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1 Uvod
současné

Kdybychom se zamysleli nad fenomény

opomenout ani olympijské hry. Ty každé dva roky
lidí,

ať

určitě

doby,

přitahují

bychom nemohli

pozornost mnoha

milionů

už se jedná o diváky, sponzory nebo samotné sportovce.
Letošní rok není rokem olympijským, i

přes

to jsou olympijské hry, zejména

v posledních týdnech, v České republice skloňovány ve všech pádech. Hlavně pro Prahu
je to nyní velmi aktuální téma. Nedávno se totiž rozhodlo o tom, že naše hlavní

město

bude kandidovat na pořadatele letních olympijských her v roce 2016. Tato myšlenka má
řadu zastánců,

u nás
města.

V každém

uspořádat

ale také

případě

řadu odpůrců.
mělo

by

tak významnou akci.

S tím se ale setkávají všechna olympijská

být pro každé

Nehledě

pořadatelské město

na to, že se na něj

právě

ctí, že

může

díky hrám upřou zraky

mnoha lidí.
V antickém Řecku, kde mají olympijské hry své kořeny, bylo pro občana velkou
vítězem

ctí stát se

her.

Přineslo

mu to nejen slávu, ale také bohatství. V dobách

Coubertinových, tedy na počátku první poloviny dvacátého století, kdy byla olympijská
myšlenka obnovena, získávali sportovci
olympijských her
Vítězové
zaopatří

se

těší

na celý

Během

sportovce, ale

účastní vlastně

velké

svůj

slávě,

ale

především

ze stejného

důvodu

slávu. Dnešní sportovci se
jako jejich

především přízni sponzorů,

díky

antičtí předchůdci.
čemuž

život.
příležitostí

posledních let se ale staly olympijské hry neJen
čím

se mnohdy

dál více se stávají

předmětem

velkého obchodu.

Vždyť

pro

už jen

symbol olympijského hnutí- olympijské kruhy by ve svých reklamních spotech a na
bilbordech ráda použila spousta firem. Spojení podniku s olympijskými hrami mu totiž
dodává na

důležitosti

a vážnosti. A za to jsou tyto podniky ochotny zaplatit nemalé

finanční částky.

Olympijské symboly ale neJsou tím jediným, s čím se obchoduje. Velmi
výnosný je pro
celém

světě

přenosu,

pořadatele

prodej vysílacích práv. Olympijské hry totiž sledují lidé na

a jediným prostředkem, díky kterému je mohou sledovat dnes již v přímém

je televize.

Ovšem lidé nezískávají informace o olympijských hrách pouze
televizních obrazovek. Celá

řada

z nich si proto, aby se
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prostřednictvím

dozvěděla podrobnější

informace nebo proto, že nestihla
rovněž přináší

prostředí

svůj

oblíbený sport v televizi, kupuje denní tisk. Ten

rozsáhlé zpravodajství

mají lidé na

výběr

mezi

přímo

poměrně

z dění olympijských her. V českém

velkým množstvím

deru'ků,

které posykují

informace o sportu a tudíž i o olympijských hrách. Každého ale zajímá jiný druh
informací, každému se líbí jiný způsob jejich zprostředkování. Proto je na místě otázka,
zda média,

konkrétně

tedy ta

tištěná, přináší

informace, které lidé požadují. A

tuto otázku se snažím zodpovědět ve své diplomové práci.
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právě

na

2 Cíle diplomové práce
Hlavními cíli této diplomové práce jsou:
1. zjistit, zda dotazovaná veřejnost sleduje olympijské hry v tištěných médiích a

jaké informace ji zajímají
2. zhodnotit způsob prezentace olympijských her v tištěných médiích,
v Mladé
způsob

frontě

konkrétně

Dnes a Hospodářských novinách, a porovnat, nakolik se tento

prezentace shoduje se zájmy veřejnosti.

Aby bylo možné toto zhodnocení provést, bylo nutné provést tyto kroky:
•

zjistit zájem dotazované veřejnosti o olympijské hry

•

zjistit preferovaná média pro získávání informací o olympijských hrách

•

provést analýzu článků v Mladé

frontě

Dnes a Hospodářských novinách a zjistit,

jakým způsobem o olympijských hrách informují

Práce by

měla

po

naplnění těchto cílů

podávají lidmi žádané informace a
sloužit především jako

ukázat, zda sledovaná

způsobem přitažlivým

pomůcka tištěným

médiím

při

pro

tištěná

čtenáře. Měla

média

by proto

následujících olympijských hrách

v tom, jak ještě vylepšit své zpravodajství. Mohla by ale pomoci například i Českému
olympijskému výboru a jednotlivým sportovním
propagace

méně

sledovaných sportovních

svazům při

odvětví právě

hrami.
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rozhodování o

zefektivnění

v souvislosti s olympijskými

3 Teoretická východiska
Ještě

bychom si

než

přikročíme

vysvětlit některá

proto, že se v praktické

k výzkumné

části,

tedy k hlavnímu tématu této práce,

některé

objevují

výrazy a pojmy, které by bez tohoto

nemusely být správně pochopeny. Protože tato práce zasahuje do
činnosti,

uzpůsobila

především

základní teoretická východiska. Je to nezbytné

části

jsem tomu i

členění

značné

několika

oblastí lidské

této kapitoly. Nejprve se v ní

marketingu a marketingovému výzkumu. Poté následují
Public relations, obory, které spolu do

měli

části

míry souvisí.

věnuji

zabývající se médii a

Závěr

kapitoly je

věnován

olympismu.

3.1 Marketing
Média,

speciálně

tisk, a olympijské hry, o kterých tato práce pojednává, jsou

jistým druhem produktu. A jako s každým jiným produktem se i s nimi obchoduje. Aby
byl tento obchod efektivní, je

zapotřebí

zvládnout všechny jeho aspekty. A

právě

to je

úkolem marketingu.
při

kterém jednotlivci

potřebují, prostřednictvím

tvorby, nabídky a

KOTLER (2001) definuje marketing jako sociální proces,
a skupiny získávají to, co si
směny

přejí

a co

hodnotných produktů a služeb s ostatními (17, s. 24).
Americká marketingová asociace zase uvedla následující definici marketingu (tu

rovněž

uvádí ve své knize KOTLER): Marketing (management) je proces plánování a

implementace koncepcí cen, propagace a distribuce idejí, zboží a služeb pro
směn,

vytváření

které uspokojují cíle jednotlivců a organizací (17, s. 25).
HORÁKOVÁ (1992) píše o marketingu přibližně toto: Současný marketing je

podnikatelskou koncepcí, která usiluje o nalezení rovnováhy mezi zájmy dvou poměrně
protichůdných

sil - zákazníka na jedné a manažera firmy na druhé

K tomu, aby mohli marketingoví pracovníci
různých nástrojů.

řádně

Jedním z nich je i marketingový výzkum.
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straně.

plnit své úkoly, využívají

3.1.1 Marketingový výzkum
O marketingovém výzkumu
opírá a celou řadu vědních

oborů,

můžeme říci,

že je to taková disciplína, která se

jako jsou například ekonomie, matematika, statistika,

sociologie, psychologie, informatika a mnoho dalších. Vedle toho si ale s postupem
času

vybudovala vlastní systém

postupů

informacemi. A jak se vyvíjí všechny
v oblasti

informačních

a

a metod pro práci s marketingovými

vědní

obory a rozvíjí se technika

komunikačních systémů,

především

vyvíjí se tím i samotný marketingový

výzkum.
Definic marketingového výzkumu najdeme v odborné
říká,

KOTLER (200 1) o marketingovém výzkumu
shromažďování,

literatuře

celou

řadu.

určování,

že je to systematické

analyzování a vyhodnocování informací, týkajících se

určitého

problému, před kterým firma stojí (17, s. 116).
Vedle toho PŘIBOVÁ A KOL. (1996) uvádí, že marketingový výzkum je
chápán jako funkce, která spojuje
pracovníkem

prostřednictvím

definování marketingových

spotřebitele,

a

veřejnost

s marketingovým

informací užívaných k zjišťování a

informací příležitostí

zákazníka a

problémů,

k tvorbě, zdokonalování a

hodnocení marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí a k zlepšení
pochopení marketingu jako procesu. Marketingový výzkum specifikuje požadované
informace podle vhodnosti k řešení těchto problémů,
řídí

a

uskutečňuje

proces

sběru

vytváří

dat, analyzuje výsledky a

metody pro

sběr

sděluje zjištěné

informací,

poznatky a

jejich důsledky (25, s. 13).
Do

třetice

se

můžeme

pro

vysvětlení

pojmu marketingový výzkum podívat

k HORÁKOVÉ (1992). Podle ní se marketingový výzkum zaměřuje zejména na rozbor
určitých

charakteristik trhu a analyzuje chování zákazníka.

Při

tom se opírá o informace

o firmě i o širším tržním prostředí a ty pak zpracovává a interpretuje.

3.1.1.1 Zdroje dat pro marketingový výzkum
Jak z těchto definic vyplývá, základem všech
získáváme z různých

zdrojů.

Základní

sekundární. KOTLER (2001) o nich píše
informace, které musejí být teprve

dělení zdrojů
následovně.

shromážděny

ll

výzkumů

jsou informace. Ty

informací je na primární a

Primární informace jsou původní

pro

určitou

specifickou výzkumnou

potřebu

nebo pro

určitý

takové, které již byly

výzkumný projekt. Naproti tomu sekundární informace jsou

shromážděny

pro

nějaký

jiný

s. 120). Mezi sekundární zdroje informací

účel

patří

a jsou i nadále k dispozici (17,

interní zdroje, státní publikace,

periodika a knihy a komerční údaje.
Další možné

vysvětlení

rozdílu mezi primárními a sekundárními zdroji

informací je takové, že primární údaje se

zjišťují

a

shromažďují

v souvislosti s řešením

aktuálního problému, zatímco sekundární obsahují už existující informace, které souvisí
s řešeným problémem jen zprostředkovaně.
HORÁKOVÁ (1992) dělí ještě sekundární zdroje dat na vnitřní a vnější. Vnitřní
zdroje dat pramení z běžného sledování marketingové

činnosti

firmy.

Vnější

zdroje dat

pocházejí z nejrůznějších publikací a zpráv (13, s. 75).
Existuje
způsob

několik

většinou

možností, jakým

způsobem

záleží na velikosti fmny a

informace získávat. Zvolený

samozřejmě

na jejích

fmančních

možnostech. Jak uvádí KOTLER (2001), malé firmy realizují marketingový výzkum
ekonomicky
docentů

nenáročným způsobem, například

angažováním

studentů, profesorů

a

vysokých škol na výzkumných marketingových projektech, využíváním

internetu nebo zkoušením

konkurentů. Nákladnější

už je využívání marketingových

organizací, které se dělí do tří kategorií:
-

výzkumné firmy poskytující informační služby

-

zakázkové firmy marketingového výzkumu

-

specializované firmy marketingového výzkumu (17, s. 118).

3.1.1.2 Proces marketingového výzkumu
V různých literaturách najdeme
provádět.

V zásadě mají vždy

ještě různě doplněny.

různé

postupy, jak marketingový výzkum

několik společných kroků,

Mezi základní kroky patří:

-

stanovení cíle výzkumu

-

určení

-

sběr

-

zpracování získaných dat

-

prezentace závěrů.

metod, které při výzkumu použijeme

informací
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které jsou u

různých autorů

Jednu z možných interpretací nabízí KOTLER (2001):
Specifikace
problému a
stanoveni
výzkumných
cll u

f--+

Sestaven1
plánu
výzkumu

~

Sběr

informaci

Analýza
informaci

~

Krok 1: Specifikace problému a stanovení výzkumných

~

cílů

Aby zadavatel výzkumu získal požadované informace, to znamená nic
než je pro

něj přínosné,

musí

přesně určit

Prezentace
výsledku

míň

ani nic víc,

a formulovat cíle daného výzkumu. Ne vždy

je ale možné určit cíle zcela přesně a srozumitelně.
PŘIBOVÁ A KOL. ( 1996) také píší, že součástí kvalitní přípravy výzkumu je i

vyslovení hypotéz,

předpokladů

zjišťovaných vztahů.

o povaze

Hypotéz, které by

výzkum potvrdit nebo vyvrátit. Slouží jako praktický nástroj, který
přeformulaci

měl

ulehčuje

marketingového problému do jazyka výzkumu, což nemusí být vždy

snadné (25, s. 33).
V tomto prvním kroku je také nezbytné posoudit

finanční

stránku projektu.

HORÁKOVÁ (1992) uvádí, že si především musíme položit otázku, zda na výsledky
výzkumu bude brán v dalším rozhodování

zřetel

(13, s. 80). Provedení výzkumu se

podle ní vyplatí jen tehdy, když očekávaný zisk převýší náklady, které jsou s výzkumem
spojené.

Krok 2: Sestavení plánu výzkumu
Při

sestavování plánu výzkumu musíme rozhodnout, jaké

informační

zdroje, výzkumné

postupy, metody, plány výběru a kontaktování respondentů použijeme.
Při rozhodování o metodách výzkumu si můžeme podle HORÁKOVÉ (1992)

vybrat ze tří přístupů- předběžný, popisný a kauzální výzkum (13, s. 80).
Předběžný

povahy a

téměř

výzkum použijeme tehdy, když je problém, který máme řešit, obecné

neexistuje

předběžná

znalost problematiky, o kterou bychom se mohli

opřít. HORÁKOVÁ (1992) k této metodě píše: Údaje, na kterých je výzkum založen,

jsou

čerpány

v převážné

míře

z odborných rešerší,
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případových

studií,

eventuálně

z rozhovorů vedených s jednotlivými
respondentů

spotřebiteli

nebo se skupinkami o

větším počtu

apod. (13, s. 81).

Nejčastěji

používanou metodou je popisný (deskriptivmJ výzkum. Jeho

účelem

je předložit přesná data o konkrétních aspektech trhu. Tady HORÁKOVÁ (1992) uvádí,
že výzkum odpovídá na soustavu

přesně

formulovaných

vědeckých

hypotéz. Vstupní

data jsou zajišťována většinou prostřednictvím průzkumů organizovaných dotazníkovou
akcí (13, s. 81).
Třetí
příčinný

možností je kauzální výzkum. Ten použijeme, pokud potřebujeme dokázat

vztah mezi

dvěma, popřípadě

i více

proměnnými veličinami.

