množství informací.  

Právě servis ČTK je pro všechna média důležitým, a často nezbytným, zdrojem 

informací – zvláště v případě výsledkového a informačního servisu, neboť mnohdy 

platí, že autoři jednotlivých médií se na druhé nejvyšší soutěže tolik nezaměřují.  

Téma jsem si vybral především z toho důvodu, že externě spolupracuji se 

sportovní redakcí zpravodajského serveru iDnes.cz a s produkcí ČTK přicházím 

dennodenně do styku. Při redakčních službách mám mimo jiné na starosti články o 

zmíněných soutěžích a servis ČTK je pro mě primárním zdrojem informací. Průběžně 

jsem si všímal jistých podobností i odlišností v případě druhé fotbalové a první 

hokejové ligy. V každodenním redakčním provozu ale nelze vše vysledovat, k tomu by 

měla sloužit zejména kvantifikační obsahová analýza v praktické části, jejíž výstupy by 

mohly zajímat nejen pracovníky ČTK, ale rovněž novináře jednotlivých médií.  

Toto téma ještě nebylo na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 

prozkoumáno a zpracováno; kvalifikační práce se zpravidla soustřeďují na vrcholné 

sportovní akce, jako jsou olympijské hry, mistrovství světa či mistrovství Evropy. 

                                                 
6
 Jihlavě se v sezoně 2016/2017 podařilo po 12 letech opět probojovat do nejvyšší soutěže. V baráži o 

extraligu skončila druhá, skupinu vyhrály Pardubice. Karlovy Vary byly třetí a po dvaceti letech nejvyšší 

soutěž opustily. Tento fakt ale dále nebude v textu rozváděn, neboť se jedná o časový záběr mimo rámec 

této diplomové práce.  
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V teoretické části práce jsem zrekapituloval průběh klíčové sezony 2015/2016 

v obou soutěžích a nastínil jejich vývoj společně s představením herního systému. Pro 

tuto kapitolu jsem použil zejména průběžné zpravodajství vybraných internetových 

zpravodajských serverů. Text reflektuje vývoj dané sezony především s přihlédnutím ke 

sledovaným časovým obdobím, která jsou posléze zkoumána v produkci ČTK.  

Dále jsem ve stručné podobě předložil profil ČTK s přihlédnutím k její produkci, 

multimedializaci a postavení sportovní redakce. Profil vychází z odborných publikací 

Tiskové agentury a Novinář a jeho zdroje v digitální éře, z vybraných výročních zpráv o 

činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře či z oficiálních webových stránek 

agentury. Touto kapitolou navazuji na svou bakalářskou diplomovou práci, z níž 

v několika případech cituji, pro účely této magisterské diplomové práce jsem své 

poznatky ale aktualizoval, doplnil a rozšířil.  

Jádro práce představuje analýza a komparace agenturního sportovního servisu. 

Ve své práci jsem zkoumal zpravodajství ČTK ve vybraných obdobích během sezony 

2015/2016, konkrétně týden před začátkem soutěžních ročníků (23. 7. – 30. 7. 2015 

v případě fotbalu a 1. 9. – 8. 9. 2015 v případě hokeje), během prvního (31. 7. – 2. 8. 

2015 v případě fotbalu a 9. 9. 2015 v případě hokeje) a desátého kola (9. – 11. 10. 2015 

v případě fotbalu a 3. 10. 2015 v případě hokeje), týden před začátkem jarní části 

fotbalové ligy (25. 2. – 3. 3. 2016), týden před začátkem předkola play-off hokejové 

ligy (11. 2. – 18. 2. 2016) a během takzvaných momentů rozhodnutí, tedy dnů, kdy 

Hradec Králové a Karviná postoupily do první fotbalové ligy (17. 5. a 21. 5. 2016), kdy 

Slavia Praha a Jihlava postoupily do baráže o extraligu (19. 3. a 21. 3. 2016) a kdy 

Litvínov a Karlovy Vary uhájily příslušnost k hokejové extralize (17. 4. a 22. 4. 2016).  

Cílem je tak porovnat systém zpravodajství, zjistit, jestli dochází k odlišnostem a 

jestli lze na zkoumaném materiálu vypozorovat, zda je fotbalu věnováno stejně prostoru 

jako hokeji, či dochází k určité preferenci.  Práce zkoumá podobu zpravodajství, jeho 

postup a strukturu; jestli převažuje výsledkový servis nad textovým a jestli i v případě 

druhých nejvyšších soutěží agentura nabízí ohlasové texty. 

Praktická část se zaměřuje i na personální zabezpečení, zdrojové zázemí, 

kvantifikace vybraných metadat, multimediálních obsahů a žánrů zpráv s intepretací 

předkládaných informací. Pro přehlednost jsem v případě kvantifikace vybraných 

metadat použil i jejich sumarizaci v tabulkách a grafech.  
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Práce se odklání od tezí v jednom případě – zatímco v tezích je jako jeden 

z momentů rozhodnutí u první hokejové ligy uveden 19. duben 2016, ve skutečnosti je 

zkoumán 17. duben téhož roku, kdy se v baráži o extraligu zachránil Litvínov.  

Poznatky pro analýzu získané z agenturních textů archivovaných v Infobance 

ČTK jsem doplnil o informace od vedoucího sportovní redakce ČTK JUDr. Ladislava 

Josefa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

6 

  

1. Druhá fotbalová liga 
 

 

1.1 Představení soutěže, její vývoj a herní systémy 

 Druhá fotbalová liga se ve své současné podobě hraje od ročníku 1993/1994. 

Navazuje na tzv. Českomoravskou fotbalovou ligu, jež se hrála v časech 

Československa, konkrétně v sezonách 1991/1992 a 1992/1993. Ještě předtím úlohu 

druhé nejvyšší fotbalové soutěže plnila Česká národní fotbalová liga (v letech 1977-

1991).  

Od doby vzniku institutu druhé ligy (první její ročník se odehrál v sezoně 

1929/1930) se její názvy rozličně měnily – kupříkladu Druhá asociační liga, Celostátní 

československá soutěž v kopané, Druhá československá fotbalová liga a podobně.  

Druhá liga v éře samostatné České republiky nesla dlouhou dobu pouze označení 

„druhá liga“, změna přišla až během zimní přestávky v sezoně 2012/2013, kdy byla 

soutěž přejmenována na Fotbalovou národní ligu (FNL)
7
 na návrh Ligové fotbalové 

asociace. „VV (výkonný výbor – pozn. aut.) vzal na vědomí změnu názvu soutěže. Ze 

stávajícího názvu DRUHÁ LIGA nově na FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA (FNL),“
8
 

informoval po svém 43. řádném zasedání Výkonný výbor Fotbalové asociace České 

republiky (FAČR).
9
 

Během třiadvaceti let, do zkoumaného a později detailně představeného ročníku 

2015/2016, se v druhé lize představilo celkem 73 klubů.
10

  

V abecedním pořadí to byly: Benešov (počet sezon v soutěži 2), Blšany (6), 

Bohemians Praha (4), Bohemians Praha 1905 (8), Bohumín (2), Brandýs nad Labem 

(2), Bystrc-Kníničky (1), Čáslav (7), Česká Lípa (3), České Budějovice (5), Dolní 

Kounice (1), Drnovice (2), Dukla Praha (4), Frýdek-Místek (10), Fulnek (2), Hanácká 

Slavia Kroměříž (2), Havířov (4), HFK Olomouc (9), Hlučín (5), Hradec Králové (10), 

Chomutov (3), Chrudim (4), Jablonec nad Nisou (1), Jakubčovice (1), Jihlava (11), 

                                                 
7
 Tato práce se při pojmenování zkoumané soutěže přidrží názvu druhá liga, aby byl ve všech ročnících 

identický, a finální text tak přehlednější. Užívání oficiálních názvů soutěží či klubů při novinářské práci 

obvykle řeší takzvané akreditační podmínky. V nich může být upřesněno, jak a za jakých podmínek je 

nutné uvádět plné názvy. Užívání názvů také mohou ovlivňovat interní redakční pravidla. 
8
 REDAKCE. VIDEO: Komuniké ze 43. řádného zasedání Výkonného výboru FAČR [online] -  [cit. 2016-

11-05]. Dostupné z: http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=124624&tmplid=1347. 
9
 Po uzavření dlouholeté sponzorské smlouvy se sázkovou kanceláři Fortuna se druhá liga od října 2016 

přejmenovala na „Fortuna národní liga“. O sezoně 2016/2017 ale text této diplomové práce nepojednává.  
10

 Následující údaje vycházejí z tabulek druhé fotbalové ligy pro jednotlivé sezony, které jsou dostupné na 

internetových stránkách Fotbalové národní ligy www.fnliga.cz. 
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Karviná (5), Kladno (15), Kolín (2), Krč (1), Kunovice (4), Lázně Bohdaneč (3), LeRK 

Brno (2), Loko Vltavín (1), MFK Karviná (8), Mladá Boleslav (6), Most (15), 

Neratovice (4), Opava (12), Ostrava-Jih (2), Pardubice 1899 (4), Plzeň (4), Prachatice 

(2), Prostějov (9), Přerov (3), Příbram (4), Ratíškovice (3), Sezimovo Ústí (1), Sigma 

Olomouc (1), Sigma Olomouc "B" (7), Slovan Pardubice (6), Slovácká Slavia Uherské 

Hradiště (3), Slovácko (2), Slušovice (1), Sokolov (10), Sparta Praha "B" (8), Staré 

Město/Synot (3), Tatran Poštorná (5), Táborsko (5), Teplice (3), Třinec (17), Turnov 

(3), Uherský Brod (1), Ústí nad Labem (22), Varnsdorf (6), Vítkovice (14), Vlašim (7), 

Vyšehrad (1), Xaverov (8), Zbrojovka Brno (1), Zbrojovka Brno "B" (3), Zlín (12), 

Znojmo (6), Žižkov (8). 

Nejvíce sezon tedy odehrálo Ústí nad Labem (22), celkem dvanáct klubů 

v soutěži strávilo jen jeden ročník: Bystrc-Kníničky, Dolní Kounice, Jablonec nad 

Nisou, Jakubčovice, Krč, Loko Vltavín, Sezimovo Ústí, Sigma Olomouc, Slušovice, 

Uherský Brod, Vyšehrad, Zbrojovka Brno.  

S výjimkou sezon 1994/1995 a 2015/2016 se druhé ligy účastnilo vždy šestnáct 

týmů, systém soutěže se v průběhu let výrazněji neměnil.
11

 Kromě ročníku 1993/1994, 

kdy za výhru získal tým dva body a za remízu jeden, se v každé sezoně vítěznému 

mužstvu udělují tři body a za remízu jeden.  

Každý celek hraje s každým jednou na domácím hřišti a jednou na hřišti soupeře. 

Celkem se hraje – za předpokladu, že se soutěže účastní šestnáct klubů - 30 kol, 

dohromady tedy 240 zápasů. Mistrovský titul získává tým s nejvyšším počtem bodů 

v tabulce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Podrobnosti viz tabulka č. 1. 



   

 

8 

  

Ročník Název Týmy Postupující 

1993/94 2. liga 16 
Jablonec n. N. 

Benešov 

1994/95 2. liga 18 
Uh. Hradiště 

Opava 

1995/96 2. liga 16 
Karviná 

Teplice12 

1996/97 2. liga 16 
Dukla 

L. Bohdaneč 

1997/98 2. liga 16 
Blšany 

Karviná 

1998/99 2. liga 16 
Bohemians  

Č. Budějovice 

1999/00 2. liga 16 
Synot 

Plzeň 

2000/01 2. liga 16 
Hradec Kr. 

Opava 

2001/02 2. liga 16 
Č. Budějovice 

Zlín 

2002/03 2. liga 16 
Plzeň 

Opava 

2003/04 2. liga 16 
M. Boleslav 

Drnovice 

2004/05 2. liga 16 
Most 

Jihlava13 

2005/06 2. liga 16 
Kladno 

Č. Budějovice 

2006/07 2. liga 16 
Žižkov 

Bohemians 1905 

2007/08 2. liga 16 
Bohemians Praha 

Příbram  

2008/09 2. liga 16 
Bohemians 1905 

Čáslav14 

2009/10 2. liga 16 
Hradec Kr. 

Ústí n. L.  

2010/11 2. liga 16 
Dukla Praha 

Žižkov 

2011/12 2. liga 16 
Ústí n. L.15 

Jihlava  

2012/13 
Fotbalová 

národní liga 
16 

Znojmo 

Bohemians 1905 

2013/14 
Fotbalová 

národní liga 
16 

Č. Budějovice 

Hradec Kr.  

2014/15 
Fotbalová 

národní liga 
16 

Olomouc 

Zlín 

Tabulka č. 1: 

Přehled vývoje druhé fotbalové ligy v sezonách 1993/1994-2014/2015. 

 

                                                 
12

 Bohemians Praha nahradili v první lize Cheb. 
13

 Plzeň nahradila v první lize Drnovice. 
14

 Slovácko nahradilo v první lize Čáslav. 
15

 Zbrojovka Brno nahradila v první lize Ústí nad Labem.  
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1.2 Ročník 2015/2016 

V sezoně 2015/2016 hrál poprvé v historii Fotbalové národní ligy lichý počet 

týmů, konkrétně patnáct – v abecedním pořadí: České Budějovice, Frýdek-Místek, 

Hradec Králové, Karviná, Olomouc „B“
16

, Opava, Pardubice, Sokolov, Táborsko, 

Třinec, Ústí nad Labem, Varnsdorf, Vlašim, Vyšehrad a Znojmo.  

Z první ligy sestoupily Hradec Králové a České Budějovice, z České fotbalové 

ligy postoupil Vyšehrad a z Moravskoslezské fotbalové ligy postoupil B-tým 

Olomouce.  

Tento ročník začal v neděli 31. července 2015 a skončil v sobotu 28. května 

příštího roku. Vzhledem k lichému počtu zúčastněných celků odehrál každý tým 

v sezoně 28 zápasů systémem každý s každým (jednou na domácím hřišti a jednou na 

hřišti soupeře), přičemž v každém kole mělo jedno mužstvo volný los, tedy v tomto kole 

nehrálo. 

Podle regulí měli do tohoto ročníku postoupit z ČFL Bohemians Praha
17

 a 

z MSFL B-tým Olomouce. Protože Bohemians Praha se pro následující sezónu přihlásili 

pouze do krajského přeboru, byly osloveny další kluby podle pořadí po sezoně 

2014/2015. O druhou nejvyšší soutěž projevil zájem třetí Vyšehrad.  

Zároveň bylo třeba najít klub, který zaujme pozici po Viktorii Žižkov, jež 

skončila v druhé lize v sezoně 2014/2015 čtvrtá, ale nezískala kvůli finančním 

problémům licenci. „Někdo si vzal čas na rozmyšlenou, ale nakonec prázdnou pozici 

neobsadil nikdo. Střížkovští Bohemians Praha, Domažlice, Chrudim, Louňovice... 

Žádný klub zájem neměl. (…) Problémem jsou peníze. Vyšší soutěž = mnohem vyšší 

výdaje. Zatímco třetí liga jde hrát s několikamilionovým rozpočtem, druhá nejvyšší 

soutěž už za rok spolkne alespoň patnáct milionů korun.“
18

 

V týdnu před startem ročníku
19

, tedy v období 23.-30. července 2015, se konaly 

tiskové konference zúčastněných klubů. Při nich kupříkladu z hradeckého klubu zazněla 

touha po rychlém návratu do nejvyšší soutěže. „´Tlak snad není, ale v kabině každý cítí, 

                                                 
16

 Rezervní tým tehdy prvoligového klubu Sigma Olomouc.  
17

 Plným názvem FK Bohemians Praha alias „střížkovští“ Bohemians, nikoliv Bohemians Praha 1905 

alias „vršovičtí“ Bohemians.  
18

 ŠEDIVÝ, Petr. O postup do druhé ligy neměl nikdo zájem, hrát ji bude jen patnáct týmů [online] - [cit. 

2017-01-10]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/druha-fotbalova-liga-2015-2016-patnact-ucastniku-fzs-

/fot_dsouteze.aspx?c=A150624_125558_fot_dsouteze_pes. 
19

 Text napsaný níže reflektuje vývoj dané sezony s přihlédnutím ke změnám na postech hlavního trenéra 

apod., ale především s přihlédnutím ke sledovaným časovým obdobím, která jsou vypsána v tezích této 

diplomové práce a vyjmenována v úvodu.  
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že Hradec do 1. ligy patří a že by ji měl hrát,´ řekl za všechny brankář hradeckého 

mužstva Jiří Lindr.“
20

  

Nový ročník druhé ligy lákal na známá fotbalová jména – kupříkladu v dresu 

Táborska hrál Miroslav Slepička, v dresu Českých Budějovic nastoupil Jan Šimák. 

Ročník začal páteční předehrávkou, v níž Ústí nad Labem remizovalo 

s Táborskem 1:1, ve víkendových duelech byla v souboji „dvou známých trenérů 

Vlastimila Petržely (Vlašim) a Františka Cipra (České Budějovice) (…) k vidění remíza 

1:1.“
21

 „Nováčkovský políček dostalo olomoucké béčko, které si z Třince odvezlo 

debakl 1:5. A obdobně dopadl Vyšehrad, doma nestačil na Znojmo 0:4.“
22

 

Po 10. kole základní části, jež se odehrálo od 9. do 11. října 2015, vedlo tabulku 

Ústí nad Labem o bod před druhým Znojmem a třetím Sokolovem. „Ústí tak vyhrálo 

potřetí za sebou a sérii bez porážky si natáhlo na sedm zápasů. Naopak Vyšehrad stejně 

dlouho čeká na vítězství a od posledního Varnsdorfu ho dělí pouhé tři body.“
23

 

Prvním odvolaným trenérem v této sezoně byl František Cipro, jenž u Českých 

Budějovic skončil 13. října. „Dynamo, které po minulé sezoně sestoupilo z nejvyšší 

soutěže, (bylo) po devíti odehraných zápasech až na jedenáctém místě druhé ligy.“
24

 

Tým posléze dočasně převzal David Horejš, ve funkci trenéra byl potvrzen během zimní 

přípravy. 

16. listopadu skončil u Třince Radim Nečas, mužstvo před posledním duelem 

podzimní části převzali generální manažer Karel Kula a trenér juniorského týmu Martin 

Zbončák; Kula před jarní částí u mužstva zůstal. Po posledním zápase podzimní sezony, 

konkrétně 25. listopadu, vyměnil trenéra i tehdy poslední klub tabulky Varnsdorf. Na 

místo Romana Skuhravého se vrátil Zdeno Frťala, jenž s klubem v předchozí sezoně 

vybojoval postup do nejvyšší soutěže, ale Varnsdorf z finančních důvodů postup odmítl. 

                                                 
20

 MACHEK, Radomír. Hradec si přeje houpačku, vynesla by ho totiž zase nahoru [online] - [cit. 2017-

01-11]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/fotbal-hradec-pred-novou-sezonou-d4m-

/fot_dsouteze.aspx?c=A150725_2179677_fot_dsouteze_tof. 
21

 ČTK. Trenérský duel Petržely s Ciprem bez vítěze: Vlašim–Budějovice 1:1 [online] - [cit. 2017-01-11]. 

Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-domaci-souteze/242914/trenersky-duel-petrzely-s-ciprem-

bez-viteze-vlasim-budejovice-1-1.html. 
22

 ČTK, iDNES.cz. Budějovice po sestupu začaly remízou, Opava zdolala Frýdek-Místek [online] - [cit. 

2017-01-11]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/druha-fotbalova-liga-1-kolo-dc5-

/fot_dsouteze.aspx?c=A150801_125305_fot_dsouteze_ald. 
23

 ČTK, iDNES.cz. Ústí porazilo Vyšehrad a vede druhou ligu, Varnsdorf stále bez výhry [online] - [cit. 

2017-01-12]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/druha-fotbalova-liga-10-kolo-d0y-

/fot_dsouteze.aspx?c=A151009_205314_fot_dsouteze_par. 
24

 ČTK. Trenér Cipro už nevede fotbalisty Českých Budějovic [online] - [cit. 2017-01-14]. Dostupné z: 

http://fotbal.idnes.cz/fotbal-ceske-budejovice-cipro-d2a-

/fot_dsouteze.aspx?c=A151013_112530_fot_dsouteze_rou. 



   

 

11 

  

Jenže po pouhých třech týdnech Frťala přijal nabídku prvoligového Jablonce a 

Varnsdorf 18. prosince angažoval Romana Veselého.  

S jarní částí a odchodem Vlastimila Petržely do prvoligového Baníku Ostrava 

převzal Vlašim Martin Hašek, který do té doby působil u sparťanské mládeže.  

V týdnu před startem jarní části sezony, tedy před 17. kolem, v období 25. února 

až 3. března 2016, se konaly tiskové konference zúčastněných klubů. Kupříkladu trenér 

Budějovic David Hořejš před páteční předehrávkou proti Třinci (4. března) věděl: 

„´Oproti asistentovi je to změna v tom, že veškerá odpovědnost za tým jde za mnou. Už 

jako hráč jsem měl rád výzvy a těžké zápasy. Když jsem s fotbalem skončil, tak mi 

adrenalin chyběl. Teď se mi zase vrací do žil,´ (chválil) si.“
25

 

Po 16 kolech, které se odehrály na podzim, vedlo tabulku Znojmo se 

čtyřbodovým náskokem na druhý Sokolov, na třetí Karvinou mělo náskok dokonce 

pětibodový. Stejně bodů jako Karviná měl Hradec Králové, vinou horšího skóre byl až 

čtvrtý.  

Znojemští představitelé si před páteční předehrávkou proti Ústí nad Labem 

uvědomovali, že situace se pro ně mění. „´Už nejsme lovci. Naopak, všichni se nás 

budou snažit přehrát a porazit,´ (tušil) trenér Radim Kučera, jeden z hlavních strůjců 

podzimního znojemského zázraku.“
26

 

Průběžně druhý Sokolov řešil v průběhu přestávky odchody několika klíčových 

fotbalistů, „v přípravě musel trenér hledat nové adepty na různé posty. Dlouho 

nevyřešeným problémem zůstávalo místo středního obránce, koho k Vondráčkovi. 

Nakonec se to přece jen podařilo. (…) ´(Nakonec) se objevila možnost získat Davida 

Jablonského. Pro nás bezvadná událost, je to kvalitní hráč a navíc je místní,´ 

(pochvaloval) si Hejret (sportovní ředitel klubu – pozn.).“
27

 

V úterý 17. května se rozhodlo o první postupujícím do nejvyšší soutěže. 

Fotbalisté Hradce Králové si už v rámci 28. kola s předstihem zajistili návrat po jednom 

roce, „když porazili Sokolov 2:0, zatímco třetí Znojmo doma překvapivě prohrálo 0:4 s 

                                                 
25

 LUNDÁK, Petr. Bez fotbalu by mi chyběl adrenalin, tvrdí budějovický trenér Horejš [online] - [cit. 

2017-01-14]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/david-horejs-fotbal-ceske-budejovice-rozhovor-f4r-

/fot_dsouteze.aspx?c=A160227_2228756_fot_dsouteze_ten. 
26

 DANĚK, Jan. Hon na ligu začíná. Už nejsme lovci, vědí ve Zlíně. Mladá fronta DNES. Brno: MAFRA, 

2016, 27(54), 15. ISSN 1210 1168. 
27

 VYMĚTALÍK, Ivo. Sokolov sehnal stopera a z druhého místa vyráží do druholigového jara [online] - 

[cit. 2017-01-15]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/sokolov-sehnal-stopera-0vm-

/fot_dsouteze.aspx?c=A160304_102025_fot_dsouteze_par. 
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Vlašimí. Hradec (měl) na prvním místě náskok na Znojmo šesti bodů a (měl) s ním lepší 

vzájemné zápasy.“
28

 

Zároveň se začalo schylovat k dalšímu postupujícímu. „Prohra Jihomoravanů 

(Znojma – pozn.) pomohla i Karviné, která zvítězila 3:1 v Ústí nad Labem i díky dvěma 

gólům Zbyňka Pospěcha a na druhém postupovém místě (měla) tříbodový náskok a 

rovněž lepší vzájemná střetnutí. K historickému postupu jí (stačilo) vyhrát jedno ze 

dvou zbývajících utkání.“
29

 

Ve dnech mezi 28. a 29. kolem, konkrétně ve čtvrtek 19. května, oznámilo Ústí 

nad Labem konec spolupráce s trenérem Petrem Němcem, jehož před novou sezonou 

nahradil Jiří Skála. Ústí po sezoně skončilo na osmém místě. „Končila mi 30. června 

smlouva a nedohodli jsme se na pokračování. (…) Myslím, že ani někteří starší hráči 

nezvládli spolupráci se mnou. Je to poprvé, kdy skupinka hráčů prakticky odvolá 

trenéra,“
30

 uvedl posléze Němec. 

V 29. kole, jež se kompletně odehrálo v sobotu 21. května, se rozhodlo o druhém 

postupujícím, stali se jím fotbalisté Karviné. „Účast mezi elitou jim definitivně zajistila 

sobotní výhra 2:0 (…) nad Pardubicemi, po které je už (nemohlo) dostihnout třetí 

Znojmo, neboť (mělo) horší bilanci ze vzájemných zápasů.“
31

 Prvoligový fotbal do 

Karviné se vrátil po sedmnácti letech.
32

 

Poslední, 30. kolo konané v sobotu 28. května už rozhodlo pouze o celkovém 

pořadí týmů, ale také o sestupujících týmech. „Definitivu záchrany mohl (ve 29. kole) 

získat Vyšehrad v případě výhry nad Českými Budějovicemi, jenže neudržel vedení a 

po obratu Dynama prohrál 1:3. Pražský tým (měl) na posledním místě stejně bodů jako 

                                                 
28

 ČTK, iSport.cz. Hradec slaví! Po roce se vrací do ligy, blízko postupu je i Karviná  [online] - [cit. 

2017-01-16]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-domaci-souteze-druha-liga/269532/hradec-

slavi-po-roce-se-vraci-do-ligy-blizko-postupu-je-i-karvina.html. 
29

 ČTK, iDNES.cz Fotbalový Hradec Králové slaví, po roce se vrací do první ligy [online] - [cit. 2017-

01-16]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/fotbaliste-hradce-postupuji-28-kolo-druhe-ligy-fob-

/fot_dsouteze.aspx?c=A160517_195812_fot_dsouteze_par. 
30

 BÍLEK, Petr. Němec o angažmá v Ústí: Starší hráči spolupráci se mnou nezvládli [online] - [cit. 2017-

01-16]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/trener-nemec-o-angazma-v-usti-diq-

/fot_dsouteze.aspx?c=A160523_120330_fot_dsouteze_par. 
31

 ČTK, iDNES.cz Do první ligy postupuje i Karviná. Jistotu přinesla výhra s Pardubicemi [online] - [cit. 

2017-01-16]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/29-kolo-druhe-fotbalove-ligy-dfp-

/fot_dsouteze.aspx?c=A160521_190311_fot_dsouteze_tof. 
32

 „V sezoně 1998/99 sestoupila z nejvyšší soutěže FC Karviná, od které v roce 2003 odkoupil práva 

tehdy vznikající klub MFK, aby zabránil zániku fotbalu ve městě. Karviná hrála v samostatné první lize 

dvakrát, v sezoně 1996/97 ale stejně jako o dva ročníky později skončila na sestupovém místě.“ – viz 

ČTK, iDNES.cz Do první ligy postupuje i Karviná. Jistotu přinesla výhra s Pardubicemi [online] - [cit. 

2017-01-16]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/29-kolo-druhe-fotbalove-ligy-dfp-

/fot_dsouteze.aspx?c=A160521_190311_fot_dsouteze_tof. 
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béčko Olomouce, které kvůli pádu Sigmy z nejvyšší soutěže nebude moci v příští 

sezoně druhé ligy startovat.“
33

 

Vyšehradu ve 30. kole „stačilo k tomu, aby neskončil poslední a nespadl, uhrát 

aspoň stejně bodů jako béčko Olomouce s Třincem.“
34

 Jenomže Vyšehrad prohrál ve 

Znojmě vysoko 1:8 a skončil poslední. Jeho účast v druhé lize trvala jen rok. Společně 

s ním sestoupil ještě rezervní tým Olomouce.  

Nejlepším střelcem ročníku se stal královehradecký útočník Jan Pázler, jenž dal 

sedmnáct gólů.  

Konečná tabulka platná od 28. května vypadala takto
35

, přičemž jednotlivé 

sloupce znamenají – pořadí, klub, počet zápasů, počet výher, počet remíz, počet proher 

skóre a počet bodů: 

1. Karviná 28 17 8 3 50:17 59 

2. Hradec Králové 28 17 8 3 45:16 59 

3. Znojmo 28 17 5 6 62:33 56 

4. Sokolov 28 10 11 7 32:26 41 

5. Táborsko 28 9 12 7 39:34 39 

6. Pardubice 28 10 8 10 29:29 38 

7. Ústí nad Labem 28 8 11 9 39:38 35 

8. Vlašim 28 9 8 11 35:33 35 

9. Varnsdorf 28 8 10 10 35:44 34 

10. Frýdek-Místek 28 8 9 11 30:37 33 

11. Opava 28 6 14 8 34:37 32 

12. České Budějovice 28 6 14 8 41:48 32 

13. Třinec 28 6 9 13 29:41 27 

14. Olomouc B 28 5 6 17 23:49 21 

15. Vyšehrad 28 5 5 18 20:61 20 

 

Do dalšího ročníku druhé ligy sestoupily z první ligy Sigma Olomouc a Baník 

Ostrava. Jirny, vítěz České fotbalové ligy sezony 2015/2016, postup odmítly, druhý tým 

Zápy nedostal licenci. Do druhé ligy se tak po roce vrátila Viktorie Žižkov, jež skončila 

v ČFL třetí. Z Moravskoslezské fotbalové ligy postoupil vítězný tým Prostějov, celek na 

                                                 
33

 ČTK, iDNES.cz Do první ligy postupuje i Karviná. Jistotu přinesla výhra s Pardubicemi [online] - [cit. 

2017-01-16]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/29-kolo-druhe-fotbalove-ligy-dfp-

/fot_dsouteze.aspx?c=A160521_190311_fot_dsouteze_tof. 
34

 ČTK, iDNES.cz Vyšehrad se ztrapnil ve Znojmě a sestupuje, druhou ligu ovládla Karviná [online] - 

[cit. 2017-01-16]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/druha-fotbalova-liga-30-kolo-ddc-

/fot_dsouteze.aspx?c=A160528_190908_fot_dsouteze_tof. 
35

 Doslovně převzato z Infobanky ČTK. 
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druhém místě Vítkovice „zaplnil“ místo po rezervě Sigmy Olomouc, která z druhé ligy 

sestoupit „musela“ (vysvětlení viz výše).  

V sezoně 2016/2017 tak druhou ligu opět hrálo šestnáct týmů, každý celek proto 

odehrál 30 zápasů.  
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2. První hokejová liga 
 

 

2.1 Představení soutěže, její vývoj a herní systémy 

První hokejová liga se ve své současné podobě hraje od ročníku 1993/1994. 

Navazuje na první českou národní hokejovou ligu, jež v předešlých čtyřiadvaceti letech 

tvořila jednu ze skupin druhé nejvyšší hokejové soutěže v tehdejším Československu.  

Když se rozpadlo Československo, tato první česká národní hokejová liga 

plynule přešla v první českou hokejovou ligu a hraje se dodnes.  

Nicméně ve čtyřiadvaceti soutěžních ročnících včetně aktuálního se proměnil i 

několikrát herní systém, pravidla pro jednotlivé zápasy, účastníky i jejich počet či 

oficiální název, který soutěž nesla. 

Označení první liga, ač v soutěžní hierarchii jí patří druhé nejvyšší místo – po 

nejvyšší extralize, bylo dlouho i oficiálním názvem, nejprve v úvodních čtyřech letech 

1993 až 1997 a následně v letech 2003 až 2015.  

