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Abstrakt 
 

Práce si klade za cíl porovnat úroveň zpravodajství z vrcholné sportovní akce, kterou 

představuje evropský fotbalový šampionát, na stránkách ryze sportovních celostátních 

deníků v Česku a na Slovensku. K dosažení stanoveného cíle autor používá kvalitativní, 

ale hlavně kvantitativní analýzu a rozhovory se zástupci redakcí deníků Sport i Šport.  

 

Autor zkoumá prostor, který EURU deníky věnují, procentuální podíl zpráv o „vlastní“ 

reprezentaci, poměr zpravodajských a publicistických textů, počet redaktorů přítomných 

přímo v dějišti (případně těch, kteří se po dobu konání akce soustředí výhradně na 

sledovaný turnaj), způsob referování o „své“ reprezentaci (užívání první osoby atp.)  

i o týmu svého někdejšího partnera, vývoj prodejnosti deníku v průběhu Eura a další 

aspekty. Na základě rozhovorů se zástupci obou redakcí autor porovnává i redakční 

přípravu na mistrovství a způsob fungování jednotlivých mediálních týmů během něj. 

 

Kromě výše zmíněného výzkumu práce nabízí i pohled do historie evropských 

fotbalových šampionátů, předkládá profily obou zkoumaných médií (deníků Sport  

a Šport) a ve stručnosti definuje s výzkumem související teoretické koncepty (např. 

koncept objektivity či specifika sportovní žurnalistiky). 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

 
This thesis aims to compare media coverage of the first-class sporting event, the UEFA 

EURO 2016, in two Czech and Slovak national sport-oriented newspapers (Sport and 

Šport). To achieve this goal, the author of the thesis uses qualitative and mainly 

quantitative content analysis along with interviews with the members of the two 

respective newsrooms.   

 

The author focuses on how much space both dailies give to the event, what part of the 

whole coverage is made by the news about the Czech or Slovak national teams, and 

what is the (im)balance between the news and opinion journalism. He also compares the 

number of journalists that went to do their job in France and the number of their 

colleagues who were working from the newsrooms in Prague or Bratislava. The author 

is interested in the ways the two newsrooms reported about the rival team that used to 

be part of the former Czechoslovakian national team. He also tries to describe how 

journalists tend to write about their own national team. Another point of interest is the 

venality of both newspapers during the UEFA EURO 2016. Based on the interviews 

with members of both newsrooms, the author compares the media's preparation before 

the event and their mode of operation over the tournament.  

 

Besides above-mentioned media research, the thesis offers a view to the history of 

European football championships, it contains profiles of both the media in question and 

it also briefly defines relevant theoretical concepts such as the concept of objectivity 

and sport journalism specifics.   

 

Klíčová slova 

fotbal, sport, Šport, EURO, mistrovství Evropy, zpravodajství 

 

Keywords 

football, sport, Šport, UEFA EURO, European championship, news 

 

Rozsah práce: 176 398 znaků (včetně mezer) 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

  

V Praze dne 20. 4. 2017 

 

…………………………………. 

            Bc. Václav Michovský 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  
 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu mé diplomové práce doc. PhDr. Janu 

Haladovi, CSc. za podnětné rady při jejím zpracovávání, dále Josefu Káninskému 

z redakce Sportu a Martinu Rybárovi z redakce Športu za vstřícnost při tvorbě 

rozhovorů, Kristýně Mázárové a svým rodičům za pomoc při obstarávání výtisků 

studovaných vydání a celkovou podporu, a také Vilému Ernestovi a Kelly King za 

korekturu anglických překladů.   

 



   

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK 

Teze MAGISTERSKÉ diplomové práce 
TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA: 

Příjmení a jméno diplomantky/diplomanta: 
Michovský Václav 

Razítko podatelny: 

 

 

 

 

 

 

Imatrikulační ročník diplomantky/diplomanta: 
2012 

E-mail diplomantky/diplomanta: 
vaclavmichovsky@gmail.com 

Studijní obor/forma studia: 
Žurnalistika/prezenční 

Předpokládaný název práce v češtině: 
Srovnávací analýza zpravodajství z fotbalového mistrovství Evropy 2016 v denících Sport a Šport 

Předpokládaný název práce v angličtině: 
Comparative Analysis of the Sport´s and Šport´s News Coverage of UEFA EURO 2016 

Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok – vzor: ZS 2012/2013)  
(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí) 

LS 2016/2017 

Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 

Evropský šampionát ve Francii je vrcholem fotbalové sezony 2015/2016. Euro tradičně vyvolává velký 

zájem fanoušků i médií a těší se z všeobecné prestiže. Turnaj, který začne 10. června v Paříži, přitahuje 

z několika důvodů ještě větší pozornost fanoušků než obvykle. Poprvé se na něm představí 24 mužstev, 

což přináší nový turnajový systém, kvůli nedávným teroristickým útokům ve Francii a Belgii jej budou 

provázet velice přísná bezpečnostní opatření, pořadatelská země patří na rozdíl od předešlých dvou 

ročníků mezi favority…  

 

Zvýšenou vlnu zájmu lze pozorovat i v Česku a na Slovensku. Česká reprezentace se na šampionát 

probojovala coby vítěz své kvalifikační skupiny a los ji v první fázi turnaje vehnal do vážené 

společnosti obhájců trofeje ze Španělska a ambiciózních týmů z Turecka a Chorvatska. Vzhledem 

k absenci hvězd světového či evropského formátu v týmu trenéra Vrby (s výjimkou Petra Čecha  

a Tomáše Rosického, jehož účast je kvůli zranění stále nejistá) se mluví o paralele ke 

slavnému stříbrnému Euru 1996, na nějž český tým do Anglie také odjížděl s víceméně „bezejmenným“ 

kádrem. V případě Slovenska není pro vysvětlení letní fotbalové horečky potřeba chodit příliš daleko – 

tamní reprezentace se na mistrovství Evropy kvalifikovala po rozpadu federace vůbec poprvé, a to  

i díky slavnému vítězství nad jinak suverénním Španělskem.  

 

Z tohoto pohledu bude zajímavé a přínosné sledovat, jakým způsobem se evropský šampionát přenese 

na stránky jediných sportovních deníků, které v obou zemích – v České republice a na Slovensku – 

v celostátním měřítku vycházejí, tedy do českého Sportu a slovenského Športu. Podobná komparace by 

měla být první svého druhu a mohla by přispět ke srovnání úrovně tištěné sportovní žurnalistiky na 

obou stranách hranice.   

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 

1800 znaků):  

Práce si klade za cíl porovnat úroveň zpravodajství z vrcholné sportovní akce, kterou bude představovat 

evropský fotbalový šampionát, na stránkách ryze sportovních celostátních deníků v Česku a na 

Slovensku. K dosažení stanoveného cíle bude používat kvalitativní i kvantitativní analýzu a rozhovory 

se zástupci redakcí deníků Sport i Šport.  

 

Autora bude zajímat prostor, který Euru deníky věnují, procentuální podíl zpráv o „domácí“ 



   

reprezentaci daného státu, poměr zpravodajských a publicistických textů, počet redaktorů přítomných 

přímo v dějišti (případně těch, kteří se po dobu konání akce soustředí výhradně na sledovaný turnaj), 

způsob referování o domácí reprezentaci (užívání první osoby atp.) i týmu svého někdejšího partnera 

(převažuje podpora či rivalita?), vývoj prodejnosti deníku v průběhu Eura a další aspekty. Na základě 

rozhovorů se zástupci obou redakcí se bude autor snažit porovnat i redakční přípravu na mistrovství  

a způsob jejího fungování během něj.  

 

Provedená analýza umožní vytvořit komplexní porovnání pokrytí velké sportovní akce ze strany obou 

zkoumaných redakcí. Taková komparace může přispět k vytvoření obrazu o tom, kam se posunula 

tištěná sportovní žurnalistika v obou zemích za 23 let jejich samostatné existence, a autorovi práce 

zároveň umožní, aby představil své návrhy, jež by produkci redakce mohly ještě něčím zpestřit či 

zkvalitnit.   

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu): 

1. Úvod 

(zdůvodnění výběru tématu a zasazení Eura do kontextu fotbalové sezony, představení struktury práce  

a bližší charakteristika jednotlivých kapitol, stanovení cíle práce)  

2. Teoretická část 

    2.1 Metodologie  

    (představení výzkumných metod, které budou v práci použity (s využitím odborné literatury), jejich    

     výhody, nevýhody, způsoby užití, zdůvodnění jejich výběru) 

          2.1.1 Kvantitativní analýza 

          2.1.2 Kvalitativní analýza 

          2.1.3 Komparativní analýza 

    2.2 Související teoretické koncepty 

    (na základě odborné literatury autor popíše některé koncepty běžně užívané v mediálním diskurzu –   

     především ideál objektivity a problematiku stranění; charakteristika sportovní žurnalistiky a jejích  

     specifik v porovnání s jinými žurnalistickými rovinami)   

          2.2.1 Koncept objektivity 

          2.2.2 Zpravodajské hodnoty 

          2.2.3 Specifika sportovní žurnalistiky a jejího jazyka 

    2.3 Mistrovství Evropy ve fotbale 

    (uvedení oborových souvislostí nutných pro pochopení zkoumaného tématu, kapitola si klade za cíl  

     co nejvíce vyrovnat potřebný faktografický základ mezi pravidelným čtenářem     

     sportovních/fotbalových rubrik a nezasvěceným čtenářem) 

          2.3.1 Historie a vývoj Eura 

          2.3.2 Československá a česká a slovenská stopa na Euru 

          2.3.3 Cesta české a slovenské reprezentace na Euro 2016 

          2.3.4 Specifika Eura 2016 

          2.3.5 Shrnutí průběhu šampionátu 

    2.4 Profily zkoumaných médií 

    (stručné představení zkoumaných médií, jejich historický vývoj, současná podoba, složení redakce…) 

          2.4.1 Deník Sport 

          2.4.2 Deník Šport 

3. Praktická část 

    3.1 Kvantitativní a kvalitativní analýza zpravodajství 

    (v obou denících bude sledován celkový počet článků týkajících se Eura a podíl těch, které se týkají  

    domácí reprezentace; poměr zpravodajsky a publicisticky zaměřených článků, zastoupení příspěvků  

    od fanoušků; způsob a frekvence referování o týmu rivala; rozsah věnovaný zpravodajství z Eura   

    a jeho variabilita v závislosti na fázi turnaje a výsledcích domácí reprezentace, míra stranění domácí   



   

    reprezentaci aj.) 

          3.1.1 Před zahájením Eura 

                   3.1.1.1 Sport 

                   3.1.1.2 Šport 

          3.1.2 V průběhu Eura 

                   3.1.2.1 Sport 

                   3.1.2.2 Šport 

          3.1.3 Po skončení Eura 

                   3.1.3.1 Sport 

                   3.1.3.2 Šport 

4. Komparativní analýza zkoumaného zpravodajství  

(komplexní srovnání zpravodajství obou deníků na základě výsledků analýz z předešlé kapitoly  

a rozhovorů se členy obou redakcí, které budou k práci připojeny jako přílohy) 

5. Závěr 

(shrnutí práce; uvedení předností a nedostatků ve zpravodajství obou deníků; autorova doporučení, 

která by mohla vést k dalšímu zvýšení kvality zpravodajství z Eura) 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

Deníky Sport a Šport (včetně nedělníků a suplementů) od 27. 5. 2016 do 24. 7. 2016 (tj. dva týdny před 

startem šampionátu, během něj a dva týdny po jeho skončení). 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza, komparativní analýza, rozhovor  

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

OSVADLOVÁ Barbora; HALADA, Jan a kolektiv: Praktická encyklopedie 

žurnalistiky. Praha: Libri, 1999. 241 s. ISBN: 80-7277-108-6. 

Praktická příručka, která v přehledných a výstižných heslech objasňuje pojmy spjaté s celou šíří 

žurnalistiky od klasického pojmosloví až po nová média.  

 

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2010, 293 s. ISBN 978-80-7367-683-4. 

Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s metodami využívanými při výzkumu médií, a to jak v komerční, 

tak akademické rovině. Výklad je doplněn o názorné příklady z českého prostředí.  

 

DĚKANOVSKÝ, Jan: Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další 

moderní hrdinové. Praha: Dokořán, 2008. 183 s. ISBN: 978-80-7363-131-4. 

Tato kniha nazírá na fenomén sportu z diváckého hlediska a mj. popisuje i to, jak se sport mění pod 

vlivem médií, jaká témata jsou pro sportovní žurnalistiku (potažmo její čtenáře) přitažlivá atp.  

 

BOYLE, Raymond. Sports journalism: context and issues. 1. vyd. London: SAGE, 2006. 198 s. ISBN 

1-4129-0798-5. 

Kniha zprostředkovává pohled na sportovní žurnalistiku očima britského autora, jehož domácí profesní 

prostředí je fotbalovými novináři považováno za vzor. Publikace popisuje historické, institucionální, 

kulturní, kontextuální i ekonomické souvislosti sportovní žurnalistiky.  

 

MACHO, Milan. Zlatá kniha fotbalu: dějiny světového fotbalu ve faktech, názorech a obrazech. 2. 

rozšířené vyd. Praha: XYZ, 2009. 549 s. ISBN 978-80-7388-251-8. 

Rozsáhlá a podrobná publikace sledující vývoj fotbalu od jeho počátků až po současnost včetně detailně 

zpracované historie evropských šampionátů.   

 



   

HERFURT, Ivan. Fotbalové dobývání Evropy: historie evropských šampionátů od Francie 1960 do 

Portugalska 2004. Praha: Mladá fronta, 2004. 173 s. ISBN 80-204-1138-0 

Kniha je zaměřena výhradně na fotbalová mistrovství Evropy a mapuje jejich dějiny v chronologickém 

pořadí jednotlivých šampionátů.  

 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 

které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 

za posledních pět let) 

 

KUKLÍK, Vladimír. Srovnání vysílání fotbalového mistrovství Evropy na České televizi a TV Prima. 

Praha, 2011. 85 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Robert 

Záruba. 

Datum / Podpis studenta/ky 

2. 5. 2016                                                                                                          ……………………… 

 



 1 

 

 

Obsah 

ÚVOD .......................................................................................................................................................... 2 

1 TEORETICKÁ ČÁST ..................................................................................................................... 4 

1.1 METODOLOGIE ............................................................................................................................... 4 
1.1.1 Výběrový soubor a výběrový vzorek ..................................................................................... 4 
1.1.2 Kvantitativní obsahová analýza ........................................................................................... 4 
1.1.3 Kvalitativní obsahová analýza ............................................................................................. 7 
1.1.4 Hloubkový rozhovor ............................................................................................................. 7 
1.1.5 Komparativní analýza .......................................................................................................... 8 

1.2 SOUVISEJÍCÍ TEORETICKÉ KONCEPTY .............................................................................................. 9 
1.2.1 Koncept objektivity ............................................................................................................... 9 
1.2.2 Zpravodajské hodnoty ........................................................................................................ 11 
1.2.3 Specifika sportovní žurnalistiky ......................................................................................... 12 

1.3 MISTROVSTVÍ EVROPY VE FOTBALE ............................................................................................. 16 
1.3.1 Historie a vývoj EURA ....................................................................................................... 16 
1.3.2 Cesta české a slovenské reprezentace na Euro 2016 ......................................................... 34 
1.3.3 Specifika EURA 2016 ......................................................................................................... 41 
1.3.4 Shrnutí průběhu šampionátu .............................................................................................. 46 

1.4 PROFILY ZKOUMANÝCH MÉDIÍ ...................................................................................................... 53 
1.4.1  Deník Sport ........................................................................................................................ 53 
1.4.2 Deník Šport ........................................................................................................................ 55 

2 PRAKTICKÁ ČÁST ...................................................................................................................... 57 

2.1 KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ ANALÝZA ZPRAVODAJSTVÍ ...................................................... 57 
2.1.1 Před zahájením EURA ....................................................................................................... 57 
2.1.2 V průběhu EURA ................................................................................................................ 67 
2.1.3 Po skončení EURA ............................................................................................................. 75 

2.2 KOMPARATIVNÍ ANALÝZA ZKOUMANÝCH MÉDIÍ .......................................................................... 79 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................................... 89 

SUMMARY .............................................................................................................................................. 91 

POUŽITÁ LITERATURA ...................................................................................................................... 93 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................................. 95 

PŘÍLOHY ................................................................................................................................................. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

2 

  

Úvod 

 Mistrovství Evropy ve fotbale, neboli EURO, je vrcholným evropským turnajem 

národních mužstev, který se koná jednou za čtyři roky. Turnaj, který se mezi  

10. červnem a 10. červencem 2016 uskutečnil ve Francii, byl z mnoha důvodů 

specifický. V roce 1960 proběhlo v této zemi vůbec první fotbalové mistrovství Evropy, 

a tak se šampionát vlastně vracel do své domoviny. Už potřetí – Francie EURO hostila 

také v roce 1984. V průběhu let se několikrát měnil hrací systém turnaje. Změny s sebou 

většinou nesly i rozšíření počtu účastníků. Po dvaceti letech fungování 

šestnáctičlenného modelu se do Francie loni sjelo o osm mužstev víc – čtyřiadvacet. I to 

přispělo k jedinečnosti tohoto šampionátu. O něm se v médiích častěji než dřív mluvilo 

v souvislosti s bezpečností, protože Paříž se o rok dříve stala terčem brutálních 

teroristických útoků.  

 Na EURO 2016 se úspěšně kvalifikovala také česká a slovenská reprezentace, 

které se po rozdělení federace sešly na jednom velkém turnaji vůbec poprvé. Češi se ve 

své samostatné historii probojovali od roku 1996 na všechna mistrovství Evropy, 

Slovensko si ve Francii v roce 2016 odbylo svou premiéru. Společné účasti Česka  

i Slovenska se autor předkládaného textu rozhodl využít a na podkladu tohoto 

šampionátu se pokusí v této práci provést srovnávací analýzu sportovního zpravodajství 

z velkého mezinárodního fotbalového turnaje v podání dvou celostátních sportovních 

deníků – českého Sportu a slovenského Športu.     

Komparace, která bude výsledkem praktické části práce, bude vycházet 

z předchozí kvantitativní i kvalitativní analýzy provedené na vybraných vydáních obou 

deníků, a také z rozhovorů se zástupci obou redakcí. Principy a základní charakteristiku 

výše uvedených výzkumných metod nalezne čtenář hned v úvodní části textu, stejně 

jako vymezení podkladového materiálu – konkrétních čísel Sportu a Športu, se kterými 

bude výzkum pracovat.  

Součástí teoretické části této diplomové práce bude také popis několika 

vybraných teoretických konceptů, jež úzce souvisejí s tématem výzkumu. Jde např.  

o princip objektivity, který je spjat s problematikou stranění jednotlivým národním 

týmům, nebo koncept zpravodajských hodnot, jež hrají klíčovou roli při rozhodování 

novinářů, jakými tématy zaplní stránky svých deníků.  
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Kromě samotného výzkumu mediálních obsahů obou deníků a jejich 

vzájemného srovnání nabídne tato práce také pohled do historie fotbalových mistrovství 

Evropy, z pohledu českého a slovenského týmu shrne vývoj kvalifikace na loňské 

EURO a ve stručnosti přiblíží jeho průběh. Samostatná podkapitola také bude věnována 

výše naznačeným specifikům, která se s francouzským turnajem pojila, a v závěru 

teoretické části autor práce rovněž představí obě zkoumaná média.  

Praktickou část už bude tvořit samotný výzkum, jenž bude pro větší přehlednost 

a v zájmu snazší analýzy nasbíraných dat rozdělen do třech částí. Budou jimi tři logicky 

oddělená období – před startem šampionátu, v jeho průběhu a po jeho skončení.  

V každé z těchto tří etap autor provede kvantitativní i kvalitativní analýzu 

daných čísel Sportu i Športu a v závěrečné kapitole pak vytvoří komparativní analýzu 

servisu obou deníků z mistrovství Evropy, v níž mu pomohou i dva rozhovory. Díky 

nim získá doplňující informace, které nebude moci vyčíst ze studovaného materiálu ani 

odborné literatury, týkající se zejména redakční přípravy na EURO a jejího způsobu 

fungování během něj. Rozhovory umožní autorovi práce rozšířit výzkum mediálních 

obsahů alespoň částečně i o aspekty z kategorie mediální produkce. Výsledkem 

závěrečné kapitoly by tedy měla být komplexní komparace referování Sportu a Športu 

o mistrovství Evropy.   

Od schválených tezí se tato práce odchyluje jen v detailech, jakými je 

pozměněné číslování jednotlivých (pod)kapitol nebo mírně upravená formulace jejich 

názvu. Dvě podkapitoly z tezí (Historie a vývoj Eura a Československá a česká  

a slovenská stopa na Euru) se autor práce nakonec rozhodl pro jednoduchost vzhledem 

k jejich sdílenému obsahu sloučit v jednu. Dvě podkapitoly (Výběrový soubor  

a výběrový vzorek a Hloubkový rozhovor), se kterými nebylo v tezích počítáno, budou 

naopak do práce přidány. S ohledem na už tak velmi rozsáhlý výběrový soubor autor 

práce nakonec do výzkumu nezahrnul suplementy studovaných deníků (ani nedělní 

vydání v případě Sportu) a vycházel pouze z jejich řadových čísel.  
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1 Teoretická část 

1.1 Metodologie 

V této kapitole se čtenář dozví, jaké metody výzkumu médií budou použity 

v praktické části diplomové práce společně s jejich stručnou charakteristikou zahrnující 

jejich přednosti i limity. Součástí této kapitoly zároveň bude stanovení zkoumaného 

výběrového souboru a představení páteřních výzkumných otázek, jež budou autorovi 

vodítkem v průběhu provádění výzkumu.  

1.1.1 Výběrový soubor a výběrový vzorek  

Cílem této práce je zkoumat mediální obsahy dvou sportovních tištěných deníků 

– jednoho českého (Sport) a jednoho slovenského (Šport), vztahující se k mistrovství 

Evropy ve fotbale 2016, a navzájem tyto obsahy porovnat.  

Do tohoto výzkumu budou zahrnuta všechna vydání obou deníků v průběhu 

konání šampionátu (tj. 10. června / 10. července 2016) a také dva týdny před jeho 

začátkem (27. května / 9. června) a dva týdny po jeho skončení (11. července  

/ 24. července), kdy se předpokládá zvýšený počet textů s tematickou vazbou na daný 

turnaj. Při pominutí stratifikace jednotlivých fází jde o souhrnné období od 27. května 

do 24. července 2016, v němž vyšlo celkem 48 čísel českého Sportu a 49 vydání 

slovenského Športu.
1
 Výběrový vzorek, který je obecně podmnožinou výběrového 

souboru (populace), bude definován vždy u konkrétní části výzkumu.  

Nebude-li u konkrétní dílčí části výzkumu určeno jinak, bude jednotkou měření 

vždy jeden článek (ve smyslu příspěvek) v deníku.   

1.1.2 Kvantitativní obsahová analýza 

Kvantitativní obsahová analýza je jednou ze základních metod, prostřednictvím 

kterých lze média zkoumat. Může pomoci při výzkumu jejich obsahu, bývá součástí 

komplexních studií zaměřených například na nastolování agendy, ale dokáže dobře 

posloužit také při vzájemné komparaci dvou různých médií, čehož bude využito i v této 

práci při srovnávání zpravodajství deníků Sport a Šport.  

                                                 
1
 Do výběrového souboru nebyly zahrnuty neděle, kterých je ve sledovaném období celkem devět. 
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Jedná se o výzkumnou metodu, kterou vyvinula empirická sociologie a jejímž 

cílem je zjistit „objektivní, systematický a kvantitativní popis manifestovaného obsahu 

komunikace“.
2
 

„Kvantitativní metoda zkoumání má tu výhodu, že je přenositelná, poskytuje 

objektivní výsledky nezávislé na výzkumníkovi, který ji provádí, a výsledky (v zásadě 

statistické údaje) mohou být jasně a jednoznačně prezentovány v tabulkách a grafech. 

Charakteristickým znakem kvantitativní obsahové analýzy je vysoká míra 

strukturovanosti, a s tím spojený vysoký stupeň ověřitelnosti.“
3
 Podle Jiráka a Burtona 

se jedná o metodu, „která dovoluje dosti přesně popsat zkoumaný materiál, vymezit 

proporce mezi jeho jednotlivými aspekty, zpochybnit rychlé a falešné soudy a dovést 

pozorovatele k úvahám o věcech, které mu vůbec nepřišly na mysl, dokud neviděl 

výsledky přes sebou na papíře či na obrazovce monitoru“. 
4
  

Bylo by ale chybou se domnívat, že je-li kvantitativní obsahová analýza 

založena na počitatelných datech, je po všech směrech objektivní výzkumnou metodou: 

„Empirismus obsahové analýzy vedoucí k produkci kvantifikovaných – jakoby 

objektivních, resp. objektivizovaných – dat svým způsobem zastírá vnitřní subjektivitu 

této metody, která se projevuje mimo jiné tím, že výzkumník si volí vzorek, který zkoumá, 

rozhoduje o proměnných, jejichž výskyt bude sledovat, a od počátku počítá 

s interpretací výsledků vzhledem k předem stanovené hypotéze.“
5
 

Kvantitativní obsahová analýza sice, jak píší Trampota a Vojtěchovská, umí 

poskytnout statistické údaje, korelační vztahy a podíly, ale už o těchto vyzkoumaných 

hodnotách nic dalšího nevypovídá. Nevysvětluje je, nedodává jim kontext. Proto 

v mnoha výzkumech dochází k tzv. triangulaci – souběžnému užití kvantitativní  

a kvalitativní obsahové analýzy, které jedna druhou vhodně doplňují.
6
  

 

                                                 
2
 BERELSON, Bernard. Content Analysis in Communication Research. Glen Coe: Free Press, 1952, 

ISBN: 978-00-2841-210-8, s. 18. 
3
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2010, ISBN: 978-80-7367-683-4, s. 103. 
4
 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001, ISBN: 978-

80-85947-67-0, s. 42. 
5
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2. přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 

978-80-262-0743-6, s. 268. 
6
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2010, ISBN: 978-80-7367-683-4, s. 103. 
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S triangulačním principem počítá i výzkum spojený s touto prací. Vzhledem 

k vysokému počtu zkoumaných vydání obou médií (celkem 97), bude v tomto výzkumu 

v mnohem větší míře zastoupena kvantitativní obsahová analýza, jež lépe umožňuje 

pracovat s vyšším počtem dat. Předcházet jí však bude kvalitativní zkoumání, které 

výzkumníkovi/autorovi práce poskytne lepší přehled o charakteru zkoumaných textů  

a pomůže mu stanovit kategorie a proměnné pro následný kvantitativní výzkum.    

Operacionalizace bude provedena prostřednictvím výzkumných otázek, které 

autor upřednostnil před hypotézami z důvodů, o kterých píší Trampota a Vojtěchovská: 

„Výzkumnou otázku volíme zpravidla tehdy, když zkoumáme zcela novou oblast,  

ke které nemáme k dispozici předchozí výzkumy, zatímco po hypotéze sáhneme, když 

navazujeme na předchozí výzkumy, replikujeme nějaký výzkum a již předpokládáme, jak 

by mohlo zkoumání dopadnout.“ 
7
 

Výzkumné otázky: 

- Jakou část z celkového obsahu média tvoří texty vztahující se k EURU 2016? 

o Jak se mění jejich podíl v závislosti na fázi turnaje? 

o Jak se mění jejich podíl v závislosti na (ne)účasti národní reprezentace 

v turnaji? 

- Jaký je vzájemný podíl zpravodajských a publicistických textů vztahujících se 

k EURU 2016? 

- Kolikrát je EURO 2016 hlavním motivem titulních stran těchto deníků? 

o Kolikrát odkazuje titulní strana k národní reprezentaci?  

- Jakou část z celkového prostoru věnovanému EURU tvoří texty vztahující se 

k národní reprezentaci? 

- Nakolik redakce média využívá obsahu generovaného čtenáři? 

- Nakolik redakce média využívá názorů expertů? 

 

 

 

 

                                                 
7
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2010, ISBN: 978-80-7367-683-4, s. 104. 
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1.1.3 Kvalitativní obsahová analýza 

Zatímco kvantitativní obsahová analýza odpovídá zpravidla na otázky Kolik? či 

Do jaké míry?, kvalitativní obsahová analýza si pokládá otázky Jak? nebo Proč?. 

Kvalitativní výzkum pracuje s přiznanou subjektivitou. Jiný výzkumník může ze 

stejných výchozích dat získat jiné závěry – kvalitativní obsahová analýza má tedy nižší 

reliabilitu než kvantitativní obsahová analýza a její závěry nejsou replikovatelné.  

Nestandardizovaný charakter kvalitativních výzkumných metod ale umožňuje 

výzkumníkovi ptát se přesně na to, na co chce. Kvalitativní obsahová analýza má tedy 

v porovnání s kvantitativní obsahovou analýzou vyšší validitu. 

Autor této diplomové práce využije metod kvalitativní obsahové analýzy ke 

stanovení kategorií proměnných, jež budou předmětem zkoumání kvantitativní 

obsahové analýzy. Mezi kvalitativní metody patří i hloubkový rozhovor, který bude 

využit ke sběru doplňujících dat přímo od členů obou redakcí.  

Výzkumné otázky:  

- Jak médium referuje o národní reprezentaci? 

o Jak moc redakce straní národní reprezentaci? 

- Jak médium referuje o národní reprezentaci bývalého federální partnera? 

1.1.4 Hloubkový rozhovor 

Hloubkové rozhovory provede autor práce dva, a to s hlavními editory obou 

deníků. Pomocí těchto rozhovorů získá vhled do způsobu rozdělování práce v obou 

redakcích a dostane i možnost porovnat jejich šířku, která do značné míry ovlivňuje 

mediální obsahy, jež jsou hlavním předmětem zkoumání této práce. Oba rozhovory také 

pomůžou dotvořit povědomí o širších souvislostech práce sportovního novináře 

pracujícího na pokrytí tak významného turnaje, jakým je fotbalové mistrovství Evropy.  

Metodu hloubkových rozhovorů definují Jirák a Burton jako „dlouhý, 

strukturovaný rozhovor vedený s jedním dotazovaným na základě předem připravených 

otázek“.
8
 Zařazují jej mezi kvalitativní výzkumné metody, protože výzkumníkovi  

u něho nejde o prokázání četnosti výskytu určitých odpovědí, ale „o podrobnější rozbor 

motivací, postojů, názorů či jevů“.
9
 

                                                 
8
 BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001, ISBN: 978-

80-85947-67-0, s. 53. 
9
 Tamtéž. 
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Respondenty rozhovorů, jejichž přepisy budou připojeny k této práci v její 

přílohové části, budou Josef Káninský (vedoucí editorského oddělení deníku Sport)  

a Martin Rybár (hlavní editor deníku Šport).  

1.1.5 Komparativní analýza 

Výsledkem kvalitativní a kvantitativní analýzy obou deníků a rozhovorů se 

zástupci obou redakcí bude závěrečná srovnávací (komparativní) analýza. Ta bude 

primárně zaměřena na mediální obsah, okrajově pak na pozadí jeho produkce, k čemuž 

autor využije rozhovory se členy dotčených redakcí. Tato diplomová práce tak alespoň 

částečně zasáhne dvě ze tří hlavních sfér mediálního výzkumu – mediální obsah  

a mediální produkci, zatímco publikum a vlivy, které na něj zkoumané mediální obsahy 

mají, zůstanou stranou zájmu a předmětem dalšího možného zkoumání.  

Výsledky výzkumu obsahu Sportu a Športu ve stanoveném období budou 

vztaženy především k relevanci tématu v daném médiu (celkový počet textů o EURU, 

jejich řazení a zastoupení na titulní straně…), nestrannosti a vyváženosti (poměr 

zpravodajských/publicistických textů; způsob, jakým redakce referuje o národní 

reprezentaci…), míře bulvarizace (počet článků s mimosportovním obsahem, užívaný 

jazyk, grafické zpracování…), různorodosti obsahu (využívání čtenářských příspěvků, 

komentářů odborníků…) a k práci redakce (výstup z obou rozhovorů).  
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1.2 Související teoretické koncepty 

Tato kapitola si klade za cíl, s využitím odborné literatury, ve stručnosti 

představit některé teoretické koncepty, které se pojí k praktické části práce. Konkrétně 

jde o princip objektivity, který se váže k výzkumným otázkám, jež se snaží odhalit míru 

možného stranění redakcí „svému“ národnímu reprezentačnímu týmu. Dále se jedná  

o koncept zpravodajských hodnot, které zásadním způsobem ovlivňují, jaký obsah 

pronikne na stránky novin. Třetí část této podkapitoly se věnuje specifikům sportovní 

žurnalistiky. Jejich popis je vzhledem k zaměření tohoto výzkumu nutnou součástí 

práce.  