Kauzální

výzkum, jak píše HORÁKOVÁ (1992), je prováděn zvláště formou experimentu, tzn.
studiem vlivu změn jedné skupiny
druhou skupinu
předmětem

faktorů,

faktorů,

které jsou považovány za příčinu změny, na

za předpokladu stálosti všech ostatních

skutečností,

jež nejsou

daného výzkumu (13, s. 81).

Jedním z nástrojů, který mohou výzkumníci použít, jak už bylo výše naznačeno,
jsou dotazníky. KOTLER (2001) je definuje takto: Dotazníky obsahují soubor otázek,
na

něž

mají respondenti odpovídat. Pro svou pružnost jsou

nástrojem pro

sběr

Krok 3:
Tato

část patří

nejčastěji

používaným

primárních informací (17, s. 125).

Sběr

mezi

informací

nejnákladnější.

Také se považuje za fázi, ve které se

dělá

nejvíce

chyb.

Krok 4: Analýza informací
Při

ní výzkumník

výskytu.

Může

zařazuje

zde použít

údaje do
různých

různých

tabulek,

statistických

třídí

je a

postupů,

zjišťuje četnost

také se

často

jejich

využívají

moderní kvantitativní metody.
Krok 5: Prezentace výsledků
Jedná se o poslední krok marketingového výzkumu. Prezentace vychází z analýzy
získaných dat. Pokud výzkumní pracovníci odevzdávají svým
výzkumu, musí tak učinit prostřednictvím ucelených,
doporučení.

verbálně

nadřízeným

formulovaných

výsledky
závěrů

a

HORÁKOVÁ (1992) zdůrazňuje, že výsledná zpráva musí mít velmi
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vysokou odbornou úroveň,

předávaný

stylisticky propracovaný text by
měly

měl

dokument musí být na výši i po stránce formální:
být doprovázen

přehlednými

tabulkami, které by

být z důvodu velmi rychlé orientace přepracovány také do grafů a

diagramů

(13, s.

87).
Tyto fáze marketingového výzkumu, které uvádí KOTLER (2001) jsou, jak už
bylo výše řečeno, pouze jednou z variant.
PŘIBOVÁ A KOL. (1996) zahrnuje do procesu marketingového výzkumu

následující:

Určen1 cíle výzkumu, definování výzkumného
problému, přf nos výzkumu

l
Zdroje dat

Metody a techniky sběru dat

Určeni

velikosti vzorku

Sběr

dat

Zpracování a analýza dat

Zpracováni a prezentace závěrečné zprávy

(25, s. 25)
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důkaz

Jako

různosti

pojetí marketingového výzkumu uvádím

ještě

orgaruzact

výzkumného projektu, který předkládá HORÁKOVÁ (1992):

Cil výzkumu

Metoda výzkumu

Priprava výzkumného projektu

Sběr

dat

Statistické zpracováni

interpretace výsledků výzkumu a doporučení

(13, s. 79)

3.1.1.3 Pilotní studie a předvýzkum
při

Než se
provést ještě
sběru

výzkumu dostaneme k samotnému

několik dílčích kroků. Těmi

informací a

předvýzkum.

jsou

sběru

například

měli

bychom

výběr

techniky

předvýzkumem

je podle

informací,

pilotní studie,

Rozdíl mezi pilotní studií a

DISMANA (2002) v tom, že cílem pilotní studie je zjistit, zda informace, kterou
požadujeme, v naší populaci
předvýzkumje

existuje a zda je dosažitelná. Oproti tomu

testem nástrojů, které ve výzkumu hodláme použít (8, s. 121 a 122).

Přínos

3.1.1.4

vůbec

marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování

Marketingový výzkum se provádí proto, aby pomohl k lepšímu a

efektivnějšímu

manažerskému rozhodování. O tom, zda bude výzkum opravdu přínosem, rozhodují
základní
řízení

věci.

dané

skutečně

dvě

Jsou jimi kvalita samotného výzkumu, ale také kvalita marketingového

společnosti či

organizace. Aby bylo manažerské rozhodování a

efektivní, musí nezbytně být splněny
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obě

tyto podmínky.

řízení

3.2 Média
Média a mediální komunikace,

ať

už si to

během

našeho každodenního života. Každý z nás
prostředek,

přiznáváme

nebo ne, jsou

dne narazí na

součástí

nějaký sdělovací

který mu dává určité informace.

Za médium se
zprostředkovává

obecně

považuje vše, co nám

informace. Takže médiem

může

sděluje,

nebo

přesněji

být i reklamní leták, kterých

nacházíme v našich poštovních schránkách každý den několik.
OSVALDOVÁ A KOL. (2001) média charakterizují jako na jedné straně
pouhého

zprostředkovatele

kulturních a sportovních a

zpráv a informací,
zároveň

především

jako sílu, schopnou

politických,

změnit

hospodářských,

obsah lidského myšlení,

doplnit nebo dokonce nahradit vzdělání a všeobecně kultivovat společnost (23, s. 9).
OSVALDOVÁ, HALADA A KOLEKTIV (2002) uvádí tuto definici: média,
masová média, masmédia (angl. mass media=hromadné

sdělovací prostředky)-

médií užívaných v procesu masové komunikace (22, s. 104). Podle
můžeme

mezi masová média zařadit noviny,

časopisy,

souhrn

těchto autorů

rozhlas a televizi, ale také knihu,

film, video, internet, letáky.

3.2.1 Studium médií
Pro tuto práci budou podstatná masová média,
denní tisk. Budou v ní podrobena zkoumání
výzkum by se dal

přeneseně označit

sdělení

přesněji tištěná

média,

konkrétně

týkající se olympijských her. Tento

studiem médií, které je samostatnou

vědní

disciplinou.
Obecně platí, píší BURTON, JIRÁK (2001), že studiem médií zvyšuje jedinec,

skupina
vztahů

či

celá

společnost

možnost kontroly nad tím, jaké interpretace

a hodnot média nabízejí (4, s. 14).

Zjednodušeně

světa,

by se tedy dalo

lidí,
říci,

dějů,

že se

studium médií podílí na zvyšování mediální gramotnosti obyvatelstva.
Snad nikdo nepochybuje o obrovské moci, kterou média mají.
podílí na

včlenění

jedince do

společnosti, čili

Především

se

socializaci, a na formování jedince. Také

mají vliv na vztahy, které ve společnosti panují. BURTON, JIRÁK (2001) to upřesňují
následovně.

Média -

zřejmě

- dokážou

utvářet
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a formovat to, co se jedinec dovídá o

světě,

a mohou být hlavním zdrojem myšlenek a názorů, jež se k němu dostávají. Média

dokážou ovlivnit jednání a uvažování lidí (4, s. 16).
Důvodem, proč

Jednak dávají

se zajímat o média, je také jejich obrovská ekonomická moc.

zaměstnání

velké

skupině

lidí, ale také jimi projde obrovské množství

peněz. Jako příklad uvádí BURTON, llRÁK (2001) Českou televizi, která v roce 1998

získala jen z koncesionářských
pramení hlavní

příjmy

poplatků tři

miliardy korun. U

komerčních

z reklamy (inzerce) a v případě novin a

médií pak

časopisů

také

z prodaných výtisků.

3.2.1.1 Jak se média studují
Stejně

jako spousta

oborů,

tak i mediální komunikace odporuje intuitivnímu

poznání. Data, která jsou ověřitelná, tak můžeme získat pouze za použití vhodné metody
práce. Tu volíme na základě toho, na jaké otázky má studium odpovědět.
BURTON, llRÁK (2001) píší, že studovat média znamená osvojit si různé
metody, sjejichž pomocí je možné zkoumat
médií (nejen jejich výstupy, náklady
platnost je

ověřitelná.

ověřených poznatků
Při

či řídící

nejrůznější

aspekty existence a chování

struktury) a docházet k poznatkům, jejichž

Studium médií je obor, který má k dispozici

a svůj

rejstřík

svůj

soubor již

metod práce a výzkumu (4, s. 27).

studiu médií se ale nesmíme

soustředit

pouze na výsledný produkt, i když ten

je nejdostupnější. Podle BURTONA, llRÁKA (2001) je třeba věnovat pozornost i
následujícím věcem:
-

institucím, jež vlastní, řídí a fmancují média

-

systémům

výroby, které sestavují výsledná sdělení

(včetně různých

použitých technologií)
-

kontextu vzniku a nabídky, tedy podmínkám, za nichž jsou tato

sdělení

v médiích sestavována (včetně "hrubého materiálu" z něhož sdělení vzniká)
-

vlastnímu produktu, tedy výslednému sdělení, které je vyrobeno a nabídnuto
k distribuci, a významům,ježjsou v něm obsaženy

-

publiku, jež celému produktu přisuzuje nějaký smysl

-

sociálnímu, ekonomickému, politickému a kulturnímu kontextu, v němž je
sdělení přijímáno

a chápáno (4, s. 28).
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V rámci mediálních studií rozlišujeme

dvě

základní metody zkoumání. Jedná se

o metody analýzy médií a metody výzkumu médií. Rozdíl mezi těmito

dvěma

metodami

popisují BURTON, JIRÁK (2001) tak, že metodami analýzy médií se rozumí především
možné

přístupy

popřípadě

ke kritickému vyhodnocení role médií ve

jejich

účinků

na

příjemce

společnosti,

jejich fungování,

(4, s. 31). Oproti tomu metody výzkumu ukazují

spíš na rozdílné způsoby smýšlení o médiích.
Mezi metody analýzy médií

můžeme zařadit například

sémiotickou analýzu,

psychoanalytický kriticismus a sociologickou analýzu. Vedle toho mezi metody
výzkumu médií
sběrné

patří

deníkový výzkum, obsahová analýza, hloubkové rozhovory,

rozhovory, rozbor sociálních rolí, rétorická

(výpovědní)

analýza, rozbor

sekundárních zdrojů a řada dalších.

3.2.1.2 Historie výzkumu médií
Ačkoliv výzkum médií má v řadě zemí dlouhou tradici, v České republice (a

bývalém Československu) tomu tak není. V období po druhé světové válce se totiž
rozvíjelo studium médií dost
zkoumání

různých aspektů

jednostranně.

A i když lze najít

v souvislosti s médii, o

skutečném

dílčí

práce týkající se

výzkumu médií

hovořit

ne lze.
BURTON, JIRÁK (2001) uvádí k této skutečnosti toto: Tam, kde se mělo
ustavovat moderní studium médií (a ta- pod

označením

informace a propagandy"- byla pochopitelně pro stabilitu
se prosazovala
efektivitu

především

působení

žurnalistických

(zvláště dělnického

a

"prostředky

společnosti

velmi

"marxistická teorie žurnalistiky" zajímající se

novinářské

činností

PMIP,

nejpodrobnější

práce, o co

produktů (především

v tzv. "teorii

masové

důležitá),

přednostně

o

výklad jednotlivých

žánrů")

a o studium

dějin

a komunistického) tisku (4, s. 31 ).

V devadesátých letech se situace
mediálního trhu, které byly

komerčně

výrazně

zlepšila.

orientované. Ale i

Začaly
přes

se

provádět

výzkumy

to všechno se relevantní

studium médií ustavovalo velmi pomalu. První univerzitní obor, který se věnoval studiu
médií, byl na

Univerzitě Karlově

v Praze akreditován až v roce 1993, pod názvem

Masová komunikace a žurnalistika. Univerzitní výzkumné
zaměřovalo

pracoviště,

které se

na studium médií, Centrum pro mediální studia CEMES, bylo založeno

v roce 1997.
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3.2.2 Publikum
Pro všechna média jsou

stěžejní příjemci

médium si vybírá, na jaké publikum se
příjemce,

nebo naopak se

produkt oslovit

početnou

a

zaměřit

na

různorodou

jejich

zaměří.

předem

sdělení, čili

Mohou si zvolit

publikum. A každé

například

masového

vybrané publikum. Má-li mediovaný

skupinu (masu)

čtenářů, posluchačů či diváků,

píší BURTON, llRÁK (2001), musí jim nabídnout taková sdělení, jež budou přijatelná
největší počet

pro co

společenským

lidí s nestejnými zájmy, nestejným

vzděláním

a nestejným

postavením (4, s. 109).

Zatímco u první skupiny jde tedy o získání co

největšího

publika bez ohledu na

jeho vlastnosti, ve druhém případě jde o získání konkrétního publika.

3.2.3 Funkce médií
BURTON, llRÁK (2001) tvrdí, že mluvíme-li v souvislosti s médii o jejich
"funkcích", zkoumáme, k čemu média mají doopravdy být, co

skutečně dělají

a jaký se

zdá být účel jejich existence (4, s. 140).
Funkce médií

přitom

mohou být

různé

podle typu

uspořádání společnosti,

politických, sociálních, ekonomických podmínek nebo kulturního kontextu. Média mají
podle BURTONA, llRÁKA (2001) tyto funkce:
-

zábavní

-

informační

-

kulturní

-

sociální

-

politickou (4, s. 142, 143)

Zábavní funkce Média mají publikum rozptýlit,

potěšit

a odvést pozornost od

vážných sociálních problémů.
Informační

funkce Média poskytují informace o okolním

světě,

čímž

napomáhají publiku v utváření představ o světě.

Kulturní funkce Média dávají publiku materiály odrážející kulturu národa a
zároveň

se stávají její součástí.

Sociálnífunkce Média předkládají publiku příklady ze života společnosti.
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Politické funkce Média poskytují publiku

představu

o událostech, aktivitách a

tématech v politice.

3.2.4 Účinky médií
Vycházejme z předpokladu, že média
člověka

přímo, popřípadě nepřímo, ovlivňují

přesvědčení či představách.

v jeho chování, postojích,

Tento

předpoklad

potvrzuje moc médií. BURTON, llRÁK (2001) píší, že média mají na publikum účinný
vliv.

Přes

veškerý výzkum vlivu médií je ale

na jednotlivce či
účinky

společnost spolehlivě

mimořádně těžké

krátkodobých

účincích,

ověřitelnými

metodami.

člověka působit krátkodobě či dlouhodobě.

myslí se tím takové

po vyslechnutí nebo přečtení určitého

účinky

prokázat (4, s. 347). Což ale neznamená, že tyto

neexistují, pouze je nelze dokázat vědecky
Média mohou na

jakékoliv jejich

účinky,

Pokud se mluví o

které jsou vyvolány

bezprostředně

sdělení.