Mezitím se jmenovala 1. DZ liga podle generálního partnera Družstevní záložny, 

následně po jejích finančních potížích převzala pozici Česká pojišťovna a soutěž nesla 

název 1. ČP liga.
36

  

Od roku 2015 má soutěž opět titulárního partnera, jímž se stala softwarová a 

vývojářská společnost sídlící v New Yorku zabývají se zejména softwarovým řešením 

pro kapitálové trhy World System Market.
37

 Soutěž se tak hraje pod oficiálním názvem 

WSM liga.
38

 

Během třiadvaceti let, do zkoumaného a později detailně představeného ročníku 

2015/2016, se v první lize představilo celkem 41 klubů.
39

  

 

                                                 
36

 JANDA, Zdeněk (zej). Partnerem první ligy je Česká pojišťovna [online] -  [cit. 2017-01-31]. Dostupné 

z http://hokej.idnes.cz/partnerem-prvni-ligy-je-ceska-pojistovna-fp9-

/hok_1liga.aspx?c=A000601121341hokdzliga_zej. 
37

 REDAKCE. Druhá nejvyšší hokejová soutěž mění název. Bude se jmenovat WSM Liga [online] -  [cit. 

2016-10-28]. Dostupné z: https://www.sport.cz/hokej/1liga/clanek/704775-druha-nejvyssi-hokejova-

soutez-meni-nazev-bude-se-jmenovat-wsm-liga.html. 
38

 Tato práce se při pojmenování zkoumané soutěže přidrží, podobně jako v případě fotbalové soutěže, 

názvu první liga, aby byl ve všech ročnících identický, a finální text tak přehlednější. Užívání oficiálních 

názvů soutěží či klubů při novinářské práci obvykle řeší takzvané akreditační podmínky. V nich může být 

upřesněno, jak a za jakých podmínek je nutné uvádět plné názvy. Užívání názvů také mohou ovlivňovat 

interní redakční pravidla. 
39

 Následující údaje vycházejí z tabulek první hokejové ligy pro jednotlivé sezony, které jsou dostupné na 

internetových stránkách Českého svazu ledního hokeje www.cslh.cz. 
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V abecedním pořadí to byly: Benátky nad Jizerou (počet sezon v soutěži 8), 

Beroun (21), České Budějovice (4), Havířov (16), Havlíčkův Brod (15), Hodonín (2), 

Hradec Králové (13), Hvězda Brno (3), Chomutov (16), Chrudim (3), Jihlava (16), 

Jindřichův Hradec (7), Kadaň (18), Karlovy Vary (2), Karviná (1), Kladno (3), Kometa 

Brno (14), Kralupy nad Vltavou (4), Liberec (7), Litoměřice (6), Mělník (1), Mladá 

Boleslav (8), Most (7), Olomouc (13), Opava (9), Písek (14), Poruba (5), Prostějov (15), 

Přerov (5), Rosice (4), Slavia Praha (2), Sokolov (4), Šumperk (10), Tábor (4), Třebíč 

(19), Třinec (2), Ústí nad Labem (19), Vrchlabí (4), Vsetín (1), Znojmo (4) a Žďár nad 

Sázavou (1).  

Nejvíce sezon tedy odehrál Beroun (21), jenž v roce 2014 sestoupil do druhé 

ligy; Třebíč a Ústí nad Labem absolvovaly 19 ročníků. Pouze jednu sezonu se první ligy 

účastnila Karviná, jež po ročníku 1996/1997 opět sestoupila do druhé ligy; Mělník, jenž 

na sezonu 1999/2000 odkoupil licenci od Kralup nad Vltavou, ale hned po následující 

sezoně ji prodal Ytongu (dnes Hvězdě) Brno; Vsetín, který do nejvyšší soutěže 

postoupil v roce 1994 (z té byl v roce 2007 vyloučen, o rok později odkoupil licenci na 

druhou ligu od Blanska, do první ligy se vrátil od sezony 2017/2018); a Žďár nad 

Sázavou, jenž v roce 2002 odkoupil licenci od Rosic, ale hned po následující sezoně ji 

prodal Kometě Brno.  

S výjimkou pěti ročníků 2007 až 2012 se soutěže účastnilo vždy čtrnáct týmů, 

častěji se měnil systém soutěže.
40

 Původní formát, kdy se všechny týmy utkaly 

dvoukolově a následně mužstva na lichých pozicích v tabulce s těmi na sudých, 

vystřídaly souboje každý s každým čtyřikrát, počet duelů v základní části tak vzrostl ze 

čtyřiceti na dvaapadesát.  

V sezoně 2007/2008 měla na šestnáct mužstev rozšířená první liga dokonce 

východní a západní skupinu po osmi týmech, základní část se dělila na tři fáze a čítala 

čtyřiačtyřicet kol. Po nich postoupilo do play-off z každé skupiny šest celků. Vítězové 

obou skupin postoupili přímo do čtvrtfinále společně s týmy na druhém místě, ostatní 

celky hrály předkolo na tři vítězné zápasy o zbylá čtyři místa ve čtvrtfinále. V ročníku 

2010/2011 se zase nadstavbová část šestnáctičlenné soutěže rozdělila podle umístění od 

prvního do osmého místa a od devátého do šestnáctého místa.  

Měnil se tak například i klíč pro postup do vyřazovací části, od sezony 

1993/1994 do 1998/1999 postoupily první čtyři týmy přímo do čtvrtfinále play-off, 

                                                 
40

 Podrobnosti viz tabulka č. 2. 
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celky na pátém až dvanáctém místě hrály předkolo. Od ročníku 1999/2000 bylo prvních 

osm celků uspořádáno do dvojic pro play-off (první s osmým, druhý se sedmým), od 

sezony 2014/2015 mají jistou účast mužstva na prvních šesti pozicích, o poslední dvě 

místa ve čtvrtfinále hrají celky od sedmého do desátého místa předkolo play-off. 

Obdobné změny nejsou ve sportu zejména v poslední době výjimečné. Často se 

jimi vedení soutěží či sportovních organizací snaží dané klání zatraktivnit, například s 

ohledem na mediální prezentaci v televizním vysílání nebo kvůli vyššímu zájmu 

fanoušků.  

„Média hrají klíčovou roli, televize jsou významnou silou při formování změn 

v pravidlech.“
41

 Řadí se na druhé místo mezi sedm klíčových hráčů, kteří mohou 

pravidla ovlivnit, fanoušky se zmiňují jako pátý faktor.  

Například v gymnastice, vzpírání či judu se proto zkrátily závody, 

zjednodušovala se pravidla nebo počítání bodů, zavedlo se modré kimono, aby se dvě 

bílá při zápolení na atami nepletla.
42

 

Měnil se i způsob udělování bodů. Od ročníku 2001/2002 se za vítězství 

v základní hrací době udělují místo dvou body tři, při smírném výsledku po šedesáti 

minutách se nejprve přidávalo jen prodloužení, později jako definitivní rozhodnutí navíc 

případné nájezdy. 

Změny se týkaly také baráží, v nichž týmy z první ligy usilují o postup do 

extraligy a obdobně týmy z druhé ligy o účast v první. Prolínací soutěž mezi dvěma 

nejvyššími soutěžemi se tak týkala nejprve dvou nejúspěšnějších týmů z play-off první 

ligy (1993/1994), následně se ani nehrála, protože se extraliga rozšiřovala z dvanácti na 

čtrnáct týmů.  

V ročníku 1996/1997 nahradily barážovou skupinu pro čtyři týmy vzájemné 

souboje mezi třináctým týmem extraligy a druhým první ligy a v druhé sérii mezi 

čtrnáctým týmem nejvyšší soutěže a prvním z nižší.  

Od sezony 1999/2000 se v baráži střetával jen nejhorší a nejlepší z extraligy 

a první ligy. Výjimkou byl přímý postup Ústí nad Labem v roce 2007, kdy Asociace 

                                                 
41

 HORNE, John - TOMLINSON, Alan - WHANNEL, Garry - WOODWARD, Kath. Understanding 

Sport: A socio-cultural analysis. 2nd ed. Abingdon-on-Thames : Routledge, 2012. S. 147. ISBN 978-

0415591416. 
42

 WEINGARTEN, Gilad. The reconstruction of sport by television. Příspěvek prezentovaný na 

konferenci Television in Transition v Massachusetts v květnu 2003. [online] -  [cit. 2016-01-31]. 

Dostupné z http://cmsw.mit.edu/mit3/papers/weingarten.pdf. 
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profesionálních klubů ledního hokeje kvůli dluhům neudělila Vsetínu profesionální 

licenci a z extraligy ho za neplnění podmínek vyloučila.
43

 

Od sezony 2012/2013 se vítězové dvou semifinálových sérií první ligy utkávají 

s posledními dvěma týmy extraligy čtyřkolově každý s každým o dvě místa v nejvyšší 

soutěži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 KÉZR, Martin. Arbitráž rozhodla: Vsetín byl z extraligy vyloučen oprávněně [online] -  [cit. 2016-01-

31].. Dostupné z https://www.sport.cz/hokej/extraliga/clanek/116983-arbitraz-rozhodla-vsetin-byl-z-

extraligy-vyloucen-opravnene.html. 
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Ročník Název Týmy Vítěz(ové) Podstatná změna či zajímavost 

1993/94 1. liga 14 
Vsetín 

Slavia Praha 

Účastníci se utkali dvoukolově, na 26 zápasů navázalo 14 duelů lichých 

týmů se sudými. Do baráže šli vítězové semifinále. 

1994/95 1. liga 14 
Kometa Brno 

Třinec 

Pro nadcházející ročník se rozšířila extraliga, a tak vítězové 

semifinálových sérií postoupili do nejvyšší soutěže přímo. 

1995/96 1. liga 14 
Přerov 

Opava 

Znovu se vrátila prolínací soutěž mezi extraligou a první ligou. Pro dva 

nejhorší a nejlepší se zvýšil počet vzájemných zápasů. 

1996/97 1. liga 14 
Karlovy Vary 

Kralupy n. V. 

Základní část se ze 40 duelů rozšířila na 52. Každý tým se tak se soupeři 

utkal čtyřikrát. Do baráže se kvalifikovaly dva nejlepší. 

1997/98 1. DZ liga 14 Znojmo 
Celkem 52 kol základní části určilo pořadí v tabulce, z níž do baráže 

ovšem postoupil pouze nejlepší klub. 

1998/99 1. DZ liga 14 Znojmo 
Základní systém zůstal stejný, lišila se jen baráž o první ligu. 

 

1999/00 1. DZ liga 14 Dukla Jihlava 
Po třech letech se soutěž vrátila ke schématu se 40 zápasy základní části, 

play-off už ale hrálo osm nejlepších místo čtyř. 

2000/01 1. ČP liga 14 Chomutov 
Základní systém zůstal stejný, lišila se jen baráž o první ligu.  

 

2001/02 1. ČP liga 14 Liberec 
Za výhru se nově počítaly tři body. Zápasy, zatím po 60 minutách, 

nesměly končit remízou, následovalo prodloužení. 

2002/03 1. ČP liga 14 Kladno 
Základní systém zůstal stejný, upravil se jen počet nezbytných vítězství 

k postupu ze čtvrtfinále do semifinále. 

2003/04 1. liga 14 Jihlava 
Základní systém zůstal stejný. 

 

2004/05 1. liga 14 Č. Budějovice 
Dominoval tým s hráči z NHL, již zastavila výluka. I s Turkem, 

Dvořákem či Prospalem získal 134 bodů ze 156 možných. 

2005/06 1. liga 14 Ústí n. L. Základní systém zůstal stejný, čtvrtfinále se nově hrálo na čtyři vítězství. 

2006/07 1. liga 14 Ústí n. L. 
Zatím na jeden ročník zmizely z tabulky remízy, v případě smírného 

výsledku i po prodloužení rozhodovaly nájezdy. 

2007/08 1. liga 16 Ml. Boleslav 
Soutěž se rozšířila na šestnáct týmů rozdělených ve východní a západní 

skupině. Základní část měla hned tři fáze. 

2008/09 1. liga 16 Ústí n. L. 
Šestnáct klubů zůstalo, ale skupiny se spojily do jedné. Kluby se nejprve 

utkaly dvakrát a následně liché týmy se sudými. 

2009/10 1. liga 16 Chomutov 
Základní systém zůstal stejný. 

 

2010/11 1. liga 16 Ústí n. L. 
Mužstva se nejprve utkala dvoukolově, v další části se střetávaly týmy 

z horní a dolní poloviny tabulky. 

2011/12 1. liga 16 Chomutov 
Počet účastníků se redukoval zpět na 14, základní část čítala 52 zápasů. 

Definitivně zmizely remízy, rozhodnutí přinesly nájezdy. 

2012/13 1. liga 14 
Ml. Boleslav 

Olomouc 

Finále play-off se nehrálo. Úspěšní semifinalisté se v baráži utkali se 

dvěma nejslabšími týmy extraligy. 

2013/14 1. liga 14 
Ml. Boleslav 

Olomouc 

Základní systém zůstal stejný. 

 

2014/15 1. liga 14 
Chomutov 

Č. Budějovice 

Do čtvrtfinále play-off postoupilo hned deset týmů. Prvních šest přímo, 

celky ze 7. a 10. se předtím střetly v předkole. 

Tabulka č. 2:  

Přehled vývoje první hokejové ligy v sezonách 1993/1994-2014/2015.  



   

 

20 

  

2.2 Ročník 2015/2016 

V sezoně 2015/2016 platil stejný model herního systému jako v předchozím 

ročníku.  

Soutěže se zúčastnily tyto týmy (v abecedním pořadí): Benátky nad Jizerou, 

České Budějovice, Havířov, Jihlava, Kadaň, Kladno, Litoměřice, Most, Prostějov, 

Přerov, Slavia Praha, Šumperk, Třebíč a Ústí nad Labem.  

Pražská Slavia sestoupila do první ligy po jedenadvaceti letech, které strávila 

v nejvyšší soutěži a během kterých vybojovala dva mistrovské tituly (2003, 2008). Na 

druhé straně postoupivší Přerov se do první ligy probojoval po sedmnácti letech.  

Zatímco v Přerově byla euforie – „Přes 1 600 prodaných permanentek. Tak 

vypadá hokejová horečka v Přerově, který po 17 letech postoupil do první ligy. 

Očekávání fanoušků je obrovské.“
44

 – ve slávistickém klubu došlo se sestupem 

k velkým změnám: kromě snížení rozpočtu, oslabení kádru i ke stěhování. Slavia se 

vrátila zpět na vlastní stadion v Edenu, v multifunkční areně ve Vysočanech (oficiálně 

O2 Arena), kde byla v pronájmu a hrála extraligové zápasy od finále play-off v roce 

2004
45

, hrála od této sezony extraligová Sparta Praha. 

V týdnu před startem ročníku
46

, tedy v období 1.-8. září 2015, se konaly tiskové 

konference zúčastněných klubů. Mimo jiné právě Slavie, jejíž management sestavil 

kádr, kde soupisku „zaplnili (…) vesměs ne až tak známí hráči. ´Přesto chceme atakovat 

nejvyšší příčky první ligy a bez problémů se dostat do play-off. A pak se porvat v baráži 

o návrat do extraligy. Kádr jsme podle tohoto cíle také skládali, jiné cíle mít 

nemůžeme,´ (řekl) majitel klubu Vladimír Pitter.“
47

 

První kolo této sezony se odehrálo 9. září 2015 a jedním ze zápasů byl šlágr 

Kladna se Slavií, tedy duel týmů s bohatou extraligovou minulostí. „Pražská Slavia své 

první soutěžní utkání po sestupu z extraligy prohrála, v Kladně podlehla (…) 2:3 po 

                                                 
44

 DOČKAL, Jan; JANČÍK, Miroslav. Startuje první hokejová liga. Po sedmnácti letech i s Přerovem 

[online] -  [cit. 2016-11-20]. Dostupné z: http://hokej.idnes.cz/prvni-hokejova-liga-prerov-prostejov-

sumperk-f4k-/hok_1liga.aspx?c=A150909_2190379_hok_1liga_ten. 
45

 Slavia hrála v multifunkční areně pouze soutěžní zápasy v základní části a v play-off. Přípravné duely a 

tréninky absolvovali hráči Slavie na stadionu v Edenu, který vlastní klub, ale nyní už nevyhovuje 

extraligovým parametrům. Slavia hrála v Edenu pouze několikrát na základě výjimky – v případě 

souběhu akcí v O2 areně či v případě play-out a baráže o extraligu.  
46

 Text napsaný níže reflektuje vývoj dané sezony s přihlédnutím ke kontumacím, změnám na postech 

hlavního trenéra apod., ale především s přihlédnutím ke sledovaným časovým obdobím, která jsou 

vypsána v tezích této diplomové práce a vyjmenována v úvodu.  
47

 TOMAS, Jaroslav. Slavia touží po návratu do extraligy. Jiné cíle mít nemůžeme [online] - [cit. 2016-

12-22]. Dostupné z: http://hokej.idnes.cz/hokej-slavia-cy9-

/hok_1liga.aspx?c=A150902_145924_hok_1liga_cig. 
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nájezdech.“
48

 Zbylé duely se hrály v tentýž den, další z týmů s postupovými ambicemi 

České Budějovice vyhrály v Havířově 5:2 a Jihlava uspěla v Litoměřicích 4:1.  

Dalším zajímavým kláním v prvním kole bylo severočeské derby Ústí nad 

Labem versus Most, přičemž domácí tým triumfoval poměrem 3:1, „ale domácí Slovan 

se až do posledních chvil strachoval o výsledek. Jasno bylo až 63 sekund před koncem, 

kdy se do prázdné brány trefil přes celé hřiště Martin Vágner.“
49

 

Po 10. kole základní části, jež se odehrálo 3. října 2015, vedla tabulku pražská 

Slavia, která vyhrála pošesté v řadě, konkrétně „na ledě Litoměřic 6:2 a (vévodila) 

tabulce o dva body před Českými Budějovicemi. Ty po dvou porážkách v řadě uspěly a 

doma přehrály Most těsně 3:2.“
50

 

Během ročníku 2015/2016 došlo ke dvěma kontumacím. 29. října 2015 přišly 

České Budějovice o dvě vítězství (a tedy o šest bodů). „Důvodem (byly) dva 

neoprávněné starty obránce Martina Semráda. Původně vítězné duely Jihočechů v 

Benátkách nad Jizerou (4:1 – pozn. aut.) a s Havířovem (6:1 – pozn. aut.) se změní v 

kontumaci ve prospěch soupeřů.“
51

 Obránce Semrád, jenž Budějovicím vypomáhal 

formou střídavého startu z druholigového Tábora, totiž nastoupil, aniž by měl na 

Českém svazu ledního hokeje zaregistrovanou smlouvu. 

Další kontumace postihla Třebíč, ta do zápasu 35. kola nastoupila se čtyřmi 

hokejisty ve věku 22 let a staršími, s nimiž měla domluvené střídavé starty (byli to 

Charles Baldwin, Martin Čech, Petr Jurča a Jakub Šaur). „Podle pravidel však mohou 

do každého duelu nastoupit jen tři (takoví) hráči.“
52

 Utkání s Mostem, který původně 

Třebíč vyhrála 4:3, byl tak kontumován ve prospěch soupeře. 

K první trenérské výměně v sezoně se rozhodly Litoměřice, které 5. listopadu 

2015 přebral po Jiřím Kučerovi Miloš Říha mladší, o dvanáct dní později se Mostu ujal 

Josef Beránek mladší po Josefu Řeháčkovi.  

                                                 
48

 ČTK, iDNES.cz. Kladno přivítalo Slavii v první hokejové lize, zdolalo ji po nájezdech [online] - [cit. 

2017-01-01]. Dostupné z: http://hokej.idnes.cz/prvni-hokejova-liga-1-kolo-0y4-

/hok_1liga.aspx?c=A150909_210653_sport-basket_par. 
49

 Tamtéž.  
50

 ČTK, iDNES.cz. Slavia v první lize opět vysoko vyhrála, zvítězily i Budějovice  [online] - [cit. 2017-01-

01]. Dostupné z: http://hokej.idnes.cz/prvni-hokejova-liga-10-kolo-09w-

/hok_1liga.aspx?c=A151003_174903_hok_1liga_tof.  
51

 MAREK, Lukáš. Budějovice nezaregistrovaly hráče a přišly o body. První ligu vede Slavia [online] - 

[cit. 2017-01-06]. Dostupné z: http://hokej.idnes.cz/hokej-budejovice-prisly-o-sest-bodu-kvuli-

nezaregistrovane-smlouve-martina-semrada-g32-/hok_1liga.aspx?c=A151029_191907_hok_1liga_tof. 
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 ČTK. Hokejisté Třebíče přišli v první lize o body za neoprávněný start [online] - [cit. 2017-01-08]. 

Dostupné z: http://hokej.idnes.cz/hokej-trebic-kontumace-0bx-

/hok_1liga.aspx?c=A160106_121817_hok_1liga_rou. 
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25. listopadu nahradil Radka Kučeru ve funkci šumperského kouče Milan 

Mazanec, 8. prosince se následně odhodlala k trenérské rošádě i pražská Slavia.  

Slavia totiž sezonu rozehrála dobře a vyhrála 11 z úvodních 13 zápasů. 

„Následovala slabší série, kdy slávisté uspěli jen dvakrát z devíti vystoupení. Zdálo se, 

že pěti vítězstvími v dalších šesti duelech je krize zažehnána, ale v prosinci mužstvo 

prohrálo všechna tři utkání a na čtvrté příčce WSM ligy ztrácí na vedoucí Kladno 13 

bodů.“
53

 Pavla Hynka nahradil jeho asistent Milan Razým.  

 Než 19. února začalo předkolo play-off, vrcholily boje v základní části. 13. 

února se v rámci 51. kola rozhodlo o vítězi základní části, kterým se stalo Kladno. 

K jistotě triumfu mu stačil bod za prohru v Benátkách nad Jizerou 2:3 po samostatných 

nájezdech. Slavia měla už čtvrté místo jisté, zato „jihlavští hokejisté ještě (měli) šanci 

skončit (…) druzí. (…) Porazili doma Budějovice 4:2 a právě na jihočeský klub, jenž 

(byl) na stříbrné pozici, (ztráceli) před posledním kolem pouze dva body.“
54

 

 Ve stejném kole si Ústí nad Labem zajistilo účast v předkole play-off, a to „ve 

vypjatém derby v Kadani díky výhře 6:4, i když v poslední třetině ještě prohrávalo 3:4. 

O tom, kdo bude hrát s Benátkami, Mostem a Šumperkem o udržení, se rozhodne v 

posledním kole, zklamaný bude jeden z trojice Třebíč, Litoměřice a Kadaň.“
55

 

 Poslední, 52. kolo základní části se odehrálo 17. února. „Poslední místo v 

předkole play-off první ligy zabrali hokejisté Litoměřic. Povedlo se jim to přitom 

doslova last minute: v zápase s Mostem potřebovali vyhrát na nájezdy, aby prošli dál, v 

opačném případě by se radovala Třebíč. Ta tak nyní dohraje sezonu jen ve skupině o 11. 

až 14. místo.“
56

 

 Kladno přestřílelo na domácím ledě Prostějov 8:7 a v utkání se blýskl „David 

Stach. Nahrál na čtyři góly a s celkovým počtem 91 bodů překonal o tři dosavadní 

rekord v produktivitě v základní části, jejž během výluky NHL v sezoně 2004/05 

vytvořil v dresu Českých Budějovic Václav Prospal (28+60).“
57

 

                                                 
53

 ČTK. Slavia s díky vyhodila kouče Hynka, tým převezme asistent Razým [online] - [cit. 2017-01-09]. 

Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-domaci-souteze-prvni-liga/254397/slavia-s-diky-vyhodila-

kouce-hynka-tym-prevezme-asistent-razym.html. 
54

 ČTK, iDNES.cz. Jihlava ve šlágru přehrála Budějovice, Kladno vyhrálo základní část [online] - [cit. 

2017-01-10]. Dostupné z: http://hokej.idnes.cz/prvni-hokejova-liga-51-kolo-099-

/hok_1liga.aspx?c=A160213_173444_hok_1liga_tof. 
55

 Tamtéž.  
56

 ČTK, iDNES.cz. Stach překonal Prospalův rekord, do předkola se prodraly Litoměřice [online] - [cit. 

2017-01-10]. Dostupné z: http://hokej.idnes.cz/prvni-hokejova-liga-52-kolo-dcc-

/hok_1liga.aspx?c=A160217_195908_hok_1liga_tof. 
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 Tamtéž. 



   

 

23 

  

Druhá nakonec skončila Jihlava. Ta uspěla v Havířově 5:1, naopak České 

Budějovice doma selhaly s Benátkami nad Jizerou 1:4. 

Konečná tabulka základní části platná od 17. února vypadala takto
58

, přičemž 

jednotlivé sloupce znamenají – pořadí, klub, počet zápasů, počet výher v základní hrací 

době, počet výher v prodloužení/po samostatných nájezdech, počet proher 

v prodloužení/po samostatných nájezdech, počet proher v základní hrací době, skóre a 

počet bodů: 

 

1. Kladno 52 29 5 7 11 201:151 104 

2. Jihlava 52 29 4 3 16 163:124 98 

3. České Budějovice 52 28 6 1 17 185:142 97 

4. Slavia Praha 52 24 8 6 14 172:135 94 

5. Prostějov 52 22 4 10 16 148:156 84 

6. Přerov 52 23 6 3 20 161:149 84 

7. Havířov 52 24 2 3 23 157:154 79 

8. Ústí nad Labem 52 21 3 6 22 176:178 75 

9. Kadaň 52 18 6 5 23 146:159 71 

10. Litoměřice 52 15 10 6 21 149:177 71 

11. Třebíč 52 17 6 7 22 129:147 70 

12. Benátky nad Jizerou 52 16 5 3 28 129:144 61 

13. Most 52 13 4 5 30 133:184 52 

14. Šumperk 52 11 5 9 27 132:181 52 

 

Vítězem kanadského bodování po základní části se stal kladenský útočník David 

Stach, který v 51 odehraných zápasech nasbíral celkem 91 bodů za 25 branek a 66 

asistencí.
59,60

 

Den poté, co skončila základní část, odvolaly České Budějovice trenéra Petra 

Rosola, na jehož místo nastoupil před play-off Radek Bělohlav. Důvodem byly čtyři 

prohry z posledních pěti duelů.  

Dvojice pro předkolo play-off byly: Havířov-Litoměřice a Ústí nad Labem-

Kadaň. Lépe umístěné týmy po základní části splnily předpoklady a postoupily do 

čtvrtfinále play-off. Havířov sérii ovládl 3:0 na zápasy, Ústí nad Labem poměrem 3:1.  

                                                 
58

 Doslovně převzato z Infobanky ČTK. 
59

 Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól získal hráč jeden bod. 
60

 Kompletní kanadské bodování za sezonu 2015/2016 je dostupné na: http://www.hokej.cz/wsm-

liga/player-stats/detailni?stats-filter-season=2015&stats-filter-competition=5575&do=stats-view-pager-

all.  
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Ve čtvrtfinále play-off tak na sebe narazily celky z prvního až osmého místa. 

Největší překvapení přinesla série mezi prvním Kladnem a osmým Ústím. Vyhrálo totiž 

Ústí nad Labem 4:2 na zápasy. Druhá Jihlava si poradila se sedmým Havířovem 

poměrem 4:1 na zápasy, třetí České Budějovice uspěly proti šestému Přerovu 4:1 na 

zápasy a čtvrtá Slavia jasně porazila pátý Prostějov 4:0 na zápasy.  

Semifinálové dvojice proto byly: Jihlava vs. Ústí nad Labem a České Budějovice 

vs. Slavia Praha. Vítěze těchto sérií čekala baráž o extraligu.  

Slavia jednoduše vyřadila Budějovice poměrem 4:0 na zápasy i za přispění 

početné marodky jihočeského klubu. Tato semifinálová série tak trvala nejkratší dobu a 

Slavia o svém postupu do baráže rozhodla již 19. března. Jihlava postup vybojovala 

v pátém zápase o dva dny později (Ústí nad Labem tedy porazila 4:1 na zápasy).  

Baráž o extraligu začala 29. března a skončila 24. dubna. Klíčovými dny ovšem 

byly 17. a 22. duben, tedy 9. a 11. kolo baráže, v nichž se rozhodlo o osudu všech čtyř 

týmů. Po 9. kole už bylo zřejmé, že Litvínov udrží extraligovou příslušnost – porazil 

Karlovy Vary 3:2 a „v čele tabulky (měl) 21 bodů, takže zvýšil náskok na regionálního 

rivala na sedm. Slavia (ztrácela) ještě o dva víc. Vzhledem k tomu, že v posledním kole 

baráže se utká pražský tým právě s Karlovými Vary, oba najednou nemohou mistra z 

minulé sezony předstihnout.“
61

 

22. dubna bylo jasné, že „hokejová extraliga zůstane v příštím ročníku ve 

stejném složení. Po Litvínovu si v baráži zajistily účast i Karlovy Vary vítězstvím v 

Jihlavě 6:2. Slavia v souběžně hraném utkání sice porazila Litvínov 2:1 v prodloužení, v 

tabulce ale ztrácí na druhé Vary šest bodů a pro postup si letos nedojde.“
62

 

Jak Slavia, tak Jihlava tedy v baráži o extraligu neuspěly (příslušnost k nejvyšší 

soutěži udržel Litvínov i Karlovy Vary). Do druhé ligy sestoupil Šumperk. Novým 

účastníkem pro další ročník první ligy se stal Frýdek-Místek.
63

 

 

                                                 
61

 ČTK, iDNES.cz. Litvínov otočil a zachránil se v extralize, Slavia se dotahuje na Vary [online] - [cit. 

2017-01-08]. http://hokej.idnes.cz/baraz-hokejova-extraliga-9-kolo-dmf-

/hokej.aspx?c=A160416_150728_hokej_lge. 
62

 ZIKMUND, Jan. Vary rozdrtily Jihlavu a slaví záchranu. Slavii výhra nepomohla  [online] - [cit. 2017-

01-10]. Dostupné z: http://hokej.idnes.cz/hokejova-extraliga-baraz-karlovy-vary-slavia-online-f95-

/hokej.aspx?c=A160422_155139_hokej_bem. 
63

 V sezoně 2016/2017, tedy mimo časový záběr této práce, byl stejný herní systém jako v sezoně 

předchozí. V pondělí 6. března 2017 Český svaz ledního hokeje (ČSLH) rozhodl, že od ročníku 

2017/2018 se ze soutěže nebude sestupovat, a soutěž se navíc rozšíří. V dalších třech letech do ní přibude 

vždy nejlepší tým z druhé ligy – důvodem je dle prezidenta ČSLH Tomáše Krále širší prostor pro 

zapojení juniorů a snadnější jejich přechod do dospělého hokeje. V roce 2020, když bude mít první liga 

16 účastníků, bude změna vyhodnocena a vedení ČSLH rozhodne o dalším postupu.  
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3. Profil ČTK 
 

 

3.1 Postavení ČTK v českém mediálním systému 

Česká tisková kancelář (dále jako ČTK) ve své takřka stoleté historii prošla 

nepřebernou řadou změn. Nyní to je veřejnoprávní instituce, což platí od závěru roku 

1992 (to bylo období krátce před rozpadem České a Slovenské Federativní Republiky). 

Česká národní rada rozhodla 21. října 1992 o zřízení ČTK přijetím zákona č. 517/1992 

Sb. Ten nabyl účinnosti 15. listopadu téhož roku.
64

  

„Na rozdíl od České televize a Českého rozhlasu, jejichž status je stejně jako v 

případě ČTK definován zákonem, nepobírá ČTK žádné veřejné prostředky (byť zákon 

účelové dotace připouští), a to od roku 1996. Nemá tedy garantovaný příjem financí od 

státu či z koncesionářských poplatků, jako je tomu v případě České televize a Českého 

rozhlasu.“
65

 

ČTK je politicky i ekonomicky nezávislou organizací, pro kterou jsou hlavním 

zdrojem finančních prostředků výnosy z prodeje zpravodajství, a to ze 70,26 %.
66

 

„(Jejím) posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné 

vytváření názorů.“
67

  

Z toho vyplývá, že ČTK funguje na komerční bázi. Klienti za úplatu dostávají 

informační servis, jenž se realizuje slovním i obrazovým zpravodajstvím z České 

republiky i zahraničí. Počet zaměstnanců dosáhl čísla „263, z toho 187 redakčních 

pracovníků (redaktorů, zpravodajů, fotoreportérů kameramanů…)“.
68

  

ČTK pokrývá zpravodajské dění širokospektrálně a „ve své práci se řídí heslem: 

spolehlivost - rychlost - nezávislost.“
69

  

Kromě sportovního zpravodajství, jímž se zabývá tato magisterská diplomová 

práce, informuje rovněž o politice, ekonomice, kultuře a o dalších oblastech. Navíc 

                                                 
64

 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1997.  S. 71. ISBN 80-7184-

459-4. 
65

 FRANĚK, Tomáš. Zobrazení fotbalového mistrovství světa v Brazílii 2014 ve zpravodajství ČTK.  