1.2.1 Koncept objektivity 

Objektivita patří mezi nejčastější normativní požadavky, které veřejnost klade na 

média. V žurnalistickém diskursu dnešní doby je obecně přijímaným ideálem  

a nedosažitelným cílem zároveň. Subjektivita se do zpravodajství dostává už 

prostřednictvím samotného výběru témat, o nichž médium informuje, jejich řazením či 

prostorem, který jim daná redakce poskytne. Děj, o němž zpráva, reportáž či jiný 

zpravodajský útvar referuje, navíc vždycky popisuje člověk. Ten při tom aplikuje své 

hodnotové vzorce, vybírá, které z nabízejících se synonym (které mnohdy nesou odlišné 

citové zabarvení) použije, volí, kterou informaci zmíní a kterou ne, kterou výpověď 

aktéra děje použije a kterou nikoliv. To vše, byť často bez úmyslu či vědomí autora, 

ubírá textu na objektivitě.  

Trampota a Vojtěchovská
10

 zmiňují pět hlavních kritérií objektivity: přesnost, 

faktičnost, relevanci, nestrannost a vyváženost. Poukazují přitom na to, že všechna jsou 

ze své podstaty problémová – v souvislosti s tímto výzkumem jde především o relevanci 

(O čem z dění na EURU na omezeném prostoru referovat?), nestrannost a vyváženost 

(Kde je hranice pro stranění reprezentačnímu týmu toho národa, k němuž patří  

i publikum – čtenáři?).  

Přesnost podle zmíněné autorské dvojice závisí na dostupnosti důvěryhodných 

záznamů. Faktičnost determinuje definice faktu jako takového. Otázku relevance může 

rozdílně chápat tvůrce mediálního obsahu a různě jeho příjemce – jinými slovy: co 

přijde důležité novináři, nemusí vůbec zajímat čtenáře. Idea nestrannosti naráží na 

                                                 
10

 Srov. TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2010, ISBN: 978-80-7367-683-4, s. 117-118. 
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vcelku banální úskalí, a sice že neutrální pozice není v některých situacích (přírodní 

katastrofy, brutální vraždy, ale pro českého sportovního novináře v jistém smyslu  

i kupříkladu fotbalový zápas Česko–Německo) přirozená. Totéž platí i pro vyváženost. 

Je skutečné nutná i tam, kde lze zřetelně odlišit dobro a zlo, padoucha a oběť? McQuail 

zařadil mezi tyto kritéria objektivity navíc ještě spolehlivost (důvěryhodnost zdroje), 

oddělení faktů od názorů a interpretace a neutralitu formulací a prezentací. 
11

 

Zajímavé je, že normativním požadavkem nebyla objektivita vždy. Ve většině 

zemí se jím stala až v průběhu 20. století, a to pod vlivem technologického, 

ekonomického i filozofického vývoje. „Filozoficky otevřel možnost úvah o objektivitě 

žurnalistiky v 19. století pozitivistický výklad světa. Pozitivismus staví na možnosti 

oddělit pozorovaný jev od pozorovatele a na možnosti odhalit pravdu jako součást 

pozorované skutečnosti.“ 
12

  

Z ekonomických souvislostí je třeba zmínit přerod stranického (logicky silně 

subjektivního) tisku v tisk komerční, který pro své přežití potřeboval oslovit co nejširší 

spektrum čtenářů, a proto nemohl cílit jen na lidi z jednoho určitého názorového 

proudu. Způsob, jak zaujmout názorově pestřejší čtenářskou obec, našel tisk  

v „objektivním“ zpravodajství.
13

   

Technologický vývoj se do konceptu objektivity promítl prostřednictvím 

vynálezů telegrafu, fotografie a přístrojů zaznamenávajících nejprve zvuk a poté i obraz, 

které dopomohly utvořit falešnou představu, že skutečnost může být nezprostředkovaně 

zdokumentována.  

Ačkoliv, jak již bylo uvedeno výše, není možné absolutní objektivity dostát, 

většina zpravodajských médií svůj hon za neutralitou nevzdala a nejspíš ani nevzdá. 

Představuje pro ně totiž určitou formu mediální praxe. „Znamená, že novinář má být 

racionální, logický, neovlivněný emocemi nebo manipulativními záměry a oddaný pouze 

odhalování a rozšiřování prokazatelné pravdy.“ 
14

 Kromě toho je snaha o objektivitu 

pro média výhodná i z ekonomického pohledu. Dodává jim totiž vyšší tržní hodnotu  

a širší uplatnění. V praxi je tak objektivita novináři chápana spíše ve smyslu 

                                                 
11

 Srov. MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-

9, s. 116. 
12

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. 

ISBN 978-80-262-0743-6, s. 292. 
13

 Srov. tamtéž. 
14

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 

2010, ISBN: 978-80-7367-683-4, s. 116. 
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intersubjektivity, která vyžaduje, „aby si každý mohl – alespoň teoreticky – učiněnou 

výpověď prověřit, aby ji bylo možné od samotného vzniku na každém dalším kroku 

sledovat a aby každý, kdo vychází ze stejných stanovisek a sleduje stejnou cestu, dospěl 

ke stejnému závěru“.
15

  

 Ve sportovní žurnalistice může být někdy snaha o dosažení objektivity vnímána 

i negativně, a to především v případě, kdy média referují o mezinárodních kláních. 

Tehdy je od komentátora či redaktora předpokládaná určitá míra zaujetí ve prospěch 

„domácího“ týmu. 
16

 

1.2.2 Zpravodajské hodnoty 

V předchozí podkapitole bylo zmíněno, že subjektivita se do mediálních obsahů 

vkrádá mj. výběrem témat, o nichž média referují. Logicky nemají kapacitu pro to, aby 

mohla roztříštit svou pozornost na všechny události, které se před uzávěrkou staly. 

Nemohou tak nikdy reflektovat celou realitu, což by v důsledku ani nebylo zajímavé, 

protože její velká část zkrátka nemá potenciál „stát se zprávou“. 
17

 

Výběr, který musí každé médium učinit, se řídí zpravodajskými hodnotami. To 

jsou „součásti, které ovlivní, že je zpráva zařazena do médií (překročí tzv. práh 

pozornosti) a rozhodují také o způsobu jejího zpracování. Podle různých teoretiků sem 

patří např. novost (aktuálnost), důležitost, blízkost, dramatičnost, negativita, 

jednoznačnost, překvapivost, zaujetí, konflikt, kulturní pochopitelnost, vztah  

k tzv. důležitým národům i státům, osobám, personalizace, podobnost s již 

publikovanými zprávami atd.“  
18

 

Výraz „zpravodajské hodnoty“ (v originále news values) použil poprvé Walter 

Lippman ve své knize Veřejné mínění (Public Opinion, 1922), ale o faktorech 

důležitosti, blízkosti a dramatičnosti psal už německý autor Kaspar Stieler v roce 1695, 

stejně jako někteří jeho další současníci.
19

 „Skutečně metodologicky podloženou analýzu 

                                                 
15

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. 

ISBN 978-80-262-0743-6, s. 292. 
16

 Srov. BOYLE, Raymond. Sports Journalism: Context and Issues. Londýn: SAGE, 2006, ISBN: 978-1-

4129-0797-2, str. 18. 
17

 Srov. MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství 

Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3093-9, s. 34. 
18

 Srov. OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7, s. 240. 
19

 Srov. BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001, 

ISBN: 978-80-85947-67-0, s. 248. 
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zpravodajských hodnot přinesli norští analytikové Johan Galtung a Marie Rugeová  

v roce 1965 v objevném článku o struktuře norského zahraničního zpravodajství.“ 
20

  

Jirák a Burton tyto zpravodajské hodnoty rozdělují na „obecné hodnoty“  

a „zpracovatelské hodnoty“. Do první skupiny řadí výskyt (čím je událost kratší a čím 

více odpovídá pravidelnému vnitřnímu životu média, tím větší má naději, že se stane 

zprávou, protože ji lze snadno zpracovat) a blízkost ke kulturnímu a sociálnímu 

prostředí média a jeho příjemcům. „Pokud se v průlivu La Manche převrátí francouzská 

jachta, je to zpráva zajímavá spíše pro francouzská média, zatímco britská si jí 

pravděpodobně všimnou jedině v případě, že na palubě byl Brit.“ 
21

 Podle tohoto 

principu lze očekávat, že v servisu Sportu budou přítomny články o české reprezentaci, 

které se neobjeví v žádném jiném zahraničním médiu, ve Športu zase podobné texty  

o slovenském týmu atp.  

Dále Burton s Jirákem mezi obecné hodnoty zařadili jasnost (jednoznačnost, 

jednoduchost), smysluplnost (vzhledem k prostředí, v němž médium působí), novost 

(čerstvé události cennější), průběžnost (umožňující téma dále rozvíjet), vztah k elitním 

národům či státům a k elitním osobám a celebritám či personalizaci. Tu zdůrazňuje  

i McQuail: „Zpravodajství je často spíše referováním o tom, co o událostech řekly 

významné postavené osoby, než referováním o událostech samých.“ 
22

 Dále v Jirákově  

a Burtonově výčtu nechybí negativita, souznění, překvapení (zájem o nečekané věci, 

pokud jsou snadno pochopitelné a uchopitelné), předvídatelnost (pomáhá publiku 

formovat očekávání a médiu pokrýt událost) a variace (možnost referovat o podobné 

události ze zahraničí).  

Zpracovatelskými hodnotami citovaní autoři míní obrazový materiál, 

dramatizaci a zřetelný konflikt a také možnost podat zprávu jako příběh o jedinečném 

lidském osudu. 
23

 

1.2.3 Specifika sportovní žurnalistiky 

Sportovní žurnalisté mají mezi ostatními novináři zvláštní postavení. Zatímco je 

jejich práce obvykle přehlížena a kolegy, kteří se věnují „seriozní žurnalistice“, je 

                                                 
20

 Tamtéž 249.  
21

 Tamtéž 250. 
22

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9, s. 

322. 
23

 Srov. BURTON, Graeme a JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001, 

ISBN: 978-80-85947-67-0, s. 250-254. 
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sportovní oddělení považováno za „toy department“ (oddělení hraček)
24

, se sportovní 

rubrikou v případě mnoha médií stojí a padá jejich úspěch, prodejnost a atraktivita pro 

potenciální inzerenty.  

Ruddin a Ibbotson
25

 v tomto směru tvrdí, že sportovní žurnalistika se v podstatě 

od té „seriozní“ příliš neliší. Zrovna tak jako při reportování například o politice se 

podle nich i pozornost sportovních novinářů soustřeďuje na detail a přesnost a jejich 

práce se řídí deadliny. Toney k těmto podobnostem řadí ještě to, že oba typy novinářů 

píší o tom, kdo je v čele a kdo vzadu, analyzují strategie a taktiky, získávají oblibu  

a kontakty a stávají se cíli ovlivňování. 
26

  

Boj s časem uzávěrky je ve sportovní žurnalistice velmi tuhý, protože většina 

sportovních událostí se odehrává ve večerních hodinách, anebo v jiném časovém pásmu. 

Společensky nevyhovující pracovní hodiny ještě umocňuje skutečnost, že víkendy jsou 

pro většinu sportovních novinářů pracovními dny.  

Vnímání sportu v novinách se v posledních třech desetiletích výrazně změnilo. 

Dokládají to následující dvě citace, které ve své knize nabízí Raymond Boyle. Někdejší 

ředitel sportovní redakce Timesů Keith Blackmore tvrdí, že: „kolem roku 1990 se sport, 

a zvlášť fotbal, stal něčím víc než jen zprávami o akcích a výsledcích z uplynulého 

víkendu. Stal se odvětvím zábavního průmyslu“. 
27

  

S tím souhlasí i jeho protějšek Colin Gibson, který zastával stejnou pozici 

v Sunday Telegraph nebo Daily Mail: „Pryč jsou dny, kdy sport znamenal jen plnění 

několika zadních stránek novin. Dnes je jejich vysoce ceněnou součástí. Je to seriozní 

byznys, který pracuje s financemi z korporátních firem, takže s ním redakce musejí 

zacházet s veškerou vážností, ale přitom musejí mít stále na mysli, že je stále i částí 

zábavního průmyslu…“ 
28

 

Velkou váhu sportovnímu obsahu přisuzuje i další mediální teoretik James 

Toney: „Sport je srdcem boje novin o prodaný náklad. Živí návštěvnost na 

                                                 
24

 BOYLE, Raymond. Sports Journalism: Context and Issues. Londýn: SAGE, 2006, ISBN: 978-1-4129-

0797-2, str. 1. 
25

 Srov. RUDDIN, Richard a IBBOTSON Trevor. An Introduction to Journalism: Essential techniques 

and Background Knowledge. Londýn: Focal Press, 2013, ISBN: 978-0-240-51634-9, s. 72. 
26

 Srov. TONEY, James. Sports Journalism: The Inside Track. Londýn: Bloomsbury Publishing Plc, 

2013, ISBN: 978-1-4081-7832-4, str. 3. 
27

 BOYLE, Raymond. Sports Journalism: Context and Issues. Londýn: SAGE, 2006, ISBN: 978-1-4129-

0797-2, str. 92. 
28

 BOYLE, Raymond. Sports Journalism: Context and Issues. Londýn: SAGE, 2006, ISBN: 978-1-4129-

0797-2, str. 92. 
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internetových stránkách a skrze něj se vedou války o co největší dosah. Sport znamená 

obrovský byznys, velké finance a špinavou politiku – a když se tyto tři věci zkombinují, 

mělo by to zajistit úrodnou půdu pro novináře. (…) Sportovních stránek v novinách 

v poslední dekádě výrazně přibylo a nyní zabírají více prostoru dokonce i v novinách, 

které dříve nad těmi, kteří referují o sportu, ohrnovaly nos.“ 
29

 V českém prostředí si 

takovou historickou zkušeností prošly například polistopadové Lidové noviny, které ze 

sportu udělaly jen okrajovou záležitost a omezily své referování o něm pouze na 

výsledkový servis. Došlo ale k tak razantnímu zúžení čtenářské obce, že se redakce 

rozhodla počet sportovních stránek znovu rozšířit.
30

 

Ve sportovní žurnalistice, a zvlášť při pokrývání těch nejsledovanějších sportů, 

panuje velmi konkurenční prostředí. Vystihuje to i Toneyho bonmot: „Kde je 

konkurenčnější prostředí než ve finále olympijské stovky? Mezi novináři, kteří o něm 

píší.“ 
31

 Zároveň Toney tuto práci popisuje jako neustálý souboj rozumu s časem, který 

způsobuje poptávka po stále aktuálních informacích z dramatického sportovního 

prostředí, v němž neexistuje scénář a příběh se stále mění. 
32

  

Kritici sportovní žurnalistiky poukazují kromě samotného jejího předmětu zájmu 

i na to, že sportovní novináři se rekrutují z fanoušků a nedokážou o tématu psát 

s dostatečným nadhledem: „(…) kritika sportovních novinářů spočívá v jejich 

(ne)schopnosti referovat nestranně a vyváženě – je na ně nahlíženo jako na fanoušky 

s notebookem“.
33

 Dalším častým nedostatkem sportovních novinářů je práce se zdroji  

a jejich náležité citování. Toney v této souvislosti odkazuje na výzkum dvou německých 

univerzit, který dokázal, že ve sportovní žurnalistice vychází autor ve 40 % případů jen 

z jednoho zdroje. „A co je ještě zajímavější, a možná ještě víc znepokojující, je fakt, že 

čtvrtina článků předložených čtenářům nezmiňovala vůbec žádný zdroj.“ 
34

  

V dnešní době se novináři, a to nejen ti sportovní, velmi často odkazují na 

statusy ze sociálních sítí, zejména Twitteru a Facebooku. „Během několika málo let se 

                                                 
29

 TONEY, James. Sports Journalism: The Inside Track. Londýn: Bloomsbury Publishing Plc, 2013, 

ISBN: 978-1-4081-7832-4, str. 2.  
30

 Srov. DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní 

hrdinové. Praha: Dokořán, 2008. Bod (Dokořán). ISBN 978-80-7363-131-4, str. 42. 
31

 TONEY, James. Sports Journalism: The Inside Track. Londýn: Bloomsbury Publishing Plc, 2013, 

ISBN: 978-1-4081-7832-4, str. 1. 
32

 Srov. tamtéž.  
33

 BOYLE, Raymond. Sports Journalism: Context and Issues. Londýn: SAGE, 2006, ISBN: 978-1-4129-

0797-2, str. 173. 
34

 TONEY, James. Sports Journalism: The Inside Track. Londýn: Bloomsbury Publishing Plc, 2013, 

ISBN: 978-1-4081-7832-4, str. 25. 
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stal Twitter nejdůležitějším nástrojem novinářů pro získávání citací. Z této stránky je 

zdrojováno stále víc a víc příběhů, aniž by si sportovci často uvědomovali, že všechno, 

co napíší, bude detailně posuzováno.“ 
35

   

   

 

                                                 
35

 Tamtéž, str. 33.  
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1.3 Mistrovství Evropy ve fotbale 

Cílem této části práce je seznámit čtenáře s evropským fotbalovým šampionátem 

tak, aby se v co nejvyšší možné míře vyrovnal související faktografický základ čtenářů 

znalých fotbalových reálií a těch, jejichž znalost prostředí tohoto sportu je omezená. 

Kapitola nabídne čtenáři pohled do historie mistrovství Evropy, připomene, jakou stopu 

v ní zanechala československá i česká a slovenská reprezentace, shrne kvalifikační 

cyklus EURA 2016 z pohledu těchto dvou národních výběrů i průběh celého hlavního 

turnaje. Jedna z podkapitol pak ještě popíše několik bodů, díky kterým byl francouzský 

šampionát jedinečný ať už v dobrém, nebo špatném slova smyslu.  

1.3.1 Historie a vývoj EURA 

Tato podkapitola v úvodu připomene porodní bolesti, jež vznik kontinentálního 

reprezentačního poháru provázely, a poté stručně shrne všechny turnaje konané pod 

hlavičkou evropské fotbalové asociace UEFA, které předcházely loňskému EURU ve 

Francii, o jehož medializaci pojednává praktická část předkládaného textu.   

1.3.1.1 Fotbal až mezi posledními 

Fotbal je celosvětově nejrozšířenější kolektivní sport a i v České republice se 

společně s hokejem řadí mezi nejpopulárnější sportovní odvětví. Z hlediska počtu 

registrovaných osob fotbal v tuzemsku jasně dominuje – jeho hráčská základna čítá 

zhruba 320 tisíc lidí.
36

 Je proto paradoxní, že sport s natolik univerzálně platnou 

popularitou čekal na své mistrovství Evropy až do roku 1960.  

„Až tři čtvrtě století po prvním mistrovství Evropy, jež se konalo roku 1891 

v krasobruslení, dostal oficiální soutěž i nejpopulárnější sport naší planety. Není to 

dobrá vizitka pro fotbalové funkcionáře, když si uvědomíme, že je dále předešlo 

veslování (1892), vzpírání (1896), lední hokej (1910), box (1924), zápas (1924), plavání 

(1926), kanoistika (1933), judo (1934), atletika (1934), basketbal (1935), odbíjená 

(1949) a sportovní gymnastika (1955). A to uvádíme pouze nejznámější sporty,“ 
37

 píše 

ve své knize Ivan Herfurt a dodává, že ostatní fotbalové federace byly při organizování 

vlastního kontinentálního mistrovství mnohem aktivnější. Dřív než v Evropě se první 

                                                 
36

 Registrovaných fotbalistů je v ČR 318 tisíc. Napomohla tomu i akce Můj první gól. Sportovní listy 

[online]. Praha: SPORT ONLINE MEDIA, 2015 [cit. 2017-02-03]. Dostupné z: 

http://www.sportovnilisty.cz/registrovanych-fotbalistu-je-v-cr-318-tisic-napomohla-tomu-i-akce-muj-

prvni-gol/ 
37

 HERFURT, Ivan. Fotbalové dobývání Evropy: historie evropských šampionátů od Francie 1960 do 

Portugalska 2004. Praha: Mladá fronta, 2004. ISBN 80-204-1138-0, s. 44. 
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mistrovství odehrálo v Asii (Asijiský pohár 1956), v Africe (Africký pohár národů 

1957) i ve Střední (CONCACAF 1941) a Jižní Americe, jejíž šampionát je vůbec 

nejstarší ze všech (Copa América 1916).
38

 

V Evropě se v první polovině 20. století těšily mnohem větší oblibě klubové 

soutěže, např. Pohár mistrů evropských zemí (PMEZ, dnešní Liga mistrů), Veletržní 

pohár (dnešní Evropská liga) nebo od roku 1999 již zaniklá soutěž Pohár vítězů pohárů. 

Turnaje státních reprezentačních výběrů zůstávaly až na malé regionální výjimky 

s omezeným počtem účastníků (Středoevropský pohár, Skandinávský pohár, Mistrovství 

Velké Británie, Balkánský pohár) stranou zájmu.
39

  

Myšlenku soupeření národních reprezentací jednotlivých členských států 

evropské fotbalové asociace nejvíce prosazoval první generální sekretář UEFA Henri 

Delaunay (1883–1955). Své návrhy předkládal světové fotbalové federaci FIFA už ve 

30. letech, ale ta se v té době soustředila jen na mistrovství světa. O uspořádání 

mistrovství Evropy nakonec výkonný výbor UEFA rozhodl na lednovém zasedání 

v roce 1958 – tedy už po Delaunayeho smrti, po níž otcovu funkci převzal jeho syn 

Pierre. Na počest Henriho Delaunaye je jeho jméno vyryto na trofeji pro vítěze 

mistrovství Evropy.
40

   

FRANCIE 1960 

Prestiž prvního evropského šampionátu ale zdaleka nedosahovala takových 

rozměrů jako dnes. Svědčí o tom i fakt, že z 30 tehdejších členských zemí své 

reprezentační výběry do turnaje přihlásilo jen 17. Pro nezájem chyběla i velká mužstva 

dané doby: Spolková republika Německo, Skotsko, Anglie, Itálie, Nizozemsko nebo 

Švédsko. 

Výrazně se lišil i herní systém prvního otevřeného evropského turnaje, jehož 

název zněl Pohár evropských národů. Počet přihlášených zemí bylo zapotřebí 

zredukovat ze 17 na 16, aby mohli být všichni účastníci rozlosováni do turnajového 

pavouka. Los určil, že do předkola půjdou týmy Československa a Irska. Svěřenci 

                                                 
38

 Srov. HERFURT, Ivan. Fotbalové dobývání Evropy: historie evropských šampionátů od Francie 1960 

do Portugalska 2004. Praha: Mladá fronta, 2004. ISBN 80-204-1138-0, s. 9. 
39

 Srov. tamtéž.  
40

 Srov. MACHO, Milan. Fotbal, vášeň 20. století: historie fotbalu ve faktech, názorech a obrazech. 2. 

dopl. vyd. Praha: Brána, 1999. ISBN 80-7243-057-2, s.155-158. 
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trenéra Vytlačila sice v Dublinu prohráli 0:2, ale v bratislavské odvetě svého soupeře 

porazili dvojnásobným rozdílem (4:0) a do prvního kola turnaje se kvalifikovali.
41

 

Stejným způsobem – tedy dvojzápasem hraným systémem doma/venku – se 

odehrálo i osmifinále a čtvrtfinále. V nich si Čechoslováci poradili postupně s Dánskem 

(2:2 a 5:1) a Rumunskem (2:0 a 3:0), což byli přijatelní soupeři. Zajímavostí je, že 

úvodní čtvrtfinálový duel v Bukurešti sledovalo 100 tisíc diváků!
42

  

Nejlepší čtveřice, mezi niž se kromě Československa probojovala ještě 

Jugoslávie, SSSR a domácí Francie, se sjela do Paříže a Marseille, kde se odehrál 

závěrečný turnaj. V něm Čechoslováci na úvod prohráli se Sovětským svazem taženým 

legendárním gólmanem Lvem Jašinem 0:3, což je odeslalo do bitvy o bronz. V ní se 

utkali s Francouzi, kteří nenaplnili velká očekávání a v semifinále podlehli Jugoslávii 

4:5.  

Vlivem porážky pořadatelské Francie ztratily závěrečné boje důstojnou diváckou 

kulisu. Francouzští fanoušci nebyli na zápas o třetí místo zvědaví (9 500), stejně tak je 

příliš nepřitahovalo ani finále mezi SSSR a Jugoslávií (30 000). Vítězem Poháru 

evropských národů se po napínavém prodloužení stal Sovětský svaz, který vyhrál 2:1. 

Postup mezi nejlepší čtyřku měl přitom ulehčen. Ve čtvrtfinále totiž SSSR narazilo na 

Španělsko, proti kterému však stačilo odehrát jen první zápas – odvetu nařídil španělský 

diktátor Franco zrušit z obavy z možných diváckých nepokojů, následkem čehož byli 

Španělé z turnaje vyloučeni.   

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Československý sport píše 9. 8. 1960 o prvním evropském turnaji 
43

 

Na všechny čtyři zápasy závěrečného turnaje našlo ve Francii cestu dohromady 

jen asi 100 tisíc lidí, zatímco finále PMEZ konané o dva měsíce dřív vidělo 135 tisíc 

                                                 
41

 Srov. MACHO, Milan. Fotbal, vášeň 20. století: historie fotbalu ve faktech, názorech a obrazech. 2. 

dopl. vyd. Praha: Brána, 1999. ISBN 80-7243-057-2, s. 155. 
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 Srov. tamtéž. 
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 BARTŮNĚK, Oldřich a Jaroslav KALÁT. Se lvíčkem na prsou: 587 zápasů československé a české 

fotbalové reprezentace ve faktech a fotografiích. Praha: Riopress, 2008. ISBN 80-86221-17-2, s. 241. 
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diváků. Po finanční stránce tak první pokus o evropský šampionát valné výsledky 

nepřinesl, ale ze sportovního hlediska měl turnaj vysokou úroveň.
44

 

1.3.1.2 Ve Španělsku i na prvním oficiálním EURU bez Čechoslováků  

ŠPANĚLSKO 1964 

Druhý Evropský pohár národů se hrál podle stejného klíče – vyřazovací část, 

která vyústí do závěrečného čtyřčlenného turnaje, jenž byl v roce 1964 svěřen do 

pořadatelství španělského fotbalového svazu. Vysoká kvalita jednotlivých utkání 

prvního turnaje přilákala do druhého pokračování více účastníků. Údaje o jejich 

přesném počtu se však v jednotlivých zdrojích liší. Zatímco Macho
45

 jich ve svém textu 

uvádí 29, podle Vyhlídalovy Kroniky mistrovství Evropy
46

 jich bylo pouze 26.  

Podstatnější však je, že Československo, které bylo po úspěšném mistrovství 

světa v Chile (2. místo) považováno za jednoho z favoritů turnaje, vypadlo hned 

v prvním kole. V Berlíně prohrálo s NDR 1:2, a přestože v domácí odvetě po 

dlouhotrvajícím náporu v 80. minutě vstřelil vedoucí (a v tu dobu postupový) gól 

Mašek, po chybě brankáře Mokrohajského nakonec východní Němci vyrovnali  

a postarali se o velké překvapení 1. kola. „V 85. minutě odvetného zápasu s NDR 

v předkole mistrovství Evropy 1964 unikne Peter Ducke po pravém křídle, víceméně ze 

zoufalství vypálí z velmi šikmého úhlu a slovenský brankář Ostravy Vladimír 

Mokrohajský udělá jedinou chybu za celé utkání,“ popisuje klíčový moment dvojzápasu 

Kronika československého fotbalu.
47

    

Zatímco tedy pro československou reprezentaci skončila cesta turnajem už 

v rámci předkol v roce 1962, Maďarsko, Dánsko, SSSR a Španělsko se o dva roky 

později sešly v Madridu a Barceloně na finálovém turnaji. Jeho vítězem se nakonec stali 

Španělé, kteří ve finále porazili obhájce trofeje SSSR 2:1.  
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 Srov. MACHO, Milan. Fotbal, vášeň 20. století: historie fotbalu ve faktech, názorech a obrazech. 2. 

dopl. vyd. Praha: Brána, 1999. ISBN 80-7243-057-2, s. 144. 
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ITÁLIE 1968 

První dva turnaje, byť měly ambici být kontinentálním šampionátem, ještě 

nebyly oficiálně nazvány jako mistrovství Evropy. To se změnilo v roce 1968. „Návrh 

odolávající celá desetiletí byrokratickému molochu FIFA i UEFA se během několika 

málo měsíců jako švihnutím kouzelného proutku změnil v realitu,“
48

 popisuje Herfurt 

neobvykle rychlou akci dvou nejvýznamnějších fotbalových asociací, které se po dvou 

„zkušebních“ verzích rozhodly přiřknout dosavadnímu Poháru evropských národů 

oficiální název, o němž snil otec této myšlenky Henri Delaunay – mistrovství Evropy.  

Nezměnilo se ale pouze jméno. Stále vzrůstající počet přihlášených reprezentací 

(nyní 31) si vyžádal úpravu hracího systému. „První oficiální mistrovství Evropy si 

vzalo příklad z hracího systému kvalifikace světového šampionátu. Zatímco předchozí 

Poháry evropských národů (1960 a 1964) se odvíjely od začátku takzvaným k. o. 

systémem, tady přišel na pořad až po odehrání dvoukolových (doma/venku) bojů v osmi 

skupinách.“ 
49

 Poprvé se do turnaje zapojila i Anglie a SRN. Zatímco Angličané  

– úřadující mistři světa – se díky vítězství ve skupině a triumfu ve čtvrtfinále nad 

Španělskem probojovali až do hlavního turnaje, Západní Německo skončilo už 

v kvalifikační skupině – stejně jako Československo, které se o postup připravilo 

v posledním utkání proti Irsku (1:2), v němž vedlo a k postupu mu bývala stačila  

i remíza.  

Závěrečná fáze prvního oficiálního mistrovství Evropy se odehrála v Itálii. 

Finálový turnaj hostila tři města: Řím, Florencie a Neapol. Italský fotbal byl v té době 

poměrně úspěšný na klubové úrovni, ale tamní reprezentace byla po návratu 

z mistrovství světa 1966 „přivítána kanonádou rajských jablek“
50

. Domácí šampionát 

měl být šancí pro „squadru azzurru“, jak se italské fotbalové reprezentaci v narážce na 

barvu jejích dresů přezdívá, vylepšit si reputaci. Italům se na domácí půdě podařilo 

proklouznout až do finále, a to z dnešního pohledu velmi kuriózním způsobem. Jejich 

semifinálový souboj proti SSSR totiž nenašel rozuzlení ani po prodloužení (0:0), a tak  

o postupu do boje o zlato rozhodl los! Institut penaltového rozstřelu v té době ještě 

neexistoval a na opakovaný zápas nebylo v programu místo. „A tak se v ruce 

                                                 
48

 HERFURT, Ivan. Fotbalové dobývání Evropy: historie evropských šampionátů od Francie 1960 do 

Portugalska 2004. Praha: Mladá fronta, 2004. ISBN 80-204-1138-0, s. 44. 
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rozhodčího Tschenschera ze SRN objevila mince, která do duelu o mistrovský titul 

posunula Italy.“ 
51

 

Druhé semifinále rozhodla jediná trefa Jugoslávce Džajiće (1:0 proti Anglii),  

a Italové tak do finálového souboje dostali papírově schůdnějšího soupeře. Ani finále 

však nenašlo vítěze, a to ani po prodloužení (1:1). Los v tomto případě rozhodnout 

nemohl, a tak se Itálie s Jugoslávií o dva dny později střetly znovu. V opakovaném 

duelu Italové uspěli (2:0) a před vlastním publikem oslavili triumf na historicky prvním 

EURU. 

1.3.1.3 ME 1972 a 1976: Ze zatracenců národními hrdiny 

BELGIE 1972 

Stejný hrací model jako u prvního „italského“ mistrovství Evropy byl uplatněn  

i o čtyři roky později. Fotbal však za tu dobu doznal několika vcelku výrazných úprav 

pravidel. Po zkušenostech z předcházejícího mistrovství světa, které se v roce 1970 

konalo v těžkých klimatických podmínkách v Mexiku, bylo zavedeno pravidlo  

o možnosti výměny brankáře a dvou hráčů v poli.
52

 Do té doby se ve fotbale střídat 

vůbec nesmělo a v případě zranění některého fotbalisty muselo jeho mužstvo dohrávat 

v oslabení. Kromě toho také vešly v platnost pokutové kopy coby způsob rozhodnutí 

takových utkání, která skončí remízou i po prodloužení.  

Zajímavostí tohoto turnaje byla skutečnost, že pořadatelství finálových bojů bylo 

původně svěřeno Anglii. Jenže ta, stejně jako obhájci trofeje z Itálie, vypadla už ve 

čtvrtfinále. UEFA tak z obavy nevalného diváckého zájmu přesunula závěrečný turnaj 

do Belgie, která se na rozdíl od Angličanů mezi nejlepší čtyři týmy probojovala. 
53

 

Kromě ní se na závěrečném turnaji představily ještě týmy SRN, SSSR a Maďarska.  