S postupem času se ale od teorie krátkodobých účinků médií ustoupilo. V úvahu
se

začaly

době

brát dlouhodobé

účinky.

a projeví se spíše ve

V této teorii platí, že

změně postojů

a

názorů,

účinky

se dostaví až po delší

než v bezprostředním chování

publika.
Vedle

těchto

dvoustupňového

působí

teorií

existuje

ještě

několik

dalších,

například

teorie

nebo vícestupňového toku komunikace, která spočívá v tom, že média

na určitou osobu, tzv. názorovou autoritu, která přenáší na ostatní

členy

skupiny

interpretaci mediálních sdělení.
BURTON, llRÁK (2001) uvádí také řadu předpokládaných účinků médií:
-

změna

postoje, myšlení a poznávání

kolektivní reakce/morální paniky
-

individuální reakce/emocionální odezvy

-

nastolování agendy (média jsou schopna určit hierarchii témat, která jsou pro
společnost

-

i jednotlivce důležitá)

odcizení
znecitlivění

(vychází z předpokladu, že pokud je někdo

vystavován působení médií,
učení

citově vůči němu

znecitliví)

(média mohou lidem předávat nové poznatky)
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soustavně

-

socializace

-

společenská

-

definování

kontrola

skutečnosti

posilování dominantní ideologie
zpětný (recipročnť) účinek

-

zájmu médiť,
-

(to, že se stane nějaká skutečnost předmětem

ovlivňuje průběh

dané události)

trivializace.

3.2.5 Sportovní žurnalistika
Jak už samotný název
novinářské
existujť

vypovťdá,

práce, která pojednává o sportu a pohybových aktivitách. Ve

na tuto práci různé názory.
druzť

povolání,

je sportovní žurnalistika takovou oblastní

Zatťmco

se ke sportovní žurnalistice

společnosti

jedni ji uznávajť a berou jako jakékoliv jiné
stavť odměřeně, zpochybňujť jejť

význam a

práci sportovních žurnalistů zlehčujL A neděje se tak pouze v našť zemi. BOYLE (2006)
cituje z článku Andrew Bakera
sportovnť novinář.

zprávy a
lidé,

články,

kteřť dělajť

koníček

Sleduji všechny druhy

které

vycházť

ve všech

zemťch,

poté o nich

pťši

zaměstnání.

Ale

o tom

nechtějť

slyšet, jsou nevrlL
řťkajť:

vedle ochutnávání piva. Lidé

"Je to

vťc

než práce, není to tak?" (3, s. 1). ·

žurnalistiku

pohlťženo

pťše,

jako na

žurnalistiky a odlehčeného psaní.
Ať

které

sportů

důležitá povolánť

řazeno napřťklad

BOYLE (2006) dále

Kromě

v britském The Daily Telegraph: Jsem

v novinách. Je to dobré a privilegované

respektovaná a

Psaní o sportu je

otištěného

už ale

odpůrci

že i v žebřťčku
něco

méněcenného,

Přeneseně je

nazýváno

sportovní žurnalistiky

jiného je

nesmťrně důležitá

sponzorujť

sportovce, kluby

novinářských profesť

řťkajť

je to prý

sportovnť

oddělení

lajdácké

oddělenťm hraček.

cokoliv, jedno jť

pro oblast sponzoringu.
či

je na

sportovní akce

Nejvťce

upřťt

nemohou.

jsou totiž firmy,

vidět právě prostřednictvťm

masových médiL
Ve Velké Británii vyšlo v poslední

době několik publikacť, věnujťcťch

sportovní žurnalistice, ovšem pouze té ostrovní.

Patřť

mezi

ně právě zmťněný

se

autor

Raymond Boyle a jeho kniha Sports journalism: context and issues nebo kniha Phila
Andrewse Sport Journalism: A practical introduction.
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V

českém prostředí

věnujících

především

nalezneme

na internetu

několik příspěvků

se spojení sport a média. Podobné ucelené publikace jako jsou

zmíněné,

anglicky psané, ale bohužel chybí.
Pojďme

se

teď zaměřit

na olympijské hry, které jsou pro tuto práci podstatné.

Ani tady jsem nebyla v hledání literatury a
vztahu média a olympijské hry
několik příspěvků,

jako

materiálů zaměřených

úspěšnější. Opět

napři1dad

jsem

při

na problematiku

hledání na internetu našla

ten na webových stránkách Mezinárodní asociace

sportovního tisku (AIPS) nazvaný Olympismus a média ve století změn (Olympism and
the Media in a century of change), který se vztahuje

opět

k Velké Británii a pojednává o

britských novinářích, kteří v uplynulém století psali o olympijských hrách. Žádný
ucelený materiál na toto téma jsem ale ani tentokrát nenašla.

3.2.6 Novinové útvary
Pokud
příspěvků,

čtenář otevře

noviny a

začne

jimi listovat, narazí na velkou spoustu

které se od sebe liší. A to nejen tématem, o kterém pojednávají, ale také

způsobem, jakým jsou napsány. BURTON, JIRÁK (2001) píší o novinových žánrech.

Jedná se o ustálené, opakující se typy či kategorie mediálních produktů vyznačujících se
společnými

rysy (tématickými,

kompozičními či

formálními), jako jsou

kupři1dadu

zpráva či špionážní román. Žánr je tedy stabilizovaný textový vzorec s očekávaným
uspořádáním

s metodou

(4, s. 160).

přístupu

Zároveň

ale tito

autoři upozorňují,

k realitě a také ne se styly. Jako

že nelze

příklad

zaměňovat

žánry

uvádí dokument, jakožto

metodu přístupu k realitě vstupující do nejrůznějších žánrů.
Oproti tomu OSYALDOVÁ, HALADA A KOL. (2002) označují žánr jako
druh, sloh, styl; v užším smyslu konkrétní vymezení novinářského útvaru (22, s. 219).
V novinách

můžeme

objevit následující útvary, jejichž charakteristiku uvádí

OSYALDOVÁ, HALADA A KOL. ve své encyklopedii. Při zpracování obsahové
analýzy budu velkou

část těchto pojmů

používat, a proto považuji jejich

vysvětlení

za

důležité.

Novinových

útvarů

je velké množství. Jelikož ale tato práce pojednává o

olympijských hrách, kterými se zabývá

především
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sportovní žurnalistika, vybrala jsem

hlavně

ty útvary, které můžeme nalézt na sportovních stránkách novin. Na začátek jeden

útvar, který popisuje OSVALOVÁ A KOL. (2001):

feature

- druh publicistického textu, používaný v souvislosti s investigativní

žurnalistikou a jako druh reportážní tvorby, kdy se jeho
fakta z

archivů,

odborných

pramenů či

tvůrce

snaží získat jedinečná

vlastního pozorování a kdy skládá vzevrubný

obraz konkrétní události se všemi možnými dopady na veřejnost (23, s. 49).
V překladu toto slovo znamená rys, znak Na
k tomuto útvaru

zařazovat

(aspekt), popřípadě

základě

toho budu

i takové texty, které se budou

několik málo aspektů,

při

obsahové analýze

zaměřovat

na

určitý

konkrétní události.

fejeton - je chápán jako specifický publicistický žánr. Jako druh novinového
býval nazýván

rovněž

podčárník,

rys

podval apod. Byl klasickým

subjektivní publicistiky s dominantním názorem tvůrce na jeden fakt,

článku

představitelem

umocněný

lehkou

stylistickou formou. Správný fejeton graduje do pointy, využívá ironie i sarkasmu (22,
s. 61).

fotografie vrstvu

způsob

zobrazování

prostřednictvím

objektů působením světla

fotografického

přístroje

na fotografickou citlivou

(22, s. 64). Rozlišuje se fotografie

agenturní, digitální, dokumentární, titulní (na titulní

straně

novin), žurnalistická (místo

textuje informace sdělena fotografií) nebo třeba sportovní.

glosa - žurnalistický druh se svérázným publicistickým akcentem, v němž se odráží
jediná otázka
vyjasněno.

či

problém a jehož

Autor komentuje,

často

řešení

je pouze

naznačeno,

nikoliv

definitivně

ironicky, vzniklou situaci (22, s. 75). Dnes

patří

k nejdrobnějším komentativním novinovým textům.

interview- neboli rozhovor. Žurnalistická metoda, jak získat informace. Jde o dialog
otázek a

odpovědí,

v němž

partneři

na rozdíl od diskuse mají

tazatele a odpovídajícího. (... ) Rozhovor iniciuje

novinář,

jasně

stanovené role

který volí téma interview,

klade otázky, zachycuje atmosféru setkání a osobitost zpovídaného, zaznamenává a
zpracovává odpovědi,
Co je ale

může

důležité, novinář

tedy ovlivnit řazení i

nesmí měnit smysl

konečnou

formu

odpovědí

(22, s. 82).

sdělení.

jednosloupek- jakýkoliv žurnalistický materiál vysazený najeden sloupec (22, s. 86).
medailon- portrét osobnosti,

subjektivně laděný,

základní biografické údaje (22, s. 103).
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charakterizuje danou osobnost, uvádí

noticka - drobná až

jednovětá

zpráva o událostech a jevech, kterým se

nepřipisuje

zásadní význam (22, s. 115).

popisek -

označení

obrázkem nelze
vyčíst

textu k fotografii

či

plně vyjádřit. Neměl

jiné ilustraci, který

vysvětluje

a

doplňuje

to, co

by opakovat informace, které lze z fotografie

(22, s. 135).

referát - druh

článku, líčící

bez

komentářů

událost, které byl

průběh děje. Uplatňuje

zachycuje jak fakta, tak chronologický

novinář přítomen;

se i ve sportovní rubrice,

kde zaznamenává průběh utkání včetně branek a výsledků (22, s. 152).

reportáž - publicistický žánr,
slyšené

či

vizuální

podobě.

svědecká výpověď

Spojuje v

sobě

konkrétního zážitku v písemné,

aktuální

informační

a názorovou složku,

vychází bezprostředně z nezvyklé situace, jíž byl autor většinou osobně přítomen (22, s.
154).

story - neboli

příběh;

druh textu, který se vztahuje k

určité osobě,

jejíž příběh je

něčím

zajímavý. Je to povídání s danou osobou, lišící se od rozhovoru tím, že není psáno
formou otázka-

odpověď,

ale

střídá

se zde povídání ve

třetí osobě

jednotného

čísla

s přímou řečí.

zpráva novinová - informace o události nebo jevu, který se stal nebo nestal, stane nebo
nestane, odpovídá na základní otázky kdo, co, kde, kdy,
Zachovává

věcnost, přesnost,

úplnost, spolehlivost,

rozšířená

včasnost

zpráva na jak a

proč.

a citovou neutrálnost (22,

s. 215).

3.2. 7 Pojmy používané v žurnalistice
Ještě

než se dostaneme k samotné výzkumné

pojmy (výrazy), které se v žurnalistice používají.

Některé

noviny, o kterých především tato práce pojednává. A
profesní,

novinářský

části,

je potřeba si

z nich jsou typické

některé

bývají

slang.

3.2. 7.1 Základní pojmy
-tak, jak je vysvětlují OSVALDOVÁ, HALADA A KOL: (2002):
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vysvětli některé
právě

označovány

pro

také za

časopis

- tiskovina, vycházející pravidelně, v určitém místě, která má nejméně

půlroční
větší

a nejvíce jednotýdenní periodicitu. Od deníku se liší menší aktuálností,
podrobností probíraných témat a grafickou úpravou (22, s. 38).

deník-

obecně průběžný

záznam denních nebo chronologických událostí. Vztaženo na

noviny- noviny vycházející denně, obsahující zpravodajství i publicistiku (22, s. 44)

internet- celosvětový systém propojení počítačových sítí poskytující účastníkům celou
škálu služeb. Dnes důležitý nástroj získávání žurnalistických informací od nejrůznějších
zdrojů

(22, s. 81 ).

teletext -

telekomunikační informační

služba, vysílání textu prostřednictvím televizního

signálu (22, s. 189).
umožňující přenos

televize - audiovizuální masové médium

obrazové a zvukové

informace (22, s. 189).

3.2. 7.2 Další výrazy

background - ve

zprávě

kontext nutný pro pochopení oznamované

skutečnosti

(22, s.

29). K jeho tvorbě se mohou využívat informace z již dříve vydaných zpráv.

bulvár-

původně označení

kolemjdoucí vyvoláváním
pro neseriózní,

neověřený,

přímo

kameloty na ulicích, lákajících

senzačních titulků. Postupně

se toto slovo stalo synonymem

novin prodávaných

hovící vkusu ulice, laciný a pokleslý typ novin

či časopisů

(22, s. 32).

bulvární - jakékoliv neseriózní médium, které

přináší

neověřené

informace,

specializuje se na senzace a podává je jednoduchou a zábavnou formou (22, s. 32).

domicil - v žurnalistické praxi zeměpisné označení místa, kde došlo k popisované
události nebo jiné místo

označení, často

místo zpracování či odeslání zprávy (22, s. 50).

otvírák - neterminologické označení textu zalomeného v horní části první stránky novin
Právě

nebo jakékoliv další strany (22, s. 123).

otvírák je považován za

nejprestižnější

text, protože přiláká čtenáře, diváka nebo posluchače jako první.

rubrika - místo v novinách

označující

pravidelné

záhlavím, spojené společným tématem nebo

strana titulní- strana na začátku novin a

umístění materiálů

společným zaměřením

časopisů,

společným

(22, s. 164).

která se řídí jak obecně uznávanými

zákonitostmi periodik, tak i vnitřním členěním (22, s. 178).
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pod

titulek - nadpis a u většiny tiskovin obvykle i hlavní poutač. Má informační,

orientační

i estetickou funkci. Titulky jsou podle tvaru a významu jednoduché, složené,
kombinované a stabilní (22, s. 195).

složený titulek - má

kromě

hlavm'ho

ještě

nadtitulek (obsahuje krátké

obsahu), podtitulek (rozvádí hlavní titul dalšími
(22, s.195).
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stručnými

informacemi),

zobecnění
popř.

obojí

3.3 Public relations
Pojítkem mezi výše

relations,
cílům

zkráceně

zmíněnými

oblastmi, tedy marketingem a médii, jsou public

PR, neboli v překladu vztahy s veřejností. V kapitole

věnované

této diplomové práce uvádím, že by její výsledky mohly napomoci

zefektivnění

propagace

některých méně

propagace je mnohdy úkolem právě

sledovaných sportovních

oddělení

odvětví.

A

právě

při

tato

PR.