Praha, 2015. S. 11. Bakalářská práce Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 

studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. 
66

 viz Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2015, s. 28. 
67

 ČTK. Základní informace [online] - [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: http://www.ctk.cz/o_ctk/. 
68

 Tamtéž. 
69

 Tamtéž. 
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kromě českého jazyka nabízí rovněž zpravodajství v jazyce anglickém. Slovenský servis 

ČTK byl v roce 2014 zrušen.  

Předkládané informace o aktuálním dění v češtině i angličtině není jediné, co 

ČTK nabízí. Její Infobanka (IB) totiž „obsahuje rozsáhlé dokumentační databáze, 

elektronický archiv všech tištěných deníků a mnoha dalších periodik vycházejících v 

České republice, jakož i další informace v podobě textové, obrazové i zvukové.“
70

 

Archiv ČTK nabízí přes pět milionů fotografických snímků. „Unikátní je proto, 

že dokumentuje celou historii Československa a nejdůležitější události ve světě ve 20. 

století a denně se rozrůstá.“
71

 „Mezi tímto množstvím snímků je i mnoho snímků 

ilustračních, které může ČTK (a potažmo i další média) využít pro ilustrování textového 

doprovodu v případě, že chybí aktuální fotografie. ČTK je navíc v České republice 

jediným zástupcem americké agentury Associated Press (AP), a i to přispívá k bohatosti 

a rozmanitosti jejího obrazového servisu.“
72

  

Archivní fotografie se postupně transformují do digitální podoby a jsou k 

dispozici ve Fotobance ČTK. Databáze fotografií „ke konci roku 2014 čítala v 

elektronické podobě kolem čtyř miliónů fotografií.“
73

 O rok později ale ČTK 

konstatovala, že „intenzivní digitalizace stála v průměru téměř tři miliony korun ročně, 

přímé výnosy z ní byly v řádu desetitisíců ročně. Proto agentura (…) digitalizuje 

fotografie pouze na zakázku klientů.“
74

 

Ve Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014 

se objevila informace o opětovném generování zisku. „Česká tisková kancelář (…) 

hospodařila se ziskem a (…) do kladných poloh (se) vrátily všechny rozhodující 

ukazatele. Vzhledem k tomu, že agentura už několik let neprovozuje vedlejší činnosti a 

ani v roce 2014 nezaznamenala jednorázové vlivy na hospodaření, jde opět o výsledek 

opírající se o kvalitu hlavního ´produktu´, tedy zpravodajství.“
75

 I rok 2015 přinesl ČTK 

mírný zisk.  
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 ČTK. Základní informace [online] - [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: http://www.ctk.cz/o_ctk/. 
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Karolinum, 2009. S. 165. ISBN 978-80-246-1661-2. 
72

 FRANĚK, Tomáš. Zobrazení fotbalového mistrovství světa v Brazílii 2014 ve zpravodajství ČTK.  

Praha, 2015. S. 12. Bakalářská práce Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 

studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. 
73

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014, s. 11. 
74

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2015, s. 10. 
75

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014, s. 4. 
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Dále ale Výroční zpráva za rok 2014 upozorňuje, že „pokles výnosů (nebyl) tak 

masivní jako v letech ekonomické krize, i když tlak na ceny nadále trvá, a to jak u 

mediálních klientů, tak u státní správy.“
76

  

I toto má mimo jiné za následek postupný úbytek počtu zahraničních zpravodajů. 

Zatímco kupříkladu v březnu roku 2011 je měla celkem v sedmi zemích, a to ve 

„Spojených státech amerických (New York), Velké Británii (Londýn), Německu 

(Berlín), Rusku (Moskva), Belgii (Brusel), Polsku (Varšava) a na Slovensku (dva v 

Bratislavě)“
77

 , stav v roce 2016 a na počátku roku 2017, tedy v době, kdy byl tento text 

psán, byl skromnější – „ČTK má vlastní síť zahraničních zpravodajů (Bratislava, Berlín, 

Brusel).“
78

  

ČTK ovšem nevychází pouze ze servisu zahraničních zpravodajů ve výše 

vyjmenovaných evropských metropolích, čerpá také „ze servisu světových tiskových 

agentur jako Reuters, AFP, AP, ITAR-TASS
79

, DPA nebo ANSA“
80

 i z dalších 

zahraničních médií. 

Dalším ukazatelem snah o úsporu nákladů ve zpravodajství je rovněž narůstající 

podíl externistů. „(Sportovní) redakce (…) pokračovala ve zkvalitňování týmu externích 

spolupracovníků, jejichž využití přináší úspory nákladů na zpravodajství.“
81

  

V roce 2014 byla dokončena reorganizace zpravodajských redakcí ČTK, jež 

trvala sedm let. „Byla zčásti vynucena nezbytností úspor, zčásti nezájmem klientů o 

některé produkty (např. 2D a 3D grafika) a zčásti potřebou sloučit všechny 

zpravodajské redakce v jeden celek.“
82

 Všechny zpravodajské redakce (včetně té 

fotografické) byly spojeny do jednoho organizačního celku. 

„Z ekonomických a všeobecných redaktorů zahraniční redakce byl vytvořen 

jeden tým. Sloučením ekonomické a domácí redakce vznikla redakce centrální. 

Sloučena (byla) i vydávací pracoviště obou redakcí.“
83
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 Tamtéž. 
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Následující Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře 

v roce 2015
84

 konstatovala, že „ve zpravodajství nebyly již provedeny zásadní 

organizační změny, protože tento dlouhodobý proces byl ukončen dle původního 

záměru v roce 2014.“
85

 

Produktem této reorganizace bylo sloučení všech zpravodajských vydávacích 

pracovišť (nicméně kromě sportovního a exportního
86

) na hlavní zpravodajský sál. 

Ve sledovaném období „stál v čele ČTK generální ředitel JUDr. Jiří Majstr, 

MBA, jehož zvolila Rada ČTK dne 10. března 2011. Do funkce nastoupil 10. června 

téhož roku, nahradil JUDr. Milana Stibrala.“
87

 Jiří Majstr byl 26. dubna 2017 do této 

pozice opětovně zvolen na dalších šest let.  

Od 1. května 2016 má ale ČTK nového šéfredaktora. Na této pozici skončil po 

více než pětadvaceti letech ve funkci na vlastní žádost Petr Holubec. Nahradil ho 

generální ředitel Majstr, „který (…) (vykonává) obě funkce, podobně jako je tomu v 

jiných evropských agenturách.“
88

 

Kontrolním orgánem ČTK je Rada ČTK, jež se skládá ze sedmi členů, které volí 

a odvolává dolní komora Parlamentu ČR, Poslanecká sněmovna. „Členové (…) jsou 

voleni na funkční období pěti let, a to i opětovně. V takovém případě však ne na více 

než na dvě po sobě jdoucí funkční období.“
89

  

Podle zákona č. 517/1992 Sb. je členství v Radě „neslučitelné s funkcí poslance, 

předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra, vedoucího jiného ústředního orgánu 

státní správy nebo jejich náměstků.“
90

 Rada ČTK také jmenuje a odvolává generálního 

ředitele. 

Od 25. března 2015 je předsedkyní Rady ČTK její dosavadní místopředsedkyně 

Hana Hikelová, jež „ve funkci (vystřídala) Jana Wintra. Místopředsedkyní rady zůstala 

Marcela Mertinová, na druhý místopředsednický post rada zvolila nově Miroslava 

                                                 
84

 Tato výroční zpráva je v době odevzdání diplomové práce poslední, jež je k dispozici. Výroční zprávu 

za rok 2016 bude Rada ČTK schvalovat až v průběhu června 2017.  
85

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2015, s. 3. 
86

 Anglická redakce sedí stále samostatně, v menším sále s dokumentační redakcí a infografickou.  
87

 FRANĚK, Tomáš. Zobrazení fotbalového mistrovství světa v Brazílii 2014 ve zpravodajství ČTK.  

Praha, 2015. S. 13. Bakalářská práce Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 

studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. 
88

 WEISSER, Jan. Petr Holubec končí ve funkci šéfredaktora ČTK [online] - [cit. 2017-01-11]. Dostupné 

z: http://www.ctk.cz/novinky/?id=2516. 
89

 Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři, § 4 odstavec (2). In: Předpis č. 517/1992 Sb. 

1992. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-517. 
90

 Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři, § 5 odstavec (1). In: Předpis č. 517/1992 Sb. 

1992. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-517. 
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Augustina.“
91

 Řadovými členy Rady ČTK pak jsou: Vladimír Cisár, Tomáš Mrázek, Jan 

Wintr a Jakub Heikenwälder.
92

 

 

 

3.2 Hlavní formáty zpráv  

V současné době mezi hlavní formáty zpráv ČTK patří následující: 

Headline – formát zpráv, jež mohou mít prioritu 1 (abonentům se zobrazuje 

s červeným podbarvením číslice) či 3 (abonentům se zobrazuje se zeleným 

podbarvením číslice). Jedná se o stručnou informaci, která byla při uvedení limitována 

rozsahem 144 znaků.
93

 

 Headline má pro abonenty vysokou důležitost, neboť ho mohou použít do 

rychlého SMS zpravodajství (v případě internetových serverů), případně jako takzvaný 

tweet na sociální síti Twitter.
94

  

„Headline zpravidla oznamuje informaci nečekanou, přelomovou či významnou, 

snaží se být nejrychlejším zdrojem, a proto rezignuje na domicil. Titulek headline nemá, 

respektive má pouze v podobě prvních několika slov samotného headlinu.  

Headline je poté rozšířen fleší (v případě, že headline má prioritu 1), případně 

zprávou o stejné prioritě 3, která přináší další souvislosti.“
95

  

Tento formát nahradil takzvaný blesk – „v průběhu roku 2008 přestala agentura 

prioritu 1 s označením BLESK používat.“
96

   

Fleš – má prioritu 2 (abonentům se zobrazuje se žlutým podbarvením číslice) a 

rozvíjí headline. Je v délce několika odstavců, přináší podrobnější aktuální informace i 

pozadí obsahu zprávy, tzv. background. V důsledku časové rychlosti ovšem fleš 

rezignuje na hlasy aktérů a podrobnější popis události. Zpráva je už ovšem „opatřena 

titulkem (…) a textu zprávy předchází domicil, datum a signatura agentury.“
97
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 ČTK. Novou předsedkyní Rady ČTK dnes byla zvolena Hana Hikelová [online] - [cit. 2017-01-11]. 

Dostupné z: http://www.ctk.cz/novinky/?id=2385. 
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 Dodrženo pořadí uveřejněné na internetových stránkách: http://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/. 
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 Od června 2016 dochází ke změnám zaměřeným na zvýšení dynamiky zpravodajství, jedním z jevů je i 

prodloužení headlinu až na 150 znaků. Tomuto se ale diplomová práce nevěnuje, neboť tyto změny jsou 

mimo její časový záběr.  
94

 Tweet má ovšem maximální délku 140 znaků; headline, jenž bývá delší, je tedy potřeba zkrátit. 
95

 FRANĚK, Tomáš. Zobrazení fotbalového mistrovství světa v Brazílii 2014 ve zpravodajství ČTK.  

Praha, 2015. S. 13. Bakalářská práce Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 

studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. 
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 ŠMÍD, Milan, TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha : 

Karolinum, 2009. S. 154. ISBN 978-80-246-1661-2. 
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 Tamtéž, s. 156. 
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Fleš se v průběhu let vyvíjí. Dříve to byla zpráva v rozsahu jen několika řádků, 

měla kolem dvou vět.  

Klasická zpráva – má prioritu 3 (abonentům se zobrazuje se zeleným 

podbarvením číslice) anebo 4 (abonentům se zobrazuje s bílým podbarvením číslice). 

Navazuje na fleš anebo na headline s prioritou 3, či je první zprávou o dané události. 

V klasické zprávě je zachován princip dvoustupňové obrácené pyramidy. První 

odstavec (mnohdy označován jako lead, čelo) bývá jádrem dané zprávy a lze ho využít 

samostatně.  

Úsek textu pod prvním odstavcem, tedy druhá část zprávy (mnohdy označovaná 

jako trup, tělo), je sledem monotematických odstavců, které jsou řazeny sestupně podle 

významu, „aby odběratel mohl co nejjednodušším a nejrychlejším způsobem text 

zkrátit.“
98

  

Se stejnou prioritou, jakou má daná zpráva, vydává ČTK pak i její 

aktualizovanou verzi, kde jsou doplněny hlasy aktérů, další informace atd.  

Dokument – plné znění textů bez redakčního zásahu (projevy, znění 

mezistátních smluv, seznamy kupříkladu zvolených senátorů či soupisky sportovních 

celků apod.). „Povinnost přinášet (oficiální) texty ukládal dříve státní Československé 

tiskové kanceláři zákon č. 123/1965 Sb. (...)
99

, současný zákon (...) agentuře žádnou 

takovou povinnost neukládá.“
100

   

Otvírák - první zpravodajský text vydávaný u některých očekávaných událostí 

ještě před jejich začátkem.  

Profil – texty, které zpravidla připravuje dokumentační redakce a které vychází 

z informací obsažených v databázích ČTK. Profily jsou „dvojího druhu a identifikovat 

je lze jako profily osobností či událostí. Vždy se vztahují k právě probíhajícím 

událostem a aktuálnímu dění v České republice nebo v zahraničí, případně 

k nadcházejícím očekávaným událostem.“
101

  

Shrnutí – obsažná zpráva, jež rekapituluje nejpodstatnější momenty o určité 

události, shrnuje větší počet dílčích zpráv, zaznamenává vývoj události. Má podobu 

nejkomplexnější verze agenturní zprávy. U sportovního servisu se shrnutí používá u 
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 OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2001. S. 41. ISBN 

80-246-0248-2. 
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 Stejnou povinnost ukládala i novela tohoto zákona po sametové revoluci, zákon č. 310/1991 Sb. 
100

 OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2001. S. 52 – 53. 

ISBN 80-246-0248-2. 
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 ŠMÍD, Milan, TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha : 

Karolinum, 2009. S. 170. ISBN 978-80-246-1661-2. 
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uzavření dílčích zpráv, které referují např. „o jednotlivých utkáních hraného kola 

nejvyšší domácí hokejové či fotbalové soutěže.“
102

  

Upozornění (avízo) – sdělení, které je určené zejména pro novináře, upozorňuje 

na akce předem ohlášené tiskové agentuře. „Přináší nejstručnější odpověď na základní 

zpravodajské otázky.“
103

  

U sportovního servisu mívají profily podobu přiblížení kariéry sportovce, jenž 

dosáhl mimořádného úspěchu, životního jubilea či v případě výročí anebo úmrtí. Profil 

této osobnosti může mít rovněž podobu tzv. vizitky, tedy přehledně seřazených dat.  

 

3.3 Deníky a plány  

ČTK vydává v souhrnné podobě přehledy očekávaných událostí jako Deník 

ČTK; o událostech, kterým se bude sama věnovat, pak informuje abonenty v plánech, 

jež vydává několikrát za den. 

V případě sportovního zpravodajství vydává ČTK deníky vždy ve 12:59 či 13:00 

hodin s informacemi o příštím dnu. Ve čtvrtek posléze ČTK nabízí deníky na pátek, 

sobotu a neděli. V pátek pak přináší odběratelům deníky na sobotu, neděli, celý příští 

týden a následující pondělí.
104

 

„Plán sportovního zpravodajství ČTK vychází vždy v 8:30 hodin, ve 14 hodin a 

v některých dnech i během podvečerních či večerních hodin s informací, že redakce 

očekává pouze zprávy uvedené v odpoledním plánu. V pozdně večerních a nočních 

hodinách následně vydává ČTK jako plán informaci, že redakce v daný den již 

neočekává žádnou důležitou zprávu.“
105

 

Dalším formátem plánu jsou předběžné plány, které ČTK vydává v 7 a v 16 

hodin. V prvním případě se jedná o předběžnou verzi plánu vydávaného v 8:30, v 

druhém případě to je výhled na následující den. 
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 ŠMÍD, Milan, TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha : 

Karolinum, 2009. S. 158. ISBN 978-80-246-1661-2. 
103

 Tamtéž, s. 159. 
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 V tomto případě deníky ČTK nevydává ve 12:59 či 13:00 hodin. Vzhledem k tomu, že v pátek ČTK 

abonentům přináší deníky na deset příštích dnů, čas vydání se pohybuje až do 13:01 hodin.  
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 FRANĚK, Tomáš. Zobrazení fotbalového mistrovství světa v Brazílii 2014 ve zpravodajství ČTK.  
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3.4 Metadata  

Zpravodajská produkce ČTK dosahuje velkých objemů. Kupříkladu v roce 2015 

vydala celkem 200 627
106

 zpravodajských materiálů. Takovéto množství je pro 

abonenta v případě potřeby něco dohledat natolik velké, že je třeba zpravodajskou 

produkci ČTK třídit. To lze díky tzv. metadatům, což je soubor identifikačních prvků. U 

textových zpráv to je
107

: 

Titulek: výstižné a jasné pojmenování obsahu zprávy, úlohou titulku je abonenta 

zaujmout a oslovit. Právě titulek pomáhá zprávu (nejenom agenturní)„prodat“, zajišťuje 

úspěch (čtenost).  

Klíčová slova: nabízejí okruh informací, jichž se zpráva týká – u sportovního 

servisu figuruje jako „první, tzv. povinné klíčové slovo sport a po něm sportovní 

odvětví“
108

 (v případě druhé fotbalové ligy je to sport; fotbal; druhá, v případě první 

hokejové ligy je to sport; hokej; první). 

Klíčová slova rovněž třídí zpravodajství v databázích a díky nim se snadno 

v Infobance vyhledávají dokumenty.  

Datum vydání: časový údaj, jenž je při vydání zprávy vyjádřen v hodinách, 

minutách a vteřinách. 

Priorita: číselný kód, který nabývá hodnot 1-5 a označuje důležitost a význam 

zprávy (platí zde nepřímá úměra: čím nižší číslo, tím je vyšší důležitost). 

ID: vnitřní řazení zpráv v redakčním systému ČTK. 

Servis: třímístný kód, který zprávu zařazuje do jednoho z pěti základních servisů 

a přiřazuje jí regionální původ – regionální „jak ve smyslu národním – kraje České 

republiky, tak ve smyslu mezinárodním – geografické oblasti ve světě“.
109

 

Kategorie: třímístný kód, jenž vymezuje oblasti, kterých se zpráva tematicky 

týká. „Zatímco kód servisu může mít každá zpráva jen jeden, u tematických kategorií 

toto striktně neplatí, záleží na tematické čistotě či přesahu.“
110
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3.5 Postavení sportovního zpravodajství  

Sportovní zpravodajství ČTK má v produkci největší české tiskové agentury 

nezastupitelné místo. Důkazem je zejména, že sportovní zpravodajství má své vlastní 

označení v třímístném servisním kódu
111

, a také, že o něm pravidelně referují Výroční 

zprávy o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře. 

Ta z roku 2015 informuje, že sportovní redakce vydala 51 376 zpravodajských 

textových materiálů.
112

 To je o 4 790 více než domácí redakce, o 20 461 více než 

zahraniční redakce a o 20 564 více než ekonomická redakce.
113

 Z celkového počtu 

200 627 zpravodajských materiálů tak produkce sportovní redakce zaujímá přibližně 

25,61 %.
114

  

Vývoj počtu zpravodajských materiálů vydaných sportovní redakcí v letech 

1993-2015 (viz graf níže) nabízí zajímavou tendenci – nejvíce jich bylo právě roku 

2015. V tomto roce a ještě v roce 2014 dokonce sportovní redakce vydala nejvíce 

zpravodajských materiálů ze všech redakcí v ČTK.
115

 

 

Graf č. 1 

Přehled počtu vydaných zpravodajských materiálů sportovní redakcí ČTK v průběhu let 

1993-2015. 
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 Fotografické zpravodajské materiály se kvantifikují samostatně a souhrnně.  
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115
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Na začátku roku 2009 se ve sportovním servisu ČTK oddělily datové zprávy 

(výsledky, tabulky či žebříčky) od textových. Výsledkový servis se snáze rozpozná 

kvůli klíčovému slovu „data“. „V kombinaci s tabulkovým programem pro správu 

sportovních výsledků V-Sporten je tak ČTK schopna poslat odběratelům kompletní 

výsledky i s tabulkami prakticky ihned po skončení zápasů.“
116

 Nárůst datových zpráv 

má za důsledek zvýšení počtu vydaných zpravodajských materiálů od roku 2009 (viz 

graf). 

„Doprovodný text byl dříve přítomen u všech agenturních materiálů (minimálně 

v jejich čele), ale často jen popisoval přiložené výsledky nebo tabulku. Jeho eliminací u 

datových zpráv se zpřehlednil a zrychlil celý sportovní (…) servis ČTK – jak v redakční 

výrobě, tak v jeho přijímání klienty.“
117

  

Další změna v práci sportovní redakce ČTK přišla o čtyři roky později. K 

odlišnostem oproti předchozím letům došlo ve formátech zpravodajství z fotbalové ligy 

(myšleno té nejvyšší, nikoliv druhé, o níž pojednává tato diplomová práce), z pohárů i 

mezistátních duelů „s cílem zlepšit strukturování servisu i jeho rychlost“.
118

 ČTK prvně 

vydává hlasy trenérů ve formátu „trenér: hlas“ a až poté tyto hlasy zapracuje jako 

prokládaný text do druhé (a další) verze zápasového referátu. „To vedle vyšší dynamiky 

servisu dává klientům větší variabilitu v práci s texty ČTK“.
119

 

Významnou pomocí pro odběratele sportovního zpravodajství ČTK je koncept 

„Webfoto“, tedy „rychlé posílání fotek od fotografa přímo ke klientům“
120

, jenž začala 

fotoredakce zkoušet v poslední čtvrtině roku 2015 a v dalším roce se tento koncept 

uchytil. Je významnou pomocí pro získání aktuální fotografie z právě probíhajícího 

zápasu.
121
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popiskem.  
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Zjednodušením zejména pro sportovní redakci je krok z roku 2015, kdy 

„agentura personálně propojila sportovní dokumentaci se sportovní redakcí, což přineslo 

synergický efekt v možnosti posílení redakční směny a větší operativnost.“
122

 

Počet sportovních redaktorů je celkem jedenáct (devět v Praze, jeden v Brně a 

jeden v Ostravě), sportovní redakce má ještě šest editorů a jednoho dokumentaristu,
123

 

vedoucím je JUDr. Ladislav Josef. Sportovní zpravodajství ČTK abonují všechna 

tradiční česká média a jejich sportovní redakce (kupříkladu redakce sportu v České 

televizi, zpravodajský server sport.idnes.cz a další).  

Největší zpravodajské příležitosti pro sportovní redakci ČTK přicházejí vždy v 

sudých letopočtech, kdy se konají olympijské hry (zimní či letní) a vrcholný fotbalový 

turnaj (mistrovství Evropy či světa). Nicméně, i v lichých letopočtech se konají velké 

sportovní akce, které jsou zpravodajskou příležitostí. Například rok 2015 byl bohatý na 

významné akce, které hostila Česká republika -  halové mistrovství Evropy v atletice v 

Praze, hokejové mistrovství světa v Praze a Ostravě či evropský šampionát fotbalistů do 

21 let v Praze, Olomouci a Uherském Hradišti. 

 

3.6 Digitalizace a multimedializace produkce ČTK 

Již několik desetiletí trvající a stále probíhající a neutichající proces 

multimedializace a digitalizace produkce ČTK započal v létě 1992 infografickým 

servisem, kdy tehdy ještě Československá tisková kancelář vydala první infografiky. 

Plnily funkci doplňku a nadstavby pro tradiční produkty, tedy textové a obrazové 

(fotografické) zpravodajství.  

Účelem a smyslem infografik je „přinášet rychlé a srozumitelné sdělení aktuální 

informace (…) (a umožnit – pozn. aut.) její doplnění, ilustrování.“
124

   

Infografické zpravodajství přináší ČTK v podobě mapek, tabulek, schémat a 

různých typů statických grafů „s maximálním počtem informací a minimálním počtem 

slov“.
125

 ČTK denně vydává průměrně 5 grafů.
126

 

                                                 
122

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2015, s. 6. 
123

 viz Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 10. 3. 2017.  
124

 ŠMÍD, Milan, TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha : 

Karolinum, 2009. S. 174. ISBN 978-80-246-1661-2. 
125

 ČTK. Infografické zpravodajství [online] - [cit. 2017-01-14]. Dostupné z: 

http://www.ctk.cz/sluzby/zpravodajstvi/infograficke_zpravodajstvi/. 
126

 Přibližný výpočet na základě informace o roční produkci „grafy 1690“ – viz Výroční zpráva o činnosti 

a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2015, s. 9. 
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Dalším produktem je audioservis – „Typická zvuková zpráva má v průměru 

stopáž kolem 30 sekund, je ve formátu MP3 a zpravidla jde o autentický výrok známé 

osobnosti (…), méně často o reportážní zprávu.“
127

 Zvukový servis má ČTK ve své 

nabídce od roku 2001 – v roce 2015 pak byly standardem takřka tři desítky zvukových 

nahrávek každý den.
128

 

Videobanka pak nabízí kompletní databázi všech televizních reportáží z 

produkce ČTK a rovněž vybrané příspěvky z agentur ze zahraničí. Každý den přibývá 

kolem pěti reportáží
129

, „jejichž průměrná délka se pohybuje v rozmezí 1,5 až 2,5 

minuty.“
130

  Právě videozpravodajství ukončilo v roce 2006 proces multimedializace 

produkce ČTK.  

Videoredakci ovšem v roce 2014 postihla „dramatická personální redukce (…). 

Zůstal jeden redaktor, práci ostatních přebrali slovní zpravodajové a fotoreportéři. 

Vydávací pracoviště Audia a Videa byly sloučeny v jeden tým.“
131

 

Audio- a videonahrávky postupem času přestaly být nahrávány jen na odborná 

zařízení. „Při pořizování (…) (se) více (využívá) mobilních telefonů – především kvůli 

rychlosti vydávání.“
132

 

Důraz na moderní technologie v práci a produkci ČTK ale stále narůstá. Příklady 

mohou být mobilní verze zpravodajského serveru ceskenoviny.cz anebo nová 

zpravodajská služba ČTK Live, nabídnutá klientům poprvé roku 2015. „Jsou to živé 

textové „přenosy“ (…), které hojně publikovali internetoví klienti, ale zpravodajsky ho 

(využívají) i další média s průběžným zpravodajstvím, tzn. rozhlasové a televizní 

stanice.“
133

 

Sportovní zpravodajství má v digitalizaci ČTK význačné postavení. „Po úspěchu 

flashové aplikace z mistrovství světa v hokeji v roce 2011 připravila ČTK pro své 

                                                 
127

 ŠMÍD, Milan, TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha : 

Karolinum, 2009. S. 180. ISBN 978-80-246-1661-2. 
128

 Přibližný výpočet na základě informace o roční produkci „audio 10 869“ – viz Výroční zpráva o 

činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2015, s. 9. 
129

 Přibližný výpočet na základě informace o roční produkci „video 1 739“ – viz Výroční zpráva o 

činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2015, s. 9. 
130

 ŠMÍD, Milan, TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha : 

Karolinum, 2009. S. 186. ISBN 978-80-246-1661-2. 
131

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014, s. 6. 
132

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2015, s. 4. 
133

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2015, s. 7. 
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klienty a jejich sportovní fanoušky v následujícím roce datový servis a widgety
134

 k 

největším sportovním událostem roku včetně olympijských her v Londýně.“
135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134

 Widget neboli ovládací prvek je při práci na počítači základní element pro interakci programu 

s uživatelem. Je to základní vizuální prvek, jenž v kombinaci s aplikací drží veškeré údaje zpracované 

podle používání a čeká na další interakci. 
135

 ČTK. Historie [online] - [cit. 2017-01-14]. Dostupné z: http://www.ctk.cz/o_ctk/historie/. 
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4. Metody zpracování materiálu 
 

 

4.1 Kvantitativní obsahová analýza na základě metadat 

Klíčovým prvkem praktické části této diplomové práce je kvantifikace na základě 

vybraných metadat (ta byla základním identifikátorem pro selekci dat). Jak vyplývá z 

podkapitoly 3.4 o metadatech, jedná se o soubor identifikačních prvků, díky nimž lze 

produkci ČTK třídit.  

„Kvantitativní výzkum využívá náhodné výběry, experimenty a silně strukturovaný 

sběr dat pomocí testů, dotazníků nebo pozorování. Konstruované koncepty zjišťujeme 

pomocí měření, v dalším kroku získaná data analyzujeme statistickými metodami s 

cílem explorovat je, popisovat, případně ověřovat pravdivost naších představ o vztahu 

sledovaných proměnných.“
136

 

Právě zvolená metadata v praktické části zajišťují, aby byl tento kvantitativní 

výzkum validní; aby tedy měřil to, co skutečně měřit má. Neměnná a archivovaná 

metadata v Infobance ČTK jsou zárukou spolehlivosti tohoto výzkumu – analyzují-li se 

daná metada poprvé, podruhé, potřetí či poněkolikáté, vždy výzkumník dosáhne 

stejného výsledku. 

Mezi základní metody kvantitativního výzkumu patří kupříkladu statistické šetření, 

experiment, strukturované pozorování, oficiální statistiky či obsahová analýza, jež je 

pro tuto diplomovou práci klíčová. 

Kvantitativní obsahová analýza je nástrojem pro zpracování velkého množství textu, 

je to „vysoce strukturovaný a selektivní proces,“
137

 při němž se „mediované obsahy (…) 

zkoumají s ohledem na několik vybraných znaků“.
138

 

Díky vysoké míře strukturovanosti je u této analýzy zajištěn i vysoký stupeň 

ověřitelnosti. „Mezi další přednosti této metody patří možnost zpracovat velké množství 

textů (...) a výsledky šetření podrobit statistickým analýzám. Výsledky se pak navíc dají 

precizně a přehledně znázornit v číselných hodnotách, tabulkách a grafech.“
139

 

                                                 
136

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha : 

Portál, 2005. S. 44. ISBN 80-736-7040-2.  
137

 SCHULZ, Winfried. Analýza obsahů mediálních sdělení. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2004. S. 29. 

ISBN 80-246-0827-8. 
138

 Tamtéž. 
139

 Tamtéž. 
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V 50. letech 20. století vymezil americký sociolog a sociální psycholog Bernard 

Berelson obsahovou analýzu jako výzkumnou techniku pro kvantitativní, systematický a 

objektivní popis zjevného obsahu komunikace. Berelson je někdy neprávem považován 

za jejího otce, její použití ale sahá až do 19. století. 

Cílem kvantitativní obsahové analýzy „je snaha vypovídat o velkých souborech dat, 

což je nezbytné, pokud chceme získat širší přehled o pokrytí daného tématu v mediální 

krajině, zjišťovat dlouhodobé trendy v mediálním zobrazování určitých jevů či skupin 

nebo komparovat jejich reprezentace v různých typech médií“.
140

  

Její nespornou výhodou je, že „často máme k dispozici texty z dlouhých časových 

období (viz tato diplomová práce, jež zkoumá metadata za jeden soutěžní ročník – 

pozn.) a jejich zkoumání se přitom nijak přímo nedotýká zkoumaných osob. Jde tedy o 

tzv. neintervenční přístup.“
141

 

Obsahová analýza má několik fází. „Nejdříve je stanovena hypotéza, na jejímž 

základě jsou vybrány kategorie (jednotlivá slova, stylistické charakteristiky, témata, 

objekty, hodnoty, postoje), jejichž přítomnost má být měřena. Pak jsou stanoveny 

zkoumané jednotky (symboly, slova, nadpisy, odstavce) a jejich četnost a rozsah. 