Čechoslováci skončili stejně jako minule už ve skupině. Doplatili na to, že 

kvalifikační zápasy zdaleka neodehráli s nejsilnější sestavou. Reprezentační výběr, 

který odehrál mistrovství světa v Mexiku, byl totiž potrestán za aféru se značkami Puma 

a Adidas.  
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„Herní úpadek silného celku, který ještě před sedmi měsíci rozdrtil v kvalifikaci 

v Marseille Maďarsko 4:1, byl nalezen v „ideologických“ souvislostech: hráči se prý 

věnovali více kontaktům s dotyčnými firmami, než uvědomělé přípravě na jednotlivé 

mače. Že k ní neměli vzhledem ke špatné termínové listině ani dost sil, už lodivodi naší 

fotbalové diplomacie taktně zamlčeli.“ 
54

 Dvaceti hráčům byla pozastavena činnost,  

a tak československý tým odehrál skupinu prakticky s hráči třetího sledu.  

Belgický turnaj ovládli západní Němci s fenomenálním Gerdem Müllerem, jenž 

v semifinále vstřelil obě branky Belgičanům při vítězství 2:1 a ve finále stejným 

způsobem zatížil konto SSSR (3:0). Tým SRN těžil ze skvělé generace – v týmu byli 

kromě Müllera hráči jako Beckenbauer, Hoeness, Netzer nebo Heynckes. Třetí skončili 

po vítězství 2:1 nad Maďary Belgičané, kteří si tak připsali druhý největší úspěch po 

zlatu z Olympijských her v Antverpách v roce 1920. 
55

  

JUGOSLÁVIE 1976 

V kvalifikaci na EURO 1976 se československý tým ocitl ve skupině společně 

s Anglií, Portugalskem a Kyprem, z níž do další fáze postupoval jen vítěz. Čechoslováci 

pod vedením trenérů Ježka a Vengloše, v jejichž týmu byl například Nehoda, Viktor, 

Panenka, Dobiáš, Jurkemik, Bičovský, Vencel, Pivarník a další, navíc na úvod prohráli 

0:3 v Anglii…   

Další duely ale Československo zvládlo skvěle (Kypr 4:0, Portugalsko 5:0)  

a v odvetě s Anglií tak šlo o hodně. Bratislavský duel byl napoprvé přerušen kvůli mlze 

a nakonec dokonce odložen na další den. „Hotely v okruhu sta kilometrů od Bratislavy 

praskaly v základech, neubytovaní příznivci spali vsedě v autobusech,“ popisuje 

důsledky nečekané změny termínu Macho.
56

 Československému týmu opakovaný 

výkop pomohl. Přestože prohrával, vývoj utkání dokázal otočit a vyhrát 2:1. 

Československo porazilo Anglii po 41 letech. V Portugalsku následně uhrálo remízu 

1:1, doma hladce přehrálo Kypr (3:0) a s devíti body (za vítězství se tehdy udělovaly jen 

dva) postoupilo do čtvrtfinále.  
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O postup na závěrečný turnaj, který se hrál v Bělehradu a Záhřebu, hráli Ježkovi 

svěřenci s favorizovaným Sovětským svazem. Ten ale v Bratislavě dokázali porazit 2:0, 

na což o měsíc později navázali remízou 2:2, a tak mohli v Jugoslávii doplnit trojici 

Nizozemsko, Jugoslávie a SRN.  

Oba semifinálové zápasy dospěly do prodloužení. Němci v něm přehráli domácí 

Jugoslávii (2:2, po prodloužení 4:2), Československo uspělo v duelu s Nizozemskem 

díky dvěma slepeným brankám střídajícího Františka Veselého (1:1, po prodloužení 

3:1).   

Devadesát minut hry nerozhodlo ani v následujících dvou utkáních. V souboji  

o bronz si v prodloužení medaile vybojovalo Nizozemsko (2:2, 3:2 po prodloužení 

s Jugoslávií). Před finále se soupeři – SRN a Československo – dohodli, že v případě 

nerozhodného stavu po prodloužení nebude finále opakováno jako v Itálii v roce 1968, 

ale rozhodnou pokutové kopy, které už v těchto situacích byly běžnou praxí v ranějších 

fázích turnaje. S návrhem přišel předseda Fotbalového svazu SRN Hermann Neuberger, 

čehož asi později litoval. 
57

 

Finále totiž skutečně skončilo smírem (2:2), ačkoli v něm Československo vedlo 

už o dvě branky, a v prodloužení žádný gól nepadl. Na řadu tak přišly smluvené 

penalty: „Ježkovi a Venglošovi svěřenci, kteří v přípravě penalty pilně nacvičovali, se 

nezmýlili. Postupně proměnili Masný, Nehoda, Ondruš, Jurkemik i Panenka. Na 

poslední pokutový kop nikdo nezapomene. Antonín Panenka naznačil střelu, pak náhle 

pohyb nohy zpomalil a vzápětí lehkým obloukem doprostřed branky přelstil bezmocně 

padajícího Seppa Maiera. Za svou kariéru dal takových penalt mnoho, v lize i Viktorovi, 

a jeho střele se říkalo padající list nebo vršovický dloubák.“ 
58

 Tímto slavným kopem 

získalo Československo svou první a jedinou zlatou medaili z velkého turnaje.  
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Obrázek č. 2: Československý sport slaví 21. 6. 1976 zisk titulu mistrů Evropy 
59

 

1.3.1.4 Itálie 1980: První velká změna hracího systému 

ITÁLIE 1980 

Od prvních dvou šampionátů, hraných ještě pod názvem Evropský pohár národů, 

se hrací systém jednotlivých turnajů měnil nanejvýš v jejich počátečních fázích  

– podoba finálového turnaje zůstávala stále stejná. Účastnila se ho čtyři mužstva, ze 

dvou semifinále vzešlo složení finálové dvojice a páru pro boj o bronz.  

Až šestý šampionát, konaný v roce 1980 už podruhé v Itálii, doznal výraznějších 

změn. Pořadatelské zemi byla poprvé zajištěna účast na hlavním turnaji bez nutnosti 

projít kvalifikačním sítem a počet účastníků závěrečného turnaje se z dosavadních čtyř 

zvýšil na osm. Ti byli následně rozděleni do dvou čtyřčlenných skupin, v nichž se hrálo 

systémem každý s každým do výsledné tabulky. Vítězové dvou skupin složili finálovou 

dvojici, dvě druhá mužstva ze základních skupin sehrála duel o bronz.  
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Československá reprezentace přišla před turnajem o brankářskou jedničku Ivo 

Viktora, který kvůli bolavým zádům ukončil kariéru, i trenéra Ježka, jenž přijal nabídku 

Feyenoordu Rotterdam. Tým obhájců titulu převzal dosavadní asistent Vengloš. 

Československo v zahajovacím utkání šampionátu prohrálo 0:1 se SRN, což mu 

prakticky znemožnilo bojovat o obhajobu. Ve zbývajících dvou zápasech ale 

Čechoslováci uhráli tři body (Řecko 3:1, Nizozemsko 1:1) potřebné k tomu, aby se 

kvalifikovali alespoň do utkání o třetí místo. V něm Československo po dlouhém 

penaltovém rozstřelu porazilo domácí Italy 2:1.  

Macho ve své knize píše, že bronzový tým byl v Československu hodnocen 

kladně za výsledek, který z Itálie přivezl, ale snesla se na něj kritika za příliš obranný 

styl. Ostatně, to byl podle něj problém celého šampionátu: „O poznání menší nadšení  

z předvedené hry panovalo o čtyři roky později při mistrovství Evropy v Itálii. Proč? 

Fotbalová Evropa „přezbrojovala“, hledala nové hráčské osobnosti. Některá utkání 

napadl virus opatrnosti, budeme-li při hodnocení k trenérům shovívaví. Hodně 

bojovnosti, hodně taktiky, méně lahodné podívané, než jakou zažili v roce 1976 diváci  

v Jugoslávii.“
60

 

FRANCIE 1984 

Po čtyřiadvaceti letech se evropský šampionát vrátil na francouzskou půdu. Za tu 

dobu dospěl. Přibylo účastníků, změnil se hrací systém, zvedla se prestiž. Ve Francii se 

hrálo podle podobného klíče jako o čtyři roky dřív v Itálii, jen s tím rozdílem, že po 

základních skupinách závěrečného turnaje nepostupovali vítězové do finále a druhé 

týmy do souboje o třetí místo, ale nejlepší dvě dvojice z každé skupiny postoupily do 

semifinále. Tím se zvýšil počet zápasů o dva a jedna prohra ve skupině přestala mít tak 

devastující účinek na naděje na zisk titulu.  

Československá reprezentace na tomto turnaji chyběla. Z kvalifikační skupiny, 

kde jí dělaly společnost Švédsko, Itálie, Rumunsko a Kypr, i kvůli nečekané ztrátě 

s ostrovním soupeřem (1:1) nedokázala postoupit. Nebyla ale jedinou rybou, která 

zůstala viset v kvalifikační síti. Na závěrečný turnaj se nedostala ani Itálie, Anglie nebo 

SSSR. Zlaté medaile nakonec zůstaly ve Francii – její reprezentační výběr ve finále 

porazil 2:0 Španělsko. Poražení semifinalisté (Dánsko a Portugalsko) poprvé v historii 

nehráli o bronzové medaile.  

                                                 
60

 MACHO, Milan. Fotbal, vášeň 20. století: historie fotbalu ve faktech, názorech a obrazech. 2. dopl. 

vyd. Praha: Brána, 1999. ISBN 80-7243-057-2, s. 269. 



   

 

26 

  

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO 1988 

Hrací systém zůstal od předešlého turnaje stejný. Československá reprezentace 

zopakovala neúspěch z předchozí kvalifikace a na EURO znovu nepostoupila. Ani 

tentokrát se totiž nevyhnula zaváháním proti outsiderovi, kterým bylo v tomto případě 

Finsko. Velkým překvapením bylo to, že se mezi nejlepší osmičku neprobojovali ani 

úřadující mistři Evropy z Francie, kteří ve své skupině skončili až třetí za SSSR  

a NDR.
61

 

Ve finále se střetli Nizozemci, kteří předtím vyřadili domácí SRN, se Sovětským 

svazem. Titul mistrů Evropy vybojovalo po výhře 2:0 Nizozemsko, v jehož dresu 

nastupovali např. Koeman, Rijkaard, Gullit nebo Van Basten.  

ŠVÉDSKO 1992 

Švédsko se mohlo stát posledním dějištěm evropského šampionátu pro 

společnou federální reprezentaci, ale Československo se na závěrečný turnaj potřetí 

v řadě nedokázalo probojovat. Ve své kvalifikační skupině skončilo druhé za Francií. 

Stejně jako se nezměnila (ne)účast tuzemské reprezentace na EURU, nezměnil se v roce 

1992 ani jeho hrací systém. UEFA přesto měla co řešit. Do kvalifikačních soubojů 

připustila nově vzniklou reprezentaci Společenství nezávislých států, která se 

zformovala po rozpadu SSSR, a naopak (po skončení kvalifikace) vyřadila Jugoslávii, 

v níž se odehrával válečný konflikt. Protože si ale Jugoslávci v kvalifikaci zajistili 

postup do Švédska, musel za ně být vybrán náhradník. Volba dle logiky padla na 

Dánsko, které v „jugoslávské“ kvalifikační skupině skončilo druhé a zároveň posbíralo 

nejvíce bodů ze všech celků na druhých místech.  

V základních skupinách vypadly dva z největších favoritů – Anglie a Francie.  

O vyřazení Francouzů, v jejichž útoku zářilo duo Cantona–Papin, se postarali právě 

Dánové, kteří je v posledním skupinovém zápase porazili 2:1. Angličané ve své skupině 

skončili dokonce poslední. Zaujal postup domácího Švédska do semifinále, jelikož se 

jeho reprezentace z poloviny skládala z amatérských fotbalistů. 
62

  

Dánové, kteří na šampionátu původně ani neměli být, využili nečekanou šanci 

maximálně. V semifinále sice dvakrát ztratili vedení proti Nizozemsku (2:2), ale 
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v penaltovém rozstřelu Schmeichel zneškodnil penaltu Van Bastena a poslal outsidera 

do finále. V něm Dánsko narazilo na Němce, jejichž sjednocená reprezentace 

v semifinále přetlačila Švédy 3:2. 

Neskutečný příběh Dánska coby „náhradníka“ měl zlatou tečku. Tým trenéra 

Möllera-Nielsena porazil Německo 2:0 a stal se mistrem Evropy na mistrovství, kde 

vůbec neměl být. „Ještě téže noci propukly v Dánsku oslavy, jaké podle pamětníků 

neměly obdoby od konce II. světové války. Parlament navrhl, aby den finále 26. června 

byl prohlášen za státní svátek,“ 
63

 píše Herfurt ve svém textu a všímá si i toho, že se 

celý turnaj odehrál bez jediné udělené červené karty.  

1.3.1.5 Podceňovaný tým stříbrný v Anglii 

Po rozdělení Československa vstoupily do kvalifikace na mistrovství Evropy 

1996 dvě reprezentační mužstva. Zatímco Češi si vedli skvěle a svou kvalifikační 

skupinu vyhráli, Slovákům se na hlavní turnaj dostat nepodařilo.  

EURO v Anglii bylo prvním, na kterém se za vítězství udělovali tři body 

namísto předešlých dvou. Unikátní bylo také tím, kolik mužstev se o anglický turnaj 

ucházelo. Do kvalifikace zasáhlo rekordních 48 celků a do hlavního turnaje 16 týmů, 

což Herfurt a Radotínský dávají do souvislosti s dramatickými geopolitickými změnami 

na přelomu osmdesátých a devadesátých let: „Jen tak se mohlo stát, že kvóta 33 

přihlášených zemí na EURO 1992 se za pouhé čtyři roky rozšířila na 48!“ 
64

„V Evropě 

přibyly po rozdělení Sovětského svazu, Jugoslávie a Československa a přijetí Izraele  

a Lichtenštejnska nové státy, a tak UEFA rozšířila počet účastníků na šestnáct.“ 
65

 

S tím pochopitelně souvisel i nový hrací systém. „Málokterá soutěž prošla za 

půlstoletí tolika převratnými změnami jako mistrovství Evropy ve fotbale,“
66

 komentuje 

to ve svém textu Radotínský. Na závěrečném turnaji byli účastníci rozděleni do čtyř 

čtyřčlenných skupin, přičemž nejlepší dvě mužstva z každé skupiny postoupila do 

čtvrtfinále. Dál už se pokračovalo klasickým k. o. systémem. Takovouto tvář si 

zachovala další čtyři EURA – až v roce 2016, po dvaceti letech, se hrací systém znovu 

měnil.  
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Českou reprezentaci vedl v této éře Dušan Uhrin. Pod jeho vedením se český 

národní tým dostal na EURO po dlouhých 16 letech, a to z prvního místa své 

kvalifikační skupiny, v níž za sebou nechal Nizozemsko, Norsko, Bělorusko, 

Lucembursko a Maltu. Oč lehčí skupinu měli Češi v kvalifikaci, o to těžší soupeře jim 

přisoudil los v základní skupině hlavního turnaje. Skupina C s Německem, Itálií  

a Ruskem byla považována za nejtěžší ze všech. Předpokládané rozložení sil dobře 

ilustruje pohled na tehdejší kurzovou nabídku sázkových kanceláří: na Nizozemsko 9:2, 

na Německo a Itálii 5:1, na Španělsko a domácí Anglii 7:1, na Čechy 80:1. 
67

 

První duel dopadl podle předpokladů – Češi podlehli Německu 0:2. Jenže pak 

dokázali porazit vicemistry světa Italy (2:1) a s obrovskou dávkou štěstí zremizovat 

poslední duel ve skupině s Ruskem (3:3), v němž prohospodařili dvoubrankový náskok. 

Díky souhře dalších výsledků bod k postupu do čtvrtfinále nakonec stačil.  

O postup do semifinále se Česká republika utkala s Portugalskem. „Procházel 

jsem mezi třemi Portugalci, míč mezi námi poskakoval, viděl jsem, jak proti mně vybíhá 

brankář Vitor Baia. Řekl jsem si, že ho mohu jedině přehodit,“
68

 popisoval Karel 

Poborský své efektní i efektivní zakončení, které rozhodlo o vítězství Čechů 1:0.  

Trenéru Uhrinovi se ale před semifinálovým duelem těžce skládala základní 

jedenáctka. Kvůli nastřádaným žlutým kartám nemohli hrát Kuka, Bejbl a Suchopárek, 

trest za červenou kartu vyřadil ze hry i pro případné finále Látala, Bergera skolily 

horečky. Tak se stalo, že si Pavel Novotný odbyl svou reprezentační premiéru 

v semifinále mistrovství Evropy!  

Kromě něj nastoupili i někteří další náhradníci s minimálními zkušenostmi 

z mezistátních zápasů – například Michal Horňák nebo Karel Rada. I v této 

kombinované sestavě ale Češi dokázali uhrát remízu s Francouzi (0:0) a o finalistovi 

musely rozhodnout penalty. V nich uspělo všech pět střelců na obou stranách, takže se 

dramaticky pokračovalo až do rozhodnutí, o které se postaral Miroslav Kadlec. Česká 

republika postoupila do finále mistrovství Evropy.  
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Obrázek č. 3: Deník Sport 27. 6. 1996 po zvládnutém penaltovém rozstřelu proti 

Francii 
69

 

Ve finále se České republice stalo osudným nové pravidlo o zlatém gólu, čili 

brance v prodloužení, která okamžitě ukončí zápas a určí vítěze. „Fotbal si vzal vzor  

z kanadsko-americké národní hokejové ligy, kde byla už před mnoha lety tato situace 

definována jako ,náhlá smrtʻ. Ale pro okamžité ukončení zápasu si vybral milosrdnější 

pojmenování ,zlatý gólʻ.“ 
70

   

Stejně jako v Bělehradě v roce 1976 stáli ve finále proti českému výběru Němci. 

A stejně jako před dvaceti lety nebyl po 90 minutách hry znám vítěz. Češi vedli díky 

proměnění sporné penalty po faulu na Poborského, o které se postaral Berger, ale dvacet 

minut před koncem vyrovnal Oliver Bierhoff, který byl v té době na hřišti sotva tři 

minuty. 

 S výsledkem 1:1 šlo finále do prodloužení a v něm vstřelil zmíněný „zlatý gól“ 

znovu Bierhoff, který využil ojedinělého zaváhání brankáře Kouby. Stříbrná medaile 

byla přesto považována za obrovský úspěch – Češi do Anglie odjížděli s nezkušeným 

týmem, jehož ambice ležely mnohem níž než ve finále celého turnaje.  

 

 

                                                 
69

 BARTŮNĚK, Oldřich a Jaroslav KALÁT. Se lvíčkem na prsou: 587 zápasů československé a české 

fotbalové reprezentace ve faktech a fotografiích. Praha: Riopress, 2008. ISBN 80-86221-17-2, s. 559. 
70

 MACHO, Milan. Fotbal, vášeň 20. století: historie fotbalu ve faktech, názorech a obrazech. 2. dopl. 

vyd. Praha: Brána, 1999. ISBN 80-7243-057-2, s. 393. 



   

 

30 

  

1.3.1.6 Do nového milénia beze změn 

Šestnáctičlenný hlavní turnaj, který UEFA poprvé představila v roce 1996 

v Anglii, se poté zopakoval ještě čtyřikrát. Rok 2000 přinesl jednu výraznou novinku: 

pořadatelství se ujaly dva svazy dohromady, a to nizozemský a belgický. Na prvních 

turnajích nového tisíciletí se z tohoto jevu stal fenomén: v roce 2008 EURO pořádaly 

společně Rakousko se Švýcarskem, o čtyři roky později zase Polsko s Ukrajinou. Až do 

loňského francouzského šampionátu zůstalo jediným novodobým osamoceným 

pořadatelem Portugalsko v roce 2004.  

BELGIE A NIZOZEMSKO 2000 

Tím, že pořádající země byly tentokrát dvě, hrálo se v kvalifikaci jen o 14 

postupových míst. Česká republika měla při losu štěstí: o místo na hlavním turnaji hrála 

se Skotskem, Bosnou a Hercegovinou, Litvou, Estonskem a Faerskými ostrovy. Ve své 

skupině tak byla jasným favoritem a tuto úlohu také naplnila. Jistý postup měla již po 

sedmi odehraných zápasech, z nichž mužstvo trenéra Chovance vytěžilo plný počet 

bodů a stalo se vedle automaticky zúčastněných pořadatelských zemí prvním 

potvrzeným účastníkem EURA. Čechům se pak vyvedla i zbylá tři utkání, a tak v celém 

kvalifikačním cyklu neztratili ani bod!  

Zato los základních skupin hlavního turnaje vůbec přívětivý nebyl: „…český tým 

je zařazen do skupiny, v níž bylo nasazeno Nizozemsko, odborníky považované za 

největšího favorita mistrovství. Poté přibývá Francie, poslední mistr světa, a Dánsko, 

mistr Evropy z roku 1992 a čtvrtfinalista předloňského světového šampionátu“.
71

  

V silné konkurenci Češi neobstáli. V úvodním zápase podlehli 0:1 Nizozemsku, 

když domácímu týmu pomohl v závěru utkání sporně nařízenou penaltou italský sudí 

Collina. Ve druhém duelu Česko prohrálo 1:2 s Francií a třetí zápas proti Dánsku (výhra 

2:0) už nemohl rychlý konec českého týmu odvrátit. EURO vyšlo nejlépe Francouzům, 

kteří ve finále zdolali Italy 2:1, a stali se prvním národním týmem v historii, který coby 

úřadující mistr světa (z domácího šampionátu 1998) ovládl i následující mistrovství 

Evropy.  
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PORTUGALSKO 2004 

Následující turnaj se české reprezentaci povedl mnohem lépe. V kvalifikaci, 

v níž narazili na Bělorusko, Rakousko, Moldavsko a Nizozemsko, Češi ztratili jen dva 

body za remízu s Nizozemskem a znovu se na závěrečný turnaj dostali z prvního místa. 

Portugalský šampionát pak sice začal šokem, když Česko v poločase úvodního střetnutí 

prohrávalo s outsiderem z Lotyšska 0:1, ale po změně stran skóre otočili Baroš 

s Heinzem (2:1). Ve slavném duelu s Nizozemskem pak Česká republika prohrávala 

dokonce o dvě branky, ale i tento zápas dokázala díky brankám Kollera, Baroše  

a Šmicera zvrátit na svou stranu. Ke třetímu utkání v rámci základních skupin si trenér 

Brückner mohl dovolit poslat proti Německu náhradníky. I v tomto případě Česká 

republika prohrávala, ale nakonec slavila vítězství, když vývoj zápasu otáčeli Heinz 

z volného přímého kopu a nejlepší střelec turnaje Baroš (2:1).  

Ve čtvrtfinále se Česko střetlo s Dánskem. Bezbrankový poločas sliboval 

dramatickou druhou polovinu, ale to odmítlo útočné duo Koller–Baroš, které 

dohromady vstřelilo tři branky (3:0) a poslalo svůj tým do semifinále.  

V něm Češi narazili na největší překvapení celého EURA – tým Řecka, jehož 

hra byla založena na zodpovědném bránění a destruktivním stylu. Na něj nenašli recept 

ani Češi. Devadesát minut branku nepřineslo a v prodloužení rozhodl přesnou hlavičkou 

Dellas.  

Se senzačním postupem do finále se ale Řekové nespokojili a v souboji  

o mistrovský titul svým typickým způsobem přetlačili i domácí Portugalce. O jedinou 

branku finále se postaral Charisteas.  

RAKOUSKO A ŠVÝCARSKO 2008 

Do kvalifikace o rakousko-švýcarský šampionát se stejně jako před čtyřmi lety 

zapojilo rovných 50 členských zemí UEFA. Kvalifikační skupina byla zajímavá tím, že 

proti sobě svedla dva bývalé federální partnery – Čechy a Slováky. Zatímco Česko se 

znovu – počtvrté v řadě – na hlavní turnaj dokázalo kvalifikovat, čímž udrželo 

stoprocentní bilanci účastí po rozdělení společné reprezentace, Slovensko si na svůj 

první samostatný start na EURU muselo ještě počkat – Česku v kvalifikaci podlehlo 0:3 

a 1:3…  

Do závěrečného turnaje Češi vstoupili vítězstvím nad domácím Švýcarskem 

(1:0), ale ve druhém zápase prohráli s minulým finalistou Portugalskem 1:3. O jejich 
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postupu tak měl rozhodnout třetí duel proti Turecku. V případě výhry mělo Česko 

postup jasný. Nad Turky Češi vedli 2:0 a měli šance svůj náskok ještě zvýšit, ale pak 

přišel totální kolaps v závěru utkání. Čtvrt hodiny před koncem snížil Arda Turan  

a v 87. minutě chyboval při chytání centrovaného míče Petr Čech, který upustil míč 

přímo k nohám Nihata, jenž vyrovnal na 2:2. O minutu později navíc stejný hráč 

dokonal obrat. Česko prohrálo 2:3, s turnajem se rozloučilo už po základních skupinách 

a v roli trenéra skončil Karel Brückner. Vítězem šampionátu se po vítězství 1:0 nad 

Německem stalo Španělsko.  

POLSKO A UKRAJINA 2012 

Turnaj, o jehož pořadatelství se podělilo Polsko a Ukrajina, byl posledním, 

kterého se účastnilo „jen“ 16 mužstev. Ani tentokrát mezi nimi nechyběl český výběr, 

který si však v tomto případě musel projít baráží, protože v kvalifikační skupině skončil 

druhý za obhájci titulu ze Španělska. Barážový dvojzápas s Černou Horou ale Češi 

zvládli (2:0, 1:0) a na EURO popáté v řadě postoupili.  

Po úvodním debaklu s Ruskem (1:4) se na tým a u fanoušků neoblíbeného 

trenéra Bílka snesla velká kritika. Český tým ji však ustál. Ve druhém zápase porazil 2:1 

Řecko a v posledním utkání ve skupině si zajistil postup vítězstvím nad domácími 

Poláky (1:0). Češi nakonec se záporným skóre 3:4 vyhráli svou skupinu.  

Ve čtvrtfinále se Bílkův tým potkal s Portugalskem, jehož ústřední postavou byl 

Cristiano Ronaldo. Tento hráč také v souboji s Českem vstřelil jedinou branku, která 

rozhodla. Evropskými mistry se v Polsku podruhé za sebou stali Španělé, kteří ve finále 

deklasovali Itálii 4:0 a za celý turnaj inkasovali jeden jediný gól.     
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rok  místo  vítěz (výsledek finále) Česko/Československo 

1.  1960 Francie SSSR (Jugoslávie 2:1 pp) 3. místo 

2. 1964 Španělsko Španělsko (SSSR 2:1) nekvalifikovalo se 

3. 1968 Itálie 

Itálie (Jugoslávie 1:1, 

2:0)* nekvalifikovalo se 

4.  1972 Belgie SRN (SSSR 3:0) nekvalifikovalo se 

5.  1976 Jugoslávie 

Československo  

(Německo 3:2, po pen.) 1. místo 

6.  1980 Itálie SRN (Belgie 2:1) 3. místo 

7.  1984 Francie Francie (Španělsko 2:0) nekvalifikovalo se 

8.  1988 SRN Nizozemsko (SSSR 2:0) nekvalifikovalo se 

9.  1992 Švédsko Dánsko (Německo 2:0) nekvalifikovalo se 

10.  1996 Anglie Německo (ČR 2:1, pp) 2. místo 

11.  2000 Nizozemsko a Belgie Francie (Itálie 2:1, pp) základní skupina 

12.  2004 Portugalsko Řecko (Portugalsko 1:0) 3. místo 

13.  2008 

Rakousko a 

Švýcarsko Španělsko (Německo 1:0) základní skupina 

14.  2012 Polsko a Ukrajina Španělsko (Itálie 4:0) čtvrtfinále 

15.  2016 Francie Portugalsko (Francie 1:0) základní skupina 

Tab. 1: Přehled všech dosud konaných mistrovství Evropy 

VYSVĚTLIVKY:  
pp = po prodloužení 

po pen. = po penaltovém rozstřelu 

 

* Finále EURA 1968 podle tehdy platných pravidel nemohlo rozhodnout 

prodloužení ani penalty, a tak se po prvním remízovém střetnutí duel 

opakoval 
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1.3.2 Cesta české a slovenské reprezentace na Euro 2016 

Tato kapitola stručně zrekapituluje průběh kvalifikace mistrovství Evropy 2016 

z pohledu českého a slovenského národního týmu. Do práce byla zařazena z toho 

důvodu, že poskytuje potřebný kontext k článkům, které budou v praktické části 

diplomové práce podrobeny výzkumu. Důraz bude vzhledem ke zjevným okolnostem 

kladen na český reprezentační tým.  

1.3.2.1 Česká republika 

Cílem české reprezentace před startem kvalifikačního cyklu byl jednoznačně 

postup na závěrečný šampionát. Splnit jej měl pomoci nový trenér, kterým se po 

náročných vyjednáváních předsedy Fotbalové asociace České republiky Miroslava Pelty 

s představenstvem Viktorie Plzeň – trenérovým tehdejším zaměstnavatelem – stal Pavel 

Vrba. Úspěšný kouč, jenž pozvedl kdysi průměrné plzeňské mužstvo až mezi 

tuzemskou elitu a dokonce si s ním dvakrát zahrál Ligu mistrů, byl fanoušky i médii 

přijat velmi vřele, a zároveň s velkým očekáváním. Fotbalová veřejnost očekávala, že 

Vrba naučí reprezentační výběr hrát ofenzivní fotbal, založený na skvělé hře křídelních 

hráčů a rychlém přechodu do útoku. 
72

  

Nový trenér začal tím, že si sestavil svůj realizační tým. Z Plzně si do národního 

týmu přivedl svého asistenta Karla Krejčího a na stejnou pozici přizval ještě Zdeňka 

Svobodu ze Sparty. Už tím jako by dal Vrba najevo, ze kterých dvou celků hodlá nejvíc 

čerpat při sestavování svých nominací. Trenérský štáb ještě na žádost Vrby doplnil 

zkušený trenérský doyen Karel Brückner, jenž byl jako hlavní kouč podepsán pod 

bronzovým mistrovstvím Evropy v Portugalsku v roce 2004 a nyní měl působit jako 

Vrbův poradce. Do začátku kvalifikace v té době zbývalo devět měsíců.  

Přípravné období však ukázalo, že přerod mužstva pod novým trenérem nebude 

tak rychlý. Český reprezentační tým ve čtyřech přípravných zápasech ani jednou 

nevyhrál. Doma s Norskem a ve Finsku remizoval shodně 2:2, Rakousku podlehl 1:2  

a výběru Spojených států 0:1. Výkon reprezentace srážely individuální chyby, dobrou 

formu neměla ani obvyklá opora v brance Petr Čech. Češi nejen že ani jednou nevyhráli, 

ale v žádném zápase také nedokázali udržet čisté konto, což se v budoucnu mělo stát 

smutnou tradicí „nové“ reprezentace.  
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Optimismus před startem kvalifikace zmírnily jednak nepřesvědčivé výkony 

reprezentace v přípravě, ale také těžká skupina, ve které se Česká republika ocitla: 

favorizované Nizozemsko, nevyzpytatelné Turecko, nezvykle silný Island, daleký 

Kazachstán a outsider z Lotyšska. Díky tomu, že na šampionátu ve Francii si poprvé 

mělo zahrát namísto 16 hned 24 mužstev, však z každé z devíti kvalifikačních skupin 

postupovaly na EURO dva celky (+ nejlepší tým ze třetích míst) a mužstva ze třetích 

pozic měla šanci se do Francie probojovat přes baráž. Cíl tedy i v silné konkurenci 

zůstával stále stejný – postup.  

Češi k němu vykročili skvěle. V prvním kvalifikačním duelu přivítali v Praze na 

Letné Nizozemsko – největšího favorita skupiny, který ale přicestoval bez své zraněné 

opory Arjena Robbena. Vrba vyslal do boje hned pětici fotbalistů ze Sparty (Krejčí, 

Kadeřábek, Dočkal, Vácha a Lafata), což se nakonec ukázalo jako správná volba. Češi 

odehráli s Nizozemci vyrovnaný zápas, který spěl k remízovému konci, ale 

v nastaveném čase se od tyče šťastně odrazil míč k nohám Václava Pilaře, který zařídil 

českému týmu nečekané tři body proti třetímu týmu z předešlého mistrovství světa 

(2:1).  

Snový vstup do kvalifikace Češi dokonali v následujícím zápase na turecké 

půdě. „Turci. Zvláštní soupeř. Fotbalově na výši, ale náladový, nevypočitatelný. Dočkat 

se od nich můžete všeho. V dobrém i špatném,“
73

 charakterizoval dalšího soupeře 

českého týmu Radotínský. Turecko mělo za sebou nepříjemnou islandskou zkušenost 

(0:3) a proti Česku potřebovalo úvodní nezdar napravit.  