Definice PR podle Philipa Leslyho, jak ji uvádí POSPÍŠIL (2002) zní takto:
Public relations jsou vědou a uměním, jak chápat, vytvářet a
Jejich hlavním nástrojem jsou hromadné

ovlivňovat veřejné mínění.

sdělovací prostředky.

zahrnují prvky psychologie, politiky, ekonomiky,

Public relations v

společenského

sobě

pohybu a další složky,

avšak stojí mimo ně (24, s. 6).
Jiný výklad pojmu public relations nabízí ŽÁK A KOL. (1999), kteří říkají, že je
to

záměrné,

plánované a vytrvalé úsilí navazovat a udržovat vzájemné porozumění mezi

organizací a její veřejností (29, s. 587)
Vztahy s veřejností zahrnují velké množství aktivit od sponzorování až po
ovlivňování

médií. KOTLER (2001)

semináře, výroční

řadí

k PR aktivitám

články

v novinách, projevy,

zprávy, charitativní dary, sponzorování, publikace, styky s místními

komunitami, lobbování, prezentace v médiích, firemní

časopisy

(17, s. 542).

PRjsou součástí marketingového mixu, který tvoří:
-

produkt

-

cena

-

distribuce

-

propagace
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a slavnostní události

Poslední

zmíněná součást

marketingového m1xu propagace zahrnuje podle

POSPÍŠILA (2002) tyto prostředky:
-

reklama

-

podpora prodeje

-

přímý

-

prodejní personál

-

public relations (24, s. 3)

marketing

Public relations

můžeme

přiřadit

aktivitám. To jsou takové aktivity, za

instituce, produktu a

podobně

něž

k takzvaným podlinkovým reklamním
podnik neplatí. V případě uvedení

sdělovacích prostředcích

ve

určité

se tedy nejedná o placenou

inzerci, ale jsou zmíněny v běžných redakčních materiálech.
Nejlepší

způsob,

sdělovacích prostředků,
vhodnější

jak vybudovat vztahy s veřejností, Je

prostřednictvím

tedy televize, rádia, novin a internetu. Pro malé firmy je

využít novin a rádií,

především těch

s místní

působností

a také internetu. Do

celostátních televizí se totiž prosazuje velmi obtížně.
Vedle pojmu public relations narazíme v mnoha knihách a publikacích také na
pojem media relations, tedy vztahy s médii. CAYWOOD (2003) je charakterizuje jako
verbální i neverbální komunikaci
prostředků

prostřednictvím sdělovacích

osvědčených

(5, s. 67). Pro to, aby byla media relations efektivní, musí organizace

pochopit zásadní rozdíly v přístupech, ale také
prostředků.

a jiných

potřebách

jednotlivých

sdělovacích

Ty jsou totiž například u denru'ho tisku jiné než u obchodních časopisů nebo

informačních bulletinů.

přizpůsobují

Zatímco deníky zpracovávají velké množství témat a svůj obsah

aktuálnímu

dění,

ostatní

zmíněné

se

omezenému množství témat. Také mají na rozdíl od

věnují

pouze jednomu nebo

deníků

mnohem více

času

na

zpracování informací.
Ale

ačkoliv

to vyžaduje

určitou

strategii a

umění,

je nutné média pro svou

propagaci využívat. Jak již bylo výše zmíněno, mají obrovský vliv na veřejnost.
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3.4 Olympijské hry
Olympijské hry jsou jednoznačně fenoménem. A je tomu tak
dobu jejich obnovené existence. Celá
olympijských hrách v Aténách bylo
místě,

řada

sportovců

sportovců

téměř

po celou

(na posledních letních

dokonce 1O 500) se schází na jednom

aby v různých disciplínách bojovali o cenné olympijské medaile.
Hry jsou fenoménem jednak pro sportovce samotné, i když se najdou i takoví,

kteří

dají

přednost před účastí

na nich

raději odpočinku,

ale jsou fenoménem a atrakcí i

pro diváky. Díky tomu se staly také výborným obchodním artiklem. Ale o tom všem se
zmíním ještě dále.

3.4.1 Historie olympijských her
3.4.1.1 Hry v antice
Kolébkou olympijských her je antické Řecko. Řekové již ve starověku rádi
soutěžili

a předháněli se v tom, kdo z nich je lepší. A to nejen ve sportu. Známý je řecký

pojem kalokagáthia neboli rovnováha mezi

tělesnými

a duševními schopnostmi

člověka. Řečtí muži byli vychováváni k houževnatosti, vytrvalosti, statečnosti, byla u

nich rozvíjena snaha být co nejlepší, ale zároveň pěstovat úctu k ostatním.
A právě v upevňování těchto snah jim pomáhaly různé hry, které se v Řecku
pořádaly. Z těch nejznámějších uvádí HOKŮV, ZEMAN (2006) čtyři, které neměly

pouze lokální význam. Isthmické hry poprvé
výpravy proti
Apollónova
múzické
naším

lupiči

vítězství

nad drakem Pythónem. V tomto

soupeření, soutěžilo

ty, které byly

Théseus po návratu z vítězné

Skirónovi. Pýthijské hry, nebo také delfské hry vznikly na

vítězství

letopočtem

uspořádal

bylo

se jednalo z počátku o

se tedy v hudbě a přednesu básní a až kolem 6. století před

doplněno

pořádány

případě

počest

sportovními závody. Dalšími významnými hrami byly

v Nemeji u chrámu boha Dia. Každé dva roky tady oslavovali

Hérákla nad nemejským lvem. Každé

čtyři

panhelénské hry. Tyto byly tak populární, že se svým

roky se zde potom konaly
věhlasem přibližovaly věhlasu

olympijských her. Ty se odehrávaly v osadě zvané Olympia v Élidě na Peloponéském
poloostrově

a podle

pověsti

byly

uspořádány
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na

počest

Pelopova pohr1m. V 8. století

před

naším letopočtem získaly

celořecký

charakter. Od roku 776 před naším

letopočtem

jsou oficiálně olympijské hry datovány. Jde však pouze o první hry, které lze historicky
doložit a to na

základě

začala

toho, že od tohoto roku se

vítězů.

zaznamenávat jména

Prvním vítězem, o kterém jsou zmínky, byl kuchař Koroibos z Élidy.
Všechny

čtyři

spojovaly dohromady

měly

antické hry
řecký svět,

zvláštní význam, který

který byl jinak

rozdělen

spočíval

na celou

v tom, že

řadu měst.

Díky

hrám se Řecko stávalo jednolitým státem.
Tehdy,

stejně

jako je tomu dnes, se olympijské hry konaly jednou za čtyři roky.

Doba mezi hrami se nazývala olympiáda a byla

označována jménem

vítěze.

posledního

Co bylo pro tehdejší dobu podstatné, bylo to, že v průběhu, ale také už

tři měsíce před

zahájením olympijských her, byl vyhlášen takzvaný božský mír (ekecheira) a v této
době nesměly

být vedeny žádné války.

Antické olympijské hry

měly

odlišná pravidla od

těch

dnešních.

Především

se

jich mohli zúčastnit pouze svobodní a bezúhonní Řekové (později také Makedonci a
Římané). Naopak přísný zákaz účasti měli ženy, otroci a cizinci.

Rozdíl byl také v počtu

soutěží.

V roce 776

jediná -

běh

například

známý pětiboj (pentáthlon), zápas a jiné.

před

naším

na jeden stadion (vzdálenost 192,27 metru).

V roce 394 našeho

letopočtu

se ale konaly poslední

letopočtem

byla pouze

Později přibývaly

starověké

další,

olympijské hry.

Římský císař Theodosius I. je totiž prohlásil za pohanské a barbarské. Dokonce zakázal

i vstup do samotné Olympie, aby nedošlo k jejich oživení.

3.4.1.2 Oživení myšlenky: novodobé olympijské hry
Než došlo k obnovení olympijské myšlenky, trvalo to celých 1 500 let, i
že o oživení her se snažilo už od renesance mnoho lidí. Tím, kterému se to
povedlo, byl francouzský baron Pierre de Coubertin (1.1.1863,

Paříž

přesto,

skutečně

- 2.9.1937,

Ženeva). Tento vystudovaný pedagog, jak uvádí DESCHAMPSE, DUFOURCQUE A
KOL. (2003), se už od mládí

aktivně věnoval

sportu (box, šerm, jezdectví, veslování,

jízda na koni a na kole). Vliv na něj měla i návštěva Řecka a jeho antická minulost,
především

jej oslovila

řecká

kalokagáthia. Coubertin usoudil, že francouzská mládež

potřebuje vedle duševní procvičovat i tu fyzickou stránku. Šlo mu o to, aby měli

studenti zdravější základy. HOKŮV, ZEMAN (2006) píší, že měření zdatnosti mělo
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podle Coubertinova názoru vést k dorozumění a obecnému respektu, a to bylo
důvodem, proč

usiloval o co nejširší mezinárodní rozvoj olympismu, jenž by byl

v rámci zdokonalování

člověka

školou šlechetnosti a mravní

čistoty

(12, s. 10).

Coubertin zastával také názor, že sport, a především potom ten olympijský, by mohl být
sílou, která by

svět přiměla
chtěl

Coubertin

k míru.

u novodobých olympijských her navázat na jejich antickou
představil

podobu a ducha. Svou koncepci

25. listopadu 1892 na

pařížské Sorboně.

Podle DESCHAMPSE, DUFOURCQUEA A KOL. (2003) tehdy baron prohlásil: Moji
posluchači

v

Opeře

považují Olympijské hry za cosi dávno mrtvého, co se objevuje už jen

(7, s. 10).

O necelé dva roky

později,

v červnu 1894, se konal mezinárodní kongres

nazvaný Kongres pro obnovení olympijských her. Na
návrhy

jednomyslně přijaty.

něm

byly všechny Coubertinovy

Byly schváleny základní principy her a ustanoven

Mezinárodní olympijský výbor (Comité Intemationala Olympique - CIO). Ten

měl

v počátku 13 členů a jedním z nich byl i Čech Jiří Guth (později se podepisoval jako Jiří
Stanislav Guth-Jarkovský), jeho předsedou byl Řek Dimitrios Bikelas.
Poté, co se Coubertin

dozvěděl

o

podpoře

jeho myšlenky, pronesl, jak píší

DESCHAMPS, DUFOURCQUE A KOL. (2003): Dnešního
všech

koutů

světě. Záře

zprávu, že po

radostného

A mohly se

několika

začít připravovat

uskuteční

již o

čtyři

roky

roznesl telegraf do

olympismus znovu na

dvacátého století (7, s.ll ).

první novodobé olympijské hry.

prvními hrami ty v Paříži v roce 1900 v rámci
rozhodnuto, že se

řecký

staletích absence je

očekávání osvětluje počátek

večera

světové

dříve-

Původně měly

být

výstavy. Nakonec bylo ale

v řeckých Aténách, hlavním

městě

země, v níž olympijské hry vznikly. Podle dvojice autorů HOKŮV, ZEMAN (2006) se

konaly od 6. do 15. dubna 1896 a
kteří soutěžili

zúčastnilo

se jich 311

sportovců

ze 13 zemí

v ll sportech (atletika, cyklistika, gymnastika, sportovní

střelba,

světa,

plavání,

šerm, vzpírání, tenis, zápas, veslování ajachting).
Vedle toho, že se tehdejší olympijské hry lišily v počtu
zde ještě jeden výrazný rozdíl.

Stejně

jako ve

starověku

sportů

a

sportovců,

se her mohli nejprve

byl

účastnit

pouze muži. Ženy soutěžit nesměly. Proti jejich účinkování byl dokonce i sám
Coubertin. DESCHAMPS, DUFOURCQUE A KOL. (2003) uvádí, že baron na toto
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téma pronesl: ... nezajímavé, neestetické a nesprávné. I přes to se ale ženy her zúčastnily
už o čtyři roky později v Londýně, i když jen ve dvou disciplínách -tenisu a golfu.

Rozdělení

3.4.2

olympijských her

Po svém obnovení se olympijské hry konaly,

stejně jako

v antice, jednou za čtyři

roky. Na rozdíl od starověku se ale číslují, jak píší HOKŮV, ZEMAN (2006), průběžně
římskými

číslicemi

(například

hry v Aténách 2004 nesly název Hry XXVIII.

olympiády), a to bez ohledu na to, zda se
v Aténách měly v

označení,

že jsou 28., ve

uskutečnily či

skutečnosti

nikoliv. Takže poslední hry

ale byly 25.

Od roku 1924 se vedle letních her konají i zimní olympijské hry. První se
uskutečnily
Zpětně

v Chamonix ve Francii

původně

jako Mezinárodní týden zimních

sportů.

byly ale prohlášeny za první zimní olympijské hry. Až do roku 1992 se letní a

zimní hry konaly ve stejném roce. Od tohoto data je to ale tak, že se konají

střídavě

ob

dva roky.
U zimních olympijských her je ale praxe v číslování, na rozdíl od letních,
taková, že se
proběhly

v

číslují

Turíně

uskutečnily.

pouze ty hry, které se opravdu

V roce 2006 tak

Hry XX. zimní olympiády.

3.4.3 Olympijské symboly
Olympijské hry si za dobu své obnovené existence
které jsou dnes s hrami
téměř

neodmyslitelně

každý, kdo je uvidí,

může říci,

spjaty.

Některé

vytvořily několik symbolů,

z nich jsou

všeobecně

známy a

že se jedná o olympijský symbol. Jiné jsou známy

méně.

K olympijským
olympijský

oheň,

symbolům

patří:

olympijské kruhy,

olympijské heslo a olympijská hymna. Na

olympijská vlajka,
základě

informací

HOKŮV, ZEMANA (2006) a MULLERA (2000) můžeme vytvořit následující

charakteristiky.

Olympijské kruhy- tento symbol je
symbolizují soudržnost
mohou být buďto

tvořen pěti vzájemně

pěti kontinentů

černobílé

a setkání

sportovců

nebo barevné. Barevné kruhy
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propojenými kruhy, které

tvoří

z celého

světa.

Kruhy

tyto barvy: modrá, žlutá,

černá,

zelená a

červená.

kruhy propletena

ještě

Autorem tohoto symbolu je Pierre de Coubertin.

Původně

byla

stuha, na níž bylo napsáno olympijské heslo Citius, altius,

fortius.

Olympijská vlajka -

tvoří

ji

opět

olympijské kruhy, které jsou

podkladu bez obruby. Pierre de Coubertin ji

společně

s kruhy

umístěny

představil

na bílém

na kongresu

v Paříži v roce 1914. Poprvé zavlála na hrách v Antverpách v roce 1920. Od té doby
vlaje na všech olympijských hrách právě vlajka, kterou věnovaly Antverpy. Na zimních
je zase vyvěšována vlajka, kterou v roce 1952 věnovalo Oslo.