Kvantitativní výsledky jsou potom analyzovány.“
142

 V případě této diplomové práce se 

analyzuje výskyt těchto metadat: titulek, klíčová slova, datum vydání, priorita, servis a 

kategorie (viz teorie metadat, podkapitola 3.4).  

Kvantitativní obsahová analýza má několik forem. Je to frekvenční analýza 

(„klasifikace textových prvků a zjištění jejich četnosti“
143

), dále valenční analýza 

(uvedení negativních/neutrálních/pozitivních hodnocení), analýza intenzity (ukazuje sílu 

hodnocení) a analýza kontingence („všímá si výskytu určitých řečových prvků v 

souvislosti s jinými pojmy“
144

). Užita pro účely této diplomové práce bude frekvenční 

analýza. 

 

 

 

                                                 
140

 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. 1. vyd. Praha : 

Grada Publishing, 2015. S. 291. ISBN 978-80-247-3568-9. 
141

 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. 2. vyd. Praha : Portál, 2009. S. 213. ISBN 978-80-7367-644-

5. 
142

 Tamtéž, s. 214. 
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4.2 Metoda rozhovorů  

V praktické části této diplomové práce jsem použil celkem tři rozhovory nejen 

pro dokreslení zjištění, ale především pro jejich rozšíření, doplnění a informační 

podporu obsahové analýzy.  

Rozhovory jsou totiž i podle Lindlofa hojně využívány pro ověření, validaci 

nebo k upozornění na informace získané díky jiným zdrojům.
145

 

Rozhovor patří k jedněm z nejdůležitějších výzkumných metod, „tazatel klade 

otázky dotazovanému, aby tak řízeným způsobem obdržel informace“.
146

 Jeho výhodou, 

je, že „návratnost je (...) vyšší než např. při použití dotazníku“.
147

 

V případě této diplomové práce jsem použil rozhovory kvalitativní metodou. 

Lindlof se domnívá, že kvalitativní rozhovory poskytují náhled do lidského myšlení. 

„Můžeme být zvědaví, jak si určitá skupina lidí vytvořila danou filozofii nebo kulturní 

logiku, proč používá tento rámec v téhle situaci, jak interpretuje text v souladu 

s filozofií, ke které se hlásí a tak dále.“
148

 

Zvoleným respondentům jsem poslal emailovou korespondencí několik otázek a 

nechal je volně odpovědět bez možnosti pouhého výběru odpovědí z nabízených 

možností.  

Výhodou emailové korespondence je minimální časová i finanční náročnost. 

Zpracování odpovědí je následně jednodušší, neboť většinou přicházejí zpět k tazateli 

také v elektronické podobě. Patrnou a největší nevýhodou je pak absence očního 

kontaktu tazatele a respondenta, a tedy nemožnost se okamžitě doptávat na případné 

podrobnosti.  

Nabízené rozhovory (viz přílohy) jsou tedy strukturované asynchronní 

rozhovory s otevřenými otázkami, které se užívají tehdy, je-li potřeba mít strukturu, 

pomocí níž probíhá výzkum a otázky u respondentů by se neměly příliš lišit.  

Tento typ rozhovoru „stojí na pomezí mezi standardizovanou a volnou formou 

dotazování (…), poskytuje snáze zpracovatelná data, neboť výsledná podoba všech 

                                                 
145

 LINDLOF, Thomas R. – TAYLOR, Bryan C. Qualitative communication research methods. 3st ed. 

Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2011. S. 175. ISBN 978-1412974738. 
146

 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. 2. vyd. Praha : Portál, 2009. S. 211. ISBN 978-80-7367-644-

5. 
147
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 LINDLOF, Thomas R. – TAYLOR, Bryan C. Qualitative communication research methods. 3st ed. 

Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2011. S. 174. ISBN 978-1412974738. 
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realizovaných rozhovorů, a tedy i získaných dat, má podobnou strukturu, a je tudíž 

přístupnější pro zpracování“.
149

 

Účelem takového rozhovoru je minimalizovat efekt tazatele na kvalitu 

rozhovoru; „stručné odpovědi (...) usnadňují jejich analýzu“.
150

 Nevýhodou je však 

restrikce na předem daná témata, individuální rozdíly se stírají. „Průběh (rozhovoru) je 

předem určen a omezen zněním a pořadím stanovených otázek. (…) Na rozdíl od 

dotazníkového šetření, kde převládají uzavřené otázky s předem připravenými 

variantami odpovědí, zde odpovědi formuluje dotazovaný.“
151

 

 

 

4.3 Výzkumné otázky 

Pro analytickou část této diplomové práce (tedy kapitolu 5) si jako autor kladu 

následující výzkumné otázky:  

1. Dochází ve zkoumaných obdobích k preferenci druhé fotbalové ligy 

před první hokejovou ligou? Pokud ano, jakým způsobem? 

2. Převažuje ve zkoumaných obdobích výsledkový servis nad textovým? 

3. Nabízí i v případě druhých nejvyšší soutěží ČTK ohlasové texty?  

4. Potvrzuje se i v případě agenturního pokrytí druhých nejvyšších soutěží 

tendence multimedializace produkce?  
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5. ČTK a druhé nejvyšší české soutěže ve fotbale a 
hokeji 

 

 

5.1 Personální zabezpečení 

Jak druhá fotbalová, tak první hokejová liga stojí logicky v pozadí zájmu 

odběratelů sportovního servisu ČTK. Na rozdíl od první fotbalové ligy či hokejové 

extraligy není zpravodajství natolik rozsáhlé a podrobné, ČTK potřebuje splnit základní 

zpravodajskou povinnost a naplnit informační hodnotu. Tomu odpovídá personální 

zabezpečení. 

„Obě soutěže mají v produkci sportovní redakce ČTK jen velmi malý podíl. 

Vychází to ze zájmu našich klientů, z prostoru, jaký jsou jim ochotni věnovat. Je 

pravdou, že regionální mutace MF DNES nebo Deníků, stejně jako regionální rádia, by 

pravděpodobně uvítaly širší zpravodajství, ale posláním agentury je poskytovat servis, 

který vyhovuje většině klientů, nikoli jen jedné nebo dvěma redakcím. ´Vyrábět´ servis 

pro tak malý okruh by bylo ekonomicky neúnosné,“
152

 přiznal vedoucí sportovní 

redakce ČTK Ladislav Josef.  

Obraz zpravodajství z těchto soutěží se v posledních letech výrazně změnil. 

„Dříve bylo zpravodajství bohatší a podílelo se na něm výrazně více lidí. ČTK měla 

externí spolupracovníky u všech týmů,“
153

 vysvětlil Josef.  

Pokles zájmu v tradičních médiích – jako jsou deníky – se projevuje ve 

zmenšeném rozsahu sportovních rubrik a ve větším důrazu na publicistiku či analýzy 

než na výsledkový a zpravodajský servis, který primárně převzalo on-line zpravodajství. 

„(Čtenáři MF DNES) obecně mohou pozorovat postupnou změnu sportovního obsahu, 

který se od zpravodajství odklání k analýzám, reportážím, publicistice a komentářům. 

To se nepřímo dotýká i výsledkového servisu, který je už nyní především doménou 

internetového zpravodajství a v MF DNES na něj zbývá minimum prostoru,“
154

 potvrdil 

editor sportovní rubriky MF DNES Michal Miškovský.
155

  

                                                 
152

 Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 6. 3. 2017. 
153
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154
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I proto se personální zabezpečení v ČTK snížilo. „Na každou soutěž stačí jeden 

redaktor, případně jeden externista, což výrazně snížilo náklady při zachování rozsahu, 

který klientům vyhovuje,“
156

 přiblížil Ladislav Josef.  

„Na druhou fotbalovou ligu žádného specialistu nemáme. Zpravodajství zvládá 

fotbalový novinář v rámci režie první ligy, v případě předehrávek a dohrávek redakční 

směna. Pro hokejovou první ligu máme externistu, který píše jeden souhrnný text ze 

všech zápasů, statistiky i tabulku,“
157

 vysvětlil Josef. 

Zvyšuje-li se informační hodnota v dění v obou soutěžích, redakce ČTK posiluje 

i personální zabezpečení. „Rozhodujícím zápasům ve druhém fotbalové lize (těm, po 

nichž je možné už slavit postup) věnujeme větší pozornost v podstatě na úrovni 

zpravodajství z první ligy. Na tyto zápasy vyjíždí náš redaktor. U hokeje je tomu 

podobně až u baráže,“
158

 upozornil Josef.   

Klíčovým prvkem servisu o těchto soutěžích je samozřejmě textové 

zpravodajství. „Na pravidelné fotografické krytí těchto zápasů ČTK nemá kapacitu. Z 

těchto soutěží audio ani video neprodukujeme, audio jen u rozhodujících zápasů o 

postup,“
159

 vyjmenoval Josef.
160

  

 

 

5.2 Zdrojové zázemí  

Vzhledem k tomu, že ČTK nemá své zpravodaje přímo na fotbalovém či 

hokejovém stadionu, musí se spolehnout na jiné zdroje, aby abonentům v co nejkratším 

čase – a samozřejmě bez faktografické chyby – nabídla důležitou informaci, kupříkladu 

konečný výsledek utkání či stručný popis průběhu zápasu.  

K těmto účelům využívá „onlajny.com
161

, které jsou nejrychlejší. Pro kontrolu 

pak slouží oficiální zápisy z utkání. Vzhledem k rozsahu textů je zpravodajství 

onlajny.com dostatečné,“ informoval vedoucí sportovní redakce Ladislav Josef.  

 

                                                 
156

 Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 6. 3. 2017. 
157

 Tamtéž. 
158

 Tamtéž.  
159

 Tamtéž.  
160

 Podrobné informace viz podkapitola 5.6 Multimedializace ČTK a druhé nejvyšší české soutěže ve 

fotbale a hokeji.  
161

 Onlajny.com je internetová stránka spuštěná 11. září 2001, jejíž ambicí je přiblížit on-line většinu 

důležitých sportovních zápasů; z druhé fotbalové a první hokejové ligy přináší podrobnou on-line 

reportáž z každého duelu. Tuto webovou stránku provozuje eSports.cz.  
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Z informací, které nabízejí podrobné on-line reportáže na onlajny.com, ČTK 

získá průběžný i konečný výsledek utkání, střelce gólů, žluté či červené karty (v případě 

druhé fotbalové ligy), poměr vyloučení (v případě první hokejové ligy), počet diváků a 

podobně.  

Protože tento server se snaží přiblížit průběh střetnutí minutu po minutě, lze 

z on-line reportáže vypozorovat i průběh a ráz utkání – jaké akce předcházely brankám, 

který tým měl převahu, zda duel (ne)byl emočně vyhrocený ze strany fanoušků či 

samotných hráčů.  

ČTK následně nabízí nadstandard tehdy, dochází-li u obou soutěží k momentům 

rozhodnutí (postup do první fotbalové ligy či rozhodující kola baráže o hokejovou 

extraligu). „Vrcholy se snažíme obsazovat našimi redaktory, kteří pochopitelně jsou 

schopni dodávat i hlasy (zúčastněných aktérů – pozn.),“
162

 vysvětlil Josef. V případě 

„běžných“ střetnutí ČTK nabízí pouze zpravodajský popis utkání, nikoliv i hlasy.  

Protože na většině utkání nemá ČTK svého zpravodaje, a tudíž dodává pouze 

základní zpravodajství, je informování určitým způsobem omezené. „Zatímco ze zápasů 

druhé fotbalové ligy ČTK vydává sestavy obou týmů, u utkání první hokejové ligy 

agentura zpracovává statistiky bez sestav a například i bez asistencí u gólů
163

,“
164

 všiml 

si editor sportovní rubriky MF DNES Michal Miškovský.  

„Klienti jsou si (omezených možností sportovního servisu ČTK – pozn.) vědomi 

a nějaké rozšíření servisu nepožadují. Výjimkou v poslední době bylo přání iSportu 

dostávat sestavy z první hokejové, ale to nejsme schopni zajistit na odpovídající 

úrovni,“
165

 upozornil Ladislav Josef a vysvětlil: „U hokejové první ligy je na 

onlajnech.com těžké hovořit o sestavách, jsou to spíše soupisky pro zápas.“
166

 

V případě druhé fotbalové ligy nabízí onlajny.com sestavy ve skutečném 

rozestavení, zatímco u první hokejové ligy to není uspořádání jednotlivých obranných 

dvojic a útoků, ale pouze výčet jednotlivých hráčů.  

 

 

 

                                                 
162

 Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 6. 3. 2017. 
163

 Chybějící asistence u branek v případě první hokejové ligy je dalším důkazem podružné funkce 

zpravodajství o této soutěži ve sportovním zpravodajství ČTK. Protože zpravodajská povinnost zde není 

tak velká a zdrojové zázemí je nedostačující, rezignuje se na podrobnější zpravování.  
164

 Vlastní e-mailový rozhovor s Michalem Miškovským z 25. 1. 2017. 
165

 Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 6. 3. 2017. 
166

 Tamtéž.  
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5.3 Kvantifikace formátů zpráv a dalších žánrů 

 

 

5.3.1 Agenturní servis týden před začátkem soutěžních ročníků 
2015/2016  

Sportovní redakce ČTK vyprodukovala během prvního sledovaného období (což 

znamená od 23. července do 30. července 2015 v případě druhé fotbalové ligy a od 1. 

září do 8. září 2015 v případě první hokejové ligy) celkem sedm zpráv; tři fotbalové a 

čtyři hokejové. U druhé fotbalové ligy měly prioritu 4 dvě zprávy, zbylá zpráva byla 

označena prioritou 5. U první hokejové ligy měly prioritu 4 tři zprávy, zbylá zpráva byla 

označena prioritou 5.  

Fotografiemi byla doprovázena jedna zpráva (Hokejová Slavia se chce co 

nejdříve vrátit do extraligy
167

 z 2. září, 14:50 hodin
168

), tutéž zprávu doprovázel i 

audiozáznam.
169

 

ČTK vydala během sledovaného období dvakrát upozornění – vždy se jednalo o 

avízo tiskové konference. V prvním případě to bylo upozornění na tiskovou konferenci 

českobudějovického fotbalového klubu, který v minulé sezoně sestoupil z nejvyšší 

soutěže, Avízo, 29.7.: TK fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice... z 24. 

července, 10:00 hodin; v druhém případě to bylo upozornění na tiskovou konferenci 

českobudějovického hokejového klubu, jemuž v minulé sezoně unikl v baráži postup do 

extraligy, Avízo, 7.9.: TK prvoligového hokejového klubu Motor České... z 1. září, 15:43 

hodin. 

U obou soutěží vydala ČTK otvírák ke startu nové sezony (Startuje druhá 

fotbalová liga, poprvé jen s 15 týmy z 30. července, 15:41 hodin; Hokejová první liga 

nabídne tuhý boj o dvě barážové pozice z 8. září, 16:29 hodin).  

Dosud nezmíněné zprávy se týkaly informací z jednotlivých klubů (Kouč Uličný 

rozšířil trenérský tým v druholigovém Znojmě z 28. července, 20:00 hodin; Hokejisté 

Havířova nestavějí vzdušené zámky a myslí na play off ze 7. září, 15:16 hodin).  

                                                 
167

 Text uvedený kurzívou je doslovným přepisem titulku dané agenturní zprávy. 
168

 ČTK nabízí vždy u data vydání časový údaj, jenž je vyjádřen v hodinách, minutách a vteřinách 

(podrobnosti v podkapitole 3.4 Metadata). Tato diplomová práce uvede u každé zprávy datum vydání a 

časový údaj v hodinách a minutách, aby byl výsledný text přehlednější. Jako určující jsou tedy vyjádřené 

minuty, nikoliv vteřiny.  
169

 Podrobnosti v podkapitole 5.6 Multimedializace ČTK a druhé nejvyšší české soutěže ve fotbale a 

hokeji.  
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Sportovní zpravodajství je specifické vysokou měrou výsledků a statistických 

údajů. Vzhledem k tomu, že v tomto období se ještě zápasy nehrály, klíčové slovo data 

nebylo použito ani jednou.  

 

5.3.2 Agenturní servis během prvního kola soutěží ročníku 
2015/2016 

Sportovní redakce ČTK vyprodukovala během sledovaného období (což 

znamená od 31. července do 2. srpna 2015 v případě druhé fotbalové ligy a 9. září 2015 

v případě první hokejové ligy) celkem 26 zpráv; 16 fotbalových a 10 hokejových. Žádná 

nebyla doprovázena ani fotografiemi, ani audio- či videozáznamem. Ve všech případech 

se jednalo o klasické zprávy s prioritou 4.  

Z fotbalových zpráv jich bylo hned jedenáct doprovázeno klíčovým slovem data 

(šest zpráv
170

 přinášejících výsledky a statistiky jednotlivých duelů, pět zpráv 

shrnujících „holé“ výsledky bez statistik a přinášející tabulku), slovo tabulka nebylo 

použito ani jednou (u druhé fotbalové ligy přináší sportovní servis ČTK tabulku 

průběžného pořadí až od druhého kola).  

Z hokejových zpráv jich bylo hned devět doprovázeno klíčovým slovem data 

(sedm zpráv přinášejících výsledky a statistiky jednotlivých duelů, jedna zpráva 

shrnující „holé“ výsledky bez statistik a přinášející tabulku a jedna zpráva shrnující 

veškeré výsledky i se statistikami a přinášející tabulku), slovo tabulka bylo použito 

dvakrát (Výsledky 1. kola první hokejové ligy z 9. září, 20:58 hodin; Výsledky 1. kola 

první hokejové ligy z 9. září, 21:31 hodin), shrnutí bylo použito jednou (Výsledky 1. kola 

první hokejové ligy z 9. září, 21:31 hodin). 

Pouze u fotbalu vydala ČTK dvakrát druhou verzi (Výsledky 1. kola druhé 

fotbalové ligy z 1. srpna, 18:59 hodin – doplnění výsledku utkání Vlašim - České 

Budějovice; Sokolov i v deseti porazil Pardubice, Třinec deklasoval nováčka z 1. srpna, 

20:11 hodin – aktualizace 1. odstavce a rozšíření od 6. odstavce), a jednou dokonce třetí 

verzi zprávy (Výsledky 1. kola druhé fotbalové ligy z 1. srpna, 19:51 hodin – doplnění 

výsledku utkání Opava - Frýdek-Místek).  

U žádné fotbalové ani hokejové zprávy nebyla nutná oprava kvůli chybám, 

překlepům či nesprávným statistickým údajům. 

                                                 
170

 Zbylý, sedmý zápas Karviná – Varnsdorf se neodehrál – viz Fotbalisté Varnsdorfu kvůli infekci 

neodehrají zápas v Karviné z 31. července.  
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5.3.3 Agenturní servis během desátého kola soutěží ročníku 
2015/2016 

Sportovní redakce ČTK vyprodukovala během sledovaného období (což 

znamená od 9. do 11. října 2015 v případě druhé fotbalové ligy a 3. října 2015 v případě 

první hokejové ligy) celkem 28 zpráv; 18 fotbalových a 10 hokejových. Žádná nebyla 

doprovázena ani fotografiemi, ani audio- či videozáznamem. Ve všech případech se 

jednalo o klasické zprávy s prioritou 4.  

Z fotbalových zpráv jich bylo hned čtrnáct doprovázeno klíčovým slovem data 

(osm zpráv
171

 přinášejících výsledky a statistiky jednotlivých duelů, šest zpráv 

shrnujících „holé“ výsledky bez statistik a přinášející tabulku). Slovo tabulka bylo 

použito šestkrát (každý hrací den, v pátek 9. října aktualizována po druhém pátečním 

utkání - Výsledky 10. kola druhé fotbalové ligy z 9. října, 20:23 hodin, v sobotu 10. října 

aktualizována po druhé i po třetí v závislosti na dalších dohraných zápasech toho dne - 

Výsledky 10. kola druhé fotbalové ligy z 10. října, 17:59 hodin; Výsledky 10. kola druhé 

fotbalové ligy z 10. října, 19:04 hodin).  

Z hokejových zpráv jich bylo hned devět doprovázeno klíčovým slovem data 

(sedm zpráv přinášejících výsledky a statistiky jednotlivých duelů, jedna zpráva 

shrnující „holé“ výsledky bez statistik a přinášející tabulku a jedna zpráva shrnující 

veškeré výsledky i se statistikami a přinášející tabulku), slovo tabulka bylo použito 

dvakrát (Výsledky 10. kola první hokejové ligy z 3. října, 19:52 hodin; Výsledky 10. kola 

první hokejové ligy z 3. října, 20:06 hodin), shrnutí bylo použito jednou (Výsledky 10. 

kola první hokejové ligy z 3. října, 20:06 hodin). 

Pouze u fotbalu vydala ČTK čtyřikrát druhou verzi (Výsledky 10. kola druhé 

fotbalové ligy z 9. října, 20:23 hodin – doplnění výsledku utkání Znojmo - Varnsdorf; 

České Budějovice - Olomouc B 1:3 (0:1) z 9. října, 20:28 hodin – doplnění počtu 

diváků; Výsledky 10. kola druhé fotbalové ligy z 10. října, 17:59 hodin – doplnění 

výsledků utkání Frýdek-Místek - Pardubice a Vlašim – Táborsko; Sokolov znovu 

remizoval, Pardubice neudržely tříbrankové vedení z 10. října, 19:32 hodin – celková 

aktualizace zprávy), a jednou dokonce třetí verzi zprávy (Výsledky 10. kola druhé 

fotbalové ligy z 10. října, 19:04 hodin – doplnění výsledku utkání Opava – Hradec 

Králové).  

                                                 
171

 Ačkoliv se odehrálo pouze sedm zápasů, tento nesoulad je způsobený tím, že v případě výsledku a 

statistik duelu České Budějovice - Olomouc B vydala ČTK druhou verzi, kde přidala informaci o počtu 

diváků. 
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U žádné fotbalové ani hokejové zprávy nebyla nutná oprava kvůli chybám, 

překlepům či nesprávným statistickým údajům. 

Při komparaci s prvním kolem u obou soutěží lze vypozorovat, že jak úvodnímu, 

tak desátému kolu je věnována ve sportovním servisu ČTK stejná pozornost. Nárůst 

zpráv u druhé fotbalové ligy je způsoben plným počtem odehraných zápasů (viz 

odložené střetnutí prvního kola Karviná – Varnsdorf), stejně tak nárůst druhých verzí 

jednotlivých zpráv je u druhé fotbalové ligy způsoben absentujícím údajem o počtu 

diváků v případě duelu České Budějovice – Olomouc B u první verze a rovněž 

déletrvajícímu rozložení jednotlivých utkání a větších prodlev mezi nimi.  

 

 

5.3.4 Agenturní servis týden před začátkem jarní části fotbalové ligy 
a týden před začátkem předkola play-off hokejové ligy ročníku 
2015/2016  

Protože ve sledovaném období ještě probíhala závěrečná kola základní části 

první hokejové ligy, byly zprávy jich se týkající ze zkoumání vyňaty. Výsledky 

kvantitativní obsahové analýzy by totiž zkreslovaly.  

Sportovní redakce ČTK vyprodukovala během sledovaného období (což 

znamená od 25. února do 3. března 2016 v případě druhé fotbalové ligy a od 11. února 

do 18. února 2016 v případě první hokejové ligy) celkem 7 zpráv; 3 fotbalové a 4 

hokejové. Žádná nebyla doprovázena ani fotografiemi, ani audio- či videozáznamem. 

Ve všech případech u první hokejové ligy se jednalo o klasické zprávy s prioritou 4, 

zatímco u druhé fotbalové ligy měla prioritu 4 jedna zpráva, zbylé dvě zprávy byly 

označeny prioritou 5.   

ČTK vydala během sledovaného období dvakrát upozornění – vždy se jednalo o 

avízo tiskové konference. V prvním případě to bylo upozornění na tiskovou konferenci 

klubu z Táborska Avízo, 3.3.: TK fotbalového klubu MAS Táborsko před startem... z 25. 

února, 10:14 hodin; v druhém případě to bylo upozornění na tiskovou konferenci 

českobudějovického fotbalového klubu, který v minulé sezoně sestoupil z nejvyšší 

soutěže, Avízo, 2.3.: TK fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice... z 29. února, 

9:00 hodin. 

V případě druhé fotbalové ligy vydala ČTK otvírák ke startu jarní části sezony 

(Ve FNL se znovu rozjedou boje o postup do fotbalové ligy z 3. března, 12:25 hodin). 
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Dosud nezmíněné zprávy se týkaly první hokejové ligy. V jednom případě bylo 

použito klíčové slovo tabulka (Play off první hokejové ligy začne v pátek ze 17. února, 

22:17 hodin) a jednou klíčové slovo data (Individuální statistiky první hokejové ligy po 

základní části z 18. února, 10:27 hodin). Ze zbylých dvou zpráv jedna nabývala 

shrnující podstaty (Kladenští Stach a Bílek lámali ofenzivní rekordy první ligy z 18. 

února, 10:17 hodin), ta druhá podstaty „breaking news“ (Hokejisty Budějovic nově 

povede Bělohlav, Rosol byl odvolán z 18. února, 16:30 hodin).   

 

 

5.3.5 Agenturní servis během momentů rozhodnutí v ročníku 
2015/2016 

Sportovní redakce ČTK vyprodukovala během sledovaného období (což 

znamená 17. května a 21. května 2016 v případě druhé fotbalové ligy a 19. března, 21. 

března, 17. dubna a 22. dubna 2016 v případě první hokejové ligy) celkem 96 zpráv; 35 

fotbalových a 61 hokejových. Je to tedy nejvíce ze všech sledovaných úseků produkce 

ČTK už proto, že právě v těchto okamžicích, takzvaných momentech rozhodnutí, stoupá 

zpravodajská povinnost a rovněž atraktivita sdělení pro abonenty sportovního servisu. 

Zprávy v těchto momentech nabývají všech priorit, s výjimkou priorit 5.
172

 

Ani jedna fotbalová zpráva nebyla doprovázena fotografií, zatímco hned 25 

hokejových mělo fotografický doprovod (10 zpráv k zápasu Litvínov – Karlovy Vary 

17. dubna a 15 zpráv k zápasům 22. dubna: 8 zpráv k utkání Slavia – Litvínov a 7 zpráv 

k utkání Jihlava – Karlovy Vary).  

Všech sedmnáct fotbalových zpráv z 21. května bylo doprovázeno 

audiozáznamem, v případě hokejových zpráv se audiozáznam objevil celkem u 26 

z nich (8 zpráv k zápasu Slavia – Jihlava 17. dubna a 18 zpráv k zápasům 22. dubna: 10 

zpráv k utkání Slavia – Litvínov a 8 zpráv k utkání Jihlava – Karlovy Vary). Žádnou 

sledovanou zprávu nedoprovázel videozáznam.
173

 

Z výše uvedených statistik (počet zpráv, fotografií a audiozáznamů) vyplývá, že 

zlom ve sledovaných jevech se děje tehdy, převezmou-li zápasy baráže o hokejovou 

extraligu režim zpravodajství z extraligy, nikoliv z první ligy.  

                                                 
172

 Podobnosti v podkapitole 5.4 Kvantifikace vybraných metadat, oddíl 5.4.1 Priorita.  
173

 Podrobnosti v podkapitole 5.6 Multimedializace ČTK a druhé nejvyšší české soutěže ve fotbale a 

hokeji.  
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Z fotbalových zpráv jich bylo dvacet doprovázeno klíčovým slovem data (vždy 

osm zpráv přinášejících výsledky a statistiky jednotlivých duelů 28. a 29. kola, pět 

zpráv shrnujících „holé“ výsledky bez statistik a přinášející tabulku
174

), slovo tabulka 

bylo použito šestkrát (tabulka se aktualizovala dvakrát pouze v případě zprávy Výsledky 

28. kola druhé fotbalové ligy, neboť pět utkání mělo výkop v 17:00 hodin, Hradec 

Králové – Sokolov začínalo o půl hodiny později a zbylá střetnutí, tedy Ústí nad Labem 

– Karviná a Znojmo – Vlašim až v 18:00 hodin; v případě 29. kola nebyl k aktualizaci 

tabulky důvod, protože všechny zápasy začínaly shodně v 17:00 hodin), shrnutí bylo 

použito dvakrát (Shrnutí výsledků 28. kola druhé fotbalové ligy ze 17. května, 20:30 

hodin; Shrnutí výsledků 29. kola druhé fotbalové ligy z 21. května, 19:36 hodin).  

Z hokejových zpráv jich bylo 26 doprovázeno klíčovým slovem data (tři zprávy 

přinášející výsledky a statistiky jednotlivých duelů semifinále play-off první ligy, jedna 

zpráva shrnující výsledky jednotlivých duelů semifinále play-off první ligy i se 

statistikami; čtrnáct zpráv přinášejících sestavy a průběžné skóre po třetinách 

v jednotlivých zápasech baráže o hokejovou extraligu, čtyři zprávy přinášející výsledky 

a statistiky jednotlivých zápasů baráže o hokejovou extraligu, dvě zprávy shrnující 

„holé“ výsledky bez statistik a přinášející tabulku a dvě zprávy shrnující veškeré 

výsledky i se statistikami a přinášející tabulku), slovo tabulka bylo použito shodně 

jednou při jednotlivém kole baráže (Výsledky 9. kola baráže o hokejovou extraligu 

ze 17. dubna, 20:52 hodin; Výsledky 11. kola baráže o hokejovou extraligu z 22. dubna, 

20:38 hodin), shrnutí bylo použito třikrát
175

 (Výsledky čtvrtých zápasů semifinále play 

off první hokejové ligy z 19. března, 20:33 hodin; Výsledky 9. kola baráže o hokejovou 

extraligu ze 17. dubna, 21:05 hodin; Výsledky 11. kola baráže o hokejovou extraligu 

z 22. dubna, 20:56 hodin). 

V případě druhé fotbalové ligy vydala ČTK dvakrát profil, a to vždy profil 

postupujícího celku (Fotbalisté Hradce cestují mezi ligami, postupují po dvou letech ze 

17. května, 20:09 hodin; Po týmu FC Karviná bude v nejvyšší soutěži hrát i MFK z 21. 

května, 19:12 hodin). U hokeje tomu tak nebylo, protože z baráže o extraligu 

nepostoupil žádný tým z první ligy, naopak oba extraligové celky příslušnost k nejvyšší 

soutěži uhájily.  

                                                 
174

 V případě závěrečného 29. kola hraného 21. května se zpráva shrnující „holé“ výsledky bez statistik a 

přinášející tabulku objevila pouze jednou, neboť všechna střetnutí měla jednotný výkop v 17:00 hodin.  
175

 Shrnutí v případě 21. dubna 2016, tedy dalšího momentu rozhodnutí, redakce ČTK nevydala, protože 

k němu nebyl důvod. Vzhledem k tomu, že Slavia do baráže o hokejovou extraligu postoupila o čtyři dny 

dříve, hrála se pouze série mezi Jihlavou a Ústím nad Labem.  
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U fotbalu použila ČTK třikrát druhou verzi (Výsledky 28. kola druhé fotbalové 

ligy ze 17. května, 19:29 hodin – doplnění výsledku utkání Hradec Králové- Sokolov; 

Hradec Králové se po roce vrací do první fotbalové ligy ze 17. května, 20:27 hodin – 

celková aktualizace zprávy; Karviná po 17 letech postoupila do první fotbalové ligy z 

21. května, 20:23 hodin – doplnění hlasů od 6. odstavce), a dvakrát dokonce třetí verzi 

zprávy (Výsledky 28. kola druhé fotbalové ligy ze 17. května, 19:56 hodin – doplnění 

výsledků utkání Ústí nad Labem - Karviná a Znojmo – Vlašim; Hradec Králové se po 

roce vrací do první fotbalové ligy ze 17. května, 21:06 hodin – doplnění druhého a 

posledních dvou odstavců a aktualizace třetího odstavce).  