Jenže Vrba měl znovu šťastnou ruku při výběru základní sestavy. Stoperské 

pozice obsadil dvěma fotbalisty, kteří turecké prostředí dobře znali ze své klubové 

kariéry (Sivok z Besiktase Istanbul a Kadlec z konkurenčního Fenerbahce). To se 

ukázalo jako mistrný tah. Tomáš Sivok odehrál skvělé utkání, vyhrával většinu 

hlavičkových soubojů, dirigoval obranu a vstřelil vyrovnávací branku, kterou odpověděl 

na brzký úvodní gól Turků. Z úcty k tamním fanouškům svou důležitou trefu neslavil. 

Ve druhém poločase Česko několikrát zachránil Petr Čech a Bořek Dočkal potom 

levačkou vstřelil vítěznou branku. Češi tak měli z náročného vstupu do kvalifikace plný 

počet bodů.  
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Z Turecka se český tým přepravil k následujícímu kvalifikačnímu duelu do 

kazašské Astany leteckým speciálem. 
74

 Na tamním moderním stadionu, jehož hrací 

plocha je však pokryta umělou, nikoliv přírodní trávou, se Vrba musel obejít bez 

zraněného kapitána Rosického. Češi si ale proti slabšímu soupeři rychle vypracovali 

náskok a chvilku po poločase vedli po gólech Dočkala, Lafaty a Krejčího už 3:0. 

V závěru zápasu sice domácí dvakrát pokořili českou defenzivu po rohovém kopu  

– jmenovitě Logviněnko – ale Česko si díky Necidově brance pořád udržovalo 

dvougólový náskok, který vydržel až do konce (4:2). Ani ve třetím zápase tak Vrbův 

celek neztratil body.  

Přesto nebyl první. Skvělý úvod kvalifikace prožívali také Islanďané. „Dosud 

byl Island znám spíš ojedinělými hvězdami typu Eidura Gudjohnsena, platil za 

neatraktivního outsidera, jenž sem tam překvapí. Teď však má k dispozici silný tým, 

který budí respekt a obavy. Fotbalovou armádu, která pouze neodráží útoky protivníků, 

ale sama do nich buší a působí v jejich řadách rozvrat.“ 
75

 K nečekanému lídrovi 

kvalifikační skupiny bylo zapotřebí mít respekt. „V kvalifikaci vyhrávali stejně jako 

Češi, ale na rozdíl od nich nedostali ani gól.“
76

 Dobré výsledky sbíral Island už 

v kvalifikaci na mistrovství světa 2014, na které jej nepustila až barážová prohra 

s Chorvatskem. Přitom jde o ostrov s pouhými 300 000 obyvateli, což je srovnatelný 

počet, jako je v České republice registrovaných fotbalistů.  

Island Češi přivítali v Plzni. A velmi brzy prohrávali. V 9. minutě seveřané 

znovu potvrdili, že jejich největší zbraní jsou standardní situace, z nichž v předchozím 

průběhu kvalifikace vstřelili více než polovinu svých branek (pět z osmi). Po dlouhém 

autu a sérii vyhraných soubojů vstřelil vedoucí branku Islanďanů Ragnar Sigurdsson. 

Domácí srovnali do poločasu Kadeřábkem a ve druhém poločase podali výborný výkon, 

který vyústil ve vítěznou branku, jež si po Plašilově centru kuriózním způsobem vstřelili 

hosté sami. Česko zvítězilo 2:1, po čtyřech utkáních mělo plný počet bodů (12) a vedlo 

skupinu. „Upřímně: byl to úspěch nad poměry. Stoprocentní zisk zakryl fakt, že zrání 

„nové“ reprezentace je stále na začátku a má výkyvy. Jako v Turecku. Deset 

podzimních gólů bylo matoucích. Nejvyšším nárokům se herní projev přiblížil jen  
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v domácí konfrontaci s Islandem,“
77

 hodnotil dosavadní vystoupení českých fotbalistů 

Radotínský.   

Komplikace přišly až v následujících dvou zápasech. Ve chvíli, kdy se to asi 

nejméně čekalo, ztratila česká reprezentace první body – doma nedokázala porazit 

Lotyšsko, čímž se připomněla dávná bolest českých, respektive československých 

národních výběrů – opakující se zaváhání v soubojích s outsidery. „Lotyši rozhodně 

neměli být v dobře rozjeté kvalifikaci těžkou překážkou. Ale pražský Eden není pro 

reprezentaci rájem. Léta tam už nevyhrála. Nikoho nenapadlo, že to bude platit 

znovu.“
78

 Jenže platilo. Remízu 1:1 proti Lotyšsku zachránil střídající Václav Pilař až 

v poslední minutě hry. V následujícím utkání na Islandu přišla po první ztrátě 

v kvalifikaci i první porážka. Češi sice po další brance svého nejlepšího kvalifikačního 

střelce Dočkala vedli, ale po hrubých individuálních chybách nakonec na ostrově 

prohráli 1:2. „Červnová prohra na islandské půdě narušila celkově pozitivní atmosféru. 

Místo postupové symfonie zaskřípaly falešné tóny. Potvrdilo se, že výsledky předběhly 

vývoj týmu. Ještě nevyzrál. Zakolísal. Nedůslednost, neurovnanost ve všech řadách, 

chyby a omyly, taková byla realita. Jeden „přešlap“ koneckonců přiznal i kouč Vrba, 

což dělá jen výjimečně. Šesté utkání by z programu kvalifikace nejraději vymazal.“ 
79

  

Na Islandu Češi neztratili jen tři body, ale také svého kapitána Rosického. Ten se 

v průběhu utkání zranil, a ačkoli jej dohrál, do dalších bojů už ho trenér Vrba nasadit 

nemohl. Herní tvář českého týmu se bez kreativního záložníka změnila k horšímu. 

Absence Rosického se projevila hned v následujícím utkání s Kazachstánem. Soupeř 

hrál ze zajištěné obrany a spoléhal na to, že se mu podaří zužitkovat nějaký rychlý 

brejk, případně standardní situaci. Platilo to druhé. Stejně jako v Astaně Češi inkasovali 

po rohovém kopu a stejně jako v prvním vzájemném duelu byl střelcem branky Jurij 

Logviněnko. V poločase Česká republika prohrávala 0:1. Trenér Vrba vyslal do druhé 

půle na hřiště slávistického útočníka Milana Škodu a ten dvěma přesnými hlavičkami 

otočil skóre. Česko udolalo Kazachstán 2:1. 
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Stejným výsledkem skončil i další kvalifikační zápas v Lotyšsku, v němž si Češi 

mohli zajistit postup na EURO. Kromě vlastního vítězství ještě k postupové jistotě 

potřebovali, aby Turci neprohráli s Nizozemskem. Turecko v souběžně hraném utkání 

zvítězilo 3:0, a tak mohl český reprezentační výběr po utkání v Lotyšsku slavit šestý 

postup na mistrovství Evropy v řadě, kam se probojoval jako jeden z prvních týmů.  

„O den dříve si účast zajistila Anglie, ve stejný den jako nám se to povedlo Islandu  

a o dva dny později se přidalo Rakousko.“ 
80

 

Zbylé dva zápasy už mohl Vrba pojmout jako přípravu na šampionát. Poskytly 

mu prostor pro vyzkoušení nových hráčů i herních rozestavení a dalších taktických 

variant. S Tureckem doma Češi prohráli 0:2 a kvalifikaci zakončili cenným vítězstvím 

3:2 v Amsterdamu nad Nizozemci, kteří se tak překvapivě na francouzské EURO vůbec 

nekvalifikovali, což se jim přihodilo poprvé od roku 1984. Naopak z druhého místa 

postoupil poprvé ve své historii Island, který se stal nejmenším národem, jenž si EURO 

kdy zahrál. Nejlépe ze všech týmů zapojených do kvalifikace, které se zúčastnilo 

rekordních 53 členských zemí včetně nováčka z Gibraltaru, si vedla Anglie, jež ve své 

skupině neztratila ani bod. Itálie a Rakousko v kvalifikaci ani jednou neprohráli.  

Pro český národní tým dopadl boj o účast na dalším mistrovství Evropy dobře. 

Vyhrál svou kvalifikační skupinu. Zároveň ale kvalifikace naplno odkryla české slabiny. 

Ani v jednom zápase pod koučem Vrbou (včetně čtyř přípravných duelů) nedokázala 

reprezentace udržet čisté konto. „Nesplnilo se očekávání, že národní tým bude hrát 

plzeňským stylem a dostane jasný Vrbův rukopis. (…) Ve hře se obvykle střídaly skvělé 

pasáže s útlumem a bezradností. Ta vynikla zvlášť v utkáních s defenzivně laděnými 

rivaly.“ 
81

     

1.3.2.2 Slovensko 

Zatímco český národní výběr po rozdělení bývalé společné federální 

reprezentace nechyběl na jediném EURU, Slovákům se úspěch v kvalifikaci dlouho 

vyhýbal. V kvalifikacích na mistrovství Evropy 1996 a 2000 skončili shodně třetí 

s šestibodovou ztrátou na postupovou pozici. V obou případech vyhrálo jejich skupinu 

Rumunsko. V roce 1996 je pak předstihla ještě Francie, o čtyři roky později před nimi 

skončilo na druhém místě Portugalsko.  
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Další třetí příčku si Slovensko připsalo v kvalifikaci na mistrovství Evropy 2004. 

Tehdy ale Slovákům chybělo k druhému místu Turků, které slibovalo účast v baráži, 

devět bodů. Skupinu vyhrála Anglie. Ke třem třetím místům přidalo Slovensko 

v následujících dvou kvalifikačních cyklech dvě čtvrtá umístění. V kvalifikaci na EURO 

2008 zaostali za Českou republikou, Německem a Irskem, v bojích o předposlední 

mistrovství Evropy je předehnali Rusové, znovu Irové a překvapivě i Arméni.  

Kýžený úspěch v podobě postupu na mistrovství Evropy tak pro samostatnou 

slovenskou reprezentaci vybojoval až tým kolem Marka Hamšíka, Martina Škrtela či 

Matúše Kozáčika vedený trenérem Jánem Kozákem v kvalifikaci na EURO 2016.  

Slovensko ji odstartovalo výhrou 1:0 na Ukrajině, na kterou navázalo senzačním 

vítězstvím 2:1 nad úřadujícími mistry Evropy ze Španělska, na němž měl veliký podíl 

gólman Kozáčik, který zlikvidoval několik jasných gólových příležitostí hostů. 

Slovensko pak zvládlo i dva venkovní duely v Bělorusku (3:1) a Makedonii (2:0) a dál 

drželo favorita skupiny za svými zády. Na prvním místě zůstali Slováci i po utkáních 

s Lucemburskem (3:0) a odvetě s Makedonií (2:1). Po šesti kvalifikačních zápasech 

mělo Slovensko plný počet bodů.  

Až pak přišel útlum. Slovensko ve třech po sobě jdoucích zápasech nedokázalo 

vstřelit gól. Prohrálo ve Španělsku (0:2), nečekaně ztratilo dva body doma s Ukrajinou 

(0:0) a dokonce všechny tři s Běloruskem (0:1).  

Tento výpadek formy způsobil, že Slovensko odjíždělo k poslednímu 

kvalifikačnímu duelu do Lucemburska s vědomím, že pokud si chce zajistit přímý 

postup na EURO, musí na půdě outsidera zvítězit. Vlivem tří ztrát v řadě totiž nejen že 

Slováci přišli o první místo, ale bodově se na ně dotáhla i Ukrajina. Zpočátku to 

vypadalo, že Slováci neponechají nic náhodě a v poklidu udělají poslední krok na cestě 

do Francie. Po 30 minutách hry vedli v Lucemburku 3:0. Jenže domácí mezi  

61. a 65. minutou snížili na rozdíl jediné branky, Slováci znervózněli a zbytek zápasu 

dohrávali s hrozbou baráže, která by je potkala, kdyby o vedení přišli. V nastaveném 

čase ale brankou na 4:2 zpečetil přímý postup Slovenska na EURO kapitán Marek 

Hamšík. Slovensko se z druhého místa kvalifikační skupiny C poprvé ve své historii 

probojovalo na mistrovství Evropy. 
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A TÝM V R P VG IG BODY 

1. Česká republika 7 1 2 19 14 22 
2. Island 6 2 2 17 6 20 
3. Turecko 5 3 2 14 9 18 
4. Nizozemsko 4 1 5 17 14 13 
5. Kazachstán 1 2 7 7 18 5 
6. Lotyšsko 0 5 5 6 19 5 

C TÝM V R P VG IG BODY 

1. Španělsko 9 0 1 23 3 27 
2. Slovensko 7 1 2 17 8 22 
3. Ukrajina 6 1 3 14 4 19 
4. Bělorusko 3 2 5 8 14 11 
5. Lucembursko 1 1 8 6 27 4 
6. Makedonie 1 1 8 6 18 4 

Tab. 2: Konečná tabulka kvalifikační skupiny A 

Tab. 3: Konečná tabulka kvalifikační skupiny C 

VYSVĚTLIVKY: Sytě šedou barvou označené týmy postoupily na 

závěrečný turnaj přímo (Turecko jako nejlepší celek ze třetích míst), 

Ukrajina se na EURO probojovala přes baráž. Do tabulky třetích týmů se 

nezapočítávaly zápasy s posledními celky ve skupinách, aby nebyly 

znevýhodněny pětičlenné skupiny.   
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1.3.3 Specifika EURA 2016 

Mediální obsah, na němž bude v praktické části práce provedena komparativní 

analýza zpravodajství deníků Sport a Šport, byl vybrán s ohledem na jeho relativní 

aktuálnost, originalitu (žádný jiný mediální výzkum zaměřený na mistrovství Evropy ve 

fotbale 2016 nebyl na Karlově univerzitě podle dostupných informací proveden), ale 

také unikátnost samotného šampionátu, která v mnoha vrstvách ještě zvyšovala zájem 

médií o jeho pokrytí. Tato podkapitola vysvětluje, v čem byl poslední evropský turnaj 

specifický, přičemž hlavní důraz klade na dva nejdůležitější faktory – bezpečnost  

a změnu hracího systému.  

1.3.3.1 Bezpečnost 

Víc než kdy jindy představovalo pořádání loňského mistrovství Evropy také 

velké bezpečnostní riziko. V lednu a listopadu roku 2015 se totiž Francie – konkrétně 

Paříž – stala terčem série teroristických útoků, z nichž jeden ovlivnil i přátelské utkání 

mezi Francií a Německem na Stade de France.  

První útok se odehrál v lednu v redakci satirického časopisu Charlie Hebdo  

a vyžádal si 12 obětí. 
82

 Útočili bratří Kouachiovi, kteří vtrhli do redakce časopisu, jenž 

v minulosti karikoval i proroka Mohameda, a postříleli všech devět přítomných 

novinářů a další tři lidi.  

Ještě krvavější útok se v Paříži odehrál v listopadu téhož roku. V noci z 13. na 

14. listopadu zaútočili teroristé celkem na sedmi místech francouzské metropole  

a pozabíjeli celkem 130 lidí.
83

 Nejvíce (85) jich přišlo o život v koncertní síni 

Bataclan,
84

 jeden ze sebevražedných atentátníků se pokusil proniknout i na tribunu 

stadionu, na němž se ten večer konal zmíněný přátelský zápas. Ochranka jej však včas 

odhalila, a tak se odpálil ještě před vstupem na stadion. Jeho okolím v následujících 

minutách otřásly ještě dvě další exploze.  
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Bezpečnostní složky se chtěly vyhnout panice, a tak hráči ani fanoušci na 

tribunách nebyli o původu explozí, jež byly během utkání zřetelně slyšet, informováni  

a přátelský duel se dohrál. Po jeho skončení policisté evakuovali 80 tisíc diváků po 

několika menších skupinách. Členové německého týmu přenocovali přímo v útrobách 

stadionu. Francouzský tým tam ze solidarity k soupeři zůstal přes noc s nimi. 
85

 

Kromě samotné Francie pak ještě před vypuknutím turnaje čelil brutálním 

útokům teroristů i belgický Brusel. Dva sebevražední atentátníci se odpálili na tamním 

letišti Zaventem, jeden z nich v prostorách metra. O život přišlo 34 lidí, zhruba 340 bylo 

zraněno. 
86

 

Vzhledem ke všem těmto událostem je pochopitelné, že EURO ve Francii 

provázela přísná bezpečnostní opatření. „Žádný fotbalový šampionát nezažil tak přísná 

bezpečnostní opatření jako ten ve Francii. I novináři museli projít bezpečnostními rámy, 

vytahovat obsah batohů a cokoli se zdálo ochrance jen trochu podezřelé, bylo zabaveno 

a vráceno při odchodu. Do fanzón se procházelo třemi kontrolami na dvaceti metrech, 

kde vás prohmatali, obrátili kapsy a sundat jste museli dokonce i čepici.“
87

 Do akce 

bylo během EURA nasazeno 120 tisíc policistů a vojáků, v pohotovosti byli i příslušníci 

soukromých bezpečnostních agentur, instalovaly se nové kamerové systémy, byly 

vypracovány podrobné krizové plány, které počítaly v krajních variantách  

i s odkládáním zápasů či uzavřením stadionů a hraním bez diváků. 
88

  

K žádnému teroristickému útoku nakonec naštěstí během EURA nedošlo. 

Bezpečnostní složky zaměstnávali „pouze“ fotbaloví chuligáni. Ti chorvatští například 

naházeli světlice na hrací plochu v průběhu utkání Česká republika – Chorvatsko, čímž 

paradoxně uškodili především vlastnímu týmu, který po přerušení zápasu přišel  
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o vedení. Nejspíš šlo o předem připravenou akci: „Pyrotechniku Chorvatům 

propašovali na stadion chuligáni hlásící se ke klubu AS St. Étienne.“ 
89

 

Nejvíce problémů ale způsobovali ruští příznivci. Kvůli jejich opakovaným 

excesům jak na tribunách, tak v ulicích pořadatelských měst, byl ruský tým dokonce 

podmínečně vyloučen ze šampionátu. 
90

 

1.3.3.2 Hrací systém 

Na tomto místě je třeba ještě jednou zmínit už citovanou větu Tomáše 

Radotínského: „Málokterá soutěž prošla za půlstoletí tolika převratnými změnami jako 

mistrovství Evropy ve fotbale.“
91

 Hrací systém, tak jak se vyvíjel na předchozích  

14 mistrovstvích Evropy, byl podrobněji popsán v předchozí části práce, která se 

věnovala historii EURA, a je tedy zbytečné jej zde znovu opakovat.  

Na minulých pěti turnajích, počínaje EUREM 1996 v Anglii, se hrálo ve čtyřech 

základních skupinách o čtyřech týmech, po jejichž odehrání následovala třístupňová 

vyřazovací fáze – čtvrtfinále, semifinále, finále. Ve Francii však muselo být toto schéma 

po 20 letech změněno, protože se šampionátu poprvé v historii zúčastnilo 24 mužstev. 

Čtyřčlenné skupiny zůstaly zachovány, jen jich namísto dřívějších čtyř vzniklo 

hned šest. Vyřazovací fáze se tím pádem rozšířila o jeden stupeň – osmifinále. Aby byl 

turnajový pavouk obsahující navíc tuto fázi plně obsazen, muselo ze skupin postoupit 

16 týmů. Do vyřazovací části turnaje se tak kromě prvních dvou týmů z každé skupiny 

(celkem 12 mužstev) dostala i čtyři nejlepší mužstva ze třetích míst.  

Právě tento aspekt nového systému byl fotbalovou veřejností nejvíce kritizován. 

Jednak umožňoval postoupit i týmům, které ve skupině ani jednou nevyhrály (to byl 

paradoxně i případ mistrovského Portugalska), což kritici označovali za nelogické,  

a také některým reprezentačním týmům přinášel nepříjemné (a někdy nakonec 

zbytečné) čekání v dějišti šampionátu. Třetí celky z některých skupin musely ve Francii 

zůstat až o tři dny déle, než se dohrály všechny ostatní skupiny, aby se dozvěděly, zda 
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postupují, nebo ne. Při shodném počtu bodů týmů na třetích místech rozhodovalo  

o (ne)postupu i celkové skóre, což zase způsobilo, že ve skupinových bojích zvítězil 

opatrný, spíš defenzivní způsob hry.  

Výhody, které z nového hracího systému vyplynuly, tak byly spíše 

marketingového než sportovního charakteru. Odehrálo se víc utkání, turnaj trval déle 

(přesně měsíc), a tudíž byla celá akce lépe obchodovatelná. UEFA si navíc 

pochvalovala fakt, že rozšířením počtu účastníků, kteří se dostali na závěrečný enormně 

sledovaný turnaj, došlo ke zpopularizování fotbalu v zemích, které by si jinak na 

velkém šampionátu buď nikdy nezahrály, nebo spíš jen výjimečně.  

1.3.3.3 Ostatní 

Další aspekty, které byly sjednoceny do této podkapitoly, už neměly na průběh 

šampionátu takový vliv jako předchozí dva. Přesto se nějakým způsobem odrazily 

v servisu sportovních médií, ať už svou kuriozitou nebo vazbou na české prostředí. 

Proto jsou v práci rovněž zahrnuty.  

V první řadě jde o oficiální míč mistrovství světa, který firma Adidas, jež vyrábí 

speciální míče pro mistrovství Evropy i světa nepřetržitě už od roku 1970
92

, nazvala 

Beau Jeu – Krásná hra. Beau Jeu byl vlastně vylepšenou Brazucou, se kterou se hrálo 

na mistrovství světa v Brazílii v roce 2014. „Má zdokonalenou povrchovou úpravu, 

lepší přilnavost i viditelnost za letu. Je vyzdobený francouzskou trikolorou se stříbrnými 

prvky, jež měly evokovat pohár určený pro vítěze šampionátu, který připomíná i nápis 

EURO 2016.“
93

 Jenže s míčem Beau Jeau se nakonec odehrály jen základní skupiny, 

pak byl představen jeho nástupce – FRACAS. Výrobce – německá firma Adidas – tvrdil, 

že představení nového míče, který byl následně používán ve vyřazovacích bojích, bylo 

předem připravené překvapení. Spíš to ale vypadá, že Adidas reagoval na nastalou 

situaci a jeho skutečným záměrem bylo co nejdříve stáhnout původní míč, jehož kvalita 

nebyla soudě podle opakovaných defektů příliš valná.  

„Při utkání české reprezentace s Chorvatskem třeba míč permanentně ucházel, 

takže musel být hned několikrát vyměněn, v zápase Francie se Švýcarskem dokonce 

praskl, což se na velkém turnaji stalo naposledy snad někdy ve fotbalové prehistorii.“
94
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Beau Jeu byl 12. míčem určeným speciálně pro mistrovství Evropy. Vůbec 

prvním byl Telstar, se kterým se hrálo v roce 1972 v Belgii. S jeho vylepšeným klonem 

pak proběhlo EURO o čtyři roky později v Jugoslávii. „V Itálii v roce 1980 se  

o medaile bojovalo Tangem, ve Francii 1984 Tangem Mundial, ve Spolkové republice 

Německo pak Tangem Europa. Na mistrovství Evropy 1992 ve Švédsku to bylo Etrusco 

Unico, 1996 v Anglii Questra Europa. Následovaly Terrestra Silverstrem pro EURO 

2000 v Belgii a Nizozemsku, Roteiro pro ME 2004 v Portugalsku. V Rakousku  

a Švýcarsku se hrálo v roce 2008 s míčem Europass, v Polsku a na Ukrajině o čtyři roky 

později Tangem 12 vyzdobeným květinou v barvách pořádajících zemí, jež měla 

symbolizovat rozkvět fotbalu.“ 
95

 

Dalším specifickým znakem francouzského šampionátu byl jeho maskot. 

Počtvrté v řadě se jím stala postavička chlapce. Super Victor z dílny návrhářského 

studia Zebra byl představen během přátelského utkání Francie se Švédskem v Marseille. 

Na modrém dresu má číslo 16, které symbolizuje rok konání turnaje, a na zádech mu 

vlaje plášť s logem šampionátu, který má evokovat Supermana – Superfotbalistu. Jeho 

jméno vybrali v internetovém hlasování ze tří návrhů sami fanoušci. Ve fotbalovém 

prostředí byl maskot poprvé použit na mistrovství světa 1966 v Anglii (lev Willie), na 

EURU se objevil až v roce 1980 v Itálii (Pinocchio).
96

 

Z českého pohledu bylo EURO 2016 zvláštní i tím, že si na něm zapískal český 

rozhodčí – Pavel Královec. Jméno tuzemského sudího se na listině rozhodčích 

mistrovství Evropy objevilo po 20 letech – naposledy tam figuroval Václav Krodl na 

EURU 1996 v Anglii. Celkem bylo na francouzském šampionátu 18 rozhodčích. Jediná 

země, která vyslala dva zástupce, byla Anglie (Atkinson, Clattenburg). Sudím poprvé 

v historii mistrovství Evropy pomáhal systém GoalControl, který v kombinaci se 

sluchátky a vibrujícími hodinkami signalizuje rozhodčím, zda míč ve sporných situacích 

překročil celým svým objemem brankovou čáru, či nikoliv. K tomu používá sedm 

kamer zabudovaných přímo v brankové konstrukci. 
97

 

EURO 2016 přineslo také změnu v prémiovém řádu vypisovaném asociací 

UEFA. Ta vyplatila každému svazu, jehož reprezentace se probojovala na hlavní turnaj, 

osm milionů euro, čili asi 216 milionů korun. „Za vítězství v základní skupině na 
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mistrovství Evropy byl další milion, za remízu polovina. Za postup do osmifinále se 

vyplácelo 1,5 milionu, za čtvrtfinále 2,5 milionu a za semifinále čtyři miliony. Vítěz 

dostal osm milionů euro a poražený finalista pět milionů euro. Maximální zisk mohl být 

27 milionů euro, pokud by tým vyhrál všechny zápasy. To se však nikomu nepodařilo.“
98

 

1.3.4 Shrnutí průběhu šampionátu 

Tato část shrnuje chronologicky průběh turnaje počínaje bojem v šesti 

základních skupinách a konče finálovým soubojem o titul mistrů Evropy.  

1.3.4.1 Základní skupiny 

SKUPINA A 

Ve skupině A figurovala Francie jakožto pořadatel EURA. Desátého června její 

reprezentační výběr odstartoval šampionát zahajovacím střetnutím s Rumunskem, ve 

kterém se favorit natrápil na vítězství mnohem víc, než se čekalo. Rozhodující branku 

na 2:1 vstřelil Dimitri Payet až v první minutě nastavení. Podobný scénář mělo i druhé 

francouzské vystoupení na turnaji. Proti Albánii, která startovala na EURU poprvé 

v historii, Francie v závěru zápasu vstřelila dokonce dva góly (90. minuta Griezmann na 

1:1, 96. minuta Payet na 2:1), vydřené vítězství jí znovu vystřelil Payet. V posledním 

utkání ve skupině proti Švýcarsku si Francouzi pohlídali postup z prvního místa, ale 

herně ani napotřetí nepřesvědčili (0:0). Do osmifinále je doprovodili pětibodoví Švýcaři, 

kteří ani jednou neprohráli. Albánie skončila díky vítězství nad Rumunskem třetí, ale na 

postup jí to kvůli zápornému skóre 1:3 nestačilo. Rumunsko ve skupině získalo jen bod, 

skončilo poslední a vstřelilo na turnaji jen dvě branky, obě navíc z penalty. Zajímavým 

momentem skupiny A byl střet Albánie se Švýcarskem, v němž se proti sobě postavili 

dva bratři: Granit Xhaka reprezentující Švýcarsko a starší Taulant hájící barvy Albánie.  

SKUPINA B 

Do skupiny B bylo společně s Anglií, Walesem a Ruskem zařazeno také 

Slovensko. To na úvod svého účinkování na EURU podlehlo Walesu 1:2, ale pak 

dokázalo stejným výsledkem porazit Rusko a o postupovou naději hrálo proti Anglii. 

Brankář Kozáčik v tomto duelu napravil své zaváhání ze zápasu s Walesem, kdy si 

vybral slabší chvilku proti střele Balea z volného přímého kopu, a svůj tým několikrát 

zachránil od inkasovaného gólu. Slovensko proti Angličanům ubránilo bezbrankovou 
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remízu – zápas dohrávalo se sedmi obránci v sestavě – a se čtyřmi body postoupilo ze 

třetího místa. Skupinu překvapivě vyhrál Wales, který kromě Slováků porazil i Rusy. 

Anglie sice zvládla „bitvu o Británii“ a Wales porazila 2:1, ale se Slovenskem i Ruskem 

remizovala, takže získala „jen“ pět bodů. Rusům se turnaj nevydařil po všech směrech. 

Uhráli jen bod za remízu s Anglií, navíc byli kvůli výtržnostem svých fanoušků ze 

šampionátu podmínečně vyloučeni.  

SKUPINA C 

Skupinu C podle předpokladů vyhráli úřadující mistři světa Němci. Porazili 

Ukrajinu (2:0) i Severní Irsko (1:0) a remizovali s Polskem (0:0). Ve skupině tedy ani 

jednou neinkasovali. Druzí skončili Poláci, kteří ostatní dva soupeře rovněž porazili 

(Sev. Irsko 1:0, Ukrajina 1:0), ale za Němci zaostali kvůli o jeden gól horšímu skóre. 

Příjemným překvapením byli Severní Irové: „Ukázali tradiční zbraně: bojovnost, 

nasazení, srdce. I jim se podařilo porazit Ukrajinu, jejíž výkony byly naopak největším 

zklamáním celého Eura. Nezískala ani bod a nevstřelila žádnou branku.“
99

 

SKUPINA D 

Ve skupině D zápolila česká reprezentace. Řek Charisteas, který do ní Čechy při 

losu poslal, neměl slitování: obhájce titulu Španělsko, černý kůň turnaje s hvězdnými 

hráči v kádru Chorvatsko a Turecko – neoblíbený soupeř, na něhož Češi narazili už 

v kvalifikaci.  

V úvodním zápase skupiny proti Španělsku zvolil trenér Vrba hodně defenzivní 

taktiku, která nakonec českému týmu málem zajistila bod. Když už se ale zdálo, že 

utkání skončí bezbrankovou remízou, zařídil favoritovi vítězství tři minuty před koncem 

stoper Piqué, kterého nedůsledně bránil David Lafata.  

Ani ve druhém zápase proti Chorvatsku nebyli Češi favoritem. S ambiciózním 

soupeřem vydrželi hrát vyrovnanou partii jen 15 minut, pak už dominovali Chorvati. 

Poločasovou pauzu orámovali góly Perišić a Rakitić a s českými nadějemi na jakýkoli 

bodový zisk to nevypadlo příliš dobře. Čtvrt hodiny před koncem se ale podařilo snížit 

Milanu Škodovi, potom chorvatští „fanoušci“ zasypali trávník světlicemi, kvůli čemuž 

se několik minut nehrálo, a po této neplánované pauze český tým zásluhou Necidovy 

proměněné penalty vyrovnal. Češi získali bod, ale ztratili Tomáše Rosického, který si 

při sprintu poranil stehenní sval a na turnaji dohrál.  
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V posledním utkání hrálo Česko s Tureckem o postup. Turci byli po dvou 

zápasech bez bodu pod tvrdou kritikou ze strany tureckých médií i fanoušků. Češi byli 

v situaci, ve které chtěli před tímto utkáním být – hráli o postup. Jenže poslední zápas 

na turnaji se jim vůbec nepovedl.  

Turecko šlo do vedení už po 10 minutách díky Yilmazovi, druhý gól přidal 

Tufan a Češi po prohře 0:2 skončili ve své skupině s jediným bodem a skóre 2:5 

poslední. Turecko se se svým skóre 2:4 mezi nejlepší čtyři celky na třetích místech 

nevešlo a s turnajem se rozloučilo také v základní skupině. Do osmifinále šli podle 

předpokladů Španělé a Chorvati, kteří ve vzájemném střetu s posledními mistry Evropy 

vyhráli 2:1 a do pavouka tak byli nasazeni coby vítěz skupiny.  

SKUPINA E 

V této skupině zaujalo hned úvodní utkání mezi Itálií (finalistou posledního 

EURA) a Belgií – dvěma největšími adepty na postup. Delegátkou UEFA byla v tomto 

zápase bývalá česká rozhodčí Dagmar Damková – jako první žena v této funkci v 

historii. Trenér Italů Antonio Conte poslal na trávník nejstarší jedenáctku v celé historii 

evropských šampionátů. Průměr jeho základní sestavy činil 31 let a 169 dní. 
100

 Zkušená 

italská sestava si s Belgičany poradila. Itálie zvítězila 2:0, potom porazila i Švédsko 

(1:0) a jako první si zajistila postup do osmifinále. Druhá skončila Belgie, která po 

nepovedeném vstupu porazila Irsko 3:0 a Švédsko 1:0 a za Itálií nakonec zaostala jen 

vinou horšího vzájemného zápasu. Třetí příčku obsadili Irové, kteří na úvod remizovali 

0:0 se Švédskem, potom sice prohráli s Belgií 0:3, ale v posledním zápase si zajistili 

postup díky trefě Bradyho z 85. minuty, která rozhodla o jejich výhře nad už jistě 

postupující Itálií. Poslední místo zbylo na Švédy se Zlatanem Ibrahimovićem, kteří ve 

třech zápasech nedali ani jeden gól – ten proti Irsku (1:1) si soupeř vstřelil sám. 