Olympijský

oheň-

symbol, který byl

převzat

z antických olympijských her. V jejich

novodobé historii poprvé vzplál na hrách v Amsterodamu v roce 1928. Tradici štafety
s olympijskou pochodní, která takto

hry v

Berlíně

v roce 1936.

představovat kněžky

koncentrují

sluneční

Oheň

z chrámu

oběhne svět,

založil Carl Diem, který organizoval

zapalují v Olympii ženy v dobových šatech, které mají
bohyně

Héry, pomocí

zakřiveného

paprsky.

Olympijské heslo - zní Citius, altius, fortius - Rychleji, výše,
zaznělo

zrcadla, kterým

poprvé už na kongresu v Paříži v roce 1894, ale

1913. Od roku 1920 je

součástí

oficiálně

silněji.

bylo

přijato

olympijského emblému. Má za cíl

sportovce, aby ze sebe vydávali to nejlepší, i přes to, že

vítězstvím

pro

Toto heslo

ně

až v roce

podněcovat

je už samotné

vynaložené úsilí. Coubertin pak přišel s heslem Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Olympijská hymna-

oficiálně

ji schválil Mezinárodní olympijský výbor v roce 1958,

ale hrála se už na prvních hrách v Aténách v roce 1896. Autorem hudby je Spyridon
Samaras, text napsal Costis Palamas.
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3.4.4 Český olympijský výbor
Český olympijský výbor (ČOV), jak uvádí oficiální internetové stránky této

organizace, je jedinou institucí na území České republiky, která je oprávněna řídit
olympijské hnutí v ČR. Zastupuje Českou republiku v mezinárodním olympijském hnutí
a zajišt'uje její prezentaci na olympijských hrách. ČOV sdružuje sportovní svazy, jejichž
sporty jsou na programu olympijských her a také ostatní sportovní svazy,

členy

mezinárodních sportovních federací uznaných Mezinárodním olympijským výborem
(MOV).
3.4.4.1 Historie ČOV
Český olympijský výbor, jak se dočteme na jeho oficiálních internetových

stránkách, byl založen 18.

května

1899, tedy téměř pět let po ustanovení Mezinárodního

olympijského výboru (MOV). U zrodu ČOV stáli Jiří Guth, člen MOV, a JosefRosslerOřovský,

známý

český

vznikl jako výbor pro
v Paříži. Už 7.

března

sportovní

funkcionář. Původně neměl

zajištění české účasti

status stálého výboru, ale

na II. olympijských hrách roku 1900

1900 se ale proměnil ve stálý orgán českého sportu. Díky tomu je

jedním z vůbec nejstarších národních olympijských výborů trvalého charakteru.
Historie ČOV je samozřejmě těsně spjata s historií celého českého státu. Nejen,
že se

několikrát změnil

jeho název, ale také byl dokonce rozpuštěn. Poprvé se tak stalo,

jak uvádí HAVRÁNKOVÁ, HLADÍK, KOLÁŘ A KOL. (1999), v říjnu 1916, kdy jej
"dobrovolně" rozpustil Jiří Guth - jmění ČOV bylo rozděleno mezi SK Slavii a AC

Spartu. Činnost byla opět obnovena o dva roky později.
Od 18. června 1919 je znám pod názvem Československý olympijský výbor
(ČSOV). V období Protektorátu Čechy a Morava se mu vrátil původní název Český

olympijský výbor. V lednu 1943, po smrti

Jiřího

Gutha, ale

chtěli Němci

proti výboru

zasáhnout. Členové výboru tomu chtěli předejít, především proto, aby Němci nezabavili
všechen majetek výboru. Proto se rozhodli pro jeho "dobrovolné"

rozpuštění.

Majetek

přenechali Českému všesportovnímu výboru.

Po skončení války v květnu 1945 Československý olympijský výbor obnovil
svou

činnost.

Ne však na dlouho. Na konci roku 1951 byl jako odbor

začleněn

do

Československé obce sokolské a pro zahraničí existoval už jen formálně. Od konce roku
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1952 byl

součástí

Státního výboru pro

tělesnou

výchovu a sport. V roce 1957 vznikl

Československý svaz tělesné výchovy, pod nějž ČSOV jako odbor spadal. Navíc došlo

k tomu, že ČSOV opět začal pracovat. Jeho opětovný rozjezd ale zbrzdila normalizace.
K dalšímu oživení činnosti ČSOV došlo v polovině 70. let 20. století. To vznikl
Československý klub olympioniků (v roce 1975) a také Československý klub fair play

(1977). O deset let

později,

v roce 1987, byla založena, dokonce za

účasti předsedy

MOV Juana Antonia Samaranche, Československá olympijská akademie.
Od listopadu 1989 existoval opět samostatný Československý olympijský výbor,
který se ale v roce 1992

rozdělil

na

dvě části

a od 21. prosince 1992 tak funguje,

stejně

jako původně, Český olympijský výbor.

3.4.4.2 Organizační struktura ČOV
Nejvyšším orgánem, jak se

můžeme dozvědět

na oficiálních internetových

stránkách ČOV, je plénum ČOV. To se schází alespoň jednou za rok. Volí předsedu,
místopředsedy a výkonný výbor ČOV, a to na období čtyř let. Plénum dále ustanovuje

program, hlavní úkoly a rozhoduje o složení výpravy a účasti na olympijských hrách.

Výkonný výbor tvoří 19 členů. Jeho úkolem je řídit ČOV mezi plenárními zasedáními.
Předseda je statutárním zástupcem ČOV.

Nedílnou součástí ČOV jsou jeho složky (Český klub olympioniků, Český klub
fair play a Česká olympijská akademie) a jeho komise.

3.4.4.3 Česká olympijská, a. s.

Český olympijský výbor má od roku 1997 také svou oficiální marketingovou

agenturu.

Ta nese název Česká olympijská, a.

s. Zabývá se obchodními,

marketingovými a reklamními aktivitami, které jsou

prováděny

v souvislosti s

propagací olympijských symbolů a olympijských myšlenek.
ČOV byl jednou z prvních organizací v tělesné výchově a sportu v České

republice, která

začala aktivně

využívat ve své
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činnosti

marketingu. Jak uvádí

ČÁSLAVOVÁ (2000), je jedním z marketingových nástrojů, který ČOV používá také
komunikační
veřejnosti

politika, která

nebo

určené

spočívá

ve využití

působnosti

massmédií k oslovení široké

pro skupinu vybraných zákazníků (6, s. 101).
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4 Metodologická východiska
Zvolit si správnou výzkumnou metodu, je jedním ze základních stavebních
kamenů

každé práce. Protože

právě

to, jakým

způsobem

pracujeme,

může

ovlivnit i

samotný výsledek.
Ve své práci použiji následující metody výzkumu: metody kvantitativní, kde
využívám dotazníkového
zařadit jak

4.1

šetření.

Podstatnou částí je obsahová analýza, kterou

do kvalitativních, tak i do kvantitativních metod.

Způsoby zjišťování údajů
V úvodu metodologické

metod. Jelikož ve valné
můžeme

můžeme

říci,

že

části

(druhy výzkumu)

jsem

naznačila,

většině výzkumů

zjišťování

údajů

jaké máme druhy výzkumných

získáváme

potřebné

informace od lidí,

má podobu mezilidské komunikace. Podle

HERZMANNA, NOVÁKA, PECÁKOVÉ (1995) lze rozčlenit postupy zjišťování údajů
do dvou skupin:
1. Standardizované postupy, které se používají zejména v tzv. kvantitativním
výzkumu, jehož cílem je získat číselné údaje,

odpovědi

na otázku ,,kolik".

2. Nestandardizované, hloubkové metody, které se používají zpravidla v tzv.
kvalitativních výzkumech, v nichž se hledají odpovědi na otázky typu "proč"
nebo ,jak" (ll, s. 27).

4.1.1 Kvantitativní výzkum
Též se nazývá tradiční, pozitivistický, experimentální nebo empiricko-analytický
přístup

k výzkumu.
Jak uvádí HERZMANN, NOV ÁK, PECÁKOVÁ (1995), u standardizovaných

postupů

rozlišujme tři základní způsoby získávání dat:

-

vyplňováním

-

dotazováním, při němž jsou vyslovovány otázky, na něž má dotázaný
odpovědět,

-

písemných dotazníků nebo anketních lístků

nebo témata, o nichž má vypovídat

komunikací dotázaného s počítačem v dialogovém režimu (ll, s. 27).
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Pro tuto práci je

důležitý

znúněných způsobů,

první ze

tedy

vyplňování

písemných dotazníků.
4.1.1.1 Dotazník
Dotazník je předem sestavený soubor otázek, který má svou strukturu a formu.
Tento soubor otázek vytištěný na papíře pak výzkumník rozdává k vyplnění lidem, které
si určí jako svou cílovou skupinu nebo zcela libovolně.
přičemž

Za základní jednotku dotazníku považujeme otázku,
několik typů

otázek. Jsou jimi za prvé otázky

uzavřené.

popřípadě

vybírá z nabízených možností, a to jednu,
uzavřených
nebezpečí.

V tomto

případě

rozlišujeme

si dotazovaný

i více variant. Výhodou

otázek je jednoduchost a snadné zpracování. Nesou v sobě ale i jedno
odpovědí.

Dotázaným do jisté míry vnucuje varianty

KOTLER (2001)

rozlišuje několik druhů otevřených otázek. Napříkladjsou to otázky dichotomické, které
nabízí

dvě

výběrem,

možné volby

odpovědí.

Dále to

může

být otázka s mnohonásobným

která nabízí tři a více odpovědí a také různé škály (17, s. 124).

Dalším typem jsou otázky

otevřené.

možnost a jeho úkolem je zformulovat
typem otázky jsou spojena

těch

U

odpověď

určitá nebezpečí

nemá dotazovaný na

výběr

žádnou

na tuto otázku zcela sám. I s tímto

a problémy. V první

řadě

jde podle

HERZMANNA, NOVÁKA, PECÁKOVÉ (1995) o to, že kladou poměrně velké nároky
na dotázané. Další problém pak nastává
velmi pracné (ll, s. 30). Jako

při

zpracování získaných

příklady otevřených

Dále slovní asociace, kde respondenti

které je vždy

otázek uvádí KOTLER (2001)

otázku zcela nestrukturovanou, na kterou mohou respondenti
způsobem.

údajů,

uvádějí

odpovědět

libovolným

slovo nebo spojení, které je

k daným výrazům napadne jako první. Respondenti také mohou doplňovat věty.
Při

se

občas

snaze vyhnout se

znúněným problémům

u

uzavřených

používají také otázky polouzavřené (nebo také

které obsahují seznam variant

odpovědí

plus navíc

a

otevřených

polootevřené).

ještě

možnost

otázek,

Jde o otázky,

vyjádřit

vlastními

slovy i jinou odpověď'. Jak ale uvádí HERZMANN, NOVÁK, PECÁKOVÁ (1995),
experiment provedený v roce 1977 pražským Ústavem pro výzkum veřejného mínění
ukázal, že i když soubor nabídnutých variant
značná část

odpovědí

není zdaleka volen

optimálně,

dotázaných si mezi nimi vybere - už jen proto, aby se vyhnula nutnosti

formulovat jinou odpověď vlastními slovy (ll, s. 30).
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V jiných literaturách
Například

v názvech.

můžeme

najít podobné

KOTLER (2001)

rozděluje

rozdělení

otázky na ty s uzavřeným koncem a

s otevřeným koncem. Otázky s otevřeným koncem mají podle
odhalí dosud neznámé

otázek, liší se pouze

něj

tu výhodu, že

často

skutečnosti.

Všechny výše uvedené druhy otázek jsou otázkami meritorními (sleduje se
v nich meritum,
Kromě

čili

podstata problému).
ještě

meritorních otázek existují

i další typy, jak uvádí HERZMANN,

NOV ÁK, PECÁKOVÁ (1995):
-

otázky identifikační popisují základní charakteristiky výběrové jednotky (u
osob např.

-

vzdělání, příjmovou

skupinu, pohlaví a věk apod.)

otázky filtrační (větvící) slouží jako výhybky, tedy k tomu, aby se v průběhu
rozhovoru mohl tazatel standardním způsobem rozhodnout, že některou část
otázek (větev dotazníku) pomine (ll, s. 31).

U dotazníku je

důležité soustředit

se na jeho

pečlivé

sestavení, aby

později

nedošlo ke zkreslení informací. Jeden z návodů poskytuje ve své knize DISMAN
(2002). Ten

ři'ká,

že

především

zkoumaná osoba musí naší otázce

správně porozumět,

což také znamená, že všichni dotazovaní musí pochopit otázku naprosto stejným
způsobem.

V dalším kroku se pak musí zkoumaná osoba rozhodnout, zda je ochotna na

naši otázku

odpovědět.

Za

třetí

se musí respondent rozhodnout, jak odpoví. Pokud

chceme po dotazovaném, aby odpovídal pravdivě, musíme sestavit otázky tak, aby byla
vysoká

pravděpodobnost,
právě

zkreslení je
odpovědět,

bude znát. Jedním z

to, že respondent nezná správnou

nejčastější

odpověď

velkém

odpověď

častých důvodů

odpověď, přesto

se snaží

aby nemusel přiznat, že správnou odpověď nezná (8, s. 57).

Mezi
nebo

že správnou

počtu

na

chyby v dotaznících

ně nepotřebujeme

otázek

může

patří

otázky, na které nelze

znát. Další chybou je

dojít k tomu, že ty

značné

relativně důležité

odpovědět,

množství otázek.

Při

uniknou pozornosti

respondenta.
Při

sestavování plánu výzkumu bychom si

respondentů.
měli určit

V první řadě bychom měli

velikost

výběrového

určit,

měli zároveň
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výběru

koho se budeme dotazovat. Dále bychom

souboru a nakonec jakým

respondenti vybíráni.

stanovit i plán

způsobem

by

měli

být

zmíněnému

K poslednímu
respondentů

(200 1)

uvádí

dva

výběru

druhy

a to pravděpodobnostní a nepravděpodobnostní.