U hokeje použila ČTK druhou verzi sedmkrát (Slavia dorazila v semifinále 

Budějovice a postoupila do baráže z 19. března, 20:58 hodin – doplnění hlasů od 4. 

odstavce; Jihlava rozdrtila Ústí 7:2 a jde do baráže o extraligu z 21. března, 21:00 

hodin - doplnění hlasů od 4. odstavce; Jihlava rozdrtila Ústí 7:2 a jde do baráže o 

extraligu z 21. března, 21:09 – opravení chybného „po dlouhých 12 letech“ na konci 

druhého odstavce na správné „po dlouhých 11 letech“; Litvínov otočil zápas s 

Karlovými Vary a zůstává v extralize ze 17. dubna, 19:09 hodin – rozšíření o hlasy od 2. 

odstavce; Slavia porazila v nájezdech Jihlavu, na Energii ztrácí dva body ze 17. dubna, 

21:55 hodin - rozšíření o hlasy od 3. odstavce; Slavia navzdory výhře nad Litvínovem 

přišla o šanci na extraligu z 22. dubna, 21:28 hodin - rozšíření o hlasy od 2. odstavce; 

Hokejisté Karlových Varů vyhráli v Jihlavě a udrželi extraligu z 22. dubna, 21:40 hodin 

- rozšíření o hlasy od 3. odstavce), zato třetí verzi ani jednou.  

U žádné fotbalové zprávy nebyla nutná oprava kvůli chybám, překlepům či 

nesprávným statistickým údajům. Nicméně, dvě hokejové zprávy opraveny být musely 

– první text byl Jihlava rozdrtila Ústí a jde do baráže o extraligu z 22. dubna, 20:28 

hodin, jenž byl nejprve vydána i s druhou verzí ve 21:00 hodin, přičemž následně ČTK 

přidala varování: „Nepoužívejte tuto zprávu, byla opravena.“
176

 Ve 21:09 vyšla oprava 

s dodatkem „Na konci 2. odstavce jsme opravili chybné: ´po dlouhých 12 letech´ na 

správné: ´po dlouhých 11 letech´.“
177

  

Druhým opraveným textem bylo shrnutí zápasů 9. kola baráže o hokejovou 

extraligu. ČTK nejprve 17. dubna ve 21:11 hodin uveřejnila zprávu Hokejisté Slavie si 

s předstihem zajistili extraligovou účast, aby o dvě minuty později přidala varování: 

                                                 
176

 Viz Infobanka ČTK.  
177

 Tamtéž.  
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„Nepoužívejte tuto zprávu, byla opravena.“
178

 a vydala opravu s dodatkem „V titulku 

jsme opravili chybné: ´Hokejisté Slavie…´ na správné: ´Hokejisté Litvínova…´.“
179

 

Headline se ve sledovaných obdobích objevil devětkrát, třikrát u fotbalu a 

šestkrát u hokeje. Čtyři headliny (dva fotbalové a dva hokejové) měly prioritu 1 a byly 

rozvinuty následnou fleší
180

, zbylé headliny (jeden fotbalový a čtyři hokejové) měly 

prioritu 3.
181

  

Fleš se objevila čtyřikrát (dvakrát u fotbalu, dvakrát u hokeje), pokaždé tehdy, 

rozvíjela-li headline s prioritou 1.
182

 

 

5.4 Kvantifikace vybraných metadat 

Z metadat, která ČTK ve svém zpravodajství používá, byla ke kvantifikaci 

v diplomové práci zvolena tři – priorita, servis a kategorie. 

 

 

5.4.1 Priorita 

Zprávy s prioritou 1 a 2 byly shodně čtyři (dvě fotbalové a dvě hokejové), zpráv 

s prioritou 3 bylo 38 (osm fotbalových a třicet hokejových). Nejvíce zpráv mělo prioritu 

4 – celkem jich bylo 112 (60 fotbalových a 54 hokejových). Pouze čtyři zprávy 

doprovázela priorita 5 (tři fotbalové a jedna hokejová).
183

 Celkem 75 zpráv bylo 

fotbalových a 89 hokejových.  

V prvním sledovaném období, tedy týden před začátkem sezony, měly všechny 

zprávy prioritu 4 (dvě fotbalové a tři hokejové), vyjma avíz, která měla prioritu 5 (jedno 

fotbalové a jedno hokejové).  

Během prvního kola obou soutěží vyšlo ve zpravodajském servisu celkem 26 

zpráv, všechny s prioritou 4 (16 fotbalových a 10 hokejových). 

                                                 
178

 Tamtéž. 
179

 Tamtéž. 
180

 Vždy se jednalo o přelomovou zprávu – postup Hradce Králové (17. května) a Karviné (21. května) do 

první fotbalové ligy a informace o záchraně Litvínova (17. dubna) a Karlových Varů (22. dubna) v baráži 

o hokejovou extraligu.  
181

 V případě fotbalu se jednalo o zprávu, že Hradec Králové zvítězil 2:0 nad Sokolovem a v případě 

porážky Znojma proti Vlašimi může slavit postup do první fotbalové ligy; v případě hokeje o postup 

pražské Slavie (19. března) a Jihlavy (21. března) do baráže o extraligu a následně o konečné výsledky 

utkání 9. kola (17. dubna, Slavia – Jihlava) a 11. kola baráže (22. dubna, Slavia – Litvínov), v nichž se o 

případném postupu nerozhodlo.  
182

 Podrobný výčet headlinů s prioritou 1 viz výše.  
183

 Viz graf č. 2 a 3. 
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Během desátého kola obou soutěží vyšlo ve zpravodajském servisu celkem 28 

zpráv, všechny s prioritou 4 (18 fotbalových a 10 hokejových). 

Týden před začátkem jarní části fotbalové ligy a týden před začátkem předkola 

play-off hokejové ligy vydala ČTK celkem sedm zpráv, pět mělo prioritu 4 (jedna 

fotbalová a čtyři hokejové), dvě fotbalové zprávy měly prioritu 5. 

V období během momentů rozhodnutí vydala ČTK logicky největší množství 

zpráv – celkem 96. 4 zprávy měly prioritu 1 (dvě fotbalové a dvě hokejové), 4 zprávy 

byly označeny prioritou 2 (dvě fotbalové a dvě hokejové), 38 zpráv dostalo prioritu 3 

(osm fotbalových a třicet hokejových), 50 zpráv mělo prioritu 4 (23 fotbalových a 27 

hokejových) a s prioritou 5 nebyla vydána žádná zpráva. Celkový přehled priorit 

zachycují tabulky číslo 3 a 4, jejich zastoupení pak grafy číslo 2 a 3. 

 

 Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 Priorita 4 Priorita 5 

Týden před 

začátkem 

soutěže 

0 0 0 2 1 

Během 1. kola 0 0 0 16 0 

Během 10. 

kola 

0 0 0 18 0 

Týden před 

začátkem 

jarní části 

0 0 0 1 2 

Moment 

rozhodnutí: 

17. května 

1 1 6 10 0 

Moment 

rozhodnutí: 

21. května 

1 1 2 13 0 

CELKEM 2 2 8 60 3 

Tabulka č. 3:  

Počet priorit za jednotlivá vymezená období a jejich celkové shrnutí, druhá fotbalová 

liga.  



   

 

54 

  

 

Graf č. 2:  

Počet priorit vydaných zpráv z druhé fotbalové ligy v servisu ČTK ve sledovaných 

obdobích celkem. 

 

 Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 Priorita 4 Priorita 5 

Týden před 

začátkem 

soutěže 

0 0 0 3 1 

Během 1. kola 0 0 0 10 0 

Během 10. 

kola 

0 0 0 10 0 

Týden před 

začátkem 

předkola 

play-off 

0 0 0 4 0 

Moment 

rozhodnutí: 

19. března 

0 0 4 3 0 

Moment 

rozhodnutí: 

21. března 

0 0 5 1 0 

Moment 

rozhodnutí: 

17. dubna 

1 1 11 11 0 

Moment 

rozhodnutí: 

22. dubna 

1 1 10 12 0 

CELKEM 2 2 30 54 1 

Tabulka č. 4:  

Počet priorit za jednotlivá vymezená období a jejich celkové shrnutí, první hokejová 

liga.  

Zastoupení vydaných zpráv z druhé fotbalové ligy podle 
priorit 

Priorita 1

Priorita 2

Priorita 3

Priorita 4

Priorita 5
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Graf č. 3:  

Počet priorit vydaných zpráv z první hokejové ligy v servisu ČTK ve sledovaných 

obdobích celkem.  

 

 

5.4.2 Servis 

Ve zprávách o druhé fotbalové lize, které analyzuje tato diplomová práce, se 

vyskytlo celkem 10 třímístných kódů na základě příslušnosti k jednomu z pěti 

základních servisů ČTK. Všech 75 zkoumaných fotbalových zpráv logicky patřilo do 

sportovního servisu ČTK a lišily se regionálním kódem (druhé a třetí písmeno). Servisní 

kódy jsou sumarizovány v tabulce číslo 5, vysvětleny jsou v poznámce.
184

 

Nejvíce zpráv (45) měl servis SCE, tedy sportovní zprávy z regionu Praha. Je to 

přirozený jev, daný lokalitou, kde zprávy o soutěži vznikají, případně lokalitou, kde 

hrají domácí týmy z jednotlivých zápasů.  

Kód SCE totiž nemají pouze kupříkladu statistiky týmu Slavoj Vyšehrad, nýbrž i 

veškeré otvíráky (např. Fotbalisté MFK Karviná mohou poprvé postoupit do první ligy 

z 21. května, 3:04 hodin), články s klíčovým slovem tabulka či data (např. Výsledky 28. 

kola druhé fotbalové ligy ze 17. května, 18:55 hodin) a články shrnující dění 

v jednotlivých zápasech (např. Sokolov znovu remizoval, Pardubice neudržely 

tříbrankové vedení z 10. října, 19:32 hodin).  

„Zprávy se generují z událostí, a zatímco v první fotbalové lize a hokejové 

extralize platí, že co zápas, to jedna událost (takže každá zpráva pak má regionální kód 

podle dějiště zápasu), u nižších soutěží a u jiných kolektivních sportů je jen jedna 

                                                 
184

 SBN: Sport - Jihomoravský kraj; SCB: Sport - Jihočeský kraj; SCE: Sport – Praha; SHK: Sport – 

Královehradecký kraj; SKV: Sport – Karlovarský kraj; SOL: Sport – Olomoucký kraj; SOV: Sport – 

Moravskoslezský kraj; SPU: Sport – Pardubický kraj; SSC – Sport: Středočeský kraj; SUL: Sport – 

Ústecký kraj. 

Zastoupení vydaných zpráv z první hokejové ligy podle priorit  

Priorita 1

Priorita 2

Priorita 3

Priorita 4

Priorita 5
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událost pro všechny zápasy daného hracího dne. Všechny z ní odvozené zprávy pak 

mají centrální kód SCE,“
185

 vysvětlil vedoucí sportovní redakce Ladislav Josef. „Není 

to úplně ideální, ale jinak to nejde. Není možné zpravodajství, které se pak v médiích 

objevuje jako jeden celek, rozdrobit do jednotlivých zápasů,“
186

 dodal Josef. 

Ostatní zprávy s klíčovým slovem data mají jiné servisní kódy s daným krajem 

tehdy, přinášejí-li výsledek a statistiky ze zápasu mužstva, jež v tomto kraji hraje na 

domácím hřišti (viz SBN: Znojmo; SCB: České Budějovice, Táborsko; SHK: Hradec 

Králové; SKV: Sokolov; SOL: Olomouc „B“; SOV: Frýdek-Místek, Karviná, Opava, 

Třinec; SPU: Pardubice; SSC: Vlašim; SUL: Ústí nad Labem, Varnsdorf). Jedná se 

ovšem pouze o výsledkový a statistický servis, nikoliv o text o průběhu zápasu; ten má 

kód SCE (vysvětlení viz výše).  

 

 SBN SCB SCE SHK SKV SOL SOV SPU SSC SUL 

Týden před 

začátkem 

soutěže 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Během 1. 

kola 

0 0 11 0 1 0 3 0 1 0 

Během 10. 

kola 

1 2 11 0 0 0 3 0 1 0 

Týden před 

začátkem 

jarní části 

0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Moment 

rozhodnutí: 

17. května 

1 0 11 1 0 1 1 1 0 2 

Moment 

rozhodnutí: 

21. května 

0 0 10 0 1 0 4 0 1 1 

CELKEM 4 5 45 1 2 1 11 1 3 3 

Tabulka č. 5:  

Počet jednotlivých servisních kódů a jejich celkové shrnutí, druhá fotbalová liga.  

                                                 
185

 Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 10. 3. 2017. 
186

 Tamtéž. 
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Ve zprávách o první hokejové lize, které analyzuje tato diplomová práce, se 

vyskytlo celkem 7 třímístných kódů na základě příslušnosti k jednomu z pěti základních 

servisů ČTK. Všech 89 zkoumaných hokejových zpráv logicky patřilo do sportovního 

servisu ČTK a lišily se regionálním kódem (druhé a třetí písmeno). Servisní kódy jsou 

sumarizovány tabulce číslo 6, vysvětleny jsou v poznámce.
187

 

Nejvíce zpráv (51) měl servis SCE, tedy sportovní zprávy z regionu Praha. Je to 

podobně jako v případě druhé fotbalové ligy přirozený jev, daný lokalitou, kde zprávy o 

soutěži vznikají, případně lokalitou, kde hrají domácí týmy z jednotlivých zápasů. Kód 

SCE totiž nemají pouze kupříkladu statistiky týmu Slavia Praha, nýbrž i veškeré 

otvíráky (např. Karlovarští hokejisté se dnes mohou zachránit v extralize z 22. dubna, 

3:06 hodin), články s klíčovým slovem tabulka či data (např. Výsledky 1. kola první 

hokejové ligy z 9. září, 20:57 hodin) a články shrnující dění v jednotlivých zápasech 

(např. Vedoucí Slavia vyhrála v Litoměřicích a uspěla pošesté za sebou z 3. října, 20:58 

hodin).  

Ostatní zprávy s klíčovým slovem data mají jiné servisní kódy s daným krajem 

tehdy, přinášejí-li výsledek a statistiky ze zápasu mužstva, jež v tomto kraji hraje na 

domácím hřišti (viz SCB: České Budějovice; SJI: Jihlava, Třebíč; SOL: Prostějov, 

Přerov, Šumperk; SOV: Havířov; SSC: Benátky nad Jizerou, Kladno; SUL: Kadaň, 

Litoměřice, Most, Ústí nad Labem).  

Vznikaly-li ohlasové texty (tedy při momentech rozhodnutí) na místě 

hokejového utkání, měly i servisní kód daného regionu (např. K baráži přistoupíme 

zodpovědně, slibuje Melenovský z 21. března, 21:43 hodin, kód SJI; ohlasy jihlavského 

útočníka Marka Melenovského a brankáře Jakuba Škarka). 

Protože barážové duely (momenty rozhodnutí 17. a 22. dubna) přebírají režim 

zápasů v hokejové extralize, mění se zde i servisní kód. Na rozdíl od druhé fotbalové 

ligy, kde si například headline i fleš o postupu Karviné do nejvyšší soutěže držely kód 

SCE, přejímaly headliny i fleše o setrvání Litvínova (Hokejisté Litvínova se zachránili v 

extralize. V 9. kole baráže porazili obhájci loňského titulu Karlovy Vary 3:2, i když 

prohrávali už 0:2. ze 17. dubna, 17:57 hodin) a Karlových Varů (Hokejová extraliga 

zůstane v příštím ročníku ve stejném složení. Po Litvínovu si v baráži zajistily účast i 

Karlovy Vary vítězstvím v Jihlavě 6:2. z 22. dubna, 20:29 hodin) v nejvyšší soutěži 

                                                 
187

 SCB: Sport - Jihočeský kraj; SCE: Sport – Praha; SJI: Sport – kraj Vysočina; SOL: Sport – 

Olomoucký kraj; SOV: Sport – Moravskoslezský kraj; SSC – Sport: Středočeský kraj; SUL: Sport – 

Ústecký kraj. 
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servisní kódy regionů domácích týmů (v případě 17. dubna a utkání Litvínov – Karlovy 

Vary SUL, v případě 22. dubna a utkání Jihlava – Karlovy Vary SJI). „Postup do první 

fotbalové ligy a do baráže (…) má kód SCE, baráž už bereme ve zpravodajství na 

úrovni nejvyšší soutěže, takže s jednotlivými regionálními kódy,“
188

 potvrdil vedoucí 

sportovní redakce Ladislav Josef. 

Ve sledovaných obdobích došlo ke dvěma pomýlením v uvedení servisního 

kódu, vždy během 1. kola 9. září. Statistiky duelů Kladno – Slavia (20:49 hodin, Kladno 

– Slavia 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 – 0:0)) a Šumperk – Třebíč (20:52 hodin, 

Šumperk – Třebíč 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 – 0:0)) doprovázel místo kódů 

SSC, resp. SOV servisní kód SCE.  

 

 SCB SCE SJI SOL SOV SSC SUL 

Týden před 

začátkem 

soutěže 

1 2 0 0 1 0 0 

Během 1. 

kola 

0 5 0 1 1 1 2 

Během 10. 

kola 

1 3 1 2 1 0 2 

Týden před 

začátkem 

předkola 

play-off 

1 3 0 0 0 0 0 

Moment 

rozhodnutí: 

19. března 

0 6 0 0 0 0 1 

Moment 

rozhodnutí: 

21. března 

0 4 2 0 0 0 0 

Moment 

rozhodnutí: 

17. dubna 

0 14 0 0 0 0 10 

Moment 

rozhodnutí: 

22. dubna 

0 14 0 0 0 0 10 

CELKEM 3 51 3 3 3 1 25 

Tabulka č. 6:  

Počet jednotlivých servisních kódů a jejich celkové shrnutí, první hokejová liga.  

                                                 
188

 Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 10. 3. 2017. 
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5.4.3 Tematické kategorie 

Ani jedna ze zkoumaných zpráv v rámci této magisterské práce nebyla zařazena 

k jediné tematické kategorii, u každé zprávy byla vždy kombinace dvou a více kategorií. 

U všech 75 fotbalových zpráv byla kombinace FOT-fotbal a SPO-sport, u všech 

89 hokejových zpráv byla kombinace HOK-hokej a SPO-sport.
189

 Čím více kategorií a 

čím více kombinací se v nabízeném servisu ČTK objevuje, tím spíše se jedná o události 

celospolečenského a celosvětového dopadu. 

U druhé fotbalové a první hokejové ligy tomu tak není, u všech analyzovaných 

zpráv se vyskytuje pouze pět různých kategorií.  

V případě fotbalu se jen u čtyř zpráv stalo, že by byly doprovázeny ještě jinou, 

třetí kategorií – třikrát to byla kategorie DEN-deníky a avíza (Avízo, 29.7.: TK 

fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice... z 24. července, 10:00 hodin; Avízo, 

3.3.: TK fotbalového klubu MAS Táborsko před startem... z 25. února, 10:14 hodin; 

Avízo, 2.3.: TK fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice... z 29. února, 9:00 

hodin) a jedna kategorie EFM-firmy (Karviná věří, že ligu zahájí už na novém stadionu 

z 21. května, 22:08 hodin; ve zprávě se hovoří o problémech dosavadního hlavního 

partnera klubu, o firmě OKD).  

V případě hokeje se stalo dokonce jen u jedné zprávy, že by byla doprovázena 

ještě jinou, třetí kategorií – byla to kategorie DEN-deníky a avíza (Avízo, 7.9.: TK 

prvoligového hokejového klubu Motor České... z 1. září, 15:43 hodin).  

Počet kategorií zpráv u druhé fotbalové ligy sumarizuje tabulka číslo 7, 

jednotlivé zkratky jsou vysvětleny v poznámce.
190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189

 V případě fotbalových zpráv jsou slova „fotbal“ a „sport“ i klíčovými slovy, v případě hokejových 

zpráv jsou rovněž klíčovými slovy „hokej“ a „sport“.  
190

 DEN – deníky a avíza; EFM – firmy; FOT – fotbal; SPO – sport.  
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 DEN EFM FOT SPO 

Týden před 

začátkem soutěže 

1 0 3 3 

Během 1. kola 0 0 16 16 

Během 10. kola 0 0 18 18 

Týden před 

začátkem jarní části 

2 0 3 3 

Moment 

rozhodnutí: 17. 

května 

0 0 18 18 

Moment 

rozhodnutí: 21. 

května 

0 1 17 17 

CELKEM 3 1 75 75 

Tabulka č. 7:  

Přehled jednotlivých kategorií a jejich celkové shrnutí, druhá fotbalová liga.  

 

Počet kategorií zpráv u první hokejové ligy sumarizuje tabulka číslo 8, 

jednotlivé zkratky jsou vysvětleny v poznámce.
191

 

 DEN HOK SPO 

Týden před začátkem 

soutěže 

1 4 4 

Během 1. kola 0 10 10 

Během 10. kola 0 10 10 

Týden před začátkem 

předkola play-off 

0 4 4 

Moment rozhodnutí: 

19. března 

0 7 7 

Moment rozhodnutí: 

21. března 

0 6 6 

Moment rozhodnutí: 

17. dubna 

0 24 24 

Moment rozhodnutí: 

22. dubna 

0 24 24 

CELKEM 1 89 89 

Tabulka č. 8:  

Přehled jednotlivých kategorií a jejich celkové shrnutí, první hokejová liga. 

 

 

 

                                                 
191

 DEN – deníky a avíza; HOK – hokej; SPO – sport.  



   

 

61 

  

5.5 Agenturní servis na příkladu vybraných zápasů 

Zkoumanými zápasy, na jejichž příkladu bude ilustrována struktura agenturního 

servisu, byla zvolena vždy první střetnutí prvního kola druhé fotbalové ligy (Ústí nad 

Labem – Táborsko) a prvního kola první hokejové ligy (Benátky nad Jizerou – 

Prostějov).  

Níže nastíněná struktura agenturního servisu byla dodržována ve všech zápasech 

prvního a desátého kola u obou soutěží. Odchylky od těchto duelů jsou popsány dále.    

  

 

5.5.1 Druhá fotbalová liga 

 Úvodní zápas druhé fotbalové ligy v ročníku 2015/2016 se konal jako páteční 

předehrávka 31. července od 17 hodin, Ústí nad Labem přivítalo Táborsko.  

 O den dříve vyšel v 15:41 hodin otvírák Startuje druhá fotbalová liga, poprvé 

jen s 15 týmy, jenž ovšem nebyl otvírákem k prvnímu kolu, ale k celé sezoně. I zde je 

patrný rozdíl oproti nejvyšší soutěži, první fotbalové lize, kde otvíráky vycházejí ke 

každému kolu zvlášť, navíc speciální otvíráky mají i jakékoli předehrávané či 

dohrávané duely.  

 Zmíněný otvírák k nové sezoně druhé fotbalové ligy byl pojat jako pozvánka a 

jako připomenutí základních faktů.
192

 Zároveň v něm byly nastíněny postupové ambice 

některých klubů
193

 či které týmy budou mít potíže se záchranou. 

 Abonenti tedy v dalších kolech (i sledovaném desátém) nedostávají žádné 

otvíráky, přesto se o tom, že se další kolo druhé fotbalové ligy bude hrát, dozvědí. 

Zmínky o blížících se zápasech (i s přesnými časy výkopů) naleznou vždy v Deníku 

sportovního zpravodajství ČTK či v (Předběžném) plánu sportovního zpravodajství 

ČTK. V plánu se odběratelé sportovního servisu ČTK dozvědí i to, že dění ve fotbalové 

lize bude ČTK pokrývat textově.  

                                                 
192

 „V pátek začíná 23. ročník Fotbalové národní ligy, druhé nejvyšší domácí soutěže. Poprvé se bude hrát 

jen s 15 účastníky, neboť po sestupu Mostu a Kolína nedostal licenci Žižkov a třetí postupující z ČFL se 

nenašel. Hrát se tak bude o dvě postupová místa do první ligy, ale sestoupí pouze jeden tým. V minulé 

sezoně zvítězila Sigma Olomouc, kterou z MSFL nahradí její rezerva. Hanácký celek tak jako jediný má 

zastoupení v obou nejvyšších soutěžích. Druhý Varnsdorf se postupu kvůli nevyhovujícímu zázemí vzdal, 

o patro výše díky tomu zamířil Zlín.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
193

 V této části textu bylo zmíněno i Táborsko, tedy aktér sledovaného a rozebíraného zápasu v této 

diplomové práci – „Postupové ambice mají také Táborsko, Sokolov či Pardubice. ´Jestliže jsme v 

minulém ročníku skončili na šestém místě, je nasnadě, že se chceme pohybovat výše. Prvnímu nebo 

druhému místo se rozhodně nebráníme,´ řekl výkonný ředitel Táborska Tomáš Samec.“ – viz doslovný 

přepis z Infobanky ČTK. 
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 První zpráva v pátek 31. července týkající se druhé ligy byla zpráva výjimečné 

události, z níž nelze činit vždy platný závěr. Ve 12:59 hodin totiž ČTK vydala 

mimořádnou zprávu Fotbalisté Varnsdorfu kvůli infekci neodehrají zápas v Karviné, 

kde informovala o důvodu odkladu utkání a o náhradním termínu střetnutí. Zpráva 

s prioritou 4 v tomto případě splnila základní zpravodajskou povinnost především 

v tom, aby odběratelé věděli, že se tento duel neodehraje, a aby s ním ve svém 

sportovním zpravodajství nepočítali. 

 Na rozdíl od nejvyšší české fotbalové soutěže nevydává u druhé ligy ČTK 

poločasové statistiky a sestavy. První zpráva týkající se sledovaného zápasu Ústí nad 

Labem – Táborsko tak vyšla až v 18:52 hodin: Výsledek 1. kola druhé fotbalové ligy. 

ČTK v ní přinesla informaci, o jakou soutěž se jedná, kolikáté kolo se hraje, kdo hrál 

proti komu, s jakým výsledkem a jaké skóre bylo po prvním poločase.
194

 

 První kolo druhé fotbalové ligy je v mnoha ohledech pro zpravodajství 

specifické, nedělá se z něho tabulka, tudíž ani tentokrát nepřidala ČTK k tomuto 

výsledku průběžnou tabulku soutěže. To se změnilo až s druhým kolem, kdy po každém 

dílčím výsledku vydává ČTK aktualizovanou tabulku.  

 Samotný výsledek duelu Ústí nad Labem – Táborsko použijí odběratelé většinou 

do svého výsledkového servisu, případně ho lze zařadit kupříkladu do rubriky Právě se 

stalo a podobně. Důležitost tohoto střetnutí není tak vysoká, aby se například posílalo 

SMS zprávou či sdílelo na facebookovém či twitterovém účtu dané redakce.  

 V 19:01 hodin vydala ČTK podrobnější informace o utkání Ústí nad Labem – 

Táborsko, kde abonenty informovala
195

 o střelcích branek, jací byli rozhodčí, kdo dostal 

žlutou, případně červenou kartu, kolik na zápas dorazilo diváků, jaké byly sestavy obou 

celků (včetně střídání) a kdo oba týmy trénuje.
196

 Toto je schéma informací o daném 

střetnutí, které ČTK dodržuje i v ostatních zápasech kola. 

 Vzhledem k tomu, že se v pátek hrál pouze jeden předehrávaný duel a nejednalo 

se kupříkladu o zápas Českých Budějovic či Hradce Králové, tedy týmů s postupovými 

                                                 
194

 „Fotbalová národní liga - 1. kolo: Ústí nad Labem - Táborsko 1:1 (0:1).“ – viz doslovný přepis 

z Infobanky ČTK. 
195

 O zdrojovém zázemí viz podkapitola 5.2.  
196

 „1. kolo druhé fotbalové ligy: 

Ústí nad Labem - Táborsko 1:1 (0:1) 

Branky: 82. Eliáš - 19. Ciku. Rozhodčí: Berka - Vlasjuk, Černý. ŽK: Králík (Ústí). Diváci: 1338. 

Sestavy: Zacharda - Zeman, Rašo, Zukič, Šnirc - Peterka - Eliáš, Martykán (56. Miskovič), Králík (74. 

Leibl), Novotný - Hošek (46. Smola). Trenér: Němec. 

Táborsko: Toma - Hanzlík, Ciferský, Mráz, Hovorka - Ciku, Šiml, Nešický (69. Sladký), Javorek, Džafič 

- Slepička. Trenér: Frňka.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
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ambicemi, je na místě otázka, zda abonenti mohli očekávat i textový doprovod 

statistických údajů. „U předehrávky nebo dohrávky by měl být krátký text vždy. Pokud 

někdy z důvodů kolize s významnějšími událostmi text chybí, tak je to chyba,“
197

 

upozorňuje vedoucí sportovní redakce ČTK Ladislav Josef. 

ČTK tedy v 19:18 hodin, čili přibližně půl hodiny po skončení zápasu, vydala 

zprávu Druhá fotbalová liga začala remízou Ústí s Táborskem 1:1 o délce dvou 

odstavců.  

V prvním odstavci, tedy perexu, ČTK připomněla, že se jednalo o první utkání 

nového soutěžního ročníku, kdo hrál proti komu, jak střetnutí skončilo a kdo dával góly. 

V druhém odstavci, tedy části, která už je méně důležitá než perex a jež přináší spíše 

doplňkové informace zasazené do historických a oborových souvislostí, ČTK 

připomněla vstup obou celků do ročníku 2014/2015, a zaznamenala i zajímavost 

v sestavě Ústí nad Labem.
198

   

Tím informování ČTK o utkání Ústí nad Labem – Táborsko skončilo. V dalších 

dnech, tedy v sobotu 1. srpna a v neděli 2. srpna, přinášela v podobném režimu a 

v podobné posloupnosti informace o zbylých duelech úvodního kola soutěže. Rozdíl byl 

ale v tom, že z důvodu většího počtu zápasů a větších rozestupů mezi nimi vydala ČTK 

několik dalších a rozsahově delších textů. 

V sobotu 1. července se od 10:15 hodin hrály zápasy Sokolov – Pardubice a 

Třinec – Olomouc B. Ve 12:09 hodin ČTK vydala Výsledky 1. kola druhé fotbalové 

ligy, kde ovšem ještě přidala další program tohoto hracího dne.
199

 Ve 12:13 hodin ČTK 

přidala statistiky k prvnímu utkání Sokolov - Pardubice 1:0 (0:0) a o tři minuty později i 

k druhému dopolednímu střetnutí Třinec - Olomouc B 5:1 (3:1). Neboť oba zápasy jsou 

pro abonenty zajímavé (Sokolov či Pardubice mají postupové ambice, zajímavý je 

institut rezervního týmu prvoligové Sigmy Olomouc), vydala pak ČTK ve 12:36 hodin 

pětiodstavcový text Sokolov i v deseti porazil Pardubice, Třinec deklasoval nováčka 

                                                 
197

 Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 6. 3. 2017. 
198

 „Zahajovací zápas nového ročníku druhé fotbalové ligy mezi Ústím nad Labem a Táborskem skončil 

remízou 1:1. Jihočechy poslal do vedení v 19. minutě Elvist Ciku, domácí vyrovnali až osm minut před 

koncem zásluhou Josefa Eliáše. 

Oba soupeři tak vstoupili do sezony stejným výsledkem jako před rokem. Tehdy Táborsko hrálo 1:1 se 

Sokolovem, zatímco Ústí, za které dnes v útoku nastoupil i bývalý hráč Sparty nebo Liberce Miroslav 

Slepička, remizovalo ve Varnsdorfu.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
199

 „Fotbalová národní liga - 1. kolo: 

Sokolov - Pardubice 1:0 (0:0), Třinec - Olomouc 5:1 (3:1), 

17:00 Vlašim - České Budějovice, 

18:00 Opava - Frýdek-Místek.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
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(perex a dva odstavce o zápasu Olomouce B a následně dva odstavce o zápasu 

Sokolova). 

„S dopoledními zápasy druhé fotbalové ligy není možné čekat do pozdního 

odpoledne,“
200

 připomíná Ladislav Josef další důvod, proč ČTK vydává text v průběhu 

víkendového dne na několik etap.  

Protože se od 17 hodin hrálo utkání Vlašim – České Budějovice, vydala ČTK 

v 18:59 hodin druhou verzi zprávy Výsledky 1. kola druhé fotbalové ligy, kam přidala 

konečný výsledek zmíněného střetnutí. V 19:28 hodin následně přidala i statistiky 

Vlašim - České Budějovice 1:1 (1:1).  