SKUPINA F 

Maďarsko, Island, Portugalsko a Rakousko. Složení skupiny F přisoudilo roli 

favorita Portugalcům. Jenže ti nevyhráli ani jeden zápas! S Islandem na úvod 

skupinových bojů remizovali 1:1, potom přidali další remízu proti Rakousku (0:0), pro 

které to byl jediný bod na turnaji, a nakonec v možná nejkrásnějším zápase celého 

EURA uhráli nerozhodný výsledek i s Maďarskem, jehož náskok museli třikrát 

dotahovat (3:3). Díky tomu se s vyrovnaným skóre 4:4 a třemi body vešli mezi čtyři 
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nejlepší mužstva na třetích pozicích, která také proklouzla do osmifinále. Skupinu 

vyhrálo senzačně Maďarsko, které hrálo na EURU poprvé od roku 1972.  

„To nebyl na světě ještě ani jejich gólman Gábor Király, nejstarší hráč 

šampionátu, který oslavil čtyřicátiny dva měsíce před začátkem turnaje.“ 
101

 Király byl 

nejzajímavější postavou Maďarů nejen díky svému věku, ale i vytahaným šedivým 

teplákům, v nichž chytá prakticky celou svou kariéru. Druhý skončil rovněž s pěti body 

Island, který měl o gól horší skóre než Maďaři.  

1.3.4.2 Vyřazovací část 

Konečné pořadí některých základních skupin způsobilo, že pavouk vyřazovací 

fáze turnaje měl v pravé polovině svého těla téměř všechny adepty na zisk titulu 

(Německo, Itálie, Španělsko, Francie, Anglie), zatímco vlevo se naskytla příležitost 

k tomu, aby se až do finále dostal tým, se kterým se před startem EURA tolik 

nepočítalo. Toho nakonec nejlépe využilo vítězné Portugalsko.  

OSMIFINÁLE 

V osmi osmifinálových střetnutích nebyla nouze o překvapení. O to suverénně 

největší se postarali fotbalisté z Islandu, kteří vítězstvím 2:1 vyřadili z turnaje hrdou 

Anglii. „Však si z ní utahovali po celém světě a v narážce na referendum o vystoupení 

Velké Británie z Evropské unie připomínali, že jen jedna země dokáže odejít z Evropy 

během jediného týdne hned dvakrát.“
102

Anglický tisk dokonce označil osmifinálovou 

prohru s ostrovním státem za největší ostudu v historii tamního fotbalu.  

Nečekal se ani úspěch „přestárlého“ italského týmu proti Španělům – obhájcům 

titulu z posledních dvou evropských šampionátů. Itálie neporazila Španělsko 22 let, ale 

především díky skvělému gólmanovi Buffonovi se jí na EURU podařilo tuto sérii 

přerušit – Španělsko poslala domů po výsledku 2:0 a sama se mohla začít chystat na 

čtvrtfinále. Španělský trenér Del Bosque po neúspěšném osmifinále rezignoval, stejně 

jako Roy Hodgson v případě Anglie. 

Za překvapení se dal považovat i výsledek z duelu Chorvatsko – Portugalsko. 

Chorvati byli považováni za černého koně turnaje, Portugalsko po většinu zápasu 
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přehrávali, jenže si nedokázali vytvořit žádnou vyloženou šanci. Za 90 minut žádné 

z mužstev nevyprodukovalo jedinou střelu na bránu…  

Utkání tak šlo do prodloužení, v němž tři minuty před koncem rozhodl 

portugalský Quaresma. Celek ze západní části Pyrenejského poloostrova tak ani ve 

čtvrtém střetnutí na turnaji v základní hrací době nevyhrál, přesto se mohl těšit na 

čtvrtfinále – na šestém EURU v řadě, což se předtím žádnému jinému týmu nepodařilo.  

Ostatní osmifinálové zápasy dopadly podle předpokladů. Poláci po penaltovém 

rozstřelu vyřadili Švýcarsko, Německo nedalo sebemenší šanci Slovensku (3:0) a ani ve 

čtvrtém utkání na turnaji neinkasovalo, Francie předvedla další nepřesvědčivý výkon, 

ale srdnatě bojující Iry nakonec porazila 2:1. Možná jí pomohlo i to, že díky příhodné 

termínové listině měla před soubojem s Irskem o tři dny delší odpočinek než její 

soupeř… Na každý pád Francie oslavila první vítězství v play-off mistrovství Evropy od 

roku 2000, kdy v Belgii a Nizozemsku vyhrála titul.  

Nejvyšším rozdílem zvítězili v osmifinále Belgičané, kteří porazili Maďarsko 

4:0, což byla vůbec nejvyšší výhra na turnaji. Posledního překvapivého čtvrtfinalistu 

našel turnaj ve fotbalistech Walesu, kteří startovali na EURU vůbec poprvé. Díky 

nečekanému vítězství ve skupině však v osmifinále narazili na Severní Irsko, které 

nakonec porazili díky vlastnímu gólu Garetha McAuleyho 1:0.  

ČTVRTFINÁLE 

Ve čtvrtfinále konečně zabrala domácí Francie, která rázně ukončila senzační 

putování Islandu turnajem. Nad ostrovany vedla v poločase 4:0 a o postupujícím bylo 

rozhodnuto. Duel nakonec skončil vítězstvím favorita 5:2.  

Mezi nejlepší čtyři se ale dostal jiný překvapivý host – Wales. Mužstvo 

z Britských ostrovů táhl především Gareth Bale z Realu Madrid, ale i přes jeho výborné 

výkony byli „draci“ v souboji s Belgií, která na turnaj přivezla nejdražší tým ze všech, 

jasným outsiderem. Wales ji však dokázal porazit 3:1 a postoupil do semifinále, což lze 

společně s brzkým koncem Anglie na kopačkách Islandu a celkovým triumfem 

Portugalska označit za vůbec největší překvapení EURA.  

Zbylá dvě čtvrtfinále musely rozhodnout až penalty. Polsko, které si střelami ze 

značky pokutového kopu vybojovalo už postup do čtvrtfinále, tentokrát neuspělo. Na 

penalty vypadlo s Portugalskem, díky čemuž vznikla paradoxní situace: Poláci 

v základní hrací době neprohráli ani jeden zápas, přesto jeli domů. Portugalci ani páté 
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utkání na turnaji nedotáhli po 90 minutách do vítězného konce, ale postoupili do 

semifinále.  

Penaltami si museli v této fázi turnaje pomoci i Němci. S Itálii v normální hrací 

době remizovali 1:1, v prodloužení branka nepadla. Manuel Neuer, brankář Německa, 

inkasoval na turnaji vůbec poprvé, a to z penalty, kterou srovnával Bonucci po ruce 

Boatenga.  

SEMIFINÁLE 

O postup do finále se utkalo Portugalsko s Walesem a v souboji, který byl 

označován za předčasné finále, také Francie s Německem. Obě utkání skončila 

výsledkem 2:0 – radovali se Portugalci a domácí Francouzi.  

Portugalsko využilo toho, že Walesu chyběl tvůrce hry Aaron Ramsey, jehož 

vyřadil karetní trest. Souboj dvou hvězdných fotbalistů hájících na klubové úrovni 

barvy Realu Madrid – tedy Ronalda na jedné straně a Balea na straně druhé – nakonec 

dopadl lépe pro Portugalce. Ronaldo jednu branku sám vstřelil a na druhé se výrazně 

podílel. Pro Portugalsko to byla úplně první výhra v základní hrací době, kterou na 

turnaji zažilo. 

Svůj sen o zisku titulů mistrů Evropy před vlastními fanoušky mohla po 

semifinále dál žít i Francie. Zasloužil se o to především útočník Atlétika Madrid 

Antoine Griezmann, který vstřelil úřadujícím mistrům světa oba góly a sám pro sebe si 

tím zajistil korunku pro krále střelců tohoto EURA. Němci přitom byli po většinu utkání 

aktivnější, ale nevyužili šance, které si vytvořili.  

FINÁLE 

Mistrem Evropy se tedy mohli stát buď domácí Francouzi, nebo Portugalci, kteří 

se dostali do druhého finále za posledních 12 let. Tentokrát však pro ně bylo mnohem 

veselejší než v roce 2004, kdy jim titul z domácího šampionátu uzmuli Řekové (0:1). Ve 

Francii radost hostitelům překazili oni sami, a to stejným výsledkem. Od 25. minuty 

přitom museli hrát bez své největší hvězdy Cristiana Ronalda, kterého vyřadilo zranění. 

V normální hrací době gól nepadl, a tak se pokračovalo do prodloužení, v jehož  

109. minutě rozhodl Éder. Na tuto branku už Francouzi ve zbývajících deseti minutách 

nestačili odpovědět. 
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Portugalsko ze sedmi zápasů na EURU vyhrálo v základní hrací době jen jeden  

– v semifinále nad Walesem. I tímto způsobem se ale dá podobný turnaj vyhrát. 

Francouzům, kteří v domácím prostředí vyhráli EURO v roce 1984, stejně jako 

mistrovství světa v roce 1998, tentokrát zbyly jen oči pro pláč.  
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1.4 Profily zkoumaných médií 

Výzkum mediálních obsahů, který je praktickou částí předkládané diplomové 

práce, je proveden na dvou denících – českém Sportu a slovenském Športu. Tato 

kapitola předkládá pohled do historie obou zkoumaných médií a shrnuje jejich 

současnou podobu. 

1.4.1  Deník Sport 

Oba zkoumané deníky – Sport i Šport – mají společného předchůdce. Je jím 

Československý sport, který poprvé vyšel 3. ledna roku 1953 pod hlavičkou Státního 

tělovýchovného vydavatelství. Ve svých začátcích nevycházel denně. Nejprve se 

čtenářům dostávala do rukou jen dvě čísla do týdne, později se vlivem velkého zájmu 

periodicita zvýšila na tři až čtyři vydání za týden. 
103

    

Skutečným „deníkem“ se Československý sport stal až v roce 1958. Ani to však 

neznamenalo, že by vycházel každý den. K dostání nebyl kromě neděle ani v pondělí, 

kdy mělo monopol na vydávání novin Rudé právo. To platilo až do roku 1965. Jakmile 

tato výsada vzala za své, dočkali se fanoušci sportu i pondělníku.  

Po rozpadu Československa vznikly v roce 1993 v každé části bývalé federace 

nástupnické tituly. V českém případě to byl deník Sport. 
104

 Jeho šéfredaktorem je od 

roku 2009 až do doby, v níž vznikala tato diplomová práce, Lukáš Tomek – český 

sportovní novinář, který dříve působil na stejné pozici ve sportovní rubrice Lidových 

novin. Před tím ve Sportu působil pět let na pozici zástupce šéfredaktora. Vydavatelem 

deníku je společnost Czech News Center – největší mediální dům v zemi, do jehož 

portfolia patří mj. i nejčtenější tuzemský deník Blesk.  

„Sport vychází v současné době denně, a to včetně nedělního vydání nesoucího 

název Nedělní Sport. Řazení jednotlivých sportovních odvětví je nestálé. Zpravidla však 

první stránky plní texty z fotbalového nebo hokejového prostředí v ucelených graficky 

odlišených blocích, a to podle toho, kterých zpráv z předešlého dne je v daném vydání 

více nebo kterým editoři přisuzují vyšší prioritu. Občas se na titulní stranu a první 

vnitřní listy dostane i jiný sport (tenis, zimní sporty), ale není to příliš častý jev. Stává se 
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to obvykle tehdy, koná-li se v daném sportovním odvětví nějaká významná akce (např. 

tenisový Davis Cup nebo biatlonové mistrovství světa) a čeští sportovci na ní 

zaznamenají výraznější úspěch.“ 
105

 

Sport vychází ve formátu A3 o různém počtu stran, který se většinou pohybuje 

mezi dvaceti a osmadvaceti. Fotbalové oddělení čítá podle hlavního editora Josefa 

Káninského
106

 osm redaktorů, z nichž pět odcestovalo přímo do dějiště EURA (Karel 

Häring, Jan Podroužek, Pavel Janega, Jonáš Bartoš, Michal Petrák + fotograf Pavel 

Mazáč). Z domácí redakce pak svými texty k pokrytí EURA přispívali ještě hlavně Jan 

Malý, Jan Vacek, Stanislav Hrabě, Hynek Preisler, Michal Koštuřík a Ondřej Škvor. 

Podle odhadů čtenosti, které provádí Unie vydavatelů,
107

 byl Sport ve druhém  

a třetím čtvrtletí roku 2016 – tedy i v období, které zkoumá tato práce – třetím 

nejčtenějším deníkem v České republice za Bleskem a Mladou frontou DNES, a to díky 

287 tisícům předpokládaných čtenářů. Podle prodaného nákladu (průměrně 37 268 

výtisků v měsíci) se však ve stejném období řadí Sport až na šesté místo – kromě Blesku 

a MF DNES se před něj dostaly ještě Právo, Aha! a Lidové noviny.  

Období, kterého se dotýká tato diplomová práce, zasahuje od května do 

července, a za tuto dobu se podle údajů Kanceláře ověřování nákladu tisku (ABC ČR) 

prodalo nejvíce výtisků v červnu (39 038), což lze dát jednoznačně do souvislosti se 

začátkem mistrovství Evropy (10. června). Oproti předchozímu měsíci (34 051) činil 

nárůst téměř 5 000 výtisků, čili bezmála 15 %. V červenci, kdy EURO skončilo  

(10. července), se čtenářský zájem začal pomalu vracet k průměrným hodnotám 

(37 482). 
108

 Čtenářsky nejoblíbenější byly ve sledovaném období pondělí a páteční 

vydání, která v prvním případě shrnují víkendové dění a ve druhém na něj lákají.  

Deník Sport stojí na stáncích 15,- Kč, páteční vydání, které obsahuje přílohu, je 

o 5,- Kč dražší.  
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 MICHOVSKÝ, Václav. Mediální obraz fanouškovské kultury na stadionech Gambrinus ligy v sezoně 

2013/2014. Praha, 2015. 71 s. Diplomová práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Jan 

Halada, CSc, str. 11. 
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 Viz osobní rozhovor autora s Josefem Káninským z 20. 3. 2017 přiložen na konci práce. 
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1.4.2 Deník Šport 

Jak už bylo řečeno, deníky Sport a Šport mají společného předchůdce 

v Československém sportu, a tak není potřeba opakovat celý historický vývoj. Začněme 

tedy po rozdělení Československa v roce 1993. Slovenský následovník jediného 

sportovního deníku se po rozpadu federace dostal velmi brzy do existenčních finančních 

problémů, které vyřešila sázková kancelář Niké. Ta deník Šport koupila a vlastní jej 

dodnes. Vydává jej prostřednictvím své dceřiné společnosti ŠPORT PRESS. Její 

vlastnictví se do obsahu deníku promítá především v grafickém provedení (oranžová 

barva + logo sázkové kanceláře v hlavičce novin) a také pravidelným zařazováním 

kurzové nabídky do listu. V době tvorby této diplomové práce byl šéfredaktorem deníku 

Šport Zdeněk Simonides.  

V průběhu sledovaného období prošel deník Šport výraznou změnou. Od  

2. června přešel ze sešitového formátu A4 typického pro bulvární listy zpět na větší 

formát A3, v němž vycházel naposledy ještě pod hlavičkou Československého sportu. 

Následkem toho se dramaticky změnil i počet stran, který z obvyklých 48 v menším 

formátu klesl na polovinu.  

Šport, podobně jako jeho český protějšek, se i mimo turnajové období nejvíce 

věnuje fotbalu a hokeji, kterým patří přední strany většiny vydání. Z titulní strany je 

dokáže vytlačit výrazný slovenský úspěch v jiném sportovním odvětví, který v poslední 

době zaznamenává především cyklista Peter Sagan nebo tenistka Dominika Cibulková.  

Ve Francii měl Šport tři své redaktory: Mojmíra Staška, Miroslava Antola  

a Miroslava Hašana. Další čtyři členové fotbalového oddělení se EURU věnovali 

z bratislavské redakce, jeden zbylý fotbalový novinář pokrýval ostatní fotbalová témata 

nesouvisející s mistrovstvím Evropy.  

Přesné údaje o čtenosti a prodaném nákladu deníku Šport není možné získat. 

Šport totiž z vlastní vůle dlouhodobě nefiguruje mezi tituly, které sleduje slovenská 

Kancelář pro ověřování nákladů tisku (ABC SR), a údaje o čtenosti ani prodaných 

nákladech nezveřejňuje.  



   

 

56 

  

Tištěný náklad se však na konci roku 2014 podle ředitele vydavatelství Šport 

Press Mariana Zimy pohyboval mezi 40 a 45 tisíci výtisků
109

 a meziroční pokles 

prodejnosti činil zhruba čtyři procenta.
110

 Vzhledem k tomu, že tištěný náklad českého 

Sportu se ve sledovaném období pohyboval mezi 47 a 55 tisíci výtisků, dá se i vzhledem 

k celkově nižší populaci Slovenska předpokládat, že také čtenost Športu bude nižší. 

Rozdíly v obou hodnotách však nebudou veliké, a tak lze Sport a Šport, v obou zemích 

jediné deníky svého druhu, navzájem porovnávat jako tituly s podobně velkou 

čtenářskou obcí a vlivem.  

Deník Šport používá pro všechna svá vydání v týdnu jednotnou cenu 0,60 €, což 

se s ohledem na kurz platný v době tvorby této práce rovná přibližně 16,- Kč. Ani 

cenově se tedy oba porovnávané deníky příliš neliší.  
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2 Praktická část 

2.1 Kvantitativní a kvalitativní analýza zpravodajství 

Protože se v této práci kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza vzájemně 

doplňují, jsou jejich výsledky pro přehlednost zařazeny společně do jedné kapitoly, aby 

se obsah předkládaného textu nestal obětí příliš rozvětvené struktury. Následující část 

práce tedy nebude členěna podle jednotlivých typů analýzy, ale podle časového období, 

ke kterému se výzkum vztahoval. Autor práce bude rozlišovat tři úseky: před zahájením 

šampionátu, v jeho průběhu, a po jeho skončení.  

2.1.1 Před zahájením EURA  

 Toto období zahrnuje celkem 12 vydání Sportu a stejný počet čísel Športu, a to 

od 27. května 2016 (začátek celkového sledovaného období) až do 9. června 2016 (den 

před slavnostním zahájením turnaje).  

2.1.1.1 Sport 

PROSTOR VĚNOVANÝ EURU A SLOŽENÍ VYBRANÝCH TEXTŮ:  

Tematika EURA se ve výše vymezeném období ve Sportu objevovala většinou 

na čtyřech až šesti stranách, jen 9. června (den před startem turnaje) Sport věnoval 

mistrovství Evropy hned 12 stran. Průměrně dostávalo EURO před svým začátkem 

prostor odpovídající 23 % z celkového obsahu novin (titulní stranu nepočítaje).  

V tomto období přinesl deník Sport celkem 79 textů se vztahem k EURU, které 

byly zahrnuty do analýzy. Jejich počet v jednotlivých vydáních kolísal ve většině 

případů mezi čtyřmi až osmi, jen v posledním sledovaném dnu v tomto období – den 

před startem šampionátu – se v novinách objevilo článků s požadovanou tematikou 

výrazně více, a to dvanáct.  Podmínkami k tomu, aby byl text započítán, byla jeho přímá 

obsahová souvislost s blížícím se mistrovstvím Evropy, a minimální rozsah přesahující 

délku jednoho odstavce. Výjimku v tomto směru tvořily soubory krátkých zpráv 

zařazené v rubrice Ve zkratce, která byla pro potřeby práce započítávána jako jeden 

samostatný text.   

 Další kategorií, kterou kvantitativní analýza zkoumala, byl charakter daného 

textu. Hodnoty této proměnné autor stanovil tři, a to: 

- zpravodajský nebo spíše zpravodajský text,  

- publicistický nebo spíše publicistický text,  
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- zpravodajsko-publicistický text a ostatní.  

Mezi zpravodajské nebo spíše zpravodajské texty byla řazena zejména 

předzápasová preview, reportáže ze zápasů, krátké monotematické zpravodajské 

rozhovory s hráči a trenéry (spjaté především s budoucími nebo právě odehranými 

zápasy), texty zaměřující se na dění v týmu (zranění, tréninky, cestování na zápasy, 

zázemí fotbalistů) a také už zmíněná rubrika Ve zkratce či její jinak nazvané dvojče 

Euronovinky, které v sobě soustředily tematicky různorodé noticky a jiné krátké 

žurnalistické útvary včetně krátkého agenturního zpravodajství.  

Publicistickými nebo spíše publicistickými texty se v této práci rozumí 

především názorové útvary psané z většiny redaktory Sportu, ale také spolupracujícími 

odborníky (trenéři, bývalí profesionální hráči, fotbalové osobnosti). Nejčastěji se 

jednalo o komentáře k odehraným utkáním, zvolené sestavě a taktice, méně často  

o hlubší analýzy určitých aspektů hry českého mužstva. Zatímco texty redaktorů se 

objevovaly v rubrikách Poznámka /jméno autora/ (například Poznámka Jana Vacka) 

nebo Komentář Sportu, externí spolupracovníci většinou dostávali prostor v graficky 

oddělených boxech nazvaných Názor experta. Výjimkou je obsáhlejší rubrika Přesné 

trefy Ladislava Vízka, která je stálou součástí deníku po celý rok a kterou specifickým 

jazykem (hovorová čeština, slangové výrazy) píše pro Sport český internacionál 

Ladislav Vízek. V posledním čísle tohoto období (9. června) také Sport zařadil do svého 

vydání dvoustranu s tipy jednotlivých svých fotbalových novinářů na vývoj turnaje.  

I příspěvky tohoto typu – čili takové, kde se objevuje jasné stanovisko nebo tip redakce 

či jejího člena – jsou součástí této kategorie.   

Třetí proměnné (zpravodajsko-publicistické texty a ostatní) pak nabývaly ty 

texty, u nichž nebylo možno rozlišit převažující charakter. Nejčastěji se jednalo  

o dlouhé profilové rozhovory magazínového typu (např. seriál Představujeme Vrbovy 

opory), v nichž dotazovaní (zpravidla hráči a trenéři) hovořili nejen o zápasech  

a přípravě na ně, ale i o svých aktuálních pocitech, soukromém životě, vzpomínkách na 

skončenou klubovou sezonu atp. Zároveň do této kategorie spadaly i nenázorové texty, 

které se ale současně netýkaly ani žádných aktuálních informací s vazbou na šampionát 

(např. profily jednotlivých hráčů, články o historii mistrovství Evropy, texty propagující 

čtenářskou soutěž Tým snů atd.)    
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Provedená kvantitativní analýza odhalila, že ve Sportu v tomto období výrazně 

převažovaly zpravodajské nebo spíše zpravodajské texty, kterých se zde vyskytlo 54 

z celkových 79, tj. přibližně 65 %. Jako převážně názorové bylo možné označit 16 textů 

(20 %), zbylých přibližně 15 % připadlo na hodnotu „zpravodajsko-publicistické texty  

a ostatní“.  

Kvantitativní analýza také potvrdila předpokládaný hlavní fokus na českou 

reprezentaci. Z celkového počtu 79 analyzovaných textů se k českému týmu vázalo  

54 příspěvků, čili zhruba 68 %. Zbytek tvořily především texty o soupeřích, na které 

měla Česká republika narazit v základní skupině EURA (Španělsko, Rusko, Turecko)  

a o slovenském národním týmu. O něm se Sport v předturnajovém období zmínil 

celkem třikrát – jednou prostřednictvím rozhovoru s plzeňským útočníkem slovenské 

národnosti Michalem Ďurišem, dvakrát formou reportáže z přípravného utkání 

Slovenska nebo v souvislosti s jeho nominací, kterou Sport okomentoval titulkem:  

„Ze Slovenska jde strach“.    

Kvantitativní analýza věnovala pozornost také tomu, jak deník pracuje se 

svou titulní stranou – konkrétněji řečeno v kolika případech na ní převládá motiv 

EURA. Před zahájením šampionátu byl turnaj hlavním motivem titulní strany ve sto 

procentech případů – objevil se ve všech 12 číslech. V 11 z nich odkazovala fotografie 

nebo (a) titulek k reprezentaci České republiky. 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ TÉMATU MISTROVSTVÍ EVROPY:  

Kvalitativní analýzu autor použil zejména pro získání celkového povědomí  

o způsobu, jakým Sport EURO na svých stránkách zachytil, jakým tématům se věnoval 

a jak psal o české (a slovenské) reprezentaci.  

Období, jemuž se věnuje tato kapitola, zachycovalo finální fázi přípravy všech 

zúčastněných týmů na šampionát. Od toho se odvíjí i tematická skladba textů, které se 

EURU věnovaly. Dominují příspěvky vztahující se k jednotlivým přípravným duelům, 

které česká reprezentace sehrála, a články, jež mají čtenáři pomoci přiblížit hlavně 

český tým, jeho soupeře v základní skupině turnaje a prostředí, ve kterém se šampionát 

(primárně z pohledu české reprezentace) odehraje.  

Ve sledovaném období odehrála česká reprezentace tři přípravná utkání  

– postupně proti Maltě (6:0), Rusku (2:1) a Jižní Koreji (1:2). Schéma jejich mediálního 

pokrytí na stránkách Sportu se jinak zásadně nelišilo. Den před utkáním nebo v den jeho 
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konání se v novinách objevil text shrnující všechny podstatné informace  

o nadcházejícím zápase (forma obou soupeřů, ohlasy hráčů a trenérů, bilance 

z minulých vzájemných střetnutí, základní představení soupeře včetně složení jeho 

mužstva…) doplněný boxem se související infografikou (předpokládané základní 

sestavy a jména obou trenérů; datum, čas a místo konání; rozhodčí). V některých 

případech tento předzápasový servis doplnil ještě krátký rozhovor s hráčem (nebo jeho 

citace), který měl důvod tým soupeře detailněji znát (například pohled Marka Suchého 

před duelem proti Rusku – český obránce působil několik sezon v ruské lize).  

 V nejbližším čísle vycházejícím po utkání Sport přinesl reportáž ze zápasu 

s doprovodným boxem zahrnujícím sestavy a střídání obou mužstev, přehled střelců  

a hráčů, kteří obdrželi karetní tresty, jména rozhodčích, číslem vyjádřenou úroveň 

zápasu a známky za výkon jednotlivých hráčů (na škále od nejhorší jedničky po nejlepší 

desítku dle názoru odpovědného redaktora). Hodnocení českých hráčů pak bylo více 

rozvedeno v související rubrice Reprezentanti pod lupou, která ke každému hráči kromě 

hodnocení numerického přidala i slovní, a to formou obvykle dvou nebo třívětého 

komentáře. Za odehraným utkáním se pak ještě zpravidla ohlížel komentář některého 

z redaktorů, nejčastěji v rámci rubriky Poznámka, názor experta ve stejnojmenném 

boxu, a také většinou krátký zpravodajský rozhovor s některým z hráčů, jež v zápase 

hráli nějakým způsobem důležitou roli (střelec branky, brankář, hráč slavící jubilejní 

start/gól v reprezentaci, účastník konkrétní zápasové situace důležité pro vývoj utkání 

atp.). Příkladem může být rozhovor s Petrem Čechem po utkání s Maltou, v němž český 

brankář vytvořil rekord v počtu reprezentačních startů, nebo rozhovor s Jaroslavem 

Plašilem po zápase s Jižní Koreou, v němž si tento záložník připsal stý start v národním 

dresu.   

Kromě výše popsaného servisu k přípravným utkáním české reprezentace se 

Sport v předturnajovém období zaměřoval i na další témata spojená s tuzemským 

národním týmem. V rámci seriálu nazvaného Představujeme Vrbovy opory přinášel 

čtenářům obsáhlé dvoustránkové rozhovory s vybranými hráči (ve sledovaném období 

to byli postupně Skalák, Čech, Plašil a Necid), velký prostor věnoval analýze Vrbovy 

nominace na závěrečný turnaj (s trenérem publikoval na toto téma i velký rozhovor)  

a po odjezdu české výpravy do Francie nabídl několik textů popisujících prostředí 

v Tours, kde měla česká reprezentace v době svého pobytu ve Francii sídlo (včetně 
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rozhovorů s kustody, kteří zázemí pro české fotbalisty připravovali, nebo s týmovým 

kuchařem Rudolfem Jurigou).  

V souvislosti s příjezdem Čechů do Tours také Sport ve vydání z 8. června 

upozornil své čtenáře na původnost svého zpravodajství: „Poprvé si dnes můžete přečíst 

původní zpravodajství deníku Sport z dějiště šampionátu a sídla reprezentace. Do 

Francie jsme vyslali šestičlennou skupinu, včetně píšících redaktorů Karla Haringa, 

Pavla Janegy, Jana Podroužka, fotografa Pavla Mazáče, redaktora isport.cz Jonáše 

Bartoše a isport TV Michala Petráka.“
111

 Odkazy na webovou stránku deníku Sport 

www.isport.blesk.cz v podobě malých rámečků s motivem kurzoru myši a náhledem 

videa prostupovaly stránkami tištěného vydání v celém studovaném období, což 

dokazuje úzké propojení mezi tištěnou a online redakcí.  

Z Tours pak Sport před turnajem přinesl ještě reportáže z přivítání české výpravy 

místními a personálem hotelu, a také z prvních tréninkových jednotek na francouzské 

půdě.  

Ve dnech, které nenásledovaly žádnému odehranému zápasu, a zároveň bylo 

ještě příliš brzy věnovat se tomu nadcházejícímu, přicházel Sport s vlastními tématy. 

Jako příklad lze uvést článek o třech hráčích narozených v roce 1992, kteří byli ve 

Vrbově výběru, nebo o třech fotbalistech, kteří pod tímto trenérem absolvovali v roce 

2003 světový šampionát hráčů do dvaceti let ve Spojených arabských emirátech. Tato 

témata se ale neomezovala jen na český celek. Sport psal také o pěti nadějných mladých 

fotbalistech, kteří by mohli na EURU zazářit, anebo po oznámení všech nominací využil 

prvky datové žurnalistiky k vytvoření přehledu, které ligové soutěže a které jejich 

konkrétní kluby dodaly na mistrovství nejvíce hráčů.  

Názorová žurnalistika byla nejvíce zastoupena v rubrikách Poznámka či Analýza 

Sportu, které se zaměřovaly především na taktiku, analýzu české nebo soupeřovy hry  

a na skládání možné základní sestavy pro první turnajový zápas, ale také v textech 

Ladislava Vízka (jednou týdně rubrika Přesné trefy), v různých komentářích 

spolupracujících odborníků a také v nepravidelné rubrice Euroglosář Jana Podroužka, 

v jejímž rámci tento redaktor vtipně glosoval vybrané citáty hráčů, trenérů  

a funkcionářů různých týmů. Jednotliví redaktoři také dostali možnost vyjádřit své 

názory prostřednictvím tipů na nejlepšího střelce, vítěze EURA či umístění českého 
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týmu. Velký přehled jejich odpovědí Sport přinesl na dvou stranách posledního vydání 

před startem EURA.   

Z hlediska užívaného jazyka je zajímavá hlavně titulní strana deníku Sport  

z 1. června. Společně se jmény všech nominovaných hráčů na mistrovství Evropy se na 

ní totiž objevil titulek „Překvapíme?“, který se vymyká užitím první osoby. To je pro 

Sport podle hlavního editora Josefa Káninského obecně nepřípustné, nepoužíváním 

první osoby při referování o národních týmech se deník snaží přispívat k objektivitě. 
112

 

Káninský ale zároveň dodává, že titulní strana je v tomto směru určitou výjimkou  

– právě jejím prostřednictvím podle něj noviny mohou v únosné míře projevit logickou 

náklonnost k reprezentačnímu týmu vlastní země, která přispívá k vyšší prodejnosti.  

2.1.1.2 Šport 

PROSTOR VĚNOVANÝ EURU A SLOŽENÍ VYBRANÝCH TEXTŮ: 

V případě Športu si při analýze velikosti prostoru, který EURU věnoval, nelze 

vystačit s počtem stran, protože uprostřed sledovaného období došlo k zásadní změně 

formátu novin, a tím i k výraznému snížení celkového počtu stran. Zatímco do 1. června 

(včetně) vycházel Šport v tabloidovém formátu A4, od 2. června přešel na stejný formát, 

jaký používá český Sport – tedy A3. Pro získání relevantních výsledků je tedy nutné 

vyjádřit zastoupení tématu v listu nikoliv počtem stran, ale procentuálním podílem.  