Pravděpodobnostní výběr

-

KOTLER

souboru může být:

prostý náhodný soubor (u každého
pravděpodobnost,

(2002) ještě

člena

populace je stejná

že bude vybrán do výběrového souboru). Od DISMANA

můžeme

k tomuto vzorku doplnit, že reprezentuje všechny

známé i neznámé vlastnosti populace (8, s. 98)
-

vrstvený náhodný soubor (populace se rozdělí do vzájemně se vylučujících
skupin, jako jsou například různé věkové skupiny, a výběrové soubory jsou
náhodně

-

vybírány z každé skupiny)

shlukový soubor (populace je rozdělena do vzájemně se vylučujících skupin,
jako jsou například obyvatelé jednotlivých městských čtvrtí, a z každé
skupiny je náhodně vybrán stejný počet účastníků do

Nepravděpodobnostní výběrový

-

výběrového

souboru).

soubor:

soubor vhodné příležitosti (výzkumník si vybírá snadno dosažitelné

členy

populace, od kterých může získat potřebné informace)
soubor vhodného úsudku (výzkumník využívá svého úsudku při výběru

-

členů

populace, u kterých je dobrá vyhlídka na přesnou informaci)

určený

-

soubor (výzkumník nalézá a provádí dotazování u předem

stanoveného počtu lidí v každé z několika kategorií).

Pokud výzkumník používá jako výzkumný nástroj dotazník, musí
nepříliš

počítat

s jeho

vysokou návratností. DISMAN (2002) uvádí jako dobrou návratnost 50%. Platí

zde, že se

vzrůstající

délkou se návratnost rychle snižuje. Existují však

způsoby,

jak

tento nepříznivý fakt zvrátit a návratnost dotaznJků zvýšit.
Za prvé bychom
ulehčit.

měli respondentům

co nejvíc

zodpovězení

a vrácení dotazníku

Frankovaná obálka, slušná kvalita papíru, dostatek místa pro

nezbytné. Velmi pomoci

může

také doprovodný dopis
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vysvětlující účel

odpovědi

jsou

výzkumu, ale

například

také fakt, že je

zajištěna

Mělo

anonymita respondenta.

by z něj také

vyplynout, že jsou pro nás respondentovy odpovědi velmi důležité.
Než

začne

výzkumník rozdávat

formuláře dotazníků

provést zhodnocení tohoto dotazníku a to

například

dotazovaným,

měl

by ještě

podle kritérií, které uvádí HENDL

(1999):
-

Byly popsány pilotážní procedury?

-

Je návod k dotazníku jasný a konzistentní?

-

Využívá se vhodný formát?

-

Mají otázky vztah k cílům studie?

-

Jsou otázky metodologicky správně formulovány? (10, s. 263)

4.1.2 Obsahová analýza médií
Obecně

sdělení
může

bývá obsahová analýza defmovánajako objektivní, kvantitativní analýza

jakéhokoliv druhu. Jak ale podotýká DISMAN (2002), obsahová analýza se

zabývat

takového

stejně

sdělení

tak obsahem

sdělení,

jako jeho formou, autorem i adresátem

(8, s.168).

Obsahová analýza je jednou z metod výzkumu médií. Vedle ní se
médií používá také

ještě

například

při

zkoumání

rozhovorů,

obrazové analýzy, hloubkových

skupinových rozhovorů, rozboru sekundárních zdrojů a podobně.
Základní princip této metody, jak uvádí BURTON, llRÁK (2001), spočívá
v tom, že si výzkumník vymezí reprezentativní vzorek
sdělení (například

novin), pojmenuje jeho jednotlivé

nějakého

části či

typu mediovaných

prvky a pak

spočítá,

kolik

se mu ocitlo položek pod jednotlivými pojmenováními (4, s. 33).
Výhodou obsahové analýzy je možnost zabránit
nepodloženému

zevšeobecnění.

Díky ní

neoprávněnému

můžeme značně přesně

a

především

popsat materiál, který

zkoumáme a zpochybnit rychlé a falešné soudy.
Je ale nutné si
výsledky,

často

uvědomit,

že

ačkoliv

se stává, že laici z těchto

obsahová analýza

přesných výsledků

přináší poměrně přesné

vyvozují něco, co v nich ve

skutečnosti vůbec není. BURTON, llRÁK (2001) uvádí tento příklad: Obsahovou

analýzou zjistíme procentuální výskyt násilných scén v jednotlivých typech televizních
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pořadů.

"čím

Ten ale

neříká vůbec

nic o tom, jak tyto výjevy působily

či působí

(úvahy typu

víc násilí, tím horší vliv" do výsledků vnášejí ti, kdo je interpretují) (4, s. 34).

4.2 Spolehlivost (reliabilita)
Podle DISMANA (2002) je reliabilní

měření

takové, které nám

při

opakované

aplikaci dává shodné výsledky, pokud se ovšem stav pozorovaného objektu

nezměnil

obtížnější

než u

za validní považovat, jestliže

měření

(8, s. 62). U kvalitativního výzkumu je otázka spolehlivosti
kvantitativm'ho.

4.3 Validita
U kvantitativního výzkumu
skutečně měří

to, co

měl

můžeme

výzkumník v úmyslu

měřit.

HENDL (1999) uvádí, že

rozlišujeme validitu vnitřní a vnější, kdy se uvažuje oprávněnost tvrzení o vztazích mezi
jevy ve zkoumané
tvrzení do jiného

skutečnosti

prostředí

(interní validita) resp. možnost

nebo jiného

časového

253).
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přenositelnosti těchto

okamžiku (externí validita) (1 O, s.

5 Výzkumná

část

V následujících kapitolách se už dostáváme k hlavní problematice práce, tedy
zjištění

míry shody mezi prezentací olympijských her v tištěných médiích a

informacemi, které žádá dotazovaná veřejnost.
Tato kapitola je rozdělena na

dvě části,

tedy obsahovou analýzu a dotazníkové

šetření. Součástí

výzkumu, hypotéz a vlastní výzkumné
skutečnosti.

které zahrnují jednotlivé fáze výzkumu,

části

také

každé z nich jsou vedle vzorku

závěry,

které shrnují vyzkoumané

Jako první se teď budeme věnovat obsahové analýze.

5.1 Obsahová analýza
5.1.1 Vzorek výzkumu
Tuto

část

své práce jsem postavila na analýze dvou celostátních

deníků,

tedy

deníků, které si mohou čtenáři zakoupit v celé České republice. Jsou jimi Mladá fronta

Dnes (dále MF DNES) a

Hospodářské

noviny (dále HN). Jedná se o dva

odlišné deníky. Zatímco MF DNES nemá
můžeme

specifikovanou skupinu

čtenářů

a

o ní tedy říci, že se zaměřuje na širokou veřejnost, HN jsou na tom jinak. Tento

deník nabízí

čtenářům především

někdy přezdíván jako

ekonomicky orientované informace, a proto je také

noviny "pro inteligenci".

Zaměřenost či nezaměřenost

uvedené charakteristiky
HN,

přesně

poměrně

právě

můžeme

je patrná i na

čtenosti těchto deníků.

odhadovat, že MF DNES bude mít vyšší

proto, že se nespecifikuje na úzkou skupinu

čtenářů.

Z výše

čtenost

než

To také dokazuje

následující tabulka, ve které jsou uvedeny výsledky MEDIA PROJEKTu 2006. Ten
provádí

společnost

GfK Praha - Median

shrnující údaje za celý rok 2006. V

čtyřikrát ročně.

průzkumu

respondentů z celé České republiky.
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V tabulce jsou uvedeny

odpovídalo 29 659

náhodně

vybraných

Tabulka 1: Čtenost celostátního denního tisku v České republice za rok 2006
čtenost
Dem'k
PN
Blesk (bez Nedělního Blesku) 1 537 000 476 892
Mladá fronta Dnes
1 096 000 303 355
488 000
Právo
162 875
Sport
304 000
66 504
Lidové noviny
228 000
72 634
Hospodářské noviny
205 000
62 797
Super Spy
84 000
neověřováno
Zdroj: GfK Praha - Median

Čtenost = odhad čtenosti na vydání
PN =průměrný prodaný náklad za leden až prosinec roku 2006, prodaný
náklad v kusech

Legenda:

Čtenost denik:ů byl také jeden z důvodů, proč jsem si ke svému zkoumání

vybrala právě MF DNES. Ta totiž, jak také ukazuje tabulka 1, je druhým

nejčtenějším

deníkem po bulvárním listu Blesk a tedy nejčtenějším tzv. seriózním deníkem v České
republice. Proto

mě

zajímalo, jakým způsobem bude svým čtenářům podávat informace

o olympijských hrách, tedy informace sportovní.
Dalším

důvodem, proč

jsem si zvolila MF DNES, je také to, že
deníků,

nejvíc prostoru ze všech celostátních

zpravodajství, tedy na zprávy z domova, ze

které se

zahraničí,

zaměřují

věnuje

sportu

na všeobecné

z ekonomiky apod. Pokud tedy

opomineme Deník, který až do poloviny roku 2006 figuroval jako regionální list.
Záměrně

jsem si také nevybrala deník Sport, který se specializuje pouze na sportovní

zpravodajství, jak už sám název napovídá.
A poslední z důvodů
dobu odebírají mí
už také

několik

rodiče,

výběru

MF DNES je také fakt, že tento deník už dlouhou

tudíž jsem byla už

let s tímto deníkem

externě

dříve

seznámena s jeho strukturou. Navíc

spolupracuji, takže pro

mě

byly

potřebné

materiály poměrně snadno dostupné.
Hospodářské
zaměření.

Zajímalo

noviny (HN) jsem naopak zvolila
mě,

zda se naplní

sportovních zprávách více zabývá

můj předpoklad,

právě

právě

pro jejich ekonomické

že se tento deník ve svých

ekonomickou stránkou daného problému,

v tomto případě olympijských her.
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Vedle

výběru deníků

bylo také nutné zvolit si akce, u kterých budu analýzu

provádět.

Že se jedná o olympijské hry je jasné už z názvu této práce. Rozhodla jsem se pro dvě
akce, kterými byly Hry XXVIII. olympiády v Aténách v roce 2004 a Hry XX. zimní
olympiády v Turíně 2006, tedy
Důvod

v

tohoto

současnosti

výběru

dvě

zatím poslední události v olympijském programu.

byl prostý. Jde mi

a co zajímá

současného čtenáře

především

o to, jak noviny informují

proto, abych mohla

vytvořit doporučení

pro budoucí zpravodajství z olympijských her.

5.1.2 Hypotézy
Nežjsem začala provádět samotnou analýzu, stanovila jsem si
spíše

předpoklady,

které by mi

měly

určité

body nebo

výsledky analýzy potvrdit nebo naopak vyvrátit.

Jsou to tyto:

;o. olympijským hrám bude v MF DNES věnováno více prostoru než v HN,
;o. z novinových

útvarů

budou u obou

deníků převažovat

zprávy, feature a

hojně

zastoupeny budou také story a rozhovory se sportovci
(důvodem

je podle mého názoru to, že v dnešní

poslechnout v televizi a rádiu a

přečíst

době,

kdy si lidé mohou zprávy

na internetu

události, musí noviny, které mají nevýhodu

téměř okamžitě

po dané

několikahodinového zpoždění,

poskytovat svým čtenářům informace jiného druhu a jiným způsobem než právě
zmíněná

média),

;o. informace, které deníky v průběhu olympijských her poskytují, se budou týkat
především českých sportovců

a jejich nadějí na olympijské medaile,

méně časté

už budou články o známých zahraničních sportovcích,

;o. budou převažovat informace o sportovních odvětvích, kde má Česká republika
své zastoupení,

;o. o ostatních významných událostech her, které se nebudou
sportu ani známých

zahraničních sportovců,

přímo

týkat

českého

budou pojednávat pouze krátké

zprávy a výsledky,

;o. ze sportovních disciplín budou v případě letních her

převažovat příspěvky

atletice a kanoistice. Naopak málo zpravodajsky pokrytý bude fotbal,
proto, že se olympijských her neúčastní nejlepší fotbalisté
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světa,

o

především

);o>

v případě zimních her budou

nejčetnější příspěvky

o hokeji a severském

lyžování,
);o>

HN ve svých příspěvcích budou klást důraz na ekonomickou stránku věci.

5.1.3 Získané výsledky výzkumu a jejich interpretace
části

Jak jsem uvedla už v první

této kapitoly, vybrala jsem si k analýze dva

deníky (MF DNES a HN) a v každém deru'ku jsem zkoumala letní olympijské hry
v Aténách a zimní v Turíně. Analýzu jsem tedy
Soustředila jsem

prováděla

čtyřech

vzorcích.

se při tom především na dobu od zahájení her (noviny o něm informují

ráno po jeho konám') až do dne následujícím po jejich
zpoždění

celkem na

ukončení (opět kvůli

informací). Sledovala jsem ale také, kdy vybrané deníky

dennímu

začínají

o

konkrétních hrách informovat ještě před jejich zahájením.
V případě

předolympijských článků

informací

čtenářům

příspěvky

v novinách objevují.

jsem se

zaměřila

pouze na to, jaký druh

poskytují, tedy spíše na jejich témata, a také na to, kdy se tyto

Analýza v době konání her už byla důkladnější. Sledovala jsem při ní následující
aspekty: o jaký novinový útvar se u

příspěvků

jedná (rozhovor, zpráva, story ap.), jaké

rubriky redakce do olympijského zpravodajství
odvětví se

týkají. Ve všech těchto

zařazují

případech jsem

a dále to, jakého sportovního

vysledované kategorie (útvar, rubriku

a sportovní odvětví) také kvantifikovala. Také jsem orientačně

spočítala průměrný počet

stran věnovaný olympijským hrám v obou denících.
Dále jsem

upřela

svou pozornost i na takové

deníky o olympijských hrách informují i na své titulní
nebo zda na

ně alespoň

na titulní

straně upozorňují

zajímalo, zda a v jakém množství uvádí noviny

skutečnosti,
straně

jako

například

a nejen ve sportovní

a upoutávají

příspěvky

čtenáře.

o jiných než

zda
části

Také

mě

českých

sportovcích.
Nyní se už budu

věnovat

konkrétním

výzkumu.
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faktům,

které jsou výsledkem mého

5.1.3.1 Mladá fronta Dnes- Atény 2004
První zmínky o olympijských hrách v Aténách se v MF DNES objevují v září
pořadatelského města

roku 1997, a to v souvislosti s volbou

olympiády v roce 2004. Ta se koná sedm let
uveřejnil

zájem médií. Proto také

Aténách. V průběhu dalších

čtyř

pro Hry XXVIII.

před

samotnými hrami a vzbuzuje velký

září

1997 zprávu o

deník 6.

vítězi

volby, tedy

let byly zprávy o olympijských Aténách spíše

vzácností.
S větší intenzitou

začíná

před

MF DNES informovat o hrách rok

jejich

zahájením. V novinách vychází zprávy o aktuálních otázkách, kterými byla v případě
Atén především výstavba sportovišť, přesněji její zpoždění.
Obecně

říci,

se dá

že MF DNES

nepřipravovala

zprávy o olympijských hrách v náhodnou dobu, ale zcela
již zmíněný rok před slavnostním zahájením her, 100 dní,

svým

čtenářům

rozsáhlejší

promyšleně. Například právě

měsíc před jejich

startem.