Od 18 hodin se hrálo poslední sobotní utkání Opava – Frýdek Místek. ČTK 

proto vydala v 19:51 hodin třetí verzi zprávy Výsledky 1. kola druhé fotbalové ligy, kam 

přidala konečný výsledek zmíněného střetnutí. V 19:56 hodin následně přidala i 

statistiky Opava - Frýdek-Místek 1:0 (0:0).  

Ve 20:10 hodin ČTK rozšířila zprávu Sokolov i v deseti porazil Pardubice, 

Třinec deklasoval nováčka (aktualizovala první odstavec a zprávu rozšířila od šestého 

odstavce), kdy přidala dva odstavce o utkání Českých Budějovic a jeden o duelu Opavy. 

O utkání Ústí nad Labem – Táborsko ve zprávě ČTK nebyla jediná zmínka.  

To je kupříkladu rozdíl, jak o této soutěži informují zpravodajské servery 

iDNES.cz a iSport.cz, které čtenáři nabízí zpravodajství o jednom kole v jednom 

souhrnném článku. „Čtenář má ucelené zpravodajství z víkendového kola na jednom 

místě, nemusí pátrat. Výjimkou jsou dohrávky v týdnu, tam ten časový odstup je příliš 

velký na to, aby se oživoval starý článek,“
201

 vysvětluje editor sportovní rubriky 

iDNES.cz Jaroslav Roubal. 

V neděli 2. srpna se hrál jediný duel, od 10:15 hodin Vyšehrad – Znojmo. Ve 

12:06 hodin vydala ČTK jednoduchou zprávu s výsledkem tohoto duelu Výsledky 1. 

kola druhé fotbalové ligy. Jak je patrné, zde došlo k procesní chybě – správný titulek 

zprávy by měl být Výsledek (…). Ve 12:14 hodin následně ČTK odběratelům nabídla 

statistiky o tomto zápasu Vyšehrad - Znojmo 0:4 (0:2) a ve 12:34 hodin vydala ČTK 

shrnující zprávu o délce tří odstavců o zmíněném utkání Vyšehrad při premiéře v druhé 

lize prohrál doma se Znojmem 0:4. V této zprávě nebyla jediná zmínka o páteční 

předehrávce či sobotních duelech. 

                                                 
200

 Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 6. 3. 2017. 
201

 Vlastní e-mailový rozhovor s Jaroslavem Roubalem z 22. 1. 2017. 
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Tím informování ČTK o prvním kole druhé fotbalové ligy skončilo.
202

  

 

 

5.5.1.1 Odchylky u desátého kola 

 Cílem této podkapitoly je zjistit, zda v informování ČTK o 10. kole druhé 

fotbalové ligy dochází k nějakým změnám oproti úvodnímu kolu.  

 Největším rozdílem je zvýšení počtu vydaných zpráv, kdy místo šestnácti 

(během prvního kola) jich ČTK vydala o dvě více. Důvodem byl plný počet odehraných 

utkání (viz odložený duel prvního kola Karviná – Varnsdorf).  

 Již v pátek 9. října se odehrály dvě předehrávky (České Budějovice – Olomouc 

B od 18 hodin a Znojmo – Varnsdorf od 18:30 hodin), proto vyšel i první souhrnný text 

ve 21:03 hodin Fotbalisté Znojma porazili poslední Varnsdorf a vedou druhou ligu. 

Zajímavostí byla druhá verze statistik k duelu Českých Budějovic a rezervy prvoligové 

Olomouce, kdy v té první (19:58 hodin, České Budějovice - Olomouc B 1:3 (0:1)) 

nevyšla informace o počtu diváků. ČTK tento údaj doplnila ve 20:28 hodin.  

Důvodem mohlo být to, že hlasatel na tomto střetnutí počet diváků nenahlásil a 

informace byla následně převzata až z oficiálního zápisu o utkání. Mohlo se rovněž stát, 

že pracovník internetového serveru onlajny.com
203

 údaj nezaslechl.  

V sobotu 10. října se dopoledne hrál jediný duel (od 10:15 hodin, Třinec – 

Sokolov), i tak ČTK vydala ve 12:13 hodin shrnující text v délce dvou odstavců Sokolov 

znovu remizoval, ale stále drží neporazitelnost. Zbylé duely se hrály v odpoledních 

hodinách (16:00 Frýdek-Místek - Pardubice, Vlašim - Táborsko, 18:00 Opava - Hradec 

Králové), ČTK ale nevydávala druhou verzi zprávy po prvních dvou odpoledních 

zápasech, ale až po tom posledním (19:32 hodin, Sokolov znovu remizoval, Pardubice 

neudržely tříbrankové vedení). ČTK tuto zprávu celkově aktualizovala, změnila titulek i 

první odstavec, kdy místo informací o Sokolovu začala informacemi o Pardubicích, a do 

dalších odstavců začlenila zpravodajství o zbylých duelech.  

V neděli 11. října se od 10:15 hodin konal jediný zápas Vyšehrad – Ústí nad 

Labem a i když to bylo jedno utkání, jak velí zvyklosti sportovního servisu ČTK, vyšla 

o něm zpráva o délce tří odstavců (12:41 hodin, Ústí porazilo Vyšehrad a posunulo se 

do čela druhé ligy).  
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 Podrobné kvantifikační statistiky formátů zpráv a dalších žánrů a kvantifikaci vybraných metadat lze 

nalézt v podkapitolách 5.3 a 5.4.  
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 Podrobnosti viz podkapitola 5.2 Zdrojové zázemí.  
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Zde je ovšem vydání samostatného textu opodstatněné, neboť hlavní 

zpravodajské sdělení zní, že druhá fotbalová liga má nový vedoucí celek. Touto zprávou 

informování ČTK o desátém kole druhé fotbalové ligy skončilo.
204

 

Z výše zmíněného vyplývá, že ve zpravodajství ČTK u prvního a desátého kola 

nelze činit rozdíly. Systém a struktura sportovního servisu zůstává stejná, dodržují se 

postupy a zákonitosti. Nedochází tedy k tomu, že by úvodnímu kolu byla věnována 

větší pozornost.  

 

 

5.5.1.2 Odchylky u momentů rozhodnutí  

 „Rozhodujícím zápasům ve druhém fotbalové lize (těm, po nichž je možné už 

slavit postup) věnujeme větší pozornost v podstatě na úrovni zpravodajství z první ligy. 

Na tyto zápasy vyjíždí náš redaktor,“
205

 přibližuje vedoucí sportovní redakce Ladislav 

Josef.  

Je tedy jasné, že v případě momentů rozhodnutí, tedy 17. května, kdy po 28. kole 

získal jistotu postupu Hradec Králové, a 21. května, kdy po 29. kole získala jistotu 

postupu Karviná, bude struktura zpravodajství ČTK mírně pozměněná, zachovávající 

sice postupy nastíněné v předchozích kapitolách, ale přidávající větší informační 

hodnotu.  

Rozdíl můžeme sledovat i mezi 17. květnem a 21. květnem. Hradec Králové měl 

před 28. kolem pozici v tabulce takovou, že pokud by zvítězil nad Sokolovem a Znojmo 

prohrálo s Vlašimí, oslavil by postup. Zato Karviná měla před 29. kolem pozici 

v tabulce takovou, že pokud by vyhrála nad Pardubicemi, o postupovou pozici už 

nemohla přijít.  

Zatímco tedy Hradec Králové musel spoléhat i na výsledek jiného utkání, 

Karviná nikoliv. I to byl důvod, proč sportovní redakce ČTK vydala pouze 21. května 

ranní otvírák (3:04 hodin, Fotbalisté MFK Karviná mohou poprvé postoupit do první 

ligy), tříodstavcový text, kde ČTK připomněla, za jakých podmínek Karviná postoupí 
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 Podrobné kvantifikační statistiky formátů zpráv a dalších žánrů a kvantifikaci vybraných metadat lze 

nalézt v podkapitolách 5.3 a 5.4. 
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 Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 6. 3. 2017. 
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do nejvyšší domácí soutěže, jaká je situace v tabulce a jaká je historie klubu MFK 

Karviná.
206

 

Další odchylka nastává v (Předběžném) plánu sportovního zpravodajství ČTK. V 

něm se odběratelé sportovního servisu ČTK tentokrát dozvědí i to, že dění ve fotbalové 

lize bude ČTK pokrývat nejen textově, ale i zvukově.  

V případě obou sledovaných kol bylo stejné, že se všechny zápasy hrály v jeden 

den (17. května: 17:00 Frýdek-Místek – Třinec, Olomouc B - Opava, Pardubice - České 

Budějovice, Varnsdorf – Vyšehrad, 17:30 Hradec Králové - Sokolov, 18:00 Ústí nad 

Labem - Karviná, Znojmo – Vlašim), dokonce v druhém případě i ve shodný čas (21. 

května: 17:00 Karviná - Pardubice, Opava – Znojmo, Sokolov – Táborsko, Třinec – 

Varnsdorf, Ústí nad Labem - Hradec Králové, Vlašim - Frýdek-Místek, Vyšehrad - 

České Budějovice). I to zjednodušuje režii zpravodajství, situace v tabulce je 

přehlednější a servis je pro abonenty pohodlnější.  

V případě zápasů 28. kola od 17 hodin dodržovala ČTK servisní režim nastíněný 

v podkapitolách výše (18:55 hodin, Výsledky 28. kola druhé fotbalové ligy; 18:57 hodin, 

Varnsdorf - Vyšehrad 6:1 (4:0); 19:01 hodin, Pardubice - České Budějovice 2:0 (1:0); 

19:02 hodin, Olomouc B - Opava 1:1 (1:0); 19:08 hodin, Frýdek-Místek - Třinec 1:1 

(1:1)). Na vydání textu ale čekala na klíčový zápas Hradec Králové – Sokolov. Po jeho 

skončení vydala v 19:23 hodin ČTK headline o prioritě 3 Fotbalisté Hradce Králové 

zvítězili ve druhé lize 2:0 nad Sokolovem a již dnes mohou slavit návrat do první ligy, 

pokud Znojmo podlehne Vlašimi.  

O šest minut později ČTK tento headline rozšířila na klasickou zprávu o prioritě 

3 Hradec Králové je blízko návratu do první fotbalové ligy, kde ve čtyřech odstavcích 

vysvětlila momentální situaci v tabulce, možnosti (ne)postupu a nastínila vývoj duelu se 

Sokolovem. O zbylých střetnutích v textu nebyla zmínka. Následně ČTK vydala 

aktualizované výsledky a tabulku (19:29 hodin, Výsledky 28. kola druhé fotbalové ligy) 

a statistiky k duelu (19:30 hodin, Hradec Králové - Sokolov 2:0 (2:0)).  

                                                 
206

 „Fotbalisté MFK Karviná dnes mohou 13 let po založení klubu poprvé postoupit do první ligy. V 

předposledním kole druhé ligy přivítají na svém hřišti od 17:00 Pardubice, a pokud zvítězí, nemohou už o 

postupovou pozici přijít. 

Karviná je v tabulce druhá a má tříbodový náskok před třetím Znojmem. Jelikož má s tímto soupeřem 

lepší bilanci ze vzájemných zápasů, stačí jí k postupu vyhrát jedno ze dvou zbývajících utkání. Znojmo 

dnes nastoupí v Opavě. 

MFK Karviná odkoupil fotbalová práva od FC Karviná, který koncem 90. let odehrál dvě sezony v 

nejvyšší soutěži, ale nakonec zanikl. Už v úterý si postup vybojoval Hradec Králové, který se do nejvyšší 

soutěže vrátí po roce.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
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Klíčový zápas Znojmo – Vlašim se hrál od 18 hodin a ČTK v 19:52 hodin 

vydala headline o prioritě 1 Fotbalisté Hradce Králové se po roce vracejí do první ligy. 

Třetí Znojmo podlehlo Vlašimi 0:4 a dva zápasy před koncem druhé ligy na ně ztrácí 6 

bodů.  

O tři minuty později byl tento headline rozšířen tříodstavcovou fleší, kde ČTK 

připomněla situaci v tabulce, nastínila možnosti druhého postupujícího a stručně 

představila historii hradeckého fotbalového klubu.
207

 

V 19:56 hodin ČTK vydala třetí verzi zprávy Výsledky 28. kola druhé fotbalové 

ligy, kam dodala zbylé výsledky a aktualizovala tabulku. Následně ve 20:09 nabídla 

abonentům profil (vizitku) postupujícího klubu Fotbalisté Hradce cestují mezi ligami, 

postupují po dvou letech (v profilu byl zmíněn rok založení, klubové barvy, internetové 

stránky, největší úspěchy, bilance v české lize, stadion, trenéři, současné i bývalé opory 

a další zajímavosti).  

Teprve posléze ČTK vydávala statistiky k utkáním, která se hrála od 18 hodin 

(20:13 hodin, Znojmo - Vlašim 0:4 (0:1); 20:14 hodin, Ústí nad Labem - Karviná 1:3 

(1:1)). Ve 20:27 hodin pak ČTK aktualizovala zprávu Hradec Králové se po roce vrací 

do první fotbalové ligy, kde se opět primárně věnovala postupu královehradeckých 

fotbalistů, připomněla i nejistou budoucnost klubu a stadionu.
208
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 „Fotbalisté Hradce Králové se po roce vracejí do první ligy. Postup si zajistili už dvě kola před 

koncem druhé nejvyšší soutěže FNL, když porazili Sokolov 2:0, zatímco třetí Znojmo doma překvapivě 

prohrálo 0:4 s Vlašimí. Hradec má na prvním místě náskok na Znojmo šesti bodů a má s ním lepší 

vzájemné zápasy. 

Prohra Znojma pomohla i Karviné, která zvítězila 3:1 v Ústí nad Labem a na druhém postupovém místě 

má tříbodový náskok a rovněž lepší vzájemné zápasy. K historickému postupu jí stačí vyhrát jedno ze 

dvou zbývajících utkání. 

Hradec Králové patří mezi pravidelné účastníky první ligy. V sezoně 1959/60 dokonce získal 

československý titul a v roce 1995 vyhrál pohár. Z posledních šesti let strávil v lize čtyři sezony a dvakrát 

sestoupil.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
208

 „Hradec Králové patří mezi pravidelné účastníky první ligy. V sezoně 1959/60 dokonce získal 

československý titul a v roce 1995 vyhrál pohár. Z posledních šesti let strávil v lize čtyři sezony a dvakrát 

sestoupil. 

Nyní se bude muset vedení klubu kromě hledání posil soustředit také na rekonstrukci stadionu, který 

potřebuje úpravy, aby nebylo třeba žádat o výjimku. Nový stadion se má začít stavět až za rok a současný 

ligovým parametrům nevyhovuje. 

Úpravy vyžaduje především východní tribuna, stály by asi 13 milionů korun. Na investici se má podílet i 

město. "Vše by se mělo o prázdninách hraničně stihnout, ale několik úvodních utkání bychom zřejmě 

museli odehrát na jiném stadionu," uvedl náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich.“ – viz 

doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
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Ostatním utkáním se zpráva věnovala jen málo, respektive pouze druhé Karviné 

a třetímu Znojmu. Naopak třetí verze zprávy vydaná 21:06 hodin přinesla další hlasy 

(trenéra Bohumila Pilného) a také poslední odstavec o výsledcích dalších duelů.
209

 

Poslední nezmíněná zpráva týkající se 28. kola vyšla ve 20:30 hodin Shrnutí 

výsledků 28. kola druhé fotbalové ligy, která přinesla soupis všech výsledků, statistik, 

sestav a tabulku. Toto ČTK ani po prvním, ani po desátém kole nenabízela, důvodem 

bylo zejména rozložení zápasů do několika hracích dnů.  

Situace v případě momentu rozhodnutí 21. května byla o trochu jiná v tom, že 

všechny zápasy začínaly shodně v 17 hodin. Po skončení těchto duelů tak ČTK jako 

první vydala v 18:54 hodin headline o prioritě 1 Fotbalisté Karviné jsou po Hradci 

Králové druhým postupujícím do první ligy. Účast mezi elitou jim definitivně zajistila 

výhra 2:0 nad Pardubicemi.  

Následovaly statistiky o jednotlivých duelech v rozličném pořadí, mezi nimiž 

vycházely i jiné zprávy (18:55 hodin, Třinec - Varnsdorf 0:1 (0:0); 19:01 hodin, 

Karviná - Pardubice 2:0 (1:0); 19:07 hodin, Ústí nad Labem - Hradec Králové 1:2 

(1:0); 19:08 hodin, Vyšehrad - České Budějovice 1:3 (0:0); 19:15 hodin, Opava - 

Znojmo 2:3 (0:1); 19:17 hodin, Vlašim - Frýdek-Místek 3:1 (3:0); 19:20 hodin, Sokolov 

- Táborsko 1:2 (0:1)).  

V 18:58 hodin ČTK nabídla rozšíření headlinu a vydala tříodstavcovou fleš 

Karviná po 17 letech postoupila do první fotbalové ligy. V ní stručně připomněla 

historii karvinského klubu a zopakovala informaci o postupu Hradce Králové ve 28. 

kole.
210

 

Všechny konečné výsledky i s aktualizovanou tabulkou vyšly v 19:01 hodin 

(Výsledky 29. kola druhé fotbalové ligy), o jedenáct minut později ČTK přinesla profil 
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 „V dalších dnešních zápasech Varnsdorf přehrál 6:1 Vyšehrad, hattrick nastřílel Ladislav Martan. 

Pražané spadli na poslední místo za rezervu Sigmy Olomouc, která remizovala s Opavou 1:1. Hanáci sice 

administrativně sestoupí, protože do druhé ligy míří jejich áčko, pokud však Vyšehrad zůstane poslední, 

sestoupí také. Záchranu už má jistou Třinec po remíze 1:1 ve Frýdku-Místku.“ – viz doslovný přepis 

z Infobanky ČTK.  
210

 „Fotbalisté Karviné jsou po Hradci Králové druhým postupujícím týmem do nejvyšší soutěže. Účast 

mezi elitou jim definitivně zajistila dnešní výhra 2:0 v předposledním 29. kole druhé ligy nad 

Pardubicemi, po které je už nemůže dostihnout třetí Znojmo, neboť má horší bilanci ze vzájemných 

zápasů. 

Prvoligový fotbal se vrací do Karviné po sedmnácti letech. V sezoně 1998/99 sestoupila z nejvyšší 

soutěže FC Karviná, od které v roce 2003 odkoupil práva tehdy vznikající klub MFK, aby zabránil zániku 

fotbalu ve městě. Karviná hrála v samostatné první lize dvakrát, v sezoně 1996/97 ale stejně jako o dva 

ročníky později skončila na sestupovém místě. 

Už v minulém kole si zajistil postup Hradec Králové, který se vrátí do nejvyšší soutěže po roční odmlce.“ 

– viz doslovný přepis v Infobance ČTK.  
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(vizitku) postupující Karviné Po týmu FC Karviná bude v nejvyšší soutěži hrát i MFK, 

kde byly uvedené stejné kategorie jako v případě postupu Hradce Králové (viz výše). 

Fleš transformovanou do klasické zprávy s prioritou 3 Karviná po 17 letech 

postoupila do první fotbalové ligy ČTK zveřejnila v 19:14 hodin. Oproti fleši se tato 

zpráva věnovala i detailnějšímu popisu utkání proti Pardubicím, v posledních dvou 

odstavcích se objevily informace o skončených nadějích Znojma na postup a o situaci 

na konci tabulky, tedy otázka, kdo sestoupí do třetí nejvyšší soutěže.
211

  

Jakmile předplatitelé sportovního servisu dostali svébytnou klasickou zprávu, 

tabulku a statistiky ke všem utkáním, mohla ČTK v 19:36 hodin vydat Shrnutí výsledků 

29. kola druhé fotbalové ligy. Tím byla základní zpravodajská povinnost splněna. 

Vzhledem k vyšší atraktivitě pro abonenty ale ještě ČTK vydala tři materiály: ve 

20:23 hodin se ve druhé verzi zprávy Karviná po 17 letech postoupila do první 

fotbalové ligy objevily od šestého odstavce hlasy zúčastněných aktérů (trenér Karviné 

Jozef Weber, útočník Zbyněk Pospěch a předseda dozorčí rady klubu Jan Volf).  

Zbylé dvě zprávy byly čistě ohlasovými texty (21:56 hodin, Weber slaví druhý 

postup do ligy za poslední tři roky; 22:08 hodin, Karviná věří, že ligu zahájí už na 

novém stadionu). Zatímco ten první využívá pouze hlasy kouče Webera, v tom druhém 

se objevují citace jak trenéra, tak i útočníka Pospěcha a předsedy dozorčí rady Volfa.  

Tím informování ČTK o 29. kole druhé fotbalové ligy skončilo.
212

 Je ale důležité 

podotknout, že neoddělitelnou součástí zpravodajství o něm byl i audioservis.
213

  

Jak výše zmínil Ladislav Josef, rozhodujícím zápasům druhé fotbalové ligy 

věnuje ČTK pozornost přibližně na úrovni nejvyšší soutěže. Drobné odlišnosti ale najít 

lze. Chybí statistiky po prvním poločase, referát se netýká jediného duelu, nevydávají se 

samostatně hlasy zúčastněných aktérů (trenéři, hráči) a ohlasových textů není tolik.  
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 „Znojmu, které z předchozích tří kol uhrálo jediný bod a minule utrpělo doma debakl 0:4 s Vlašimí, už 

nebyla nic platná ani dnešní výhra 3:2 v Opavě. Hradec, který má v posledním kole druhé ligy volný los, 

zakončil postupovou sezonu výhrou 2:1 na půdě Ústí nad Labem. 

Na opačném konci tabulky stále není jisté, kdo sestoupí. Definitivu záchrany mohl získat Vyšehrad v 

případě výhry nad Českými Budějovicemi, jenže neudržel vedení a po obratu Dynama prohrál 1:3. 

Pražský tým má na posledním místě stejně bodů jako béčko Olomouce, které kvůli pádu Sigmy z nejvyšší 

soutěže nebude moci v příští sezoně druhé ligy startovat.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
212

 Podrobné kvantifikační statistiky formátů zpráv a dalších žánrů a kvantifikaci vybraných metadat lze 

nalézt v podkapitolách 5.3 a 5.4. 
213

 Podrobnosti viz podkapitola 5.6 Multimedializace ČTK a druhé nejvyšší české soutěže ve fotbale a 

hokeji. 
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5.5.2 První hokejová liga  

 Úvodní zápas první hokejové ligy v ročníku 2015/2016 se konal v sobotu 9. října 

od 17:30 hodin, Benátky nad Jizerou přivítaly Prostějov. Zbylá střetnutí (Litoměřice – 

Jihlava, Ústí nad Labem – Most, Přerov – Kadaň, Kladno – Slavia Praha, Havířov – 

České Budějovice, Šumperk – Třebíč) se hrála od 18 hodin.  

Již zde je patrný rozdíl oproti druhé fotbalové lize: jen málokdy se stane, že by 

duely daného kola první hokejové ligy byly rozloženy do více hracích dnů (jen 

výjimečně se konají předehrávky, případně dohrávky) a jen málokdy je mezi začátky 

jednotlivých utkání velký časový rozestup (dopolední starty jsou vyloučené, zřídka 

začíná víkendový duel kupříkladu v 15 hodin, hraje-li na domácím ledě pražská Slavia 

či Kladno, ale není to pravidlem, viz termínová listina prvního kola výše). „S 

dopoledními zápasy druhé fotbalové ligy není možné čekat do pozdního odpoledne. U 

hokeje rozdíl není tak velký, svou roli hraje i ´způsob výroby´, tj. redaktor u fotbalu, 

externista u hokeje,“
214

 doplňuje vedoucí sportovní redakce Ladislav Josef.
215

  

 O den dříve vyšel v 16:29 hodin otvírák Hokejová první liga nabídne tuhý boj o 

dvě barážové pozice, jenž ovšem nebyl otvírákem k prvnímu kolu, ale k celé sezoně. I 

zde je patrný rozdíl oproti nejvyšší soutěži, hokejové extralize, kde otvíráky vycházejí 

ke každému kolu zvlášť, navíc speciální otvíráky mají i případné předehrávky a 

dohrávky.  

 Zmíněný otvírák k nové sezoně první hokejové ligy byl pojat jako pozvánka a 

jako připomenutí základních faktů. Zároveň v něm byly nastíněny postupové ambice 

některých klubů včetně citací zúčastněných aktérů
216

 či jaký je herní systém soutěže.
217

 

                                                 
214

 Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 6. 3. 2017. 
215

 O personálním zabezpečení viz podkapitola 5.1.  
216

 „Stejně jako v minulé sezoně bude mít první hokejová liga i v nadcházejícím ročníku silné pole 

uchazečů o postup mezi tuzemskou elitu. Favority na účast v baráži by měly být především Slavia, České 

Budějovice a Kladno, v závětří budou číhat Jihlava či Třebíč. Soutěž, která začne ve středu úvodním 

kolem a v něm hned nabídne souboj bývalých extraligových rivalů Kladna a Slavie, ponese nově název 

WSM liga. 

Slavia si po dlouhých 21 letech v extralize prožila tvrdý pád o soutěž níže, ale postupně stihla přes léto 

vybudovat silně vyhlížející tým, který navíc povede dvojice zkušených trenérů Pavel Hynek - Milan 

Razým. Pozitivem může být i návrat do Edenu, který mají fanoušci - na rozdíl od O2 areny - za 

opravdové domácí prostředí. 

´Kdyby nám někdo řekl, že se podaří postavit tak kvalitní mužstvo, tak bych tomu nevěřil. Teď je na nás, 

aby bylo mužstvo konkurenceschopné. Kluci se chtějí zlepšovat a věřím, že půjdou nahoru,´ uvedl 

Hynek.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK. 
217

 „Základní část skončí 17. února, již dva dny na to začne předkolo play off. Přímo do vyřazovacích 

bojů opět postoupí nejlepší šestice z dlouhodobé části, ty doplní dva celky z předkola, v němž se utkají 

mužstva na 7. až 10. pozici. Kvarteto od 11. příčky níže se mezi sebou popere v šestikolové skupině o 

udržení. Poslední tým skupiny sestoupí.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK.  



   

 

72 

  

 Abonenti tedy v dalších kolech (i sledovaném desátém) nedostávají žádné 

otvíráky, přesto se o tom, že se další kolo první hokejové ligy bude hrát, dozvědí. 

Zmínky o blížících se zápasech (i s přesnými časy úvodního vhazování) naleznou vždy 

v Deníku sportovního zpravodajství ČTK či v (Předběžném) plánu sportovního 

zpravodajství ČTK. V plánu se odběratelé sportovního servisu ČTK dozvědí i to, že 

dění v hokejové lize bude ČTK pokrývat textově.  

 První zpráva v sobotu 9. října týkající se první ligy byl konečný výsledek 

úvodního střetnutí (20:02 hodin, Benátky n.J. – Prostějov 1:0 po sam. nájezdech). 

Na rozdíl od nejvyšší české hokejové soutěže nevydává u první ligy ČTK 

statistiky a sestavy po jednotlivých třetinách. ČTK tedy ve výše zmíněné zprávě 

přinesla informaci
218

, o jakou soutěž se jedná, kolikáté kolo se hraje, kdo hrál proti 

komu, s jakým výsledkem a další doprovodné statistiky.
219

 Už zde je patrný rozdíl 

oproti druhé fotbalové lize, kdy ČTK nejprve vydává pouze výsledek a až v další zprávě 

rozšiřující statistiky. „Ano, druhá fotbalová liga má určitou preferenci. Je to dáno 

zájmem klientů i koncových uživatelů (diváků, čtenářů), i když podle návštěv na 

stadionech tomu tak není,“
220

 uznává Ladislav Josef. ČTK v případě první hokejové ligy 

nevydává ani sestavy týmů.  

Zároveň je třeba zdůraznit, že utkání Benátek nad Jizerou proti Prostějovu bylo 

specifické tím, že v základní hrací době ani v prodloužení nepadl gól a jediná branka, 

respektive ta rozhodující, padla až v samostatných nájezdech. V ostatních zprávách tak 

ČTK v titulku i poté ve statistikách nabízí konečný výsledek a skóre jednotlivých třetin 

- například Havířov – České Budějovice 2:5 (2:2, 0:2, 0:1).  

Samotný výsledek duelu Benátky nad Jizerou - Prostějov použijí odběratelé 

většinou do svého výsledkového servisu, případně ho lze dát kupříkladu do rubriky 

Právě se stalo a podobně. Důležitost tohoto střetnutí není tak vysoká, aby se například 

posílalo SMS zprávou či sdílelo na facebookovém či twitterovém účtu dané redakce.  

Ke každému utkání tedy ČTK vydává: jaké je to kolo první hokejové ligy, kdo 

hrál proti komu, s jakým konečným výsledkem (v závorce skóre jednotlivých třetin, 

                                                 
218

 O zdrojovém zázemí viz podkapitola 5.2. 
219

 „1. kolo první hokejové ligy: 

Benátky nad Jizerou - Prostějov 1:0 po sam. nájezdech 

Rozhodující sam. nájezd Víšek. Rozhodčí: Pražák - Kreuzer, Štětina. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 

280.“  – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK. 
220

 Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 6. 3. 2017.  
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případně skóre prodloužení), střelce branek (bez asistencí), příjmení trojice rozhodčích, 

poměr vyloučení, poměr využití přesilovek a počet diváků.
221

   

Ke střetnutím, jež se hrála od 18 hodin, ČTK postupně vydávala statistiky (20:16 

hodin, Havířov – České Budějovice 2:5 (2:2, 0:2, 0:1); 20:23 hodin, Litoměřice – 

Jihlava 1:4 (0:0, 0:2, 1:2); 20:28 hodin, Ústí nad Labem – Most 3:1 (0:0, 1:1, 2:0); 

20:34 hodin, Přerov – Kadaň 3:2 (1:0, 2:1, 0:1); 20:49 hodin, Kladno – Slavia 3:2 po 

sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 – 0:0); 20:52 hodin, Šumperk – Třebíč 2:3 po sam. 

nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 – 0:0)). Větší časové rozestupy mezi jednotlivými statistikami 

jsou dány zejména tím, že oproti fotbalovému utkání bývá to hokejové, co se týče délky, 

hůře uchopitelné (každé se liší intenzitou přerušení hry, některé může skončit v základní 

hrací době nerozhodně, a proto je časový úsek delší o prodloužení, případně i o 

samostatné nájezdy).  

 Dalším rozdílem oproti druhé fotbalové lize je to, že i po prvním kole přidala 

ČTK průběžnou tabulku soutěže. Ta se objevila ve dvou zprávách (20:57 hodin, 

Výsledky 1. kola první hokejové ligy; 21:30 hodin, Výsledky 1. kola první hokejové ligy). 

Zatímco první zpráva přinesla konečné holé výsledky všech duelů a tabulku, ta druhá již 

byla shrnutím. Shrnula tedy veškeré statistiky jednotlivých zápasů a rovněž přinesla 

tabulku. 

 Posledním nezmíněným textem, jenž ČTK k prvnímu kolu odběratelům nabídla, 

je text patrně nejdůležitější – textový doprovod k událostem úvodního kola. ČTK ho 

uveřejnila ve 21:32 hodin s titulkem Kladno před očima Jágra udolalo na úvod 1. ligy 

Slavii. Byl to osmiodstavcový text, který shrnoval všechny duely (co jedno utkání, to 

jeden odstavec), ale kladl důraz na šlágr kola Kladno vs. Slavia
222

 (perex a druhý 

odstavec).
223

  

Krátké odstavce o jednotlivých střetnutích nebyly ve chronologické posloupnosti 

začátků těchto zápasů, redakce ČTK vždy vybrala dva až tři nejzajímavější momenty 

                                                 
221

 Vygenerovaná struktura na základě studia Infobanky ČTK. 
222

 „Šlágr úvodního kola druhé nejvyšší české hokejové soutěže rozhodly až dodatečné samostatné 

nájezdy. Kladno před očima Jaromíra Jágra porazilo Slavii 3:2 díky trefě Jana Rudovského. 