Provedená analýza dokázala, že změna formátu velikost prostoru věnovaného 

EURU ovlivnila jen minimálně. Ve své starší podobě Šport věnoval fotbalovému 

mistrovství Evropy průměrně 13,1 % svého obsahu, po přechodu na větší formát klesl 

podíl těchto článků jen nepatrně na 12,4 %. Celkově v období od 27. května do  

9. června tvořily texty o EURU průměrně asi 13 % z celého obsahu jednotlivých vydání.    

Slovenský deník Šport nabídl v prvním sledovaném období (od 27. května do 

začátku turnaje) ve 12 vydáních celkem 77 textů s tematickým zaměřením na 

nadcházející šampionát. Podmínky pro zahrnutí těchto příspěvků byly totožné jako 

v případě českého protějšku – Sportu (vztah k EURU, délka přesahující jeden odstavec). 

Texty byly autorem práce stejně jako v případě Sportu rozděleny do tří kategorií: 

- zpravodajský nebo spíše zpravodajský text,  

- publicistický nebo spíše publicistický text,  
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- zpravodajsko-publicistický text a ostatní.  

Pokud jde o konkrétní zastoupení jednotlivých textů ve stanovených kategoriích, 

zpravodajské texty představovala především zápasová preview a review vztahující se 

buď k přípravným zápasům slovenské reprezentace, anebo k přípravným utkáním 

soupeřů slovenského národního týmu ze základní skupiny mistrovství Evropy. Dále šlo 

o krátké články vycházející ze zpravodajských rozhovorů nebo tiskových konferencí 

s protagonisty jednotlivých zápasů, v nichž převažovaly přímé řeči hráčů nebo trenérů. 

Do kategorie zpravodajských nebo spíše zpravodajských příspěvků byly zařazeny  

i Ohlasy médií (box s citacemi zahraničních sportovních médií) a rubrika Super Victor 

centruje (box obsahující několik krátkých, většinou zahraničních zpráv, se vztahem 

k EURU – obdoba Ve zkratce z českého Sportu).  

Publicistiky laděné články zastupovaly texty označené jako Komentář Športu, 

které s odstupem hodnotily výkony slovenské reprezentace, Kozákovu nominaci a jiná 

důležitá témata a dále texty z rubrik Přímá řeč (komentář nějakého odborníka na dané 

téma, např. Přímá řeč Petra Németha – slovenského asistenta trenéra ve službách 

druholigového německého klubu Dynamo Drážďany) a Francouzský zápisník (sloupek 

redaktorů dopisujících z Francie o zákulisí turnaje z pohledu novináře). Opakujícím se 

členem této kategorie příspěvků pak je rubrika Slováci v zrcadle, která podobně jako 

Reprezentanti pod lupou ve Sportu hodnotí po zápasech jednotlivé hráče jednak 

číselnou známkou od nejhorší jedničky po nejlepší desítku a jednak několika větami  

i slovně.   

Poslední smíšenou kategorii pak tvoří příspěvky, u nichž nebylo převažující 

charakter možné rozeznat. Jde hlavně o články magazínového typu, které nereagují na 

aktuální dění, ale nejsou ani názorově laděné. Konkrétně se jedná o témata Športu, čili 

třeba článek shrnující zápasy Slovenska proti úřadujícím mistrům světa nebo text o pěti 

největších vítězstvích Slovenska či mladých hráčích, kteří by mohli na EURU zaujmout.  

Kvantitativní výzkum prokázal, že ve Športu převažují texty zpravodajského 

nebo spíše zpravodajského charakteru, kterých se na stránkách deníku objevilo v daném 

období 55, což je zhruba 71 % z celku. V mnohem menší míře byly zastoupeny 

názorově zaměřené texty, jichž deník za stejnou dobu publikoval 12 (přibližně 16 %). 

Zbylých 13 % (10 příspěvků) tvořily texty, které splňovaly výše uvedené podmínky pro 
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to, aby byly do výzkumu zařazeny, ale nebylo u nich možné stanovit převažující 

(zpravodajský nebo publicistický) charakter.  

Ať už však texty spadaly do kterékoli ze stanovených kategorií, naprostá většina 

z nich byla tematicky zaměřená na dění kolem slovenského týmu. Z celkového počtu  

77 textů vydaných v tomto období se slovenského národního mužstva týkalo 63, čili 

zhruba 82 %. Ostatní příspěvky měly většinou se slovenským týmem alespoň nepřímý 

vztah – popisovaly přípravu jeho soupeřů ze základní skupiny (Rusko, Anglie, Wales). 

V počtu jednotek se v tomto období vyskytovaly také texty zaměřené na největší 

favority turnaje nebo hvězdné hráče jednotlivých týmů. O české reprezentaci se 

v prvním sledovaném období Šport zmínil jen v jediném vydání, a to 3. června, kdy 

v článku označeném Jak hrál náš soupeř na ME přinesl review přátelského utkání 

Česká republika – Rusko.  

Kvantitativní analýza se zaměřovala ještě na to, jak často se tematika EURA 

objevuje na titulní straně listu. Šport však pracuje s titulní stranou jiným způsobem než 

Sport. Zatímco český sportovní deník zpravidla vybírá pro titulní stranu jedno zřetelné 

hlavní téma (a tedy i titulek a fotografii/fotomontáž), jeho slovenský protějšek mnohdy 

rozdělí titulní stranu na několik segmentů a umístí na ni vícero navzájem 

nesouvisejících fotografií a titulků. Z toho důvodu musely být pro Šport přidány některé 

hodnoty, kterých může proměnná v této kategorii nabývat. Nestačilo rozlišit, jestli 

EURO je nebo není tématem titulní strany, ale musela být zohledněna i ta varianta, že se 

téma blížícího se šampionátu objevilo na titulní straně jen částečně.  

Výsledky analýzy titulní strany korespondují s vysokým podílem textů 

zaměřených na slovenskou reprezentaci. Alespoň částečně se EURO objevilo na 11 ze 

12 titulních stran v tomto období (šestkrát jako hlavní motiv, pětkrát jako jeden z více 

hlavních motivů) a ve všech těchto jedenácti případech dané téma odkazovalo ke 

slovenskému národnímu mužstvu.  

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ TÉMATU MISTROVSTVÍ EVROPY:  

 Stejně jako Sport, i Šport se v tomto období zaměřuje především na vrcholící 

přípravy slovenského národního mužstva na šampionát. Před přípravnými utkáními 

proti Gruzii (3:1), Německu (3:1) i Severnímu Irsku (0:0) přináší zápasová preview, 

která doplňuje infografikou s předpokládanými základními sestavami i boxem 

s kurzovou nabídkou sázkové kanceláře Niké, která je vlastníkem Športu. Předzápasový 
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servis Šport v několika případech obohacuje i o tabulku s kompletními kádry obou 

soupeřů, z nichž čtenář může o každém hráči zjistit jeho datum narození a klubovou 

příslušnost (např. před utkáním s Gruzií). Podobně jako Sport si i slovenské médium 

často pomáhá krátkými zpravodajskými rozhovory s hráči, kteří mají k týmu či zemi 

soupeře nějaký bližší vztah (působili nebo působí v tamní lize, pojí je silná vazba 

k některému z hráčů soupeře atp.). Velmi často však Šport tyto rozhovory nepublikuje 

ve formě otázka – odpověď, ale výpovědi hráčů uvozuje vlastním souvislým textem. 

V takovém článku jsou pak přímé řeči respondenta zvýrazněny tučným řezem písma.    

 Po zápase Šport nabízí především ohlasy jeho aktérů (hráčů i trenérů), které si 

vybírá většinou podle průběhu utkání. Platí, že hráči, kteří byli v daném utkání 

z nějakého důvodu výrazní, mají větší šanci v novinách promluvit. Znovu se tak děje 

nejenom prostřednictvím klasických rozhovorů, z nichž nejrozsáhlejší bývají ty 

s trenérem Kozákem, ale i formou výše popisovaných článků postavených na 

výpovědích respondentů.  

Referáty z utkání Šport, jak plyne z přiloženého rozhovoru s jeho hlavním 

editorem Martinem Rybárem,
113

 vědomě upozaďuje. Nejsou příliš rozsáhlé  

a v některých případech je pokles jejich priority evidentní i z jejich umístění v novinách 

– objevují se třeba až za rozhovory a redakčními analýzami. Jejich funkci částečně 

nahrazují rámečky Moment zápasu a Hráč zápasu zařazené v pravidelné pozápasovém 

boxu Fakta ze zápasu, který přináší i obvyklé základní informace, jako jsou základní 

sestavy, střídání, střelci branek, karetně potrestaní hráči, jména rozhodčích a trenérů, 

počet diváků atp. I v zápasových review je zajímavé sledovat užití tučného řezu písma  

– v těchto referátech jsou jím zvýrazněna příjmení hráčů, o kterých se v textu píše.  

Pozápasový servis Športu se dále skládá ještě z pravidelné rubriky Slováci 

v zrcadle, v jejímž rámci slovenští redaktoři písemně i numericky hodnotí výkon, jaký 

hráči v utkání předvedli. Jde o identickou rubriku jako Reprezentanti pod lupou českého 

Sportu. V případě mimořádných výsledků nebo jiných důležitých událostí Šport 

zařazuje box s názvem Ohlasy médií, v němž přináší několikavěté citace z cizích médií 

(např. po vítězném zápase s Německem citoval sedm německých médií včetně Bildu, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung nebo Kickeru i český webový portál sport.cz)  
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Vítězství Slovenska v přípravném utkání s úřadujícími mistry světa Němci bylo 

obecně jedním z nejvýraznějších témat, která se ve Športu v předturnajovém období 

objevila (společně se závěrečnou nominací). Kromě nečekaného výsledku (výhra 3:1) 

k tomu přispělo i silné krupobití a průtrž mračen, které nezvykle prodloužily 

poločasovou přestávku a udělaly z druhého dějství těžký boj na podmáčeném terénu na 

hranici regulérnosti. Druhé velké téma – Kozákova závěrečná nominace – se v servisu 

Športu promítlo velkým rozhovorem s hlavním slovenským trenérem a portfoliem všech 

nominovaných hráčů, složeným z jejich fotografií, datem narození a počtem 

reprezentačních startů/gólů. K nominaci, stejně jako k výkonům národního mužstva 

v jednotlivých zápasech, se pak Šport zpětně vracel ještě prostřednictvím komentářů  

a redakčních analýz.  

Během předturnajového období se Šport ve dnech mezi jednotlivými 

přípravnými zápasy snažil přicházet s vlastními tématy, většinou spjatými se 

slovenským národním týmem. Jako příklad může posloužit text o předchozích 

střetnutích s mistry světa, přehled největších slovenských vítězství, profilový rozhovor 

se slovenským hráčem Norbertem Gyömbérem nebo velký přehled, který analyzuje, kde 

jednotliví reprezentanti začínali s kariérou. Méně často Šport otiskl i podobně laděné 

články se zahraniční tematikou – například sestavil jedenáctku z hráčů, kteří se 

z různých důvodů nevešli do nominací a budou na EURU podle názoru redakce chybět. 

Kromě toho Šport vytvořil i seriál o historii EURA, který postupně mapoval předchozí 

turnaje. Do sledovaného období se však vešel až ten poslední díl, který pojednával  

o mistrovství Evropy z roku 2012.  

Počínaje 7. červnem, tedy po příletu slovenského týmu do dějiště šampionátu  

a po příjezdu redaktorů Športu, se v listu začala pravidelně objevovat rubrika 

Francouzský zápisník. Martin Rybár v rozhovoru s autorem práce řekl, že podobnou 

rubriku Šport zařazuje s oblibou pokaždé, když některý z jeho redaktorů stráví v cizím 

státě déle než pět dnů. Tato rubrika nabízí redaktorům prostor pro přiblížení zákulisí 

jejich práce a umožňuje obohatit obsah třeba i o mimofotbalová témata.  Od okamžiku, 

kdy Slováci dorazili do svého francouzského sídla ve Vichy, zaměřil se Šport podobně 

jako Sport na reportáže z místa dění, ať už se týkaly resortu, ve kterém národní tým 

přebýval či trénoval, přivítání slovenské výpravy ve městě nebo tréninkových jednotek 

v tamním sportovním areálu.  
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Bez ohledu na témata, o kterých Šport psal, je ještě potřeba zmínit jednu zásadní 

odlišnost v užívaném jazyce. Zatímco pro český Sport je v podobných situacích 

používání první osoby při referování o národních týmech výjimkou, ve Športu 

standardem, a to nejen v titulcích (např. titulní strana z 30. května: „Zdolali jsme mistry 

světa“). Tento rozdíl je velmi nápadný a prostupuje každým ze studovaných vydání. 

Příklad si lze vzít hned z toho prvního z 27. května: „…Bude to výběr Gruzie, proti 

kterému nastoupíme v rakouském Welsu v rámci přípravy na ME 2016. Kromě toho 

jsme doteď nikdy nehráli se Skotskem, Kazachstánem, Albánií, Srbskem a Kosovem 

(…).
114

 

2.1.2 V průběhu EURA  

 Pro výzkum klíčovým a zároveň nejdelším ze všech tří sledovaných období je 

časový úsek začínající slavnostním zahájením šampionátu a jeho úvodním utkáním  

a končící finálovým soubojem Francie s Portugalskem. Oba okamžiky od sebe dělil 

přesně měsíc (10. června / 10. července) a v tomto intervalu vyšlo celkem 25 vydání 

Športu a 24 čísel Sportu. Rozdíl je způsobem faktem, že na Slovensku se na rozdíl od 

České republiky 6. července neslaví státní svátek a noviny normálně vycházejí. 

Vzhledem k celkovému počtu sledovaných vydání však lze tuto nepatrnou nerovnováhu 

zanedbat, aniž by byla ohrožena vypovídající hodnota výzkumu.  

2.1.2.1 Sport 

PROSTOR VĚNOVANÝ EURU A SLOŽENÍ VYBRANÝCH TEXTŮ: 

 Hned první číslo Sportu z tohoto období (vydané 10. června v den zahájení 

šampionátu), se vymykalo normě, a to především svým rozsahem. Ten den vyšel deník 

na 40 stranách, což z něj dělá vůbec nejobsáhlejší vydání ze všech čísel Sportu 

zahrnutých do výzkumu.  Zbylých 23 čísel vydaných v průběhu šampionátu si vystačilo 

s 24 až 32 stranami. Nejfrekventovanější byla čtyřiadvacetistranná vydání (11×), 

následovaná osmadvacetistrannými (7×). 

 EURU se redakce v průběhu turnaje věnovala průměrně na jedenácti stranách 

denně. Maximem bylo 17 stran v den zahájení mistrovství, minimem tři strany den před 

finálovým soubojem. Vezme-li se do úvahy počet stran zaplněných tematikou EURA 

společně s celkovým počtem stran jednotlivých vydání, vyplyne, že mistrovství Evropy 

představovalo v tomto období zhruba 40 % z celkového obsahu novin. V době, kdy se 
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hrály základní skupiny (do 22. června), byl tento podíl ještě výraznější (49 %), což lze 

vysvětlit tím, že se v té době hrál denně větší počet utkání než ve vyřazovací části a také 

v té době ještě byla v turnaji česká reprezentace. 

 Celkem se ve všech vydáních Sportu z tohoto období objevilo 303 textů 

zaměřených na EURO (průměr 13 textů na jedno vydání). Mezi nimi výrazně 

převažovaly zpravodajské útvary, kterých kvantitativní analýza napočítala 196 (65 %). 

Publicistických textů Sport přinesl 68 (22 %), do třetí kategorie (zpravodajsko-

publicistické texty a ostatní) spadalo 39 příspěvků (13 %).  

 Přibližně třetina ze všech publikovaných textů pojednávala primárně o českém 

týmu (105 z 303 – asi 35 %). Poměr textů zaměřených na dění kolem reprezentace 

České republiky se výrazně lišil v době jejího účinkování v turnaji (48 %) a po jejím 

vyřazení (18 %).  

V 19 z celkových 24 čísel v tomto období (cca 79 %) se na titulní straně objevila 

tematika mistrovství Evropy. Z toho dvanáctkrát titulka odkazovala k českému 

národnímu týmu (63 %).  

 O slovenské reprezentaci byl samostatně stojící článek v devíti číslech. Z většiny 

šlo o předzápasová preview nebo naopak pozápasové souhrny.   

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ TÉMATU MISTROVSTVÍ EVROPY:  

 V den zahájení šampionátu Sport přinesl dvě rozsáhlé prognózy budoucího 

vývoje turnaje. Jednu z nich vytvořila redakce listu, která podle několika ukazatelů 

(kvalita kádru, trenér, „turnajovost“, „faktor X“ a další) označila za favorita mistrovství 

domácí Francii. Druhý text tohoto charakteru se opíral o předpovědi oslovených 

odborníků (Trpišovský, Dobiáš, Šmicer, Berger) i osobností (hokejista Malík, herec 

Hampl, písničkář Nohavica…). V dalším vydání pak Sport publikoval mj. fotoreportáž 

ze slavnostního zahájení turnaje nebo ohlédnutí za přivítáním českých fotbalistů na 

radnici v Tours. 

 Na základě kvalitativní analýzy autor práce vysledoval několik rubrik, které se 

v tomto období vyskytovaly v deníku Sport pravidelně. Šlo o Euroshow – stranu nebo 

dvoustranu plnou tzv. „soft news“ spojených s evropským šampionátem. Tato bulvární 

rubrika přinášela informace ze zákulisí, kuriozity a zajímavosti z dění na turnaji, detaily 

ze života fotbalistů a jejich příbuzných atp. Další opakující se rubrikou byly Přesné 

trefy Ladislava Vízka, o nichž už se práce zmínila v předchozí kapitole, nebo již rovněž 
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popisovaná rubrika EUROglosář. Pravidelně se také ve Sportu objevovaly názorové 

články, vyskytující se pod názvy Poznámka, Pohled nebo Komentář spojenými se 

jménem redaktora. Další stálicí byl box Ve zkratce, jenž vždy shrnoval několik kratších 

zpráv s různým navzájem nesouvisejícím obsahem. Velmi často Sport také používal 

rámečky označené jako Názor experta (popřípadě Očima experta), v nichž byly otištěné 

citace odborníků (Koller, Heinz, Kotal, Lička, M. Hašek a další) nebo hráčů (Očima 

obránce, brankáře atp.). V každém čísle vycházel i přehled všech dosavadních výsledků 

společně s dalším programem turnaje.  

 Ve dnech, kdy hrála svůj zápas česká reprezentace (případně den předem), se 

obsah novin zaměřoval převážně na toto utkání. Kromě vlastního článku Sport pokaždé 

nabídl čtenářům graficky znázorněné předpokládané sestavy a box se jmény trenérů, 

rozhodčích, místem a časem utkání, tipem Sportu na výsledek, srovnáním hvězd obou 

soupeřů, zajímavostmi, absencemi, vzájemnou bilancí a tabulkou skupiny. Tento 

základní předzápasový servis, který byl běžný i před utkáními jiných mužstev, byl 

v případě zápasů české reprezentace doplněn četnými rozhovory s hráči, trenéry nebo 

fotbalisty, kteří měli nějaký bližší vztah k týmu, zemi či individualitám soupeře.  

S jednodenním nebo dvoudenním předstihem před utkáním také Sport zveřejňoval svou 

vlastní analýzu soupeřovy hry (Analýza Sportu) a nabízel recept, jaký by podle názoru 

redaktorů měl na českého soka platit.  

 Po utkáních české reprezentace se kromě referátu ze zápasu a rozhovorů s jeho 

protagonisty pravidelně objevovala rubrika Reprezentanti pod lupou, která stejně jako 

po přípravných utkáních přinášela hodnocení jednotlivých hráčů známkou i slovem. 

Sport si také obvykle zval do redakce hosty z řad současných nebo bývalých fotbalistů, 

sledoval s nimi přímé přenosy českých zápasů a poté publikoval článek o tom, jak tito 

hosté utkání prožívali.  

 Velmi často Sport také používal anketu, v níž se odborníků ptal na jejich názory 

na témata, která ve fotbalovém prostředí nejvíce rezonovala (Jaké změny by měl trenér 

Vrba udělat v sestavě? Měl český tým proti Španělsku volit tolik defenzivní taktiku? 

Kdo by měl převzít roli zraněného Tomáše Rosického?), nebo na jejich tipy dalšího 

vývoje. U některých témat využil deník rubriky Polemika, která mu umožnila postavit 

vedle sebe dva protichůdné názory, jež se jednotliví jejich zastánci z řad redaktorů 

snažili před čtenáři co nejlépe obhájit.  
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 Po vyřazení české reprezentace se v listu začalo objevovat více obsahu 

zaměřeného na zahraniční týmy či hráče. Dokud byla Česká republika ve hře, přinášel 

Sport delší články o zahraničních mužstvech většinou jen v případě, že šlo o favority 

turnaje nebo soupeře Česka ze základní skupiny.  

 Své místo si v servisu Sportu našly i rozhovory, a to nejen ty zpravodajské 

s hráči a trenéry před či po utkáních. Ve sledovaném období Sport přinesl interview 

například s komentátorem Jaromírem Bosákem, bývalým reprezentantem a současným 

televizním expertem Zdeňkem Grygerou, českým konzulem ve Francii Ivem Svobodou 

nebo předsedou Fotbalové asociace ČR Miroslavem Peltou.  

 Dominantní postavení mělo mistrovství Evropy na stranách Sportu i po 

vypadnutí české reprezentace. Jedinou výjimku tvořilo několik dní na přelomu června  

a července, kdy se na přední stranu listu dostalo téma trenérské výměny u národního 

týmu – Pavla Vrbu, odcházejícího do ruské Machačkaly, nahradil Karel Jarolím.   

 Vystoupení týmu České republiky na turnaji hodnotil Sport negativně. Den po 

vyřazení vyšel s titulkou, na jejímž černém podkladu se vyjímal titulek „Totální zmar“. 

V dalších textech spojoval Sport s výkony české reprezentace taková slova a slovní 

spojení, jako je „čas na probuzení“ nebo „průšvih“.  

2.1.2.2 Šport 

PROSTOR VĚNOVANÝ EURU A SLOŽENÍ VYBRANÝCH TEXTŮ: 

 Deník Šport vydal za jeden kalendářní měsíc od začátku do konce turnaje ve  

25 číslech celkem 168 stran o mistrovství Evropy (průměrně 7 stran v jednom vydání). 

Jejich počet se pohyboval od čtyř (v závěrečné fázi turnaje) do 10 (po jistotě postupu 

Slovenska do osmifinále) a v průměru představoval zhruba 28 % z celkového obsahu 

listu. Šport v tomto sledovaném období vycházel zpravidla na 24 stranách – výjimkou 

bylo jen číslo z 25. června (před osmifinálovým soubojem s Německem), které mělo  

o čtyři strany více, a naopak o stejný počet stran útlejší vydání z 2. července. Ostatních 

23 čísel bylo čtyřiadvacetistranných.   

Kvantitativní analýzou bylo zjištěno, že ve Športu od začátku do konce 

šampionátu vyšlo celkem 390 textů s jasným tematickým zaměřením na EURO. Na 

jedno číslo připadá v průměru 16 příspěvků. Většina z nich měla zpravodajský charakter 

(273, čili asi 70 %). Názorově laděných textů autor práce napočítal 80, což představuje 
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přibližně 21 %. Zbylých 9 % (37 textů) spadá do kategorie zpravodajsko-

publicistických či ostatních útvarů.  

Přibližně třetina ze všech textů se zaměřovala na slovenskou reprezentaci  

(137 textů, čili asi 35 %). Stejně jako v případě českého Sportu se poměr zpráv  

o domácí reprezentaci lišil v době, kdy ještě byla aktivně v turnaji (40 %), a po jejím 

vyřazení (24 %).    

 Vysoká priorita EURA v servisu deníku Šport se projevila i na jeho titulních 

stranách. Alespoň částečné zastoupení měl francouzský šampionát na všech pětadvaceti 

titulkách v tomto období. V 15 případech EURO titulní straně dominovalo, ve zbylých 

deseti bylo jedním ze dvou nebo tří hlavních motivů. Až do jeho vyřazení titulní strana 

vždy nějakým způsobem odkazovala k týmu Slovenska. Celkem se motiv slovenského 

národního týmu objevil na titulce šestnáctkrát.   

 Text zaměřený na českou reprezentaci dostal prostor v sedmi z 25 vydání 

v tomto období. Kromě preview a referátů z odehraných utkání se slovenská redakce 

věnovala i oznámení ukončení reprezentační kariéry některých dlouholetých českých 

reprezentantů v čele s Petrem Čechem a trenérské rošádě, která u českého národního 

mužstva proběhla po jeho neúspěšném vystoupení na turnaji.  

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ TÉMATU MISTROVSTVÍ EVROPY: 

 V období splývajícím s konáním mistrovství Evropy se ve Športu objevilo 

několik stále se opakujících rubrik, které tvořily kostru referování o šampionátu.  

 V první řadě šlo o zápasová preview a shrnutí. V předzápasovém servisu Šport 

obvykle přinášel v infografice zpracované předpokládané sestavy společně se jmény 

trenérů a rozhodčích a k tomu jeden související text. Ze všech preview pro následující 

den (nebo dva v případě sobotního vydání) potom Šport vybral jeden zápas, který 

označil jako Šlágr dne a kterému poskytl více prostoru.  

Pokud šlo o utkání slovenské reprezentace, byl obsah před duelem mnohem 

obsáhlejší a pestřejší. Doplňovaly ho taktické analýzy, jejichž autorem byl ve většině 

případů Miroslav Hašan, a také rozhovory s hráči, trenéry a odborníky z řad bývalých  

i současných fotbalistů – většinou takových, kteří měli nějakou vazbu na nejbližšího 

soupeře Slovenska. Ne vždy však byly tyto příspěvky otištěny ve formě klasického 

rozhovoru. Šport velice často používá formát bez otázek – odpovědi respondenta shrne 

v jednom souvislém textu s vysokou koncentrací přímých řečí, které zvýrazní tučným 
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řezem písma. List také přinášel základní informace o reprezentačním výběru soupeře, 

které shrnoval v rubrice označené Představujeme soupeře Slovenska.  

   V rámci pozápasového servisu deník Šport nabízel čtenářům zpravodajský text 

shrnující utkání, reakce jeho protagonistů a dopady, jaké má jeho výsledek na další 

průběh turnaje. Společně s ním se objevoval box obsahující fakta ze zápasu (sestavy  

+ střídání, góly, karty, rozhodčí, střely na bránu, rohy). Pokud šlo o duel Slovenska, byl 

tento rámeček bohatší o Momenty zápasu, Postavu zápasu a Co rozhodlo o výsledku. 

Tím se deník snažil nahradit funkci klasických pozápasových referátů, které jsou 

v internetové době svým způsobem již překonaným formátem, protože čtenáři, kteří 

zápas neviděli, se o jeho průběhu stačí informovat dřív, než se k nim další den dostane 

čerstvé vydání novin.  

 Po slovenských soubojích také vždy následovala rubrika Slováci v zrcadle, která 

slovem i známkou hodnotila výkony jednotlivých fotbalistů, a rámeček nazvaný Očima 

experta, v němž utkání hodnotil oslovený odborník (povětšinou nějaký slovenský 

trenér). Úvodní zápas s Walesem a osmifinále s Německem také někteří redaktoři 

Športu sledovali ve společnosti slavných osobností (Marián Čišovský, bývalý slovenský 

fotbalista, kterého postihla choroba ALS, a populární hudební kapela Elán), takže poté 

list referoval o tom, jak tito lidé zápas prožívali a co říkali na výsledek a předvedenou 

hru. Opakujícím se typem příspěvků byl po zápasech slovenské reprezentace rovněž text 

popisující předzápasovou atmosféru v ulicích a následnou diváckou kulisu na stadionu.   

 Kromě preview a zápasových shrnutí kvalitativní analýza Športu v tomto období 

odhalila ještě několik dalších pravidelných rubrik. Pondělní Přímá řeč se vyskytuje 

v listu i mimo mistrovství Evropy, ale v jeho průběhu se na něj často zaměřovala. Jde  

o publicistický útvar, který pro Šport píší odborníci z různých sportovních odvětví. Před 

zápasem s Walesem to byl například slovenský fotbalista Filip Kissa, jenž ve své kariéře 

hrál mj. za Cardiff City.  

 Francouzský zápisník, rubrika, v níž redaktoři Športu, kteří se turnaje osobně 

účastnili, odhalovali zákulisí své práce, už byla popsána v jiné části práce, věnující se 

období před startem šampionátu. I v jeho průběhu se vyskytovala v listu pravidelně, 

nechyběla v žádném z těchto 25 čísel.  

 Další pravidelnou částí obsahu zaměřeného na EURO byla tipovací soutěž 

osobností, které se zúčastnili fotbalistka Dominika Škorvánková, tanečník a režisér Ján 
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Ďurovčík, fotbalista Štefan Pekár, bývalý fotbalista Róbert Semeník a trenér Ladislav 

Hudec. Těchto pět lidí tipovalo výsledky jednotlivých zápasů – jejich tipy Šport 

čtenářům zprostředkovával v rámečku, který se objevoval u předzápasových preview.  

U nich se také pravidelně nacházel výřez z kurzovní nabídky sázkové kanceláře Niké, 

vlastníka média. Kompletní nabídka je přitom trvalou částí novin, které uprostřed listu 

v každém vydání patří tři až šest stran. Ve všech číslech se na některé dvoustraně 

věnované EURU také vyskytoval souhrn všech dosavadních výsledků a budoucí 

program turnaje.   

 Poslední pravidelnou rubrikou je Super Victor centruje. Jde o souhrn krátkých 

zpráv, který Šport vkládal do rámečku s tímto zvláštním názvem vycházejícím ze jména 

maskota šampionátu. Nepravidelně, ale opakovaně, se v listu objevila také Tribuna 

Športu, což byl prostor, kde redakce otiskla názory čtenářů a jejich vzkazy 

reprezentantům.    

 Ještě před provedením kvantitativní analýzy bylo ze studia vybraných vydání 

Športu evidentní, že redakce bude pochopitelně upřednostňovat materiály vztahující se 

ke slovenskému národnímu mužstvu. Ty byly vždy řazeny na prvních stranách  

a v sevisu Športu převažovaly ještě několik dní po vyřazení Slovenska z turnaje. Někdy 

na tento obsah přímo lákala titulní strana (např. 16. června po vítězství nad Ruskem: 

„Čtyři strany o triumfu našich“). Slovensko se s turnajem rozloučilo 26. června  

(v osmifinále prohrálo s Německem 0:3), příspěvky orientované na jeho národní tým ale 

ve Športu hrály hlavní roli až do posledního vydání v tomto měsíci. Teprve potom 

dostaly více prostoru i články zaměřené na zahraniční týmy a hráče. Šport psal 

například o maďarském brankáři Királyovi, Angličanu Rashfordovi, tahounech Francie 

(respektive Belgie) Griezmannovi a Hazardovi, o týmu budoucích mistrů z Portugalska, 

který prošel do semifinále bez jediné výhry v základní hrací době, o překvapivých 

úspěších Islandu a Walesu nebo o trenérských koncích Del Bosqueho ze Španělska, 

Conteho z Itálie, Sluckého z Ruska a Hodgsona z Anglie. V závěrečné fázi turnaje také 

Šport v rámci předzápasového servisu vytvářel články stojící na komparaci: srovnání 

největších hvězd dvou soupeřů, srovnání týmů podle jednotlivých postů a někdy 

dokonce i srovnání dvou zemí včetně politických, geografických a kulturních aspektů 

(například 26. června před duelem Slovenska s Německem). Zároveň zavedl i rubriku 

Co hovoří pro…, v níž zmiňoval největší přednosti obou soupeřů.  
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 O českém týmu se v průběhu jeho účinkování na turnaji Šport zmiňoval jen 

v preview a pozápasových referátech, které ale většinou dostávaly nejméně prostoru ze 

všech souběžně hraných utkání. V rozhovoru s autorem práce to potvrzuje i hlavní 

editor Martin Rybár: „Myslím, že nijak víc jsme se na Čechy nezaměřovali. Dřív to bylo 

jinak, když za ně hráli hráči jako Nedvěd nebo Poborský a byla postupová euforie na 

turnaji v Portugalsku v roce 2004, psali jsme o Češích víc. Ale na tomto turnaji byli 

takoví nemastní neslaní, neměli tolik zajímavých momentů… Dokud bylo v turnaji 

Slovensko, ostatním týmům jsme se obecně věnovali spíš v takovém šetrném režimu.  