Čtrnáct dní před začátkem sportovních klání přináší deník pravidelně články o
českých

sportovcích, kteří mají naději na dobré výsledky na hrách.

Čím více se hry blížily, tím více se také na stránkách novin objevovaly články

s olympijskou tématikou.

Tři

dny

před

slavnostním zahájením už

můžeme

dokonce

zaznamenat zprávy od redaktorů přímo z místa dějiště, tedy z Atén.
Články vztahující se k olympijským hrám nenalézali čtenáři MF DNES pouze na

stránkách
přílohu,

věnovaným

kde se mohli

vypadají ty
naděje

sportu. Deník pro
dočíst například,

současné.

ně

totiž

i speciální olympijskou

jak vypadaly antické hry, první novodobé a jak

Zajímavá byla strana, na které byly vyobrazeny

největší české

na medaile jako řečtí bohové a byly s nimi srovnávány.
V průběhu olympijských her zabíraly

sportovcích každý den

přibližně pět

zapotřebí

využít

novinářské

články

o olympijských

stran. Nejedná se však o

dní, po které se hry konaly, ale o odhad. Pro
bylo

připravil

pravítko a

soutěžích

přesný průměr

přesné určení průměrného počtu
přesně změřit

plochu

a

ze všech
stran by

věnovanou

hrám.

Často se totiž na stránce objevují různě velké inzeráty. Určení místa vymezeného

olympijskému zpravodajství ale nebylo hlavním cílem této práce, proto jsem ani
měření neprováděla.
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přesné

Novinové útvary
Čemu jsem ale věnovala větší pozornost, byly novinové útvary, čili to, jakým
způsobem

byly

příspěvky

napsány. To je totiž

aby si daný text přečetl, a v lepším případě jej
tudíž snaží psát své

příspěvky

zajímavým

důležité především
dočetl

čtenáře.

pro

do konce. Sportovní

způsobem

Proto,

redaktoři

se

a používat útvary, které jejich

materiálu na zajímavosti neuberou.
výsledkům

Co musím zmínit, než se dostanu k samotným
pro celou analýzu jak MF DNES tak i HN, je to, že při
útvarů
Při

jsem se

soustředila

pouze na texty, které byly

významných událostech her jako bylo

výzkumu, a platí to

zařazování textů

umístěny

například

do jednotlivých

na sportovních stranách.

slavnostní zahájení nebo zlatá

medaile desetibojaře Šebrleho totiž MF DNES psala o olympijských hrách i v domácím
zpravodajství a také se hrám věnovala ve zvláštní příloze.
Dalším podstatným kritériem

při

analýze

jsem pouze ty texty, které byly dlouhé
novinovou linku se považuje jeden

textů

alespoň

řádek

byla jejich délka. Analyzovala

30 novinových linek,

přičemž

za

ve sloupci. Jedinou výjimkou byly

medailonky, které sice nebyly dlouhé 30 linek, ale podle mého názoru je to zajímavý a
pro přehled čtenáře důležitý útvar.
Naopak do útvarů nejsou zařazeny některé rubriky, například Češi v akci, Hry
v televizi, Události her, protože

neměly patřičný

rozsah. Také jsem

rubriku Co jsem zažil, protože se jedná o netypický a tudíž i

nezařazovala

obtížně zařaditelný

útvar.

Všechny tyto texty jsou ale zaznamenané a kvantifikované v části Rubriky.
Při

analýze jsem rozpoznala tyto útvary: feature, medailonky, podval, referát,

reportáž, rozhovor, story a zprávu. To, v jakém množství byly zastoupeny v
olympijském zpravodajství, ukazuje následující graf.
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Graf 1: Novinové útvary v MF DNES- Atény 2004
Novinové útvary
70

Jak zní definice jednotlivých

útvarů,

jsem uvedla už v teoretické

všechny texty, které v novinách čteme, však lze podle nich jednoznačně
texty totiž vykazují

určité

DNES byla takovým útvarem zpráva. V dnešní žurnalistice totiž
snaha text

přizpůsobit čtenáři

mého názoru
útvar

způsobuje,

obtížněji

většině případů

Z grafu
Jednoznačně

a podat mu informace zajímavým

že i do klasických

útvarů

identifikovatelným. Je potom

které znaky v něm

zařadit.

znaky, které jsou typické pro jeden z útvarů,

obsahují i jiné znaky, které už pro daný útvar charakteristické nejsou.

převažují.

To

může

části.

Mnohé

Při

zároveň

ale

analýze MF

většinou převládá

způsobem.

To podle

jsou vnášeny nové prvky, které

důležité,

Ne

aby ten, kdo text

čte,

činí

rozhodl,

vést k dojmu, že je hodnocení subjektivní. Ve

ale lze text zařadit bez komplikací.
můžeme vyčíst,

které útvary na stránkách MF DNES

převažovaly.

to byla zpráva. Z celkového počtu 184 zařazených textů bylo 61 zpráv, což

je více než 33 %. Druhým

nejpočetnějším

útvarem byl feature s 18% podílem a

třetí

v pořadí je rozhovor s necelými 17 %. Naopak jsem při analýze nezaznamenala žádnou
glosu, která se

zjevně

stává okrajovým útvarem žurnalistiky, na který v novinách

nezbývá místo.
Rubriky
Zatímco novinové útvary jsou pro všechny noviny stejné, a tudíž se mohou listy
lišit pouze v

četnosti

jejich použití, v případě rubrik je tomu jinak. Každé noviny se

50

snaží být jedinečné a

něčím

zvláštní. A k tomu jim pomáhají

na sportovních stránkách tomu není jinak, ba naopak bych

právě různé

řekla,

že

právě

rubriky. Ani
ve sportu se

jich užívá nejčastěji.

v

čele

Rubriku pozná

čtenář

sdělení

nebo

daného

velmi snadno. Pokaždé je totiž uveden její název a to
často

bývá také

přímo

v textu, kde je

přehledně

od

samotného textu oddělen.
V MF DNES použili během olympijských her v Aténách celkem ll rubrik. Jaké
to byly a v jakém množství nám sděluje graf2.

Graf 2: Rubriky v MF DNES- Atény 2004
Rubriky

Olympijské hry trvaly 16 dní, v novinách si o nich mohli lidé číst celkem 14 dní.
Musíme si totiž uvědomit, že v neděli MF DNES nevychází. Na základě druhého z čísel
mohu konstatovat, že jedinou rubrikou, která se objevovala každý den her, byla rubrika

Co jsem zažil. V ní

redaktoři, kteří

informovali

přímo

z dějiště her, popisovali události

her ze svého pohledu, tudíž v nich byla určitá subjektivnost, která by v běžných textech
být

neměla.

V tomto

případě

se ale o

běžný

text nejedená a subjektivnost je v nich

záměrná.

Dalšími rubrikami, které byly pravidelné a v novinách se vyskytovaly

téměř

každý den, byly tyto: Češi v akci, Hry v televizi, Hry ve výsledcích, Olympijské

zajímavosti, Program dne a Události her. Jak už jsem uvedla výše, tyto rubriky jsem
nezařazovala

do

útvarů.

Jednak totiž mnohdy
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nesplňovaly

kritérium délky

příspěvku,

ale především proto, že se jedná o specifické sportovní texty, které mezi základní útvary
nepatří.

Tyto rubriky slouží především pro lepší přehled čtenáře v olympijském dění.
Zajímavě

zpracovaná byla podle mého názoru rubrika Představujeme sport. V ní

MF DNES informovala

čtenáře

o

některých

stolní tenis, jezdectví apod. a to takovým
v nichž se v daném spotu
soutěžní

sportovních

způsobem,

soutěží, náčiní,

které k

odvětvích, například

že

buďto představila

němu

sportovci

jachting,

kategorie,

potřebují

nebo

prvky. Zajímavá a nepřehlédnutelná byla především díky své grafické úpravě.

Poslední rubrika, o které se zmíním, je rubrika Krok za kulisy. Zde
popisovali okolnosti, které doprovázely výkony
nedozvěděli, jak už

sportovců

novináři

a o kterých by se

čtenáři

sám název rubriky napovídá.

Sportovní disciplíny
Aspektem, který jsem také

při

analýze sledovala, byl výskyt jednotlivých

sportovních disciplín ve zpravodajství. Ten ukazuje tabulka 2, ve které jsou uvedeny
všechny sporty
v tomto

zařazené

případě

jsem

na program letních olympijských her.

řadila

Stejně

jako u

útvarů,

i

pouze texty delší než 30 linek. Jedinou výjimkou byly

medailonky, které jsem zde

nezařazovala.

Jsou totiž pouze

stručným

výčtem

biografických údajů sportovce, a tudíž nereprezentují dostatečně sportovní odvětví.

' ho
Tabulka 2 : Č e t nos t zas t oupem'Ie t mc
Sport
počet
atletika
48
o
badminton
1
basebé!ll
15
basketbal
o
box
kanoistika
14
cyklistika
9
3
fotbal
gymnastika
5
o
házená
jachting
9
jezdectví
1
o
judo
lukostřelba

o

moderní pětiboj

2

ortů

v MF DNES
o čet

plavání
pozemní hokej
stolní tenis
softbal
střelba
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6

o
1

o
13

o
o

šerm
taekwondo
tenis
triatlon
veslování
plážový volejbal
vzpírání
zápas

o
o

celkem článků

16
173

9

o
16
5

Pro lepší přehled ještě ukazuji na grafu 3, jaký procentuální podíl mají jednotlivé
počtu příspěvků.

disciplíny na celkovém

Procenta jsou zaokrouhlena na celá

snazší orientaci v grafu chci upozornit na to, že

pořadí

Pro

sportovních disciplín, tak jak

jsou uvedeny v legendě, odpovídá v grafu postupu po
počínaje největším políčkem,

čísla.

směru

hodinových

ručiček

které reprezentuje atletiku.

Graf 3: Procentuální podíl letních olympijských sportů v MF DNES

o atletika

Sporty

lili

baseball

o basketbal
o kanoistika
1i 9%

• cyklistika

o fotbal
o gyrmastika
o jachting
• jezdectvf

•

11 modernl pětiboj

o plavánl

9%

El stolnl tenis
• stl'elba
a tenis

• 1% ~

• veslovánl

I,

o5%

• plážový volejbal

o2%

121 rrimo zmlněné sporty

Z tabulky a grafu

vyčteme,

že nejvíce zastoupena je v olympijském

zpravodajství MF DNES atletika s 28procentním podílem na celkovém počtu příspěvků.
Za ní jsou, ovšem již s mnohem menším podílem, veslování, basketbal, kanoistika a
střelba.

Naopak

podstatně méně

mimo olympijské hry

pozornosti je

vyčleněno

věnováno

fotbalu. Tomu bývá v období

nejvíce prostoru. Tento fakt dokazuje výzkum,

provedený pracovníky katedry kinantropologie Fakulty
Univerzity Karlovy v Praze,
věnovanou

jednotlivým

kteří

sportům

deník věnuje právě fotbalu

tělesné

v období let 1996 - 2002

měřili

výchovy a sportu
mimo jiné plochu

v MF DNES. Z něj vyplývá, že nejvíce prostoru tento

(téměř

66% plochy), na druhém místě je hokej (ll%) a dále

házená a atletika (přibližně 2 %).
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Podobný graf jako v tomto
Všechny budou mít
zmíněné

společnou

sporty" nebo pouze

zařazovala

případě

část

jednu

stručně

použiji i

při

třech

analýzách.

grafu. Tou je kategorie nazvaná "mimo

"mimo sporty". Jedná se o kategorii, kam jsem

texty, které se netýkaly žádného ze

zmíněných

vztahovaly se k olympijským hrám. Takovým tématem byl
novinářů

zbylých

odvětví,

sportovních

například

ale

doping, reportáže

z procházky městem, v případě HN ekonomická stránka her apod.

Titulní strana

V průběhu olympijských her se MF DNES této události
titulní

straně.

Většinou

S výjimkou dvou

dnů

byla hrám vždy

věnována část

se jednalo o fotografii, která zabírala dva sloupce na

výšku. Pod touto fotografií byl
z předešlého dne s akcentem na

většinou ještě

české

Zahraniční

straně

šířku

text, který shrnoval

čeští

také na své

titulní strany.
půl

strany na

dění

na hrách

a

sportovce (v novinovém slangu se

fotorámu). Také na fotografiích byli vyobrazováni
výjimkou, kdy se na titulní

věnovala

hovoří

o tzv.

sportovci, pouze s jedinou

objevil americký plavec Michael Phelps.

sportovci v MF DNES

V českých novinách si

můžeme přečíst

o domácích sportovcích, ale i

těch,

kterým Česká republika není domovem, čili o zahraničních. Nejinak tomu bylo v době
olympijských her. MF DNES informovala především o zahraničních plavcích, nejvíce o
Američanu

chtěl

Michaelu Phelpsovi, který

v Aténách získat osm zlatých medailí.

Dalšími tématy byly americký basketbalový "Dream team", kterému se na hrách
nedařilo,

cyklistika, objevil se i

půl

stránkový rozhovor s bývalým atletem Carlem

Lewisem.
Pokud mám zastoupení

textů

o

zahraničních

sportovcích

vyjádřit číselně,

jednalo se o 12,5% z celkového počtu textů.
Fotografie

O

čem jsem

se nezmínila, snad jen kromě titulní strany, jsou fotografie. Definici

fotografie a popisku, bez kterého se
v teoretické části. Fotografie

téměř

samozřejmě

žádná fotografie neobejde, je uvedena

ani v MF DNES a poté v HN nechybí, naopak
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jsou zastoupeny v hojném počtu. Nenajdeme stranu, na které by fotografie nebo

nějaký

grafický prvek chyběl. V dnešní době se už totiž bez "obrázků" noviny tvořit nedají.
dělat

Ovšem
se

soustředila,

analýzu na obrazové

ztvárnění

by bylo na další práci, a proto jsem

jak jsem už několikrát uvedla, na texty.