Rytíři sice brzy inkasovali, ale ve druhé třetině otočili skóre. To se předvedl Václav Skuhravý, který ve 

vlastním oslabení přímo z buly prostřelil Alexandra Hyláka. Pražané pak ještě před druhou sirénou stihli 

vyrovnat a stav 2:2 vydržel až do konce prodloužení. Nájezdy rozhodl poslední pokus slávisty Jaroslava 

Markoviče, který tváří v tvář gólmanovi Lukáši Mansatorovi selhal, poslal puk vedle brány.“ – viz 

doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
223

 Podrobnosti o zdrojovém zázemí viz podkapitola 5.2.  
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každého utkání a o nich informovala. Sledovanému duelu Benátky nad Jizerou – 

Prostějov byl věnován třetí odstavec.
224

 

Tím informování ČTK o prvním kole první hokejové ligy skončilo.
225

 

 

 

5.5.2.1 Odchylky u desátého kola 

 Cílem této podkapitoly je zjistit, zda v informování ČTK o 10. kole první 

hokejové ligy, jež se odehrálo 3. října, dochází k nějakým změnám oproti úvodnímu 

kolu.  

 Počet vydaných zpráv zůstal stejný (deset). Schéma sportovního servisu ČTK 

zůstalo také stejné, jen s jednou drobnou odlišností. 

Sedm zpráv přineslo podrobné statistiky jednotlivých duelů (časová posloupnost 

začátků zápasů: 15:00 České Budějovice - Most, 17:00 Litoměřice - Slavia Praha, 

Havířov - Kadaň, Přerov - Kladno, Ústí nad Labem - Prostějov, Šumperk - Benátky nad 

Jizerou, 17:30 Jihlava – Třebíč), jedna zpráva přinesla všechny kompletní holé výsledky 

a tabulku, jedna zpráva shrnula veškeré statistiky a nabídla tabulku a následně ČTK 

vydala text přinášející informace o dění v 10. kole. 

 V desátém kole se ovšem lišila posloupnost vydávaných zpráv. Zatímco při 

úvodním kole nejprve ČTK nabídla statistiky všech duelů a až poté všechny výsledky 

s tabulkou, nyní nejprve vydala statistiky ke čtyřem duelům (17:24 hodin, České 

Budějovice - Most 3:2 (1:0, 1:1, 1:1); 19:36 hodin, Havířov - Kadaň 3:1 (1:0, 0:1, 2:0); 

19:47 hodin, Litoměřice - Slavia 2:6 (1:3, 0:1, 1:2); 19:48 hodin, Šumperk - Benátky 

nad Jizerou 2:6 (2:3, 0:2, 0:1)) a následně v 19:52 hodin Výsledky 10. kola první 

hokejové ligy (všechny kompletní holé výsledky a tabulka).  

Tento postup má několik důvodů. Utkání Jihlava – Třebíč se rozehrálo ze všech 

nejpozději, ve chvíli, kdy se dohrálo, byly známy již všechny výsledky ostatních zápasů. 

Pro předplatitele je proto výhodnější získat přehled všech výsledků a aktualizovanou 

tabulku než podrobné statistiky zbývajících střetnutí.  

 

                                                 
224

 „V Benátkách se hrálo 65 minut bez branek. Zářili totiž hlavně extraligou prověření gólmani - domácí 

Marek Schwarz i prostějovský Luboš Horčička. Benátecký brankář čelil ve druhé třetině i trestnému 

střílení Lukáše Krejčíka, které vytěsnil. To Horčička na jeden nájezd nakonec nestačil, bod navíc pro 

Středočechy zařídil Jan Víšek.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
225

 Podrobné kvantifikační statistiky formátů zpráv a dalších žánrů a kvantifikaci vybraných metadat lze 

nalézt v podkapitolách 5.3 a 5.4.  
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Dále utkání Přerov – Kladno a Ústí – Prostějov se rozhodla až v samostatných 

nájezdech, a proto bylo časově náročnější zpracovat veškeré podrobné statistiky. 

Zbývající tři zápasy se statistikami tak ČTK vydala později (19:57 hodin, Přerov 

- Kladno 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0); 20:03 hodin, Ústí - Prostějov 2:3 

po sam. nájezdech (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0); 20:05 hodin, Jihlava - Třebíč 2:1 (2:0, 0:0, 

0:1)). Ve 20:06 hodin následně ČTK veškeré statistiky a tabulku shrnula ve zprávě 

Výsledky 10. kola první hokejové ligy.  

Ve výčtu tak už chybí jen text shrnující dění v desátém kole (20:58 hodin, 

Vedoucí Slavia vyhrála v Litoměřicích a uspěla pošesté za sebou). Ten měl oproti 

prvnímu kolu jen šest odstavců, přičemž první dva opět shrnovaly šlágr kola 

(Litoměřice – Slavia) a zbylé přibližovaly průběh zbylých utkání; na rozdíl od prvního 

kola ale nebyl každý odstavec o jednom střetnutí, v tomto případě poslední odstavec 

shrnoval tři zápasy.
226

 

Touto zprávou informování ČTK o desátém kole první hokejové ligy 

skončilo.
227

 

Z výše zmíněného vyplývá, že ve zpravodajství ČTK u prvního a desátého kola 

nelze činit rozdíly. Systém a struktura sportovního servisu zůstává podobná, 

nejvýraznější změna bylo jiné pořadí vydávaných zpráv (viz výše); dodržují se ale 

postupy a zákonitosti. Nedochází tedy k tomu, že by úvodnímu kolu byla věnována 

větší pozornost.  

 

 

5.5.2.2 Odchylky u momentů rozhodnutí, semifinále play-off 

 „Rozhodujícím zápasům ve druhém fotbalové lize (těm, po nichž je možné už 

slavit postup) věnujeme větší pozornost v podstatě na úrovni zpravodajství z první ligy. 

Na tyto zápasy vyjíždí náš redaktor. U hokeje je tomu podobně až u baráže,“
228

 

upozorňuje vedoucí sportovní redakce ČTK Ladislav Josef. 

  

                                                 
226

 „Prostějov překvapivě uspěl v Ústí nad Labem. Jestřábi ještě sedm minut před koncem prohrávali 0:2, 

ale dvěma slepenými brankami dokázali srovnat a nakonec byli šikovnější i v samostatných nájezdech. 

Potřetí za sebou vyhrál doma Havířov, který zdolal Kadaň 3:1 a posunul se z předposledního místa před 

Šumperk. Ten prohrál doma s Benátkami nad Jizerou 2:6.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK. 
227

 Podrobné kvantifikační statistiky formátů zpráv a dalších žánrů a kvantifikaci vybraných metadat lze 

nalézt v podkapitolách 5.3 a 5.4. 
228

 Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 6. 3. 2017. 
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Z tohoto vyjádření je tedy zřejmé, že momenty rozhodnutí v semifinále play-off, 

tedy dny, kdy se rozhodlo o postupu dvou klubů do baráže o hokejovou extraligu (tedy 

19. března, kdy semifinálovou sérii proti Českým Budějovicím ukončila pražská Slavia, 

a 21. března, kdy semifinálovou sérii proti Ústí nad Labem ukončila Jihlava), ještě 

nezaujímají ve sportovním servisu ČTK takovou pozornost. Přesto už bude struktura 

zpravodajství ČTK mírně pozměněná, zachovávající sice postupy nastíněné 

v předchozích kapitolách, ale přidávající větší informační hodnotu.  

 Jeden rozdíl mezi 19. březnem a 21. březnem je očividný: zatímco v prvním 

zmíněném dnu se konaly dvě semifinálové série (čtvrté zápasy Ústí nad Labem – 

Jihlava a Slavia – České Budějovice), v tom druhém se hrála už jen jedna (páté střetnutí 

Jihlava – Ústí nad Labem). I proto bylo 19. března více vydaných zpráv. 

 Sportovní redakce ČTK ani v jednom dni nevydala otvírák, první vydaná zpráva 

19. března byly statistiky duelu Ústí nad Labem – Jihlava, jenž se hrál od 17 hodin 

(19:23 hodin, Ústí nad Labem - Jihlava 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)). Oproti zkoumanému 

prvnímu a desátému kolu přibyl ve statistikách průběžný, případně konečný stav 

semifinálové série hrané na čtyři vítězné zápasy. Jihlava vedla již 3:1 a v dalším utkání, 

tedy v pondělí 21. března, mohla slavit postup do baráže o extraligu. 

 Střetnutí hrané od 17:30 hodin, tedy Slavia – České Budějovice, přineslo 

rozuzlení série – protože domácí tým zvítězil počtvrté v řadě, tentokrát 2:0, slavil 

v nejkratším možném čase postup do baráže o extraligu. I proto ČTK v 19:52 hodin 

vydala headline o prioritě 3 Hokejisté pražské Slavie jsou prvními postupujícími z 1. ligy 

do baráže o extraligu. České Budějovice vyřadili v semifinále play off 4:0 na zápasy. O 

dvě minuty později následně nabídla statistiky k tomuto utkání Slavia Praha - České 

Budějovice 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).  

 Následně ve 20:32 hodin vyšel shrnující text Slavia dorazila v semifinále 

Budějovice a postoupila do baráže o délce pěti odstavců. Perex shrnoval dění v obou 

sériích, druhý a třetí odstavec informoval o zápase Slavia – České Budějovice a 

poslední dva odstavce zpravovaly o střetnutí Ústí nad Labem – Jihlava. Jak již bylo 

zmíněno výše, tato utkání mají sice vyšší zpravodajskou přitažlivost než duely 

v základní části, přesto ještě nedosahují takové atraktivity jako zápasy v baráži o 

extraligu. I proto je tento shrnující text velmi podobný zprávám ze základní části, je 

tedy stručný a nevěnuje se každému duelu zvlášť.  

Nicméně, odchylka je patrná v tom, že ČTK je schopna odběratelům nabídnout 

hlasy zúčastněných aktérů. Ty abonentům předložila v druhé verzi zprávy Slavia 
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dorazila v semifinále Budějovice a postoupila do baráže ve 20:58 hodin, kdy text byl 

prodloužen o tři odstavce – ve čtvrtém a pátém byly použity hlasy slávistického trenéra 

Milana Razýma a v šestém hlasy asistenta jihlavského kouče Františka Zemana.
229

 

 Samostatný ohlasový text ČTK vydala ve 21:22 hodin, ve zprávě Razým: S 

ohledem na sezonu jsme rychlým postupem mile překvapeni o délce šesti odstavců byly 

použity pouze citace Milana Razýma.  

 Nezmíněná zpráva z 19. března bylo shrnutí statistik obou duelů Výsledky 

čtvrtých zápasů semifinále play off první hokejové ligy, které ČTK nabídla ve 20:33 

hodin. 

 O dva dny později, v pondělí 21. března, se rozhodlo o postupu Jihlavy do 

baráže o extraligu. Jako tomu bylo v případě soboty 19. března, žádný otvírák ČTK 

nenabídla a první vydanou zprávu k této události byl v 19:47 hodin headline o prioritě 3 

Hokejisté Jihlavy postoupili z play off první ligy do baráže o extraligu. Ústí nad Labem 

porazili 4:1 na zápasy, poslední utkání doma vyhráli 7:2. O dvanáct minut později 

vydala ČTK statistiky tohoto duelu Jihlava – Ústí nad Labem 7:2 (4:0, 2:1, 1:1). 

 Shrnující text Jihlava rozdrtila Ústí a jde do baráže o extraligu vyšel ve 20:28 

hodin; z pěti odstavců se ten první i poslední lehce dotkl budoucí baráže.
230

  

Přesně ve 21:00 hodin vyšla druhá verze tohoto textu Jihlava rozdrtila Ústí 7:2 a 

jde do baráže o extraligu, kdy redakce ČTK lehce pozměnila titulek a text prodloužila o 

hlasy zúčastněných aktérů na devět odstavců. Využila citace jihlavských útočníků 

Josefa Skořepy, Marka Melenovského a brankáře Jakuba Škarka. 

 Samostatný ohlasový text K baráži přistoupíme zodpovědně, slibuje Melenovský 

zveřejněný ve 21:43 hodin o délce šesti odstavců sice dle titulku má nabízet citace 

                                                 
229

 „´Budějovicím pár hráčů chybělo, ale přesto podávaly výborné výkony a zápasy byly vyrovnané. 

Věděli jsme, že dnes do toho dají všechno, že je to jejich poslední šance, a byli jsme na to připraveni,´ 

řekl trenér Milan Razým. 

Přestože Pražané vyhráli v play off osm zápasů za sebou, zkušený kouč si byl vědom, že ne vše bylo 

ideální. ´Nebylo to tak, že bychom soupeře ve všech zápasech převálcovali, ale máme velkou podporu v 

brance - Saša (Hylák) chytá výborně, což je základ, a čtyři vyrovnané lajny,´ podotkl Razým, který se na 

post hlavního trenéra přesunul v průběhu sezony místo Pavla Hynka. 

Bez inkasované branky zvítězila i Jihlava, které chybí od postupu do baráže přes Ústí nad Labem uspět v 

pondělním duelu na domácím ledě.  ´Do puntíku jsme splnili naši taktiku. Byli jsme trpěliví, podali jsme 

týmový výkon. Získali jsme cenné vítězství, pro které jsme si přijeli,´ řekl asistent trenéra František 

Zeman.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
230

 „Baráž o hokejovou extraligu už zná tři účastníky. Po posledním týmu nejvyšší soutěže Karlových 

Varech a Slavii, která zvládla svou semifinálovou sérii první ligy v sobotu, postoupila z druhé dvojice 

Jihlava. Ta dnes doma smetla Ústí nad Labem 7:2 a celkově sérii ovládla 4:1 nad zápasy. (…) 

Čtvrtým týmem baráže se stanou buď Pardubice, nebo neúspěšný obhájce extraligového titulu z 

Litvínova.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
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útočníka Marka Melenovského, do zprávy jsou ovšem zakomponovány i citace brankáře 

Jakuba Škarka.
231

 

 Před tímto textem ale ještě ČTK musela uveřejnit ve 21:09 opravu zprávy 

Jihlava rozdrtila Ústí 7:2 a jde do baráže o extraligu, kde na konci druhého odstavce 

opravila chybné „po dlouhých 12 letech“ na správné „po dlouhých 11 letech“.  

 Tím informování ČTK o rozhodujících střetnutích semifinále play-off první 

hokejové ligy skončilo.
232

 

 

 

5.5.2.3 Odchylky u momentů rozhodnutí, baráž o extraligu 

Z výše zmíněného vyplývá, že zpravodajství o baráži o hokejovou extraligu 

přejímá model zpravodajství hokejové extraligy; toto je tedy nejvýraznější odchylka.  

Je tedy jasné, že v případě momentů rozhodnutí, tedy 17. dubna, kdy se po 9. 

kole baráže zachránil v nejvyšší soutěži Litvínov, a 22. dubna, kdy se po 11. kole baráže 

zachránily v nejvyšší soutěži Karlovy Vary, bude struktura zpravodajství ČTK mírně 

pozměněná, zachovávající postupy, které používá v případě hokejové extraligy.  

Rozdíl můžeme sledovat i mezi 17. dubnem a 22. dubnem. Litvínov měl před 9. 

kolem pozici v tabulce takovou, že pokud by zvítězil nad Karlovými Vary a Slavia by 

prohrála s Jihlavou, už by ho nic nepřipravilo o jedno ze dvou míst, jež zaručovala 

jistotu účasti v příštím ročníku nejvyšší soutěže. Karlovy Vary ale před 11. kolem byly 

v jiné pozici – měly náskok pěti bodů na Slavii a v případě zisku dvou bodů na ledě 

Jihlavy, jež už ztratila šanci na postup mezi elitu, mohly mít jistotu záchrany. 

Z toho vyplývá, že Litvínov se před 9. kolem musel spoléhat na výsledek 

druhého duelu, zato Karlovy Vary před 11. kolem nikoliv. I to byl důvod, proč 

sportovní redakce ČTK vydala pouze 21. dubna ranní otvírák (3:06 hodin, Karlovarští 

hokejisté se dnes mohou zachránit v extralize), text o délce tří odstavců, kde ČTK 
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 „Melenovský přišel do Jihlavy loni ze Zlína. Baráž už jednou hrál, v roce 2010 v dresu Karlových 

Varů, na které nyní narazí. Energie totiž bude jedním ze soupeřů Dukly. ´O soupeřích jsem zatím 

nepřemýšlel, bylo to daleko. Jen jsem po oku sledoval tabulku, jak si na tom stojí týmy z extraligy. Že 

jsou tam Karlovy Vary, přinese větší náboj pro mě, zároveň to tam klukům nepřeju. Oni to tam neměli 

celou sezonu snadné a nebude to pro ně jednoduché,´ uvedl Melenovský. 

Zatímco rodák z Humpolce už pomalu končí aktivní kariéru, brankář Škarek je na jejím začátku. V 16 

letech patří mezi největší české talenty. ´Postup do baráže si užívám. Už teď se na ni moc těším. Doufám, 

že uděláme nějaký dobrý výsledek,´ řekl Škarek, který se v průběhu play off střídal s Davidem 

Honzíkem.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
232

 Podrobné kvantifikační statistiky formátů zpráv a dalších žánrů a kvantifikaci vybraných metadat lze 

nalézt v podkapitolách 5.3 a 5.4. 
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připomněla, za jakých podmínek se Karlovy Vary zachrání, jaká je situace v tabulce a 

kdo hraje v rámci 11. kola baráže s kým.
233

 

Další odchylka nastává v (Předběžném) plánu sportovního zpravodajství ČTK. V 

něm se odběratelé sportovního servisu ČTK tentokrát dozvědí i to, že dění v baráži o 

extraligu bude ČTK pokrývat nejen textově, ale i fotograficky, případně zvukově.  

V případě obou sledovaných kol bylo stejné, že se všechny zápasy hrály v jeden 

den (17. dubna: 15:30 Litvínov – a Karlovy Vary, 18:00 Slavia – Jihlava), dokonce 

v druhém případě i ve shodný čas (21. května: 18:00 Jihlava – Karlovy Vary, Slavia – 

Litvínov). I to zjednodušuje režii zpravodajství, situace v tabulce je přehlednější a servis 

je pro abonenty pohodlnější.  

Už první vydaná zpráva 17. dubna přinesla změnu oproti běžnému režimu u 

první ligy. V 16:05 hodin totiž ČTK zveřejnila zprávu Litvínov – Karlovy Vary 0:2 po 

první třetině včetně fotografického doprovodu
234

, která přinášela informaci, o jaké kolo 

se jedná, průběžný stav po první třetině, střelce branek a autory asistencí a čtveřici 

rozhodčích.
235

 Takovéto zprávy jsou zvykem pouze v případě informování o nejvyšší 

hokejové soutěži, rozdíl je patrný i v tom, že u první ligy se v případě konečných 

statistik uvádí pouze střelci branek, nikoliv autoři asistencí.  

V 16:21 hodin nabídla ČTK abonentům zprávu Litvínov – Karlovy Vary 0:2 po 

první třetině, kde vydala sestavy obou celků a složení trenérských týmů.
236

 V 17:02 

hodin vydala ČTK zprávu Litvínov – Karlovy Vary 2:2 (0:2, 2:0) po druhé třetině, kde 

zakomponovala nejen další střelce branek a autory asistencí, ale zároveň ve stejné 

                                                 
233

 „Hokejisté Karlových Varů dnes mají šanci zajistit si účast v extralize i pro příští sezonu. Před 

předposledním 11. kolem baráže mají Západočeši náskok pěti bodů na Slavii a v případě zisku dvou bodů 

na ledě Dukly Jihlava, která už ztratila šanci na postup mezi elitu, mohou slavit. Již v neděli s předstihem 

získali extraligovou jistotu hráči Litvínova, kteří dnes nastoupí v Praze proti Slavii. 

Karlovy Vary v úterý zvítězily doma nad Litvínovem a využily zaváhání Slavie, která prohrála v Jihlavě. 

Energie má nyní na druhém místě náskok pěti bodů a v posledním kole přivítá Pražany doma. 

Zápasy 11. kola baráže Jihlava - Karlovy Vary i Slavia - Litvínov dnes mají shodný začátek v 18:00.“ – 

viz doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
234

 Podrobnosti viz podkapitola 5.6 Multimedializace ČTK a druhé nejvyšší české soutěže ve fotbale a 

hokeji. 
235

 „9. kolo baráže o hokejovou extraligu: 

HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 0:2 po první třetině 

Branky a nahrávky: 17. T. Rohan (V. Tomeček, M. Rohan), 20. Marosz (V. Tomeček). Rozhodčí: Fraňo, 

Hejduk - Komárek, Ondráček.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
236

 „Sestavy: 

Litvínov: Janus - Z. Sklenička, Kubát, F. Pavlík, T. Pavelka, Gula, Kokeš - Duda, R. Hanzl, Lukeš - 

Martynek, Gerhát, Trávníček - M. Hořava, R. Pšurný, Piroš - Jurčík, Válek, J. Doležal. Trenéři: Rulík a 

Šlégr. 

Karlovy Vary: Závorka - J. Tomeček, Gulaši, Sičák, M. Rohan, Redlihs, Dvořák, Baránek - Huna, 

Skuhravý, Vachovec - Haščák, Kůs, Koblasa - J. Svoboda, Marosz, T. Rachůnek - V. Tomeček, T. 

Rohan. Trenéři: Mlejnek a Antonik.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK.  
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zprávě přinesla předplatitelům i sestavy, které zůstaly stejné (změnit se mohl kupříkladu 

brankář či se do hry mohl zapojit třináctý útočník apod.).
237

 ČTK tentokrát vydala vše 

pohromadě z důvodu toho, že v případě stavu po první třetině je časově náročnější 

sestavy nabídnout a sportovní redakce nechce s vydáním průběžného stavu a autorů 

branek a asistencí čekat.  

Chvíli poté, co utkání Litvínov – Karlovy Vary skončilo, uveřejnila v 17:57 

hodin ČTK headline o prioritě 1 Hokejisté Litvínova se zachránili v extralize. V 9. kole 

baráže porazili obhájci loňského titulu Karlovy Vary 3:2, i když prohrávali už 0:2. I zde 

je patrná odchylka od momentů rozhodnutí v semifinále play-off první ligy, při nich sice 

sportovní redakce rovněž používala headliny, ale pouze o prioritě 3.  

V 18:00 hodin ČTK headline rozšířila o dvouodstavcovou fleš Litvínov otočil 

zápas s Karlovými Vary a zůstává v extralize. Ve fleši sportovní redakce zopakovala 

nejdůležitější informace a připomněla průběh duelu.
238

 V 18:06 hodin uveřejnila ČTK 

statistiky zápasu Litvínov – Karlovy Vary 3:2 (0:2, 2:0, 1:0), následný referát pak 

Litvínov otočil zápas s Karlovými Vary a zůstává v extralize v 18:18 hodin – 

sedmiodstavcový text přinášel pouze informace o tomto utkání, fakta o duelu Slavia – 

Jihlava posléze přinesl samostatný text. To je velký rozdíl oproti momentům rozhodnutí 

v semifinále play-off první ligy.  

Další velkou odlišností, vyplývající z povahy extraligového provozu sportovního 

servisu, je samostatné vydání hlasů jednotlivých trenérů (18:59 hodin, Hlasy trenérů po 

utkání baráže o extraligu Litvínov - K. Vary). Jedná se o přepis hodnocení zápasů od 

koučů obou celků – nemusí to být vždy od hlavního trenéra (povinnost hlavního trenéra 

chodit na tiskovou konferenci po utkání platí pouze v extraligovém play-off, nikoliv 

                                                 
237

 „9. kolo baráže o hokejovou extraligu: 

HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 2:2 (0:2, 2:0) po druhé třetině 

Branky a nahrávky: 32. Duda (Lukeš, Kubát), 40. Duda (R. Hanzl, Kubát) - 17. T. Rohan (V. Tomeček, 

M. Rohan), 20. Marosz (V. Tomeček). Rozhodčí: Fraňo, Hejduk - Komárek, Ondráček. 

Sestavy: 

Litvínov: Janus - Z. Sklenička, Kubát, F. Pavlík, T. Pavelka, Gula, Kokeš - Duda, R. Hanzl, Lukeš - 

Martynek, Gerhát, Trávníček - M. Hořava, R. Pšurný, Piroš - Jurčík, Válek, J. Doležal. Trenéři: Rulík a 

Šlégr. 

Karlovy Vary: Závorka - J. Tomeček, Gulaši, Sičák, M. Rohan, Redlihs, Dvořák, Baránek - Huna, 

Skuhravý, Vachovec - Haščák, Kůs, Koblasa - J. Svoboda, Marosz, T. Rachůnek - V. Tomeček, T. 

Rohan. Trenéři: Mlejnek a Antonik.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK. 
238

 „Hokejisté Litvínova si už po třech čtvrtinách baráže zajistili setrvání v extralize. Obhájci loňského 

titulu porazili v 9. kole Karlovy Vary 3:2, po první třetině přitom prohrávali 0:2. 

Tříbodový zisk zajistili Vervě dvěma góly útočník Radek Duda a vítěznou trefou z 48. minuty obránce 

Filip Pavlík. Druhý tým pro příští ročník extraligy vzejde z trojice Karlovy Vary, Slavia a Jihlava.“ – viz 

doslovný přepis z Infobanky ČTK. 
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v baráži), leckdy ho zastoupí asistent.
239

 Tyto citace posléze ČTK zpracovala do druhé 

verze zprávy v 19:09 hodin Litvínov otočil zápas s Karlovými Vary a zůstává 

v extralize, hlasy ČTK použila od druhého odstavce a využila i citace dalších aktérů 

(např. litvínovských útočníků Radka Dudy a Michala Trávníčka či karlovarského 

gólmana Tomáše Závorky). Původně text o délce sedmi odstavců se prodloužil o další 

čtyři.  

Ve 20:13 hodin ČTK uveřejnila ryze ohlasový text o délce devíti odstavců 

Trávníček: Nechtěli jsme být podepsaní pod titulem i sestupem, v němž se objevily 

citace nejen litvínovského kapitána Michala Trávníčka, ale i dalšího útočníka Radka 

Dudy.  

Utkání Slavia – Jihlava, jež začalo v 18 hodin, přineslo podobný postup 

zpravování pro abonenty sportovního servisu ČTK (18:43 hodin, Slavia Praha – Jihlava 

1:0 po první třetině; 18:52 hodin, Slavia Praha – Jihlava 1:0 po první třetině – 

doplněno o sestavy; 19:38 hodin, Slavia Praha – Jihlava 2:0 (1:0, 1:0) po druhé třetině; 

20:29 hodin, Slavia Praha – Jihlava 2:2 (1:0, 1:0, 0:2) po třetí třetině). Nebylo ale 

třeba headlinu o prioritě 1, konečný výsledek střetnutí přinesl headline o prioritě 3 ve 

20:49 hodin 9. kolo baráže o hokejovou extraligu: Slavia - Jihlava 3:2 po sam. náj. 

Pražané oživili naděje na extraligu, na druhé Karlovy Vary ztrácejí dva body. Statistiky 

skončeného utkání vyšly ve 20:50 hodin Slavia Praha – Jihlava 3:2 po sam. nájezdech 

(1:0, 1:0, 0:2 – 0:0).  

Další zpravodajský režim k utkání Slavia – Jihlava byl podobný jako v případě 

druhého duelu toho dne (21:03 hodin, Slavia porazila v nájezdech Jihlavu, na Energii 

ztrácí dva body – devítiodstavcový referát; 21:31 hodin, Hlasy trenérů po utkání baráže 

o extraligu Slavia – Jihlava; 21:55 hodin, Slavia porazila v nájezdech Jihlavu, na 

Energii ztrácí dva body – aktualizovaný referát o hlasy zúčastněných akterů o další dva 
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 „Hlasy trenérů po utkání 9. kola baráže o hokejovou extraligu HC Verva Litvínov - HC Energie 

Karlovy Vary: 

Jiří Šlégr (Litvínov): ´Začátek zápasu jsme měli dobrý, ale asi jsme chtěli dát hezčí branku, než je zdrávo. 

A bohužel jsme prohrávali 0:2. V kabině jsme si řekli, že pokud chceme hrát na hezké branky, můžeme 

klidně prohrát 0:4. Ve druhé třetině jsme měli enormní tlak a využili jsme naše šance. Mohli jsme jich 

využít i více. Jsme rádi, že se v mužstvu našla síla to otočit a vyhráli jsme. Sezóna celkově nebyla vůbec 

jednoduchá. Je to pro nás obrovská zkušenost a nikomu nepřeji zažít to, že z mistrovské sezony hrajete o 

přežití v extralize. Děkuji klukům, že zabojovali a extraligu jsme udrželi.´ 

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): ´Do zápasu jsme vstoupili šíleně. Dokonce jsme nabídli několikrát 

Litvínovu nájezdy ve třech hráčích. Nicméně poté jsme z toho mála střel dali dvě branky. Domácí nás 

však neustále drželi pod tlakem a otočili to ve svůj prospěch. Musím Litvínovu k záchraně extraligy 

pogratulovat.´“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK. 
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odstavce; 23:01 hodin, Výhra na nájezdy je ztrátou, připustil kapitán Slavie Kolařík – 

ohlasový text). Ke zprávám ke střetnutí Slavia – Jihlava byly použity i audiozáznamy.
240

 

Podobný postup jako v případě základní části první ligy či play-off je přehled 

konečných výsledků a aktualizované tabulky. Ten vyšel ve 20:52 hodin jako Výsledky 9. 

kola baráže o hokejovou extraligu. Shrnující zprávu se stejným titulkem, kde ovšem 

byly i statistiky jednotlivých duelů, ČTK uveřejnila ve 21:05 hodin.  

Vzhledem k tomu, že každý zápas má svůj vlastní referát, vydává ČTK i shrnutí 

dění jednotlivého kola, jak je to zvykem v hokejové extralize. To nabídla abonentům ve 

21:11 hodin Hokejisté Slavie si s předstihem zajistili extraligovou účast. O dvě minuty 

později musela redakce vydat nutnou opravu – změnit titulek na Hokejisté Litvínova si s 

předstihem zajistili extraligovou účast (jiná oprava nebyla třeba). Tento shrnující text 

nabídl tříodstavcový přehled, který stručně zaznamenal dění v 9. kole baráže, ovšem i 

s jednou citací.
241

 

Je zajímavé si povšimnout, že ještě před hlasy trenérů k utkání Slavia – Jihlava 

už ČTK mohla vydat shrnující text k celému kolu. Je to pro abonenty pohodlnější 

postup, protože nepotřebují-li čekat na citace, ale očekávají základní přehled, dostanou 

ho a mohou ho co nejdříve použít ve svém zpravodajství.  

Situace v případě momentu rozhodnutí 22. dubna byla o trochu jiná v tom, že 

oba zápasy začínaly shodně v 18 hodin. Již v průběhu těchto duelů ČTK vydávala 

průběžné statistiky po jednotlivých třetinách (18:30 hodin, Slavia - Litvínov 1:0 po 

první třetině; 18:34 hodin, Slavia - Litvínov 1:0 po první třetině; 18:40 hodin, Jihlava - 

Karlovy Vary 1:2 po první třetině; 18:42 hodin, Jihlava - Karlovy Vary 1:2 po první 

třetině; 19:23 hodin, Slavia - Litvínov 1:1 (1:0, 0:1) po druhé třetině; 19:37 hodin, 

Jihlava - Karlovy Vary 1:5 (1:2, 0:3) po druhé třetině; 20:14 hodin, Slavia - Litvínov 

1:1 (1:0, 0:1, 0:0) po třetí třetině).  

                                                 
240

 Podrobnosti viz podkapitola 5.6 Multimedializace ČTK a druhé nejvyšší české soutěže ve fotbale a 

hokeji.  
241

 „Hokejisté Litvínova si už po třech čtvrtinách baráže zajistili setrvání v Tipsport extralize. Obhájci 

loňského titulu porazili v 9. kole Karlovy Vary 3:2, po první třetině přitom prohrávali 0:2. Tříbodový zisk 

zajistili Vervě dvěma góly útočník Radek Duda a vítěznou trefou z 48. minuty obránce Filip Pavlík. 

´Je skvělé, že jsme to uhráli, a jsme samozřejmě všichni šťastní. Jsem rád, že pod mým jménem je pouze 

napsáno, že jsem řídil partu, která udělala titul a poté šla do baráže. Naštěstí tam nebude napsáno - po 

titulu sestup,´ řekl kapitán Litvínova Michal Trávníček. 