Nějaký prostor dostali favorité – Němci, Italové a další, ale o Česku jsme moc 

nepsali.“
115

 Více se Šport Čechům věnoval po jejich vyřazení z turnaje, kdy referoval  

o konci reprezentačních kariér některých jeho hráčů (Lafata, Plašil, Čech) a kauze 

trenéra Vrby, který nakonec přece jen na vlastní žádost ukončil smlouvu a přijal 

nabídku ruské Machačkaly. V této souvislosti Šport otiskl část rozhovoru s Vrbou 

přejatého z internetových stránek českého Sportu www.isport.blesk.cz.  

 Celkově Šport hodnotil vystoupení slovenské reprezentace na EURU kladně. Po 

vyřazení s Německem sice tým Slovenska umístil v pravidelně vydávané Hitparádě 

týdne do kategorie Zklamání týdne kvůli „příliš ustrašenému výkonu“, ale v názorových 

textech redaktoři jedním dechem dodávali, že na turnaji Slováci splnili svůj cíl  

a nezklamali. 
116

  

V průběhu účinkování slovenské reprezentace v turnaji se jí od „vlastních“ 

novinářů dostávalo výrazné podpory, kterou Šport ilustroval neustálým používáním 

první osoby, zařazováním fanouškovských vzkazů i nadšeným oslavováním 

slovenských úspěchů: „Napětí by se dalo krájet. Hrajeme o všechno s Rusy. Prohra je 

nepřípustná. Soupeř má mírně navrch. Do ničeho nebezpečného nás nepouští. Ještě 

netuší, že slovenská sopka už vnitřně klokotá. Najednou se zachvěje zem. Naše blesková 

akce a soupeř sčítá škody. Famózní asistence, famózní gól. První erupce radosti. Hráč 

s číslem 17 v bílém dresu se dostal do varu. Vnitřní síla ho žene dál. Rusové jsou 

v panice. Slovenský živel běsní. Chrlí zkázu. Marek Hamšík. Klička. Rána. Míč letí 

vzduchem. Zděšení Akinfejeva. Šibenice. Tyč a góóóól. Magma i láva. Na tribuně, na 

trávníku.“
117

 

                                                 
115

 Viz rozhovor autora práce s Martinem Rybárem uvedený v přílohách práce. 
116

 HAŠAN, Miroslav a STAŠKO, Mojmír. Dosáhli jsme maxima. Šport. 28. 6. 2016, s. 3. 
117

 HAŠAN, Miroslav. Mistrovské dílo. Šport. 17. 6. 2016, s. 4. 
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2.1.3 Po skončení EURA  

Do posledního období spadá, stejně jako do toho prvního, 12 čísel obou deníků. 

Zatímco první stanovené období sledovalo dva týdny předcházející turnaji, tato část 

výzkumu se zaměřila na dva týdny po skončení šampionátu, jehož finále se v Paříži 

odehrálo 10. července. Jedná se tedy o interval začínající 11. červencem a končící 

sobotním vydáním 23. července.  

2.1.3.1 Sport 

PROSTOR VĚNOVANÝ EURU A SLOŽENÍ VYBRANÝCH TEXTŮ: 

Tematika EURA pronikla do poloviny (tj. šesti) vydání z tohoto období. 

Nejvýrazněji skončený šampionát zasáhl logicky do čísel, která vyšla těsně po finále. 

Ve dvou jemu následujících vydáních Sportu patřilo EURU sedm stran, ve třech dalších 

číslech se počet snížil na dvě strany. Do výzkumu pak byl započítán ještě rozhovor 

z pondělníku vydaného 18. července, a to s Petrem Fouskem. Český funkcionář ve 

strukturách UEFA (Evropská fotbalová federace) v něm mj. hodnotil změnu herního 

systému turnaje. 

 Celkem tedy Sport v poturnajovém období vydal 22 stran zaměřených na EURO, 

na nichž se dohromady objevilo dvacet různých s turnajem spojených textů. Polovina 

(10) z nich měla zcela nebo převážně zpravodajský charakter, ve čtvrtině případů (5) šlo 

o názorové texty a ve čtvrtině případů (5) se jednalo o zpravodajsko-publicistické nebo 

ostatní útvary. Českému týmu a jeho představení na turnaji se v tomto období věnovaly 

primárně jen dva příspěvky – rozhovory s Michalem Kadlecem (obránce národního 

týmu) a Jaroslavem Hřebíkem (fotbalový expert).  

 Dominující postavení fotbalu v servisu Sportu se projevilo tím, že i po skončení 

šampionátu byla titulní strana deníku vždy fotbalová. K EURU se však titulka vázala už 

jen ve třech případech.      

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ TÉMATU MISTROVSTVÍ EVROPY: 

 Den po finále vyšel Sport s titulkem „Mistři i bez Ronalda“. Už tím dával deník 

najevo, co bude hlavním tématem čísla. Na první dvoustraně se objevil referát 

z finálového střetnutí Portugalska s Francií a jeden samostatný text se zaměřil na příběh 

největší hvězdy Portugalců Cristiana Ronalda, který musel ve finále kvůli zranění brzy 

střídat.  
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 V přímé reakci na nedělní finále Sport zařadil do pondělníku i dva publicistické 

texty. Názor Experta patřil tentokrát českému internacionálovi Janu Kollerovi a svůj 

pohled na právě skončený šampionát nabídla i redakce v textu, který shrnoval důvody, 

jež vedly k triumfu Portugalska. Zároveň Sport v jiném textu vybral nejzajímavější 

momenty mistrovství. Naposledy se v tomto čísle také objevil sumář všech výsledků 

turnaje a bulvární rubrika Euroshow. 

I ve druhém vydání, které následovalo finále (tj. úterý 12. července), se Sport na 

titulní straně vracel k EURU. Otiskl na ní fotografii slavících Portugalců, kterou 

doprovodil titulkem „Portugalské šampiony oslavila celá země“. Uvnitř listu čtenáři 

nalezli sedm stran o turnaji, kterým dominovaly kratší texty o příjezdu novopečených 

mistrů do Lisabonu, ohlasy jednotlivých hráčů a jejich příběhy. V tomto čísle vyšla také 

anketa, v níž čtyři oslovení odborníci přinášeli svůj pohled na to, proč se evropskými 

mistry stali Portugalci, který hráč je nejvíc zaujal či jakou úroveň podle nich turnaj měl. 

Principy datové žurnalistiky Sport využil v článku pracujícím se souhrnnými 

statistikami z EURA.  

Do dalších třech vydání Sport zařadil hodnotící texty. Šlo o podobnou anketu, 

v níž se za EUREM dříve ohlíželi spolupracující experti, ale tentokrát byli jejími 

respondenty sami fotbaloví redaktoři Škvor, Vacek, Hrabě, Malý a Häring, a dále pak  

o tři obsáhlé rozhovory (Michal Kadlec, Jaroslav Hřebík, Petr Fousek). Dvěma z nich 

byla věnována celá dvoustrana, interview s Petrem Fouskem se vešlo na jednu stranu.   

2.1.3.2 Šport 

PROSTOR VĚNOVANÝ EURU A SLOŽENÍ VYBRANÝCH TEXTŮ: 

Ve slovenském deníku Šport se EURO v poturnajovém období objevilo celkem 

ve 26 textech, které se rozdělily do čtyř vydání. Podobně jako v případě českého  

Sportu byla nejbohatší čísla nejbližší nedělnímu finále, tj. pondělník a úterník  

z 11. a 12. července. V každém z nich se vyskytlo 11 příspěvků souvisejících 

s mistrovstvím. Ve středu už jejich počet výrazně klesl (3) a v dalším průběhu 

sledovaného období už výzkum zaregistroval jen jediný příspěvek zaměřený na EURO 

(v pátek 15. července). Většinou se jednalo o texty kratšího rozsahu, o čemž svědčí 

jejich poměrně vysoké množství rozložené na relativně nízkém počtu stran (celkem  

11 ve všech vydáních). Srovnatelný počet z těchto textů tvořily zpravodajské  

a zpravodajsko-publicistické (či ostatní) útvary (11 a 12), čistě publicistické příspěvky 
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se v tomto období vyskytly pouze tři. Primární tematické zaměření na slovenský 

národní tým nesl ze všech textů jediný, a to komentář Mariana Zimy k vystupování 

trenéra Kozáka v průběhu šampionátu. 

Ani v prvním vydaném čísle po finále (11. července) deník Šport nepovažoval 

triumf Portugalců za tak významnou událost, aby jí věnoval celou titulní stranu nebo 

alespoň její většinu. Toto téma se na titulce objevilo, ale jen v menším výřezu, 

prostorovým umístěním upozaděné za wimbledonskými šampiony a dokonce i za 

svatbou slovenské tenistky Cibulkové.  

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Titulní strana deníku Šport ze dne 11. července 2016 

 Jednoznačnou souvislost s EUREM měla titulní strana až ve vydání o den 

později. Objevilo se na ní několik fotografií zachycujících portugalské fotbalisty 

v euforii po zisku titulu, titulek však překvapivě neměl s Portugalskem nic společného: 

„Hamšík v souhvězdí Eura 2016“. Šport tím odkazoval na článek uvnitř listu, v němž 

jeho redaktoři sestavili nejlepší jedenáctku turnaje, do které zařadili i slovenského 

záložníka Marka Hamšíka. Poté už se EURO až do konce sledovaného období na titulní 
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stranu Športu nikdy nedostalo, v pěti případech se na ní mezi hlavními motivy 

nevyskytlo vůbec žádné fotbalové téma.     

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ TÉMATU MISTROVSTVÍ EVROPY: 

 Stejně jako Šport nedal EURU nejvyšší prioritu na titulní straně, nedostal ji 

finálový zápas mistrovství Evropy ani uvnitř prvního pofinálového vydání. Referát ze 

zápasu Portugalska proti Francii se objevil až na sedmé straně. Servis z EURA v tomto 

čísle doplňoval ještě kompletní přehled všech výsledků turnaje a dvojstrana složená 

z krátkých textů, které představovaly jednotlivé zajímavé momenty skončeného 

šampionátu.  

 O den později se k mistrovství vrátili svými komentáři redaktoři Športu  

(o vítězích) a v rubrice Přímá řeč také Alexander Vencel, někdejší brankář 

československé reprezentace, který žije dlouhodobě ve Francii (o poražených  

a atmosféře v zemi). V tomto čísle se také našel prostor pro rozhovor s fotbalistou 

Myjavy Štefanem Pekárem, jenž se stal vítězem tipovací soutěže vybraných osobností, 

kterou Šport v průběhu EURA pořádal. Znovu také redakce otiskla přehled výsledků 

všech zápasů turnaje. Součástí tohoto vydání byla rovněž ideální jedenáctka podle 

názorů redaktorů Športu, ke které odkazovala i titulní strana čísla a do níž slovenští 

novináři zařadili i svého krajana Marka Hamšíka. Stejně jako český Sport i jeho 

slovenský protějšek přinesl po skončení EURA článek o zranění Cristiana Ronalda 

z finálového souboje a také vybrané souhrnné statistiky (střelci, nahrávači, čistá konta 

brankářů, žluté karty, nejvíce faulovaní a faulující hráči atp.), které ale publikoval 

v surové podobě uvnitř postranního boxu bez jakéhokoli vlastního textu.  

 Ve zbytku tohoto období se v souvislosti s mistrovstvím Evropy objevily ve 

Športu celkem ještě čtyři texty. O jednom z nich – komentáři Mariána Zimy – už byla 

řeč výše, zbylé tři patřily do středečního čísla z 13. července a pojednávaly o přivítání 

Portugalců v rodné zemi a jejich oslavách, respektive o hráčích, kterým se podle 

redakce šampionát vydařil. Šport je zmínil ve dvou článcích – jeden shrnoval hráče 

starší generace, kteří byli svým týmům oporami, druhý vyjmenovával mladíky, kteří na 

turnaji zazářili. 
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2.2 Komparativní analýza zkoumaných médií 

 Závěrečná komparativní analýza je vlastně syntézou dílčích částí provedeného 

výzkumu – kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy. Jelikož výrazná část této 

závěrečné kapitoly vychází ze zjištění kvantitativní analýzy, považuje autor práce za 

vhodné na tomto místě představit její výsledky, které byly pro maximální přehlednost 

zpracovány do tabulek.  

  

 

období zkoumaný aspekt SPORT ŠPORT 

PŘED EUREM                

27. 5. - 9. 6. 2016 

počet čísel 12 12 

titulní strana 

EURO hlavním motivem 12 6 

EURO částečně / 5 

odkazuje k domácí reprez. 11 12 

počet stran 

celkem/Ø na vydání 278/23,2 
změna formátu* 

o EURU/Ø na vydání 63/5,3 

% podíl stran o EURU 23 % 13 % 

počet příspěvků 

celkem o EURO/Ø na 

vyd. 
79/6,6 77/6,4 

o domácí reprez. /% podíl 54/68 % 63/82 % 

publicistické /% podíl 16/20 % 12/16 % 

zpravodajské /% podíl 51/65 % 55/71 % 

zpravodajsko-publ. + 

ostatní /% podíl 
12/15 % 10/13 % 

o týmu býv. fed. partnera 3 1 

BĚHEM EURA        

 10. 6. - 10. 7. 2016 

počet čísel 24 25 

titulní strana 

EURO hlavním motivem 19 15 

EURO částečně / 10 

odkazuje k domácí reprez. 12 16 

počet stran 

celkem/Ø na vydání 658/27 600/24 

o EURU/Ø na vydání 266/11 168/7 

% podíl stran o EURU 40 % 28 % 

počet příspěvků 

celkem o EURO/Ø na 

vyd. 
303/12,6 390/16 

o domácí reprez. /% podíl 105/35 % 137/35 % 

publicistické /% podíl 68/22 % 80/21 % 

zpravodajské /% podíl 196/65 % 273/70 % 

zpravodajsko-publ. + 

ostatní /% podíl 
39/13 % 37/9 % 

o týmu býv. fed. partnera 11 7 

Tab. 4: Výsledky kvantitativní analýzy I 
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období zkoumaný aspekt SPORT ŠPORT 

PO EURU                 

 11. 7 - 23. 7. 2016 

počet čísel 12 12 

titulní strana 

EURO hlavním motivem 3 1 

EURO částečně / 1 

odkazuje k domácí repre. 1 1 

počet stran 

celkem/Ø na vydání 252/21 272/22,7 

o EURU/Ø na vydání 21/1,8 11/0,9 

% podíl stran o EURU 8 % 4 % 

počet příspěvků 

celkem o EURO/Ø na 

vyd. 
19/1,6 26/2,2 

o domácí reprez. /% podíl 2/11 % 1/8 % 

publicistické /% podíl 5/26 % 3/12 % 

zpravodajské /% podíl 10/53 % 11/42 % 

zpravodajsko-publ. + 

ostatní /% podíl 
4/21 % 12/46 % 

o týmu býv. fed. partnera 0 0 

CELKEM                   

27. 5. - 23. 7. 2016 

počet čísel 48 49 

titulní strana 

EURO hlavním motivem 34 22 

EURO částečně / 16 

odkazuje k domácí repre. 24 (= 71 %) 29 (= 76 %) 

počet stran 

celkem/Ø na vydání 1188/25 
změna formátu* 

o EURU/Ø na vydání 350/7 

% podíl stran o EURU 24 % 15 % 

počet příspěvků 

celkem o EURO/Ø na 

vyd. 
401/8,4 493/10,1 

o domácí reprez. /% podíl 161/40 % 201 / 41 % 

publicistické /% podíl 89/22 % 95/19 % 

zpravodajské /% podíl 257/64 % 339/69 % 

zpravodajsko-publ. + 

ostatní /% podíl 
55/14 % 59/12 % 

o týmu býv. fed. partnera 14 8 

* U Športu nejsou v období před turnajem uvedeny údaje o počtu stran, protože deník v té 

době změnil svůj formát, a tato data by tak zkreslovala výsledky.  

 

Ø = průměr 

  

 

 

Tab. 5: Výsledky kvantitativní analýzy II 
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VÝSLEDKY PLYNOUCÍ Z KVANTITATIVNÍ ANALÝZY: 

 Mistrovství Evropy bylo ve zkoumaném období pro oba deníky jednoznačně 

největším tématem, což vysvětluje vysoká popularita fotbalu v obou zemích, stejně jako 

fakt, že se tohoto šampionátu zúčastnily česká i slovenská fotbalová reprezentace. Svou 

prestiž si EURO uchovává i proto, že se pořádá jen jednou za čtyři roky.  

Dominantní postavení EURA v servisu Sportu i Športu lze jasně odečíst už 

z výzkumu titulních stran. Zhruba ve třech čtvrtinách případů (Sport 70 %, Šport 78 %) 

se na nich ve zkoumaném období (čili od 27. května do 23. července 2016) objevila 

tematika probíhajícího mistrovství Evropy. O něco vyšší procentuální zastoupení mělo 

EURO na titulních stranách Športu, ale to jen za předpokladu, že výzkum nebude 

rozlišovat, je-li odkaz k EURU na titulní straně ústředním motivem, nebo jen jedním 

z více hlavních motivů. Zatímco český Sport totiž vždy vybírá na titulní stranu jedno 

jasně identifikovatelné hlavní téma, slovenský Šport v mnoha číslech pracuje s titulkou 

odlišně. Graficky ji rozdělí na vícero samostatných částí, které dohromady vytvoří 

jakousi koláž. EURO pak ve skutečnosti tvoří třeba jen třetinu titulní strany. Pokud by 

tyto částečné výskyty nebyly zahrnuty, dostalo mistrovství Evropy titulní stranu samo 

pro sebe ve Športu pouze šestnáctkrát, zatímco ve Sportu čtyřiatřicetkrát. Pro oba 

deníky platí, že ve většině případů, v nichž se EURO na titulní straně objevilo, 

odkazovala fotografie nebo titulek k týmu domácí reprezentace (k českému ve Sportu  

a ke slovenskému ve Športu).  

O silném zastoupení zpráv s tematikou šampionátu hovoří kromě titulních stran 

především počet stránek, které se turnaji věnovaly. Absolutní hodnoty nejsou v tomto 

směru podstatné, protože deník Šport stačil během zkoumaného období změnit svůj 

formát, následkem čehož se průměrný počet stran v jednom výtisku výrazně snížil. 

Výzkum však dokázal, že přechod na větší formát nijak signifikantně neovlivnil 

procentuální podíl stran zaměřených na EURO z celkového počtu stránek v jednotlivých 

vydáních. Proto jsou pro účely této práce důležitější právě tyto procentuální podíly, 

které lze využít ke komparaci, zatímco absolutní hodnoty počtu stran by mohly 

výsledky výzkumu zkreslit.  

S vědomím toho lze konečně přistoupit k samotnému srovnání, které odhalilo, že 

český Sport nechal EURO zasáhnout do svého obsahu ve srovnatelné míře jako jeho 

slovenský protějšek. Sport sice věnoval EURU 24 % z celkového počtu stran vydaných 
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v tomto období, zatímco Šport jen 15 %, jenže pokud by výzkum zohlednil, že 

uprostřed každého vydání Športu je zařazena kompletní kurzová nabídka sázkové 

kanceláře Niké (3–6 stran) a nezahrnoval tuto část do obsahu novin, rozdíl by se 

vyrovnal. „Bylo jasné od základní porady před EUREM, že fotbal dostane absolutní 

prioritu,“ říká v rozhovoru s autorem práce editor Sportu Josef Káninský. Tato priorita 

se v praxi projevila průměrně sedmi stranami o EURU v každém čísle. Srovnatelný 

počet nabízel ve sledovaném období i Šport: „Dá se to stanovit tak, že slovenské byly 

denně tři až čtyři strany a další tři až čtyři strany se věnovaly ostatním věcem spjatým 

s EUREM. Celkově tedy bylo na EURO vyčleněno zhruba šest až osm stran, to bylo 

takové optimum,“ řekl jeho editor Martin Rybár. 

Čtvrtinový podíl stránek o EURU se může jevit jako nedostatečný vzhledem 

k tomu, že bylo mistrovství dříve označeno jako dominantní téma, ale je potřeba vzít 

v úvahu, že tato čísla jsou průměrem, který v sobě zahrnuje i dvoutýdenní období před 

turnajem a stejně dlouhou dobu po jeho skončení. V průběhu šampionátu dosahoval ve 

Sportu podíl stránek zaměřených na EURO průměrně 40 % (maximem, kterého bylo 

dosaženo celkem ve čtyřech vydáních, bylo dokonce 57 %).  

Jde-li o komparaci celkového počtu stran bez ohledu na to, co je jejich náplní, 

má v tomto ohledu mírně navrch český sportovní deník. Ani v tomto směru však nejsou 

rozdíly mezi oběma médii příliš výrazné. Podle editora Josefa Káninského je Sport 

většinou připravován na 28 stran a na ranní poradě se rozhodne, jestli se v daný den 

nějaký list (čili čtyři strany) ubere či přidá: „Počet stran ovlivňuje mimo jiné také to, že 

je dána určitá suma peněz, kterou platíme tiskárně, a ta závisí na tom, jak tlusté 

jednotlivé vydání je.“  V případě úspěchu českého týmu by prý Sport rád vydával tlustší 

čísla, ale protože ten se nedostavil, z osmadvacetistranné normy se spíše ubíralo. Ve 

sledovaném období se počet stran jednotlivých vydání pohyboval většinou od 20 do 32, 

jen v den zahájení šampionátu se vyšplhal na 40, a tak průměr klesl ke zhruba  

25 stranám.  

Šport po přechodu na nový formát (od 2. června) vycházel nejčastěji ve 

čtyřiadvacetistranných vydáních (méně často dvacetistranných), jen před osmifinálovým 

duelem s Německem byl rozšířen na 28 stran, což je maximální rozměr, který redakci 

dovoluje tiskárna (průměr asi 24 stran). 
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Ačkoli Sport poskytl EURU nepatrně více prostoru, z kvantitativní analýzy 

jednotlivých příspěvků vyplývá, že ve Športu se jich za sledované období objevilo více. 

Aby nebylo možné namítnout, že je to způsobeno tím, že Šport vydal ve zkoumaném 

intervalu o jedno číslo více, pracuje autor nikoliv s absolutními součty textů 

zaměřených na EURO, ale s jejich průměrným počtem v jednom vydání. Zatímco tedy 

ve Sportu čtenáři obvykle našli osm až devět příspěvků, Šport přinášel každý den 

v průměru o jeden nebo dva více. Tato čísla mají svůj původ v tom, že slovenské 

médium více inklinovalo ke kratším textům a také se za pochodu učilo pracovat 

s novým formátem. „V něm se také klade mnohem větší důraz na fotky. Naučili jsme se 

tak text víc rozdrobit. Prostě jsme ubrali písmenek,“ vysvětluje Martin Rybár.  

Editor Športu také v rozhovoru zmiňoval, že se snažili dávat více prostoru 

publicisticky laděné rubrice Francouzský zápisník na úkor referátům ze zápasů. Přesto 

však nejen ve Športu, ale i ve Sportu výrazně převládají zpravodajské žánry, které 

v českém médiu tvořily 64 % ze všech textů souvisejících s EUREM a ve slovenském 

médiu 69 %. Srovnatelný je i poměr příspěvků vztahujících se k národní reprezentaci 

státu, z něhož pochází redakce. Ve Sportu i Športu tvořily texty o české respektive 

slovenské reprezentaci 40 % z celku.  

V obou případech celkový podíl těchto příspěvků snížila závěrečná fáze 

šampionátu, která se obešla bez české či slovenské účasti. Dokud byla tato dvě národní 

mužstva v turnaji, bylo zaměření na ně v národních sportovních médiích zahrnutých do 

výzkumu ještě silnější: „Dokud bylo v turnaji Slovensko, ostatním týmům jsme se 

věnovali spíš v takovém šetrném režimu. Nějaký prostor dostali favorité – Němci, 

Italové a další. O Česku jsme moc nepsali,“ řekl Martin Rybár, jehož výpovědí se lze 

plynule dostat k poslednímu aspektu, na který se zaměřila kvantitativní analýza, a sice 

na četnost výskytu zpráv o reprezentaci bývalého federálního partnera.  

Česká redakce psala o slovenském národním týmu častěji než slovenská  

o českém, ale i Josef Káninský ze Sportu uvádí, že více se deník z cizích reprezentací 

věnoval favoritům turnaje než Slovensku: „Do Sportu se dostanou články o Hamšíkovi 

nebo nějaké pikantní citace, které v českém prostředí logicky zaujmou víc, než když je 

řekne Belgičan, ale myslím si, že jsme o Slovácích psali určitě míň než o favoritech 

turnaje.“    
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VÝSLEDKY PLYNOUCÍ Z PROVEDENÝCH ROZHOVORŮ A KVALITATIVNÍ 

ANALÝZY: 

  Jak uvádí předchozí části této práce, objem mediální produkce byl v obou 

denících ve sledovaném období srovnatelný. V redakci Sportu na něm však pracovalo 

více lidí. České médium vyslalo přímo do dějiště turnaje šest lidí (5 redaktorů  

+ 1 fotograf), zatímco Šport si musel vystačit se třemi pracovníky v terénu.  

Oběma týmům pak ještě samozřejmě pomáhali další členové v pražské či 

bratislavské redakci: „Dalo by se říci, že tady v redakci pomohl, kdo mohl, i když to 

v některých případech bylo třeba jen v jeden konkrétní den. Celkem se tedy EURU 

kromě pěti redaktorů přímo ve Francii věnovalo minimálně deset dalších lidí v Praze.  

A to nepočítám grafiky, jejichž směny byly také v průběhu turnaje posíleny,  

a dvě infografičky,“ vypočítal Josef Káninský ze Sportu. Oproti celkově zhruba patnácti 

lidem, kteří na EURU pracovali pro deník Sport, disponoval Šport podle Martina 

Rybára dohromady jen asi deseti pracovními silami: „Do práce na EURU se zapojovali 

i redaktoři ze středoslovenské a východoslovenské redakce, takže celkový počet lidí 

pracujících na EURU mohl být až deset.“  

Sport si jednoho redaktora nechal ve Francii až do konce turnaje, ostatní odjeli 

domů po vyřazení českého týmu. Šport snížil stavy ze tří na jediného redaktora po 

základních skupinách, zbývající vyslanec se z Francie vrátil v momentě, kdy na turnaji 

dohrál tým Slovenska.  

Žádné externí spolupracovníky ani jedna redakce při příležitosti mistrovství 

Evropy nenabírala. „Situaci jsme řešili posilováním služeb z vlastních zdrojů  

a zvýšeným nasazením. Ani pracovní doba se nijak neprotáhla, protože uzávěrka musí 

být kvůli distribuci stále stejná. Moravské vydání se uzavírá ve 23 hodin, české obvykle 

ve 23:25,“ vysvětlil v rozhovoru s autorem práce Josef Káninský. Šport má mezi časy 

uzávěrek jednotlivých vydání větší rozptyl (východoslovenské a středoslovenské 

21:25), ale hlavní bratislavská redakce končí ve stejný čas jako ta pražská ve Sportu  

– ve 23:25.  

Pracovní režim se tak v redakcích studovaných médií oproti normálu příliš 

nezměnil. Martin Rybár v rozhovoru zmínil jen to, že Šport tentokrát ustoupil od svého 

zavedeného systému, kdy si během turnajů redaktoři rozdělili pokrytí jednotlivých 

skupin a stali se jakýmisi jejich kmotry, a namísto toho nasazoval redaktory na daná 
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utkání podle toho, jakým ligám se normálně věnují v období mimo EURO. Zároveň 

podle něj fungování redakce ovlivnila ještě již zmíněná změna formátu novin: „Učili 

jsme se za pochodu. Strany jsme museli rozvrhnout úplně jinak, než jak jsme byli zvyklí 

při předchozích velkých turnajích. Do novin se nám teď po změně formátu vejde jen asi 

75 % toho co dřív.“  

Obě redakce si při referování o mistrovství Evropy pomáhaly servisem 

z tiskových agentur. Sport pro textové zpravodajství (i interní účely při plánování) 

využíval pouze ČTK, fotografie přebíral ještě od Reuters, dalších dvou 

nespecifikovaných agentur a společnosti Profimedia. Zároveň měl na místě svého 

fotografa. Šport žádného fotografa do Francie nevyslal, a tak byl odkázán na agenturní 

fotky TASRu, SITA a AP. 

Velmi odlišný přístup mají obě redakce ke svému webu. Zatímco ve Športu se  

o internetové stránky stará striktně oddělená redakce, která jen v případě svého zájmu 

volně přebírá texty z novin, ve Sportu je propojení obou sekcí mnohem těsnější: „Náš 

web je hodně zpravodajský, zaměřený spíš na video a lehčí obsah. Nezpravodajská 

témata, která se vytvoří, jsou dělaná primárně pro noviny. Web je potom přebere, 

respektive některé části z nich, a na úplný text odkáže do novin. Z větší části se obsah na 

webu a v novinách nekryje. Zároveň platí, že pro web píší všichni. Redakce jsou spojené 

a předpokládá se, že autorský obsah budou na web psát redaktoři z printu,“ vysvětluje 

Josef Káninský.   

 Z hlediska obsahu lze největší rozdíl pozorovat v přístupu redakce k reprezentaci 

země, z níž pochází. Hranici, kam až může seriózní sportovní deník zajít v otázce 

stranění „svému“ národnímu týmu, má každý deník položenou jinde. Své stanovisko 

vyjádřil v rozhovoru Martin Rybár ze Športu: „Myslím si, že nejlepší přístup je ten, že 

pokud je třeba kritizovat, tak kritizovat, a pokud je za co chválit, tak chválit. Myslím si, 

že český Sport má toto dobře zvládnuté. My jsme v průběhu EURA spíš chválili, protože 

výsledek byl dobrý a slovenští hráči si v těžké skupině uhráli, co chtěli. Po vyřazení 

Slovenska pak přišla i kritika, protože hráči se uspokojili a osmifinále s Německem jsme 

jen odehráli. Ale kde je hranice, to je těžké říct. Myslím, že je to hodně subjektivní.“  

 Vedoucí editorského úseku Sportu Josef Káninský na toto téma říká: „Sportovní 

deník prodávají úspěchy, ne kauzy. To je velký rozdíl třeba oproti klasickým médiím 

nebo dokonce bulváru. To znamená, že my si přejeme, aby čeští sportovci byli úspěšní, 
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ale nemůžeme to dávat najevo tím, že jim budeme nějakým způsobem nadržovat.“ 

Existují podle něj ale způsoby, jak podporu domácí reprezentaci vyjádřit jinak, 

profesionálněji, a to buď formou oficiálního partnerství, anebo titulní stranou 

prostřednictvím apelativních titulků typu „Dneska musíte!“ nebo „Ukažte jim to!“. „Na 

titulce je to jeden z povolených způsobů – titulní strana prodává. V zásadě se ale 

nefandí. Když se vyhraje, tak se v komentářích jásá a chválí, ale nefandí se,“ dodává 

Josef Káninský.  

Po formální stránce se ve Sportu vyšší míry objektivity snaží dosáhnout tím, že 

sportovcům jeho redaktoři netykají (například v rozhovorech), a především  

o nich píší jako o „Češích“. V tom právě tkví největší rozdíl oproti Športu, který  

o slovenských hráčích píše jako o „našich“. Jinak kvantitativní analýza prokázala, že 

z hlediska počtu stránek nebo příspěvků věnovaných domácímu národnímu týmu není 

mezi praxí ve Športu a Sportu žádný velký rozdíl. Národní reprezentace má v obou 

denících dominantní postavení, což lze považovat za řešení logické vzhledem k cílové 

skupině a pragmatické vzhledem k prodejnosti. Pokrytí velkých turnajů typu 

hokejového nebo fotbalového mistrovství světa či Evropy, případně olympijských her, 

má totiž podle Martina Rybára mezi čtenáři dlouhodobě velkou odezvu: „Když se 

nějaký turnaj koná, hned to jde na první strany a to prodává noviny stejně dobře, jako 

když zaznamená nějaký slovenský sportovec dobrý výsledek, v poslední době například 

tenistka Cibulková nebo cyklista Sagan.“ Citelně zvýšený zájem o noviny v době 

konání EURA potvrdil v rozhovoru i Josef Káninský ze Sportu. 

Komparativní analýza se výše dotkla práce redakce, porovnání zastoupení 

tématu mistrovství Evropy v obou denících i problematiky stranění domácí reprezentaci. 

Autor si v kapitole 1.1.5 (Komparativní analýza) předsevzal, že studovaná média srovná 

ještě z pohledu různorodosti obsahu a míry bulvarizace. Poslední fáze tohoto srovnání 

tak bude věnována těmto dvěma hlediskům. 

Bulvarizace se v obou denících nejvíce projevuje jejich grafickým zpracováním 

– barevnými palcovými, často senzačními, titulky a velkým důrazem na fotky. Po 

obsahové stránce se oba deníky držely téměř výhradně sportovních témat. Větší 

inklinaci k zařazování bulvárního obsahu je možné vysledovat ve slovenském Športu, 

který například 11. července – ve vydání bezprostředně následujícím po finále 

mistrovství Evropy – poskytl na své titulní straně více prostoru svatbě úspěšné 

slovenské tenistky Dominiky Cibulkové. Sport ve sledovaném období soustřeďoval 
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bulvární témata do rubriky Euroshow, která na jedné či dvou stranách přinášela zprávy 

související s EUREM, ale nesouvisející přímo s fotbalem, děním na trávníku a kolem 

něj.  