Druhý tým pro příští ročník extraligy vzejde z trojice Karlovy Vary, Slavia a Jihlava. Tři kola před 

koncem mají nejlepší výchozí pozici Západočeši, kteří mají na druhém místě náskok dvou bodů před 

Slavii, ta nicméně výhrou 3:2 po samostatných nájezdech nad Jihlavou oživila šanci na návrat mezi elitu. 

O výhře domácích rozhodl finský útočník Henri Tuominen.“ – viz doslovný přepis z Infobanky ČTK. 
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Po skončení těchto duelů tak ČTK jako první vydala ve 20:18 hodin headline o 

prioritě 3 11. kolo baráže o hokejovou extraligu: Slavia - Litvínov 2:1 v prodloužení. O 

vítězi rozhodl David Hruška a následně ve 20:29 hodin headline o prioritě 1 Hokejová 

extraliga zůstane v příštím ročníku ve stejném složení. Po Litvínovu si v baráži zajistily 

účast i Karlovy Vary vítězstvím v Jihlavě 6:2.  

Následovaly statistiky o jednotlivých duelech v rozličném pořadí, mezi nimiž 

vycházely i jiné zprávy (20:20 hodin, Slavia - Litvínov 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0); 

20:38 hodin, Jihlava - Karlovy Vary 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)).   

Ve 20:34 hodin ČTK nabídla rozšíření druhého headlinu a vydala 

jednoodstavcovou fleš Hokejisté Karlových Varů vyhráli v Jihlavě a udrželi extraligu. V 

ní stručně připomněla situaci v tabulce baráže.
242

 

Všechny konečné výsledky i s aktualizovanou tabulkou vyšly ve 20:38 hodin 

(Výsledky 11. kola baráže o hokejovou extraligu). Headline, resp. fleš transformované 

do klasických zpráv s prioritou 3 ČTK zveřejnila ve 20:43 hodin (Slavia navzdory výhře 

nad Litvínovem přišla o šanci na extraligu) a ve 20:55 hodin (Hokejisté Karlových Varů 

vyhráli v Jihlavě a udrželi extraligu).  

Jakmile předplatitelé sportovního servisu dostali svébytnou klasickou zprávu, 

tabulku a statistiky ke všem utkáním, mohla ČTK ve 20:56 hodin vydat Výsledky 11. 

kola baráže o hokejovou extraligu.  

Následně ČTK vydala samostatně hlasy trenérů k oběma duelům (20:58 hodin, 

Hlasy trenérů po utkání hokejové baráže Slavia – Litvínov; 21:11 hodin, Hlasy trenérů 

po utkání hokejové baráže Jihlava - Karlovy Vary). Před druhými verzemi referátů, 

které doplnila sportovní redakce o citace (21:28 hodin, Slavia navzdory výhře nad 

Litvínovem přišla o šanci na extraligu; 21:40 hodin, Hokejisté Karlových Varů vyhráli v 

Jihlavě a udrželi extraligu), nejprve ČTK uveřejnila shrnutí 11. kola baráže o délce tří 

odstavců (21:17 hodin, Karlovy Vary se udržely v extralize, Slavia zůstává v první lize).  

Zbylé dvě zprávy byly čistě ohlasovými texty (21:58 hodin, Kapitán Varů 

Bičánek si oddechl, že má „hnusnou baráž“ za sebou; 22:08 hodin, Podle Hrušky si 

Slavia prohrála baráž ve ztracených zápasech doma).  

                                                 
242

 „Hokejová extraliga zůstane v příštím ročníku ve stejném složení jako v této sezoně, po Litvínovu se 

definitivně zachránily i Karlovy Vary. Západočeši dnes vyhráli 6:2 v Jihlavě a kolo před koncem baráže 

mají jisté nejhůře druhé místo v tabulce.“ – viz doslovný přepis v Infobance ČTK.  
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Zatímco ten první využívá hlasy útočníka Radima Bičánka i citace dalšího 

karlovarského útočníka Jakuba Svobody, v tom druhém se objevují pouze citace 

slávistického útočníka Davida Hrušky.  

Tím informování ČTK o 11. kole baráže o hokejovou extraligu skončilo.
243

 Je 

ale důležité podotknout, že neoddělitelnou součástí zpravodajství o něm byl i 

fotografický servis a audioservis.
244

  

Jak výše zmínil Ladislav Josef, v případě barážových zápasů o hokejovou 

extraligu je zachován zpravodajský postup k nejvyšší hokejové domácí soutěži. I proto 

jsou odlišnosti oproti momentům rozhodnutí v semifinále play-off první ligy velké 

(proto se u střelců branek vydávají i asistence, statistiky vychází po jednotlivých 

třetinách, po skončení duelů se vydávají headliny, jednotlivé utkání má vlastní referát, 

hlasy zúčastněných aktérů vychází samostatně, ohlasových textů je více).  

Nicméně, vzhledem k tomu, že ale žádný tým první ligy do extraligy 

nepostoupil, nevydávala ČTK profily postupujících celků (viz Hradec Králové a 

Karviná v případě druhé fotbalové ligy).  

 

 

5.6 Multimedializace ČTK a druhé nejvyšší české soutěže ve 
fotbale a hokeji  

Jak vyplývá z podkapitoly 3.6 Digitalizace a multimedializace produkce ČTK, 

dnes tato tisková agentura neslouží pouze jako agentura slovního a obrazového 

zpravodajství, jako tomu bývalo dříve.  Svým abonentům nabízí multimediální 

bonusový obsah zejména v podobě audio- a videozpráv.  

Na příkladu produkce sportovní redakce z druhé fotbalové a první hokejové ligy 

se však ukazuje, že tomu tak není vždy.  

ČTK má v případě informování o těchto soutěžích oslabené personální 

zabezpečení, a i proto je multimediální servis upozaděn. „Na pravidelné fotografické 

krytí těchto zápasů ČTK nemá kapacitu,“
245

 upozornil vedoucí sportovní redakce 

Ladislav Josef.  

                                                 
243

 Podrobné kvantifikační statistiky formátů zpráv a dalších žánrů a kvantifikaci vybraných metadat lze 

nalézt v podkapitolách 5.3 a 5.4. 
244

 Podrobnosti viz podkapitola 5.6 Multimedializace ČTK a druhé nejvyšší české soutěže ve fotbale a 

hokeji. 
245

 Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 6. 3. 2017. 
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Jeho tvrzení potvrdila i analýza zkoumaných zpráv; žádná ze 75 fotbalových 

zpráv nebyla doprovázena fotografiemi, u těch hokejových je situace trochu odlišná – 

sedm fotografií doprovázelo zprávu Hokejová Slavia se chce co nejdříve vrátit do 

extraligy z 2. září; sedmnáct fotografií doprovázelo deset zpráv k utkání Litvínov – 

Karlovy Vary 17. dubna; deset fotografií doprovázelo osm zpráv k utkání Slavia – 

Litvínov 22. dubna a sedmnáct fotografií doprovázelo devět zpráv k utkání Jihlava – 

Karlovy Vary téhož dne.  

Ve zkoumaném materiálu se pouze pětkrát vyskytl audiozáznam (videozáznam 

ani jednou) – jednou u fotbalu, zato čtyřikrát u hokeje. „Z těchto soutěží audio ani video 

neprodukujeme, audio jen u rozhodujících zápasů o postup,“
246

 doplnil Josef. 

21. května, kdy postoupila do první fotbalové ligy Karviná, bylo 

audiozáznamem rozšířeno všech sedmnáct zpráv týkající se 29. kola druhé fotbalové 

ligy – byl to 39sekundový záznam trenéra Karviné Jozefa Webera a 44sekundová 

promluva útočníka Zbyňka Pospěcha. Audia tak byla přidána i ke statistikám ostatních 

střetnutí kola.  

V případě první hokejové ligy se audiozáznamy objevily 2. září po tiskové 

konferenci pražské Slavie - audiozáznam o délce 37 sekund přinášel výpověď 

slávistického majitele Vladimíra Pittera o ambicích klubu pro sezonu 2015/2016. 

Zbylé případy pak splňovaly vyšší zpravodajskou zajímavost. Osm zpráv bylo 

doprovázeno audiem v případě zápasu 10. kola baráže o extraligu mezi Slavií a Jihlavou 

(21sekundová promluva asistenta domácího trenéra Jana Srdínka a 29vteřinový záznam 

jihlavského kouče Františka Zemana); shodně vždy deset zpráv bylo doprovázeno 

audiem v případech duelů 12. kola baráže o extraligu mezi Slavií a Litvínovem 

(25sekundová promluva domácího brankáře Alexandra Hyláka a 13vteřinový záznam 

domácího útočníka Davida Hrušky) a mezi Jihlavou a Karlovými Vary (22sekundová 

promluva hostujícího útočníka Radima Bičánka a 28vteřinový záznam hostujícího 

trenéra Mikuláše Antonika).  

Zatímco v případě audiozáznamu využije ČTK svého zpravodaje na místě, jež 

zvuk nahraje a pošle ke zpracování směně v audiozpravodajství, v případě 

fotografického doprovodu zpravodajství musí ČTK na místo vyslat zvláštního 

pracovníka-fotografa, nestane-li se, že redaktor zároveň fotografuje. Personální nároky 

jsou tedy větší. 

                                                 
246

 Vlastní e-mailový rozhovor s JUDr. Ladislavem Josefem z 6. 3. 2017. 
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Fotografie i audiozáznamy nedoprovázejí jen jednu konkrétní zprávu, má-li ČTK 

na místě fotografa či nabízí-li abonentům i audioservis, doprovodí těmito materiály 

každý materiál týkající se daného utkání (průběžné statistiky, headline ku příležitosti 

konce zápasu, výsledkový servis, ohlasový text atd.).  

Jak vyplývá z výše uvedeného, projevy multimedializace u druhé fotbalové a 

první hokejové ligy nejsou příliš patrné, přesto ale převažují u hokeje.  
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Závěr 
Česká tisková kancelář sehrála během sezony 2015/2016 v druhé fotbalové a 

první hokejové lize pro odběratele důležitou a často jen stěží zastupitelnou roli – byla 

pro rozličné druhy médií spolehlivým a rychlým zdrojem výsledků, ohlasů, aktuálního 

dění či profilů. To v magisterské diplomové práci potvrdil i editor sportovní rubriky 

deníku Mladá fronta DNES Michal Miškovský.  

Je důležité si i uvědomit, že tři největší české sportovní internetové servery 

(sport.cz, sport.idnes.cz a iSport.blesk.cz) nevyčleňují na zpravodajství z obou soutěží 

vlastního redaktora a přejímají informace primárně z ČTK. I to dokazuje míru prestiže 

sportovního servisu této agentury.    

Celkový počet zpráv vydaných ve zkoumaných obdobích byl 164, 75 

fotbalových a 89 hokejových. Výhodou ČTK oproti kupříkladu deníkům je možnost 

nepřetržitého zpravodajství, abonenti tedy dostávali informace okamžitě a mohli je 

použít v momentě, kdy to potřebovali.   

Ačkoliv je ČTK brána v mediální sféře jako spolehlivý zdroj, i ve zkoumaném 

servisu se vyskytly nedostatky. Mezi takové patřil kupříkladu chybný titulek 

„Výsledky“ místo „Výsledek“ ve zprávě, jež přinášela výsledek jediného utkání, a dvě 

faktografické opravy u hokejových zpráv (chybný číselný údaj v textu a chybný klub 

v titulku). Žádného zásadního pochybení se ale sportovní redakce nedopustila, neboť 

pomýlila-li se, vydala opravu.  

Mezi informováním o druhé fotbalové a první hokejové lize lze najít několik 

odlišností. Zatímco v případě fotbalu jsou samozřejmostí sestavy obou týmů, u hokeje 

sestavy chybí, a dokonce se neuvádí ani asistence u branek, jak bývá u tohoto sportu 

zvykem. Naopak u hokejové ligy nabízí ČTK průběžnou tabulku už po úvodním kole, 

v případě fotbalu ji agentura vydává až v průběhu druhého kola. 

Další odlišností je proces vydávání statistik jednotlivých duelů: u fotbalové ligy 

uveřejní ČTK nejprve konečný výsledek a aktualizovanou tabulku a až následně 

statistiky, v případě hokejové ligy je konečný výsledek se statistikami v jedné zprávě. 

Velkou odchylkou jsou následně momenty rozhodnutí. Zatímco v případě 

semifinále play-off první ligy zachovává ČTK režim ze základní části soutěže (jen 

v případě postupu vydává headliny), u baráže o hokejovou extraligu přejímá 

zpravodajský systém nejvyšší soutěže. U rozhodujících zápasů druhé fotbalové ligy o 

postup se sice systém zpravodajství nejvyšší soutěži přibližuje, chybí ovšem statistiky 
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po prvním poločase, referát se netýká jediného střetnutí, nevydávají se samostatně hlasy 

zúčastněných aktérů (trenéři, hráči) a ohlasových textů není tolik.  

 Odpovědět na otázku, zda tedy má druhá fotbalová liga preferenci před první 

hokejovou ligou, je složité. Je důležité mít na paměti odlišný herní systém i to, že 

v případě baráže o hokejovou extraligu se systém zpravodajského servisu zcela mění. 

Preferenci fotbalu přiznává v rozhovoru vedoucí sportovní redakce Ladislav Josef či 

editor jednoho z abonentů, sport.idnes.cz, Jaroslav Roubal. 

 V týdnu před začátkem soutěžních ročníků má mírnou převahu hokej (4:3), 

stejný poměr je i týden před začátkem jarní části fotbalové ligy a týden před začátkem 

předkola play-off hokejové ligy.   

 Při komparaci prvního a desátého kola se ukázalo, že každé kolo základní části 

dodržuje totožné principy a úvodní kolo není nijak preferováno. Jak při prvním, tak 

desátém kole má fotbal preferenci (16:10, 18:10) – vyšší počet zpráv u fotbalové ligy je 

dán nejenom vyšším počtem zúčastněných celků v soutěži, ale rovněž podrobnějším 

zpracováním dění.  

 V případě klíčových momentů mají rozhodující zápasy o postup z druhé 

fotbalové ligy výraznou převahu oproti rozhodujícím zápasům v semifinále play-off 

první hokejové ligy (18:7, 17:6), leč v porovnání s rozhodujícími střetnutími v baráži o 

hokejovou extraligu jsou hokejové zprávy četnější (24:18, 24:17).  

 Lze tedy konstatovat, že v případě textů před začátkem různých částí sezony 

2015/2016 má mírnou převahu první hokejová liga. Naopak v případě základní části má 

výraznější převahu druhá fotbalová liga. Momenty rozhodnutí vyznívají příznivěji pro 

baráž o hokejovou extraligu, zato semifinále play-off první ligy je v porovnání 

s rozhodujícími zápasy o postup z druhé fotbalové ligy podhodnoceno.  

Neboť je sportovní zpravodajství typické vysokou měrou statistických dat a 

výsledků, je na místě se tázat, zda i v případě informování o zmíněných soutěžích 

převažuje výsledkový servis nad textovým.  Celkem 45 fotbalových zpráv (ze 75) 

obsahovalo klíčové slovo data, u hokeje to bylo 44 zpráv z 89. Zatímco u druhé 

fotbalové ligy tedy výsledkový servis převažuje, u hokeje nikoliv, byť jen těsně – je to 

dáno především větší měrou textů u baráže o hokejovou extraligu (samostatné referáty 

ke každému duelu, samostatně vydávané hlasy trenérů a podobně).  

Zatímco v případě nejvyšších soutěží jsou ohlasové texty samozřejmostí, u druhé 

fotbalové a první hokejové ligy se objevují až při momentech rozhodnutí. U fotbalu 

ČTK vydala pouze dva při postupu Karviné (při postupu Hradce Králové žádný), u 
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hokeje jich bylo více – konkrétně šest (vždy jeden při postupu Slavie a Jihlavy do 

baráže o extraligu, vždy jeden ke zkoumaným čtyřem barážovým duelům).  

V poslední době se často hovoří o konvergenci (sbližování) jednotlivých typů 

médií, přesto se i na příkladu druhé fotbalové a první hokejové ligy ukázalo, že ČTK 

stále zůstává agenturou především slovního zpravodajství. Jak dokazují zjištěná data v 

analytické části magisterské diplomové práce, zprávy doprovázené fotografiemi, audio-, 

případně videozáznamem jsou ve výrazné menšině, především z důvodu nižší 

zpravodajské atraktivity oproti nejvyšším soutěžím. 

Souhrnně není možné jednoznačné určit, zda má druhá fotbalová liga preferenci 

před první hokejovou. Při menších komparacích, jako je kupříkladu jedno kolo základní 

části, lze soud vyřknout jednoznačně. Při komplexnější analýze celé sezony ovšem 

zkoumání naráží na limity rozdílných herních systémů a rozdílných redakčních rutin 

sportovního servisu ČTK. 

Příklad druhé fotbalové a první hokejové ligy ale bezpochyby ukázal, že role 

zpravodajské agentury zůstává – i v době internetu a nových médií – stále jen stěží 

nahraditelná. Širokospektrální zpravodajský záběr ČTK dává odběratelům ujištění, že o 

nic podstatného nepřijdou a že se mohou zaměřit na původní témata, kterými se odliší 

od konkurence.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 
Czech news agency had a very important role for their subscribers during the 

season 2015/2016 in second football and first hockey league – for various types of 
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media the Czech news agency was a source of quick and reliable results, echos, current 

events or profiles. Total number of released news in pursued period was 164, 75 football 

news and 89 hockey news.  

Although Czech news agency is considered as a reliable source in media sphere, 

in examined service a few lacks were found. For example wrong title „Results“ instead 

of „Result“ in news that informed readers about result of one match and two factual 

corrections in hockey news (wrong data and wrong name of club in the title). But 

nothing crucial – if Czech news agency made a mistake, she would provide a correction.   

There are a few differences between informing about second football and first 

hockey league. In case of football it is obvious that Czech news agency provide list of 

players of both teams, on the other hand in case of hockey those lists are not available 

and there is no data about assistance although it is quite usual.  In case of hockey, Czech 

news agency offers a continuous table after the opening round, in case of football it is 

released during the second round.   

Another difference represents the process of releasing the statistics of particular 

duels: in case of football league Czech news agency firstly posts the final result and 

updated table, statistics come as last. In case of hockey league the final result and 

statistics are found together in one post.  

The huge irregularity is the key moments. In case of semifinals of first league’s 

play-off Czech news agency preserves routine from basic part of competition (only in 

case of progress releases headlines), in case of play-out of hockey extraleague takes 

over the system of informing from the highest competition. In case of the progress key 

matches of second football league the system is quite similar, but there is an absence of 

statistics after first half-time. The paper does not consider only one match and reporters 

don’t release single echos of trainers and players.  

 To answer the question if second football league is preferred is quite 

complicated. It is important to keep in mind that the game system is different and in 

case of play-out the system of informing changes completely. It could be said that first 

hockey league is quite dominant in case of texts released before the start of various parts 

of season 2015/2016. On the other hand the second football league is dominant in case 

of basic part.  

Although there are discussions about convergence various types of media, it is 

obvious that Czech news agency still remains the agency of written news. As the data 
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shows, the news accompanied by photos, audio or video service is less usual because it 

is less attractive compared to highest competitions.   

The example of second football and first hockey league showed that the role of 

news agency remains (although the era of the internet and new media) hard to replace. 

Czech news agency assures their subscribers that they will not miss any important news 

and that they can focus on the original topics.   
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Přílohy 
Příloha č. 1: Rozhovor s Jaroslavem Roubalem, editorem sportovní rubriky 

iDNES.cz (rozhovor) 

Rozhovor vznikl přes e-mail dne 22. ledna 2017.  

 

Je podle vás zpravodajství ČTK o druhé fotbalové a první hokejové lize důkladné, 

spolehlivé, bezchybné a srozumitelné?  

Podobně jako u zpravodajství z ostatních kolektivních sportů bývá rozsah a kvalita 

zpravodajství různorodá. Někdy je poměrně obsáhlé, výjimečně i proložené hlasy, 

ovšem někdy je strohé, v podstatě jen rozvinuté statistiky. 

 

Pozorujete nějak, že by ČTK intenzitou zpráv preferovala druhou fotbalovou před 

první hokejovou ligou? Nebo se domníváte, že o obou soutěžích informuje 

podobně? 

Pokud má někdo mírnou „převahu“, tak spíš fotbal. Minimálně tím, že ve statistikách 

jsou sestavy týmů. Ovšem co se týká rozsahu zpravodajství, je to spíše podobné. 

 

Co byste na zpravodajství ČTK o druhé fotbalové a první hokejové lize vylepšil? 

Chybí vám foto/audio/video servis? 

Bylo by fajn, kdyby ze šlágrů kol měli foto. Audio a video by byl asi nadstandard, 

nemají to ani u nejvyšších soutěží. Možná výjimečně. 

 

Redakce iDNES.cz oproti ČTK informuje o druhé fotbalové lize ve víkendových 

shrnujících článcích, zatímco ČTK vydává každý den shrnující článek zvlášť. V 

čem vidíte největší výhodu postupu redakce iDNES.cz? 

Čtenář má ucelené zpravodajství z víkendového kola na jednom místě, nemusí pátrat. 

Výjimkou jsou dohrávky v týdnu, tam ten časový odstup je příliš velký na to, aby se 

oživoval starý článek. 

 

Redakce iDNES.cz se ve zpravodajství těmto ligám nevěnuje autorsky (viz podpisy 

ČTK, iDNES.cz). Co oproti servisu od ČTK redakce iDNES.cz přináší navíc?  

Někdy foto, zcela výjimečně i zpravodajské „dodatky“ od redaktorů v krajských 

přílohách. Na plnohodnotné vlastní zpravodajství nejsou kapacity. 

 

Zajímají čtenáře iDNES.cz tyto soutěže? Mají články o nich 

vysokou/průměrnou/nízkou čtenost? 

Ano, na sportovní homepagi si obvykle vedou docela dobře. Samozřejmě záleží i na 

konkrétních šlágrech konkrétního kola. 

 

ČTK o těchto soutěžích informuje poměrně pravidelně. Pozorujete určité rozdíly 

mezi tím, jak o nich informuje před začátkem ročníku, v jeho průběhu a při tzv. 

momentech rozhodnutí (kupř. když druholigový fotbalový tým vybojuje postup do 

nejvyšší soutěže)? 

V případě postupů to bývá přece jen obsáhlejší zpravodajství včetně hlasů a podobně. 

Ovšem v průběhu roku to bývá, jak jsem již uvedl výše, velmi rozličné. Občas to 

vypadá i tak, že rozhoduje, kdo zrovna v ČTK slouží. 
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Příloha č. 2: Rozhovor s Michalem Miškovským, editorem sportovní rubriky MF 

DNES (rozhovor) 

Rozhovor vznikl přes e-mail dne 25. ledna 2017.  

 

Jaké jsou případy, kdy se výsledky z druhé fotbalové a první hokejové ligy objeví 

ve výsledkovém servisu v MF DNES? 

Čtenáři MF DNES v posledních přibližně pěti letech obecně mohou pozorovat 

postupnou změnu sportovního obsahu, který se od zpravodajství odklání k analýzám, 

reportážím, publicistice a komentářům. To se nepřímo dotýká i výsledkového servisu, 

který je už nyní především doménou internetového zpravodajství a v MF DNES na něj 

zbývá minimum prostoru.  

 

Druhá fotbalová liga a první hokejová liga, tedy druhé nejvyšší soutěže, mají ve 

výsledkovém servisu MF DNES prostor zpravidla jen v době, kdy obě soutěže vrcholí. 

Z druhé fotbalové ligy tedy obvykle zveřejňujeme výsledky závěrečných kol, v nichž 

jde o postup do nejvyšší soutěže. A stejně tak z první hokejové ligy informujeme o 

výsledcích semifinále play-off a následné baráže o extraligu.  

 

Neznamená to však, že by čtenáři MF DNES zcela přicházeli o informace ze zmíněných 

soutěží, neboť o týmech z jejich regionu píšou regionální přílohy MF DNES - včetně 

výsledkového servisu.  

 

Jaké jsou případy, kdy se dění z těchto soutěží objeví ve sportovní rubrice MF 

DNES? 
Záleží na síle příběhu, který dotyčné soutěže a kluby v ní jsou schopné vygenerovat. V 

MF DNES jsme například během podzimu 2016 věnovali tři čtvrtě strany hokejovému 

retropříběhu kladenských veteránů Petra Tona, Jiřího Burgera a Petra Tenkráta, kteří se 

po 20 letech sešli v mateřském klubu a dohromady jim v době zveřejnění textu bylo 121 

let.  

 

Při baráži o hokejovou extraligu na jaře 2016 byl zajímavý příběh šestnáctiletého 

brankáře Jakuba Škarka z prvoligové Jihlavy, kde je jeho trenérem Petr Jaroš, současně 

kouč brankářů v národním týmu.  

 

Pokud jde o druhou fotbalovou ligu, v průběhu podzimu 2016 jsme psali o nejistém 

osudu fotbalové Sigmy Olomouc, která sice na hřišti bojuje o návrat zpět do nejvyšší 

soutěže, ale trápí ji finanční problémy.  

 

 

ČTK informuje o těchto soutěžích pravidelně a poměrně obsáhle. Jste s jejím 

servisem spokojen? Pokud ne, jaké máte výhrady? 

Režim, v jakém ČTK o obou soutěžích informuje, je několik let ustálený a pro nynější 

potřeby MF DNES dostačující.  

 

Pozorujete nějak, že by ČTK intenzitou zpráv preferovala druhou fotbalovou před 

první hokejovou ligou? Nebo se domníváte, že o obou soutěžích informuje 

podobně? 
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Jistý nesoulad lze pozorovat například u zpracování statistik z obou soutěží. Zatímco ze 

zápasů druhé fotbalové ligy ČTK vydává sestavy obou týmů, u utkání první hokejové 

ligy agentura zpracovává statistiky bez sestav a například i bez asistencí u gólů. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s JUDR. Ladislavem Josefem, vedoucím sportovní redakce 

ČTK (rozhovor) 

Rozhovor vznikl přes e-mail dne 6. března 2017, doplňující otázky byly položeny 10. 

března 2017.  

 

 

Jak druhá fotbalová, tak první hokejová liga jsou druhé nejvyšší domácí soutěže v 

daných sportech. Kdybyste měl jmenovat zpravodajské hodnoty, kvůli kterým 

ČTK o těchto ligách informuje, které by to byly?   

Jako u všech jiných zpráv ČTK je to především informační hodnota. 

 

Druhá fotbalová liga se obvykle hraje v pátek (předehrávka), v sobotu a v neděli v 

průběhu celého dne, příp. v pondělí (dohrávka). První hokejová liga se obvykle 

hraje v pondělky, středy a soboty. Jaké je personální zabezpečení v redakci ČTK? 

Kdo má texty o těchto soutěžích na starosti? Jak jsou rozdělené jednotlivé role?  
Na druhou fotbalovou ligu žádného specialistu nemáme. Zpravodajství zvládá fotbalový 

novinář v rámci režie první ligy, v případě předehrávek a dohrávek redakční směna. Pro 

hokejovou první ligu máme externistu, který píše jeden souhrnný text ze všech zápasů, 

statistiky i tabulku.    

  

V jakých chvílích se personální zabezpečení posiluje? A jak? Je to kupř. při 

vrcholech play-off v hokejové první lize či u rozhodujících kol v druhé fotbalové 

lize? Nebo i jindy?  
Rozhodujícím zápasům ve druhém fotbalové lize (těm, po nichž je možné už slavit 

postup) věnujeme větší pozornost v podstatě na úrovni zpravodajství z první ligy. Na 

tyto zápasy vyjíždí náš redaktor. U hokeje je tomu podobně až u baráže.    

 

V případě baráže o hokejovou extraligu se o zpravodajství starají pracovníci 

specializovaní na extraligu, či na první ligu?  

Baráž je pro nás už na úrovni extraligy. 

  

Jak je to s fotoservisem k druhé fotbalové a první hokejové lize?  

Na pravidelné fotografické krytí těchto zápasů ČTK nemá kapacitu. Platí totéž jako u 

textového servisu. 

  

V jakých případech ČTK do informování o těchto soutěžích zařazuje i 

audio/videoservis?  

Z těchto soutěží audio ani video neprodukujeme, audio jen u rozhodujících zápasů o 

postup. 

  

Sportovní redakce (viz iDNES.cz, iSport.cz aj.) většinou nemají takové kapacity, 

aby o těchto soutěžích psaly autorsky. Vycházejí tak primárně ze servisu ČTK. 

Máte nějaké odezvy na tento servis? Pokud ano, jaké? Co abonentům 

(ne)vyhovuje?  

Možná to netušíte, ale ČTK má výrazně menší kapacitu redaktorů než iDnes a iSport, s 

výjimkou Brna a Ostravy nemáme žádné sportovní redaktory mimo Prahu a i pražská 

centrální redakce je početně slabší, přitom klientům dodává podstatnou část jejich 

zpravodajství ze zahraničního sportu. To znamená, že jsme schopni z nižších soutěží 

dodávat opravdu jen základní zpravodajství. Klienti jsou si toho vědomi a nějaké 



   

 

99 

  

rozšíření servisu nepožadují. Výjimkou v poslední době bylo přání iSportu dostávat 

sestavy z první hokejové, ale to nejsme schopni zajistit na odpovídající úrovni.   

  

Jak druhá fotbalová, tak i první hokejová liga logicky stojí v pozadí zájmu oproti 

první fotbalové lize i hokejové extralize. Z jakých zdrojů při informování o těchto 

soutěžích vycházíte? Jsou to oficiální zápisy o utkání? Onlajny.com? Či jiné/další 

zdroje? Liší se typ zdroje v případě statistik o utkání a v případě textu o průběhu 

utkání?  

Při přípravě zpravodajství využíváme onlajny.com, které jsou nejrychlejší. Pro kontrolu 

pak slouží oficiální zápisy z utkání. Vzhledem k rozsahu textů je zpravodajství 

onlajny.com dostatečné. 

  

V případě vrcholů obou soutěží stoupá i poptávka po hlasech zúčastněných aktérů. 

Kde je získáváte?  

Jak už jsem psal výše, vrcholy se snažíme obsazovat našimi redaktory, kteří 

pochopitelně jsou schopni dodávat i hlasy. 

  

V případě víkendových dní a druhé fotbalové ligy souhrnný text několikrát 

aktualizujete, zato v případě první hokejové ligy vydáváte jeden souhrnný večerní 

text (a to i v případě, že se kupříkladu některá utkání hrají už od 15 či 16 hodin). 

Proč?  

To je dáno především většími časovými rozdíly, s dopoledními zápasy druhé fotbalové 

ligy není možné čekat do pozdního odpoledne. U hokeje rozdíl není tak velký, svou roli 

hraje i „způsob výroby“, tj. redaktor u fotbalu, externista u hokeje.   

  

Zatímco v případě druhé fotbalové ligy jsou statistiky bohatší (žluté karty, sestavy, 

střídání), v případě první hokejové jsou chudší (chybí sestavy, u branek chybí 

asistence, ...). Proč?   

Je to otázka zájmu klientů, ale i spolehlivosti zdrojů. U hokejové první ligy je na 

onlajnech těžké hovořit o sestavách, jsou to spíše soupisky pro zápas atd. 

  

Hraje-li se předehrávka v jakékoli z daných soutěží, co rozhoduje o tom, zda 

kromě statistik vydá ČTK i text?    

U předehrávky nebo dohrávky by měl být krátký text vždy. Pokud někdy z důvodů 

kolize s významnějšími událostmi text chybí, tak je to chyba. 

  

Podle vašeho mínění, dochází k určité preferenci druhé fotbalové před první 

hokejovou ligou? Pokud ano, proč?   

Ano, druhá fotbalová liga má určitou preferenci. Je to dáno zájmem klientů i koncových 

uživatelů (diváků, čtenářů), i když podle návštěv na stadionech tomu tak není. 

  

Vidíte v servisu ČTK o těchto soutěžích nějaké rezervy? Co byste vylepšil? Co 

byste zachoval?  

Vždycky je co zlepšovat. Ale je to otázka poměru cena/výkon. Nelze zvyšovat objem 

zpravodajství za cenu vyšších nákladů, když by to u odběratelů nemělo žádný efekt. 

 

 

 