V souvislosti s bulvarizací je také potřeba zmínit, že ve Športu pravidelně 

vychází poměrně obsáhlá (v některých číslech přes celou stranu) inzerce zaměřená na 

poskytování erotických služeb, bohatě doprovázená tematickými fotografiemi. I to lze 

bezesporu připočítat k bulvarizujícím prvkům, stejně jako mnohačetné boxy 

s nabídkami sázkové kanceláře Niké, která je, jak už bylo řečeno, vlastníkem média.  

 Co se týká různorodosti obsahu, upřednostňují zkoumaná média odlišné 

způsoby, jak jí dosáhnout. Sport tak činí například již zmíněnou silně bulvární rubrikou 

Euroshow, ale také častým zařazováním rámečků s názory odborníků z fotbalového 

prostředí. Některým z nich dokonce poskytuje vlastní rubriky (např. Přesné trefy 

Ladislava Vízka). Ve studovaných číslech Sportu se také vyskytovalo velké množství 

anket, prostřednictvím kterých se ke čtenářům také dostávají jiné než redakční názory.  

Šport tyto prvky zařazuje do svých vydání také, ale v mnohem menší míře. Na 

rozdíl od Sportu ale zase v průběhu EURA několikrát otiskl rubriku Tribuna Športu, 

která byla složena z reakcí a příspěvků čtenářů. Jejich hlas ve zkoumaných vydáních 

Sportu chyběl. Stejně tak Šport opakovaně zařazoval do svých čísel rámeček s citacemi 

zahraničních médií, což Sport nedělá. Oživením servisu slovenského média byla 

jednoznačně už několikrát zmiňovaná rubrika Francouzský zápisník, kterou mezi věcmi, 

na něž je v souvislosti s pokrytím EURA hrdý, zmiňoval i editor Športu Martin Rybár: 

„Píšeme to pokaždé, když někde nějaký redaktor stráví alespoň pět dnů v cizině, takže ti 

lidé už to umí dobře psát a v těchto textech se objevují zajímavé informace a postřehy  

i třeba mimofotbalového charakteru. Je to rubrika, která má v dnešních novinách určitě 

své místo.“  

Celkově byli oba editoři, kteří autorovi poskytli rozhovor, s prací jejich týmů 

spokojeni. Martin Rybár ze Športu si pochvaloval, že redakční tým dokázal každý den 

přinést nějaké slovenské téma nebo rozhovor a že ti kolegové, kteří odjeli do Francie, 

tam vzhledem k podmínkám, jaké na místě měli, odvedli velmi dobrou práci. Připojil 

však i jeden sebekritický pohled: „Obecně musím říct, že slovenský mediální tým udělal 

ve Francii spíš jen to povinné, nepřidal nic navíc. Byla to teprve druhá účast Slovenska 

na velkém turnaji a pořád se to spíš učíme, zatímco Češi, kteří nechyběli na žádném 
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EURU od roku 1996, mají tu profesní kulturu úplně jinou.“ Za největší nedostatek 

potom označil nízký počet příběhů o cizích týmech. Jeho protějšek Josef Káninský ze 

Sportu ocenil zvýšené nasazení všech členů redakce a vysokou individuální kvalitu 

jednotlivých novinářů. Úroveň referování listu o EURU by podle něj ještě posunulo 

pozměněné dělení práce a přítomnost jednoho editora přímo v dějišti turnaje.  
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo na základě studia celkem 97 vydání sportovních 

deníků (48 čísel českého Sportu a 49 čísel slovenského Športu) porovnat úroveň tištěné 

sportovní žurnalistiky na obou stranách hranice bývalé federace. Toho se autor snažil 

dosáhnout pomocí kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy dotčených deníků 

v době konání velké sportovní akce (mistrovství Evropy ve fotbale), a také 

prostřednictvím rozhovorů se zástupci obou redakcí. Všechny použité výzkumné 

metody byly v úvodní části práce stručně definovány společně s jejich zamýšlenou 

úlohou v textu.  

Kvantitativní obsahová analýza odhalila, že dle většiny zkoumaných aspektů 

jsou oba deníky srovnatelné. Nepatrně větší prostor dostávalo EURO ve Sportu, ale 

tento rozdíl byl mizivý vzhledem k tomu, že v českém médiu na zpracovávání tématu 

mistrovství Evropy pracovalo zhruba o pět novinářů více. Šport i přes nižší průměrný 

počet stran věnovaných šampionátu nabídl v součtu více příspěvků, což koresponduje  

s jeho záměrem text co nejvíce rozmělnit. Z provedené analýzy také plyne, že oba 

deníky svou pozornost upřely zejména na reprezentaci jejich země, které věnovaly 

přibližně 40 % obsahu spojeného s mistrovstvím. Srovnatelný byl i poměr 

zpravodajských, publicistických a smíšených či ostatních žánrů (zhruba 65 % / 20 %  

/ 15 %).   

Větší rozdíly přinesla kvalitativní analýza, a to zejména v přístupu redakce 

k domácí reprezentaci. Šport o ní ve většině případů referoval v první osobě, zatímco 

Sport si (s několika výjimkami na titulní straně) zachovával větší odstup  

a o reprezentaci psal nikoli jako „o nás“, ale jako „o Češích“ nebo „českém týmu“. Oba 

sportovní deníky také preferují jiné řešení titulní strany, upřednostňují odlišné rubriky  

a různou měrou využívají názorů čtenářů a odborníků. Podobu vnitřního obsahu Športu 

výrazně ovlivňuje jeho vlastník – sázková kancelář Niké – která do každého čísla vkládá 

několikastrannou kompletní kurzovou nabídku. Kvalitativní analýza rovněž v obou 

sportovních denících identifikovala určité prvky bulvarizace, ať už roztroušené 

v různých částech vydání, nebo koncentrované v jedné rubrice. 

Kromě výše popisovaného výzkumu mediálních obsahů jediných sportovních 

deníků ve svých zemích se tato práce dotkla i jiné sféry mediálního zkoumání, a to 

mediální produkce. Stalo se tak díky dvěma hloubkovým rozhovorům, které autor 

v plném znění zařadil do příloh a jejich rozbor uskutečnil v závěrečné kapitole 
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diplomové práce. Editoři Športu a Sportu v nich popisovali způsob dělení práce 

v redakci během mistrovství Evropy i přípravu na něj, vypočítávali počet redaktorů 

pracujících na zkoumaném tématu a hovořili i o problematice stranění či vlivu konání 

EURA na prodejnost.  

Martin Rybár, hlavní editor Športu, v rozhovoru mj. zmínil, že profesní kultura 

zkušenějších českých redaktorů byla při práci v dějišti turnaje vyšší než u jejich 

slovenských kolegů. Přičítal to tomu, že Slovensko se ve své samostatné historii 

účastnilo teprve druhého velkého turnaje (v roce 2010 hrálo na mistrovství světa). 

Pokud však jde o celkový výstup, čili výslednou podobu jednotlivých čísel Športu, nedá 

se na základě provedeného výzkumu říci, že by slovenští novináři za těmi českými 

nějak výrazně zaostávali. Redakce Športu pracovala v méně početném týmu a sžívala se 

s novým formátem novin, na který přešla jen pár dnů před začátkem turnaje, přesto 

vytvářela noviny, které byly ve všech ohledech srovnatelné s českým Sportem, na jehož 

přípravě se podílelo více lidí a jehož redaktoři těží z větších zkušeností z velkých 

mezinárodních turnajů i ze zavedené struktury a formátu listu. Rozdíly mezi 

jednotlivými médii tkvěly spíše v detailech nebo mírně odlišných národně ukotvených 

standardech.  

Kromě samotného mediálního výzkumu, který tvořil praktickou část této 

diplomové práce, je její nedílnou součástí také přehledně zpracovaná historie 

evropských šampionátů, začínající u Poháru evropských národů – předchůdce EURA  

– v roce 1960 a končící shrnutím kvalifikace i průběhu samotného mistrovství Evropy 

2016 ve Francii.  
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Summary 

Based on the study of 97 issues of Czech and Slovak sport-oriented newspapers, the 

main goal of this thesis was to compare the quaility of print sports journalism in both 

parts of the former Czechoslovakia. To do so, the author has made quantitative and 

qualitative content analysis of the media in question during the UEFA EURO 2016 held 

in France in June and July. He also made two separate interviews with members of both 

editorial offices. The definiton of all research methods that has been used (along with 

their function in the text), is provided at the begining of the thesis.  

The quantitative analysis showed no significant differences between the two 

newspapers. The Czech Sport provided a little bit more space to the European 

championship which could be the result of a larger team that had been covering the 

topic.  

Even though there was a lower average number of pages given to the EURO in Šport, 

the Slovak newspaper outnumbered its Czech counterpart in terms of the number of 

articles about the tournament. This was caused by the effort of Šport´s journalists to 

come up with shorter and more readable texts.  

The analysis also confirmed the main focus of Sport and Šport on Czech and Slovak 

national teams respectively. As much as 40 % of the coverage related to the national 

teams of the country from which the medium comes.   

The qualitative analysis revealed more distinctions – mainly in the way the two 

newsrooms write about the domestic national teams. While Šport uses the first person 

view (We won) very often, Sport prefers more professional approach. Instead of we, the 

Czech paper uses the third person view (the Czech team or the Czechs). An exception is 

possible only on the cover page which has its own rules.  

Speaking of the cover page, it varies a lot in Sport and Šport. The Czech newspaper 

chooses only one story for its first page, one the other hand the Slovak medium, on 

many occasions, grasps the cover page as a college of two or three topics. Another 

interesting note based on the qualitative analysis needs to be presented: Šport´s content 

is influenced by its owner, the betting shop called Niké. Every single issue contains 

from three to six pages of Niké´s ads. It can also be understood as proof of the 

tabloidization that appears, in other ways, in Sport as well.   
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In addition to the previously described research of media contents, this thesis also 

includes two attached in-depth interviews with members of the two editorial offices and 

the chapter devoted to the history of European Championships. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s Josefem Káninským (rozhovor)  

Rozhovor s vedoucím editorského oddělení deníku Sport Josefem Káninským byl 

proveden osobně v redakci Sportu (Komunardů 1584/42, 170 00, Praha 7) dne  

20. března 2017.    

  

Kolik redaktorů měl deník Sport přímo v dějišti turnaje? 

Píšících novinářů bylo ve Francii pět – včetně toho, který tvořil obsah primárně pro 

web. Potom tam byl ještě jeden člověk z magazínu, který je z obvyklého redaktorského 

„poolu“ tak trochu vyčleněný. Ten ale ve Francii nebyl celou dobu. Dva až tři lidi, 

včetně šéfredaktora, jezdili do Francie na jednorázové akce.  

Fotograf byl ve Francii jenom jeden. Je zbytečné mít vlastního fotografa přímo na 

zápasech, protože máme k dispozici hodně agenturních fotek. Do dějiště turnaje se 

fotograf posílá hlavně na dění okolo českého týmu. 

Změnila se nějak velikost vašeho týmu po tom, co byla z turnaje vyřazena česká 

reprezentace?  

Ano, po vypadnutí české reprezentace zůstal ve Francii jen jeden redaktor, který 

pokrýval celý zbytek turnaje. Podobná praxe je běžná. Kdyby se akce konala blíž, 

doplňovali by jej ještě redaktoři, kteří by do dějiště turnaje vyráželi autem z Prahy, ale 

do Francie by museli létat, takže tam už se z finančních důvodů nikdo nevracel.  

Funguje mezi českými novináři na podobných akcích nějaká forma spolupráce?  

Určitě ne s novináři z České televize. Televize si obecně pěstují takovou vlastní 

republiku. S jejich redaktory se osobně známe, ale oni si zkrátka jedou vlastní politiku. 

Žádná spolupráce s nimi neprobíhá. Mezi fotbalovými novináři navíc panuje mnohem 

větší konkurenční prostředí než v jiných sportech. U fotbalu je proto spolupráce, řekl 

bych, na velmi nízké hladině.  

Kolik lidí se výhradně EURU věnovalo z pražské redakce? 

Celé fotbalové oddělení, to znamená zbylí tři redaktoři. Potom se fotbalu věnují tři 

editoři, kteří se střídají na směnách, a ti byli doplněni editory, kteří se jinak zaměřují na 

jiné sporty. Do práce se pak ještě zapojovali dva zástupci šéfredaktora a já jakožto 

vedoucí editorského úseku. Dalo by se říci, že tady v redakci pomohl, kdo mohl, i když 
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to v některých případech bylo třeba jen v jeden konkrétní den. Celkem se tedy EURU 

kromě pěti redaktorů přímo ve Francii věnovalo minimálně deset dalších lidí v Praze.  

A to nepočítám grafiky, jejichž směny byly také v průběhu turnaje posíleny, a dvě 

infografičky.  

Žádné další pracovní síly na krátkodobé pracovní poměry, brigády jste 

nepřijímali? 

Ne. Situaci jsme řešili posilováním služeb z vlastních zdrojů a zvýšeným nasazením. 

Ani pracovní doba se nijak neprotáhla, protože uzávěrka musí být kvůli distribuci stále 

stejná. Moravské vydání se uzavírá ve 23 hodin, české obvykle ve 23:25.  

Jaké další zdroje kromě těch vlastních jste využívali? 

Co se týká textu, používali jsme servis ČTK. Zahraniční agentury se tady nepřebírají. 

Pro fotografický obsah máme zaplacenou ještě agenturu Reuters a další dvě agentury  

a také máme smlouvu na odebírání fotek ze společnosti Profimedia, která má nabídku 

většinou mnohem širší. ČTK přitom neslouží jen jako kanál pro slovní zpravodajství, ale 

využíváme její deníky a plány. Díky nim má editor v redakci přehled například  

o začátcích různých částí programu a zůstává v obraze, i když měl třeba před tím den 

volno.   

Podle čeho vybíráte, co se objeví na webu a co v novinách?  

To je celkem jednoduché. Náš web je hodně zpravodajský, zaměřený spíš na video  

a lehčí obsah. Nezpravodajská témata, která se vytvoří, jsou dělaná primárně pro 

noviny. Web je potom přebere, respektive některé části z nich, a na úplný text odkáže 

do novin. Z větší části se obsah na webu a v novinách nekryje. Zároveň platí, že pro 

web píší všichni. Redakce jsou spojené a předpokládá se, že autorský obsah budou na 

web psát redaktoři z printu. Na místě mají redaktoři práci rozdělenou. Kdo zpracovává 

nějaké téma do novin, ví o tom od rána. Na web se příspěvky umísťují průběžně. 

Zaregistroval jste od svých redaktorů v dějišti, že by jejich práci nějak 

zkomplikovala bezpečnostní opatření, která byla zpřísněna po teroristických 

útocích, jež turnaji předcházely?  

Ne. Když to srovnám se sportovními akcemi konanými ve Spojených státech 

amerických nebo s olympiádou v Číně, kde nás nepustili skoro nikam, tak si myslím, že 

to ve Francii nebylo zas tak přísné.  
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Měli jste předem stanovený počet stran, který chcete EURU věnovat, nebo to 

v každém čísle vyplynulo ze situace? 

Nepamatuji si, že by se to stanovilo přesně. Ale bylo jasné od základní porady před 

EUREM, že fotbal dostane absolutní prioritu. Konkrétní počet stran se bez ohledu na 

den určuje vždy na ranní poradě. Ovlivňuje jej mimo jiné také to, že je dána určitá suma 

peněz, kterou platíme tiskárně, a ta závisí na tom, jak tlusté jednotlivé vydání je. Noviny 

jsou většinou připravované na 28 stran a potom záleží na šéfredaktorovi, jestli je 

rozšíříme, anebo ne. Hýbat s počtem stran se dá vždy jen o čtyři. My bychom v případě 

úspěchu české reprezentace rádi udělali i 36stránkové vydání, ale protože ten se 

nedostavil, tak jsme k tomu v rámci úsporných opatření nikdy nesáhli.  

Když už mluvíte o (ne)úspěchu české reprezentace, kde je podle vás hranice 

stranění reprezentačnímu výběru země, z níž pochází redakce? Jinými slovy  

– mělo by médium typu Sportu fandit českému týmu?  

Ta strategie je u nás dlouhodobě daná po dvou liniích. Ta první je, že nepíšeme „naši“, 

ale „Češi“. Druhá linie, která by měla pomoci zachovat objektivitu po formální stránce, 

je to, že se sportovcům netyká. Co se týká obsahu, tam záleží na šikovnosti autorů.  

Co tím myslíte? 

Sportovní deník prodávají úspěchy, ne kauzy. To je velký rozdíl třeba oproti klasickým 

médiím nebo dokonce bulváru. To znamená, že my si přejeme, aby čeští sportovci byli 

úspěšní, ale nemůžeme to dávat najevo tím, že jim budeme nějakým způsobem 

nadržovat. Existují ale způsoby, jak vyjádřit, že deník je na stejné straně jako fanoušci.  

Jaké? 

Určitě pomocí titulní strany, a to formou apelativních titulků typu „Dneska musíte!“ 

nebo „Ukažte jim to!“. Na „titulce“ je to jeden z povolených způsobů – titulní strana 

prodává. Když byste to ale znovu použil uvnitř listu, tak už by se to opakovalo  

a nebylo by to ono. Kdyby Češi zaznamenali větší úspěch, možná by se tento postup 

více projevil i uvnitř novin, ale v tomto případě by to bylo celkem zbytečné.  

Druhou možností je oficiální partnerství, které jsme využili třeba u hokejové 

reprezentace. V době EURA jsme ale mediálním partnerem české fotbalové 

reprezentace nebyli. Výhodou plynoucí z takových partnerství bývá exkluzivita 

v přístupu k hráčům, ale vzhledem k tomu, jak je nastavená Fotbalová asociace České 
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republiky, tak toto popravdě řečeno moc nefunguje. V zásadě se ale nefandí. Když se 

vyhraje, tak se v komentářích jásá a chválí, ale nefandí se. 

Jaký přístup má redakce k referování o slovenském národním týmu? Je to zkrátka 

jeden z mnoha dalších národních celků, anebo se na něj zaměřujete více než na 

ostatní? 

Myslím, že se to řídí především vztahem k prodejnosti. My bychom třeba o Slovácích 

rádi psali víc, ale musíme se dívat na to, aby to naše čtenáře zajímalo. Takže typicky se 

do Sportu dostanou články o Hamšíkovi nebo nějaké pikantní citace, které v českém 

prostředí logicky zaujmou víc, než když je řekne Belgičan. Myslím si, že jsme  

o Slovácích psali určitě míň než o favoritech turnaje.  

Na druhou stranu – určitě to není tak, že bychom nad nimi ohrnovali nos. V mnoha 

ohledech jsou lepší než my a pak je zajímavé o tom napsat. Myslím, že celkově panuje 

ve vztahu k nim vstřícnost.  

Pocítili jste v průběhu EURA zvýšený čtenářský zájem?  

Rozhodně. Konkrétní čísla neznám, ale prodejnost se během konání turnaje určitě 

zvýšila.  

Na co může být podle vás deník Sport ve vztahu k pokrytí EURA pyšný? 

Lidé tady v průběhu takových akcí přidávají a pracují s vyšším nasazením, aniž by za to 

měli víc zaplaceno. Nějaké odměny se potom samozřejmě rozdají, ale šéfredaktor nemá 

k dispozici tolik prostředků, aby ti lidé mohli být za své nasazení odpovídajícím 

způsobem odměněni. Vidím také sílu jednotlivců, jednotlivých novinářů.  

V čem naopak vidíte rezervy? Co by se dalo do budoucna zlepšit? 

Teď budu mluvit za sebe. Co řeknu, není stanovisko redakce. Byl jsem na několika 

podobných turnajích a myslím, že by nám prospěla jiná organizace práce. Já bych 

minimálně jednoho editora vyslal přímo na místo. Takový člověk by byl vlastně 

jakýmsi styčným důstojníkem redakce, komunikoval by s jiným editorem tady v Praze  

a vytvořili by hlavní komunikační kanál. V tuto chvíli informace proudí od několika 

redaktorů a editorů z místa naráz a pro redakci v Praze je to pak mnohdy složité, 

nepřehledné. S jedním editorem v dějišti pracují některá zahraniční média, není to něco, 

co bych si vymyslel…  
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Druhou věc, kterou bych změnil, je to, že by u českého výběru v jeho sídle zůstal jen 

jeden redaktor a na zápasy by na místo jejich konání létal štáb z Prahy. Odpadlo by tak 

náročné cestování novinářů z místa, kde bydlí, ke stadionům, které z nich vysává energii 

a znemožňuje jim podávat takový výkon, kterého by jinak byli schopní. Muselo by se 

ale spočítat, jak by takový model vycházel finančně.  
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Příloha č. 2: Rozhovor s Martinem Rybárem (rozhovor)  

Rozhovor s hlavním editorem deníku Šport Martinem Rybárem byl proveden 

prostřednictvím videohovoru sociální sítě Facebook dne 24. března 2017.   

 

Kolik redaktorů měl Šport přímo v dějišti turnaje? 

Tři – Mojmíra Staška, Miroslava Antola a Miroslava Hašana. Miroslav Antol odjížděl 

pryč po posledním zápase skupiny a ostatní dva zůstali ve Francii do posledního zápasu 

Slovenska. Do konce turnaje tam nezůstávali.  

Kolik dalších redaktorů pracovalo výhradně na pokrytí EURA z bratislavské 

redakce? 

Ještě čtyři členové fotbalového oddělení. Z něj se EURU nevěnoval jen jeden, který 

pokrýval ostatní fotbalové věci. Do práce na EURU se ale zapojovali i redaktoři ze 

středoslovenské a východoslovenské redakce, takže celkový počet lidí pracujících na 

EURU mohl být až deset. Žádnými externími spolupracovníky jsme si pomáhat 

nemuseli.  

Jaké další zdroje používáte? Předpokládám, že odebíráte servis národní tiskové 

agentury TASR…  

Ano. Národní agentury tu máme dvě, kromě TASRu (Tisková agentura Slovenské 

republiky, pozn. autora) ještě existuje SITA (Slovenská informační tisková agentura), 

která je komerční. Navzájem si konkurují. Z těchto dvou agentur jsme využívali 

informace hlavně o těch zahraničních reprezentacích. Pokud však redaktor psal  

o nějakém konkrétním zápase, měl samozřejmě za úkol jej také sledovat. Agentura by 

měla být jen jako pomůcka. Od TASRu jsme brali také fotky, protože oni tam na rozdíl 

od nás vyslali vlastního fotografa. Využívá se však spíš ve chvíli, kdy se dělají reportáže 

nebo rozhovory. Slovenský fotograf nám pak může udělat fotky tzv. na klíč, v prostředí, 

ve kterém my chceme. Ze zápasu pořídí lepší snímky AP (Associated Press), která tam 

má víc fotografů v různých koutech hřiště.  

Obecně ale musím říct, že slovenský mediální tým udělal ve Francii spíš jen to povinné, 

nepřidal nic navíc. Byla to teprve druhá účast Slovenska na velkém turnaji a pořád se to 

spíš učíme, zatímco Češi, kteří nechyběli na žádném EURU od roku 1996, mají tu 

profesní kulturu úplně jinou.   
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Změnila se během EURA nějak redakční rutina?  

Samozřejmě. EURO si vyžádá nějaké plánování předem. My jsme měli dlouho 

zaběhnutý takový systém, že každá skupina dostala svého „kmotra“, který se o ni staral. 

K tomu jsme ale tentokrát po nějakých patnácti nebo dvaceti letech nepřistoupili. Na 

určující zápasy jednotlivých skupin jsme místo toho nasazovali lidi, o kterých si 

myslíme, že daným týmům rozumějí. Například Karol Marko psal o zápase Itálie  

– Belgie, protože se normálně zaměřuje na italský fotbal.  

Deník Šport přešel krátce před zahájením turnaje na jiný formát. Zkomplikovalo 

vám to práci? 

Ano, formát jsme změnili devět dní před startem EURA – 2. června. Když skončil 

společný Československý sport, který používal klasický tzv. středoevropský formát, 

přešli jsme na tabloid – tak jako vychází třeba Nový Čas (v Česku například Nedělní 

Blesk, pozn. autora). Teď jsme se po nějakých třiadvaceti letech vrátili zpět k formátu 

A3. Učili jsme se za pochodu. Strany jsme museli rozvrhnout úplně jinak, než jak jsme 

byli zvyklí při předchozích velkých turnajích. Do novin se nám teď po změně formátu 

vejde jen asi 75 % toho co dřív. Maximální počet stran je tiskárnou limitován na 28, 

dřív jsme mohli jít v mimořádných vydáních, která měla uvnitř přílohu, klidně až na 

130. Také se v tomto formátu pracuje jinak s fotkami. Je na ně kladen mnohem větší 

důraz. Prostě jsme „ubrali písmenek“.  

Novinkou pro vás bylo i to, že jste na EURU poprvé mohli a museli zaměřit 

největší pozornost na slovenskou reprezentaci. To ale byly asi příjemnější starosti, 

že? 

To až taková novinka nebyla. Podobná situace nastala, když jsme se účastnili 

mistrovství světa v roce 2010, a my v podstatě až tak nerozdělujeme, jestli jde  

o mistrovství Evropy nebo světa. Obojí je velký turnaj a Evropa už tentokrát byla  

s 24 mužstvy, takže se počtem stran blížila spíš k mistrovství světa. Větší zatěžkávací 

zkouškou tak podle mě bylo spíš to mistrovství světa 2010, což byl obrovský turnaj  

a ještě se ho účastnilo Slovensko. Loňské EURO bylo z tohoto pohledu někde mezi tím 

a obyčejným turnajem bez slovenské účasti. Je ale pravda, že když je turnaj bez 

slovenské účasti, je to na zpracování snadnější. Všechno jsou to zajímavé zápasy, z nich 

si vybíráme, vyjadřujeme se jen k tomu, k čemu se chceme vyjádřit… Teď jsme museli 

pořád hledat „slovenské věci“, o kterých psát.  
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Měli jste předem stanovený počet stran, který jste chtěli EURU věnovat, nebo to 

vyplynulo ze situace?  

Dá se to stanovit tak, že slovenské byly denně tři až čtyři strany a další tři až čtyři strany 

se věnovaly ostatním věcem spjatým s EUREM. Celkově tedy bylo na EURO 

vyčleněno zhruba šest až osm stran, to bylo takové optimum. Samozřejmě se to ale 

mohlo lišit před víkendem, kdy se hraje dvojnásobný počet zápasů, nebo v souvislosti 

s utkáními slovenské reprezentace. Nahrávaly nám dobré časy výkopů. Třeba proti 

Rusku jsme hráli v podvečerním zápase, takže už druhý den byly v novinách celé dvě 

strany jen zpravodajství o tomto zápase. 

V kolik hodin máte uzávěrku? 

Vždycky jsme je měli dobré. Východ Slovenska 21:40, což je super, střední Slovensko 

22:40 a Bratislava 23:30. Při používání toho staršího formátu se ale postupně začaly tyto 

časy posouvat dopředu, a to až o půl hodiny, což už je dost. Při přechodu na nový 

formát tak pro nás byl čas uzávěrky jednou z klíčových věcí. Nová tiskárna nám 

slibovala, že se vrátíme k těm původním pozdějším časům a je to skutečně tak. Východ 

a střed teď už nerozdělujeme a uzavírají se ve 21:25, v Bratislavě je uzávěrka ve 23:25. 

Ten základ jsme tak na EURU stíhali pokrýt vždy. Slovenské zápasy byly úplně 

v pohodě. Když utkání skončí ve 20:00, tak za hodinu a půl je dvoustrana hotová.  

Jaký vztah jste zaujali k české reprezentaci? Byl to pro vás jeden z mnoha cizích 

reprezentačních výběrů, nebo jste se na ni soustředili víc?  

Myslím, že nijak víc jsme se na Čechy nezaměřovali. Dřív to bylo jinak, když za ně 

hráli hráči jako Nedvěd nebo Poborský a byla postupová euforie na turnaji 

v Portugalsku v roce 2004, psali jsme o Češích víc. Ale na tomto turnaji byli takoví 

nemastní neslaní, neměli tolik zajímavých momentů… Dokud bylo v turnaji Slovensko, 

ostatním týmům jsme se obecně věnovali spíš v takovém „šetrném režimu“.  Nějaký 

prostor dostali favorité – Němci, Italové a další, ale o Česku jsme moc nepsali. Navíc ta 

jejich skupina byla dost jasná. V podstatě od začátku bylo zřejmé, že Češi a Turci se 

budou bít o třetí místo a Španělsko s Chorvatskem budou dominovat. V souvislosti 

s Chorvaty jsme se věnovali tomu fanouškovskému problému v zápase s Čechy, ale 

jinak toho myslím moc nebylo.  
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Podle čeho jste vybírali, co dát na web a co si schovat do tištěného vydání? 

Web my vůbec neřešíme, ten si řeší vlastní redaktoři. Pokud od nás chtějí přebrat nějaký 

článek, tak si ho přeberou, ale jinak pracují redakce odděleně.  

Kde je podle vás hranice stranění reprezentačnímu výběru země, z níž pochází 

redakce? Měl by Šport fandit slovenskému týmu? 

To je dobrá otázka. Myslím si, že nejlepší přístup je ten, že pokud je třeba kritizovat, tak 

kritizovat, a pokud je za co chválit, tak chválit. Myslím si, že český Sport má toto dobře 

zvládnuté. My jsme v průběhu EURA spíš chválili, protože výsledek byl dobrý  

a slovenští hráči si v těžké skupině uhráli, co chtěli. Po vyřazení Slovenska pak přišla  

i kritika, protože hráči se uspokojili a osmifinále s Německem jsme jen odehráli. Ale 

kde je hranice, to je těžké říct. Myslím, že je to hodně subjektivní.  

Je podle vás v pořádku používání první osoby ve vztahu k národní reprezentaci? 

Když Slovensko v přípravě před EUREM porazilo Německo 3:1, vyšly noviny 

s titulkem „Zdolali sme majstrov sveta“…  

V tomto je asi trochu rozdíl. Někdo, kdo tehdy vytvářel ten titulek, tak to asi považoval 

za vhodné, a z mého pohledu to není problém. Ale ano, v tomto směru vnímám tu 

odlišnost oproti českým médiím, třeba Sportu. Ten v redakci odebíráme.  

Jak se vyvíjel prodaný náklad Športu v průběhu EURA? 

Nejsem moc kompetentní k tomu, abych to posoudil. Přesná čísla neznám, ale určitě 

byla prodejnost vyšší. Prodaný náklad by byl vyšší i v případě, že by na turnaji 

Slovensko nebylo. Nejvyšší prodeje obecně míváme při hokejových mistrovstvích 

světa. Pokud hned zkraje nepřijde nějaká remíza nebo prohra s Francií, tak to lidi hlavně 

v prvních dnech hodně zajímá. Když se nějaký turnaj koná, hned to jde na první strany  

a to prodává noviny stejně dobře, jako když zaznamená nějaký slovenský sportovec 

dobrý výsledek, v poslední době například tenistka Cibulková nebo cyklista Sagan.  

Na co jste byl jako hlavní editor Športu nejvíc pyšný v souvislosti s pokrytím 

EURA? 

Myslím si, že naši tři redaktoři ve Francii udělali vzhledem k podmínkám, kdy na 

některé naše primadony museli po zápasech čekat i hodinu a půl, velmi dobrou práci. 

Pro každý den byli schopni najít nějaké slovenské téma nebo alespoň rozhovor. Pak také 

máme takovou rubriku, která se jmenuje „Zápisník“ nebo „Z dějiště“ nebo něco 
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takového, a tam jsou praktické věci i třeba mimofotbalového charakteru. Píšeme to 

pokaždé, když někde nějaký redaktor stráví alespoň pět dnů v cizině, takže ti lidé už to 

umí dobře psát a v těchto textech se objevují zajímavé informace, postřehy. Párkrát 

jsme si tam i rýpli do některých hráčů, že třeba nejsou moc hovorní a tak… Je to 

rubrika, která má v dnešních novinách určitě své místo, je to podle mě zajímavější, než 

dělat referáty. Ty jsme skoro vůbec nedělali, nahradili jsme je rámečkem „Momenty 

zápasu“. Myslím, že v průběhu turnaje jsme se v novém formátu naučili lépe pracovat 

s fotkami a text víc rozdrobit. 

Kde jste naopak cítil rezervy? 

Myslím, že jsme mohli přinést víc příběhů o cizích týmech. Pár jich bylo, třeba Gábor 

Király, ale při lepší přípravě jich mohlo být víc. Bylo to způsobené tím, že jsme se 

najednou nemohli opřít o zavedené rubriky, protože se měnil ten formát. Museli jsme 

vymýšlet nové, nevěděli jsme, jak to bude vypadat…  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