Začínala

jsem tím, jak MF DNES informuje

Takže budu chronologicky
informacích po

skončení

pokračovat

a

před

uzavřu

především

her. Ty zahrnují

zahájením olympijských her.
několika

tento oddíl

rozhovory se sportovci

řádky

o

těsně

po

jejich návratu do České republiky, které se často odehrávají na letišti nebo v místě jejich
bydliště. Těsně

po

ukončení

her také MF DNES vydává přílohu, kde si

můžeme přečíst

například rozhovor s předsedou ČOV, shrnutí toho, jak se čeští sportovci na hrách

umístili, rozhovory s těmi
tomto

případě těch

nejúspěšnějšími,

ale také celkové shrnutí olympijských her, v

aténských. Nechybí ani

články věnované pořadateli

dalších letních

olympijských her- Pekingu. Co chystá, v čem by se příští hry měly lišit apod.
Dá se ale
méně

říci,

že olympijským hrám se po jejich

skončení věnuje podstatně

prostoru, než před jejich začátkem.

5.1.3.2 Mladá fronta Dnes - Turín 2006
Stejně

jako tomu bylo u her v Aténách v tomto deníku, ale i v jiných, nalézáme

první zmínky o hrách v Turíně sedm let před jejich konáním, v době, kdy bylo v

červnu

roku 1999 toto město zvoleno jako pořadatel Her XX. zimní olympiády pro rok 2006.
U letních her v Aténách jsem uvedla, že až do období jednoho roku
zahájením se
v

Turíně

příliš

před

jejich

mnoho zpráv s olympijskou tématikou neobjevovalo. U zimních her

byla situace velmi podobná. Ale ani v průběhu roku

před

jejich startem se

situace příliš nevylepšila.
Jestliže si v případě Atén vybral deník jako dobu, kdy
blížíce se hry 100 dní
zajímavější

před

- 99 dní

jejich zahájení, u Turína to bylo

před

opět

číslo

více

jiné, snad i trochu

olympijskými hrami. Tehdy informoval

staveništích, která jsou na místě olympijských vesnic. A krátce před hrami
seriál o

českých nadějích

připomenout

například
nechyběl

o

ani

na olympijské medaile.

Po zahájení her se jim deník

věnoval

zpravodajství a to dvoustránkovým tématem. V
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také na stránkách
článcích

se

běžného

redaktoři

domácího

zabývali například

bezpečností

v Turíně,

největšími

českými

hvězdami

Kateřinou

Neumannovou a

Jaromírem Jágrem nebo exotikou- etiopským běžcem na lyžích.
V průběhu turínských her
hodně

místa.

Stejně jako

věnovala

dění poměrně

MF DNES olympijskému

u Atén se jednalo přibližně o pět stran denně.

Novinové útvary
Zařazování textů

mezi novinové útvary jsem prováděla stejným

způsobem

jako

v případě her v Aténách. Jediný rozdíl byl v tom, že v případě zimních her přibyly ještě
dva útvary - analýza a glosa.
Zastoupení jednotlivých útvarů opět prezentuji na grafu.

Graf 4: Novinové útvary v MF DNES- Turín 2006

Novinové útvary
70
60
50

40

Jak

můžeme opět vyčíst

z grafu, také v případě

těchto

novinové útvary- zpráva, feature a rozhovor. Ty z celkového
72%. Další útvary už tak

dalšího

buďto určitý

převažovaly tři

počtu textů

214

tvořily

výrazně početně

zastoupeny nebyly. Za zmínku stojí nový

případě

vztahovaly k lednímu hokeji a autor v nich

útvar - analýza. Analýzy se v tomto
rozebíral

her

aspekt hry národního týmu nebo se naopak věnoval přiblížení hry

soupeře českých hokejistů.

Rubriky
V případě rubrik
poměrně

neudělala

MF DNES výrazné

změny.

Opět

jich použila

velké množství, i když tentokrát jich bylo 9, zatímco u aténských her ll.
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Rubriky jsou v podstatě totožné, pouze se upravily jejich názvy (to lze porovnat
s grafem 2).
Zimní olympijské hry v Turíně trvaly 16 dní,

opět

ale musíme brát v úvahu, že

MF DNES v neděli nevychází, tudíž noviny o nich informovaly 14 dní. Na
těchto čísel

a grafu 5 můžeme

říci,

základě

že zcela pravidelně vycházely pouze 3 rubriky - Hry

mýma očima, Krátce z Turína a Ve výsledcích. Poslední dvě jmenované se v jednom dni
objevily dokonce dvakrát. Dalšími poměrně pravidelnými rubrikami byly Češi v akci,
Program a Studio ČT2.
Rubrika Hry mýma

očima

se sice v aténském zpravodajství neobjevila, ale ve

své podstatě je totožná s rubrikou Co jsem zažil, kterou jsem popisovala výše.

Stejně

tak

bych se odvolala na dříve řečené o rubrikách Češi v akci, Ve výsledcích atd.

Graf 5: Rubriky v MF DNES- Turín 2006
Rubriky

Sportovní disciplíny
Jaká kritéria jsem při

začleňování textů

do kategorie sportovní disciplína

určila,

jsem zmínila už v případě her v Aténách. I nyní, a v případě HN tomu nebude jinak,
zůstávají

stejná. Jak tedy byly ve zpravodajství ze zimních olympijských her v

zastoupeny jednotlivé sporty, se

můžeme

Turíně

podívat na tabulku 3 (figurují v ní všechny

sporty, které zahrnuje program zimních olympijských her), jejich procentuální vyjádření
pak znázorní graf 6.
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akrobatické lyžování
alpské (sjezdové) lyžování
běh na lyžích
biatlon
boby
curling
krasobruslení
lední hokej
rychlobrQSlení
short track
saně

ll
10

51
5

1

o
7
97
4

o
1

skeleton
severská kombinace
skoky na lyžích
snowboarding
mimo zmíněné s o
celkem článků

o
o
13
3
5

208

Také v případě grafu 6 jsou procenta zaokrouhlena na celá čísla, tudíž je v něm
uveden podíl některých sportů jako nulový, ovšem ve skutečnosti tomu tak není.

Graf 6: Procentuální podíl zimních olympijských sportů v l\1F DNES
Sporty

. 2%
01%

D akrobatické lyžováni
• alpské (sjezdové) lyžován
D běh na lyžfch
D biatlon

•boby
D krasobruslen f

• lední hokej
D rychlobruslenf

• saně
• skoky na lyžfch

03%

D snow boarding
D nimo zmfněné sporty
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Stačí

letmý pohled na graf 6 a je naprosto jasné, o jakém sportu se nejvíce

v době olympijských her psalo. Vévodí lední hokej s téměř padesátiprocentním
podílem,

přičemž

všechny texty se vztahovaly pouze k mužskému turnaji,

ačkoliv

na

hrách soutěžily i ženy. Z jejich turnaje ale v MF DNES nalezneme pouze výsledky.
běh

Druhým nejvíce zastoupeným sportem je
Podstatně

část

menší

na lyžích s 26% podílem.

grafu už zabírají s 6ti a Sti % skoky na lyžích, akrobatické

lyžování a alpské lyžování.
Zastoupení jednotlivých

sportů

je logickým odrazem šancí na medaile

českých

sportovců.

Titulní strana
Během

dnů,

straně

se na titulní
dění

14

po které MF DNES

čtenáře

o olympijských hrách informovala,

neobjevila fotografie z her pouze jednou. Ve

na hrách zpracováno na titulní

v Aténách, tedy fotorámem. Ze

straně stejně,

třinácti

většině případů

jako tomu bylo i

během

fotografií, které se na titulní

ukazovalo osm české hokejisty. Některým událostem bylo ale na titulní

bylo

letních her

straně

objevily,

straně věnováno

více prostoru. Šlo o půlstranu o zahájení her, dále byl stejný prostor věnován Lukáši
Bauerovi,

běžci

na lyžích, který získal na hrách

českých hokejistů

DNES

Kateřině

stříbrnou

do semifinále olympijského turnaje.

Největší

medaili a také postupu
pozornost věnovala MF

Neumannové, zlaté olympijské medailistce. Ta si zasloužila svým

výkonem celostránkovou fotografii na titulní straně.
Zahraniční

sportovci v MF NDES

Na rozdíl od letních olympijských her, u těch zimních si mohli lidé v MF DNES
přečíst více o zahraničních sportovcích. Články se také týkaly více sportovních odvětví.
Nechyběl samozřejmě

hokej a sjezdové lyžování, které je ze strany deníku

sledované, i když v něm
zahraničních

akrobatech.

čeští lyžaři příliš

krasobruslařích,
Značně

běžcích

neexcelovali. Deník píše ale také o

na lyžích,

skokanech,

snowboardistech,

sledovaná byla také dopingová aféra rakouských

Celkem jsem v MF DNES zaznamenala 24

textů

informujících o

sportovcích, což je přibližně ll %všech textů, které jsem analyzovala.
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hodně

biatlonistů.
zahraničních

Obrazové zpracování
Přesto,

při

že jsem už výše uvedla, že jsem se

obrazovému zpracování, které zahrnuje

především

své analýze

fotografie,

přeci

nevěnovala

jen si dovolím pár

zmínek, které jsou spíše výsledkem laického pozorování, tudíž jsou subjektivní.

Během

analýzy textů jsem si všimla i toho, že ve zpravodajství z Turína oproti tomu aténskému
značně

ubylo grafických

prvků

příkladem

(u her v Aténách byla typickým

grafiky

rubrika Představujeme sport, kterou u zimních her deník nezařadil).

Po

ukončení

takové množství
věnují

návratu

her,

článků

stejně

jako v případě

těch

letních, už v novinách nenajdeme

jako v jejich průběhu. Pouze

českých sportovců domů.

několik

I tentokrát MF DNES

které uplynulé hry shrnuje a také hodnotí.

Redaktoři

nápaditě,

Samozřejmě

jako udělování sportovních Oscarů.

medailistech a už

tradičně

je

málo dní se noviny ještě

připomenut

připravila přílohu,

ve

ji pojali, podle mého názoru
nechybí

na poslední

příspěvky

českých

o

straně pořadatel příštích

olympijských her, v tomto případě zimních, kterým bude Vencouver.
Hospodářské

5.1.3.3

Také v případě

noviny- Atény 2004
Hospodářských

novin (HN) platí, že o olympijských hrách

informují s dostatečným předstihem. Bylo by spíše výjimkou, kdyby se noviny na svých
sportovních stránkách alespoň nezmínily o volbě olympijského města.
Stejně

jako tomu bylo u MF DNES, i HN informují

her o tom, jak pokračuje výstavba sportovišť a jak je

přibližně

celkově město

rok

před

startem

daleko s přípravami

her. Čtrnáct dní před začátkem her přichází HN s rubrikou Čeští sportovci a Atény 2004,
ve které představují české medailové naděje.
Texty, které HN před olympijskými hrami
skupin. Ta první se
přípravě.

věnuje

samotným

Do druhé skupiny patří texty

olympijskými hrami

převažovaly.

uveřejnily, můžeme rozdělit

sportovcům

věnující

Jednalo se

a sportovním

týmům

do dvou
a jejich

se ekonomické stránce her. Ty také před

většinou

o informace týkající se investic

Řecka do sportovišť, bezpečnosti apod. Ačkoliv o těchto konkrétních informacích psaly

i ostatní listy, ve
peněžní částku

většině

z nich byla

zmíněna

pouze suma

peněz.

V HN

i na podíl na HDP, což jen potvrzuje ekonomické

deníku. Další informace pojednávají

například
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převádí

zaměření

tuto

tohoto

o olympijském sponzoringu, o

ekonomickém využití olympijské symboliky, o vysílacích právech.

Kromě zmíněných

dvou témat se HN věnují také dopingu.
před

Pár dní

hrami

připravily

HN pro své

olympijských her. V den slavnostního zahájení se deník

čtenáře

přehledný

program

věnuje opět bezpečnosti

her a

informuje o tom, jak bude samotné zahájení vypadat.
HN mají pro sport vyčleněno

méně

prostoru, a proto je i počet stran věnovaných

olympijským hrám menší než v případě MF DNES. Jsou přibližně
DNES, která měla pro olympijské hry
strany bylo napsáno Olympiáda,
mezi neolympijskými

speciálně

občas

tři.

Na rozdíl od MF

vymezený prostor a dokonce i v záhlaví

nalezneme v HN text o olympijských hrách i

články.

N ovinové útvary
Jak jsem už u MF DNES napsala, při
útvarům
Stejně

soustředila

jsem se

zařazování textů

pouze na ty, které byly

kjednotlivým novinovým

otištěny

jako v případě MF DNES i v HN jsem analyzovala a

které byly dlouhé

alespoň

na sportovních stranách.
zařazovala

pouze texty,

30 linek. Kolikjich u jednotlivých útvarů bylo, uvádí graf7.

Graf 7: Novinové útvary v HN- Atény 2004

Novinové útvary
80

Celkový
DNES. To

počet

můžeme

analyzovaných

ale

odůvodnit

příspěvků

byl 106, což je o 68

tím, že je v HN sportu

také tím, že nevychází v sobotu a v neděli.
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méně

věnováno méně

než v MF
prostoru a

V HN je patrná převaha zpráv, která je výraznější než v MF DNES. Jejich počet
je dokonce vyšší, než je

součet

druhého v pořadí featuru a

třetího

rozhovoru. Ostatní

útvary jsou poměrně zanedbatelné.
Převaha zpráv je dána i jejich obsahem. Často totiž, jak už bylo řečeno,

informují o ekonomických aspektech, pro které se právě tento typ útvaru hodí nejvíce.
Čeho je ale také možné si všimnout, je naopak malé množství rozhovorů. Těch

bylo deset. V porovnání s MF DNES je to pouze jedna třetina.
Rubriky

Také HN využívají ve svém olympijském zpravodajství
přesný počet
počet

je 6, což je

méně

různých

rubrik. Jejich

než je tomu u MF DNES. Pokud ale vezmeme v potaz

stran, které mají HN k dispozici, je tento poměr odpovídající.
Na názvy rubrik a počty jejich reprezentantů se podívejme v grafu 8.

Graf 8: Rubriky v HN -Atény 2004
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Nejvíce zastoupenou rubrikou je rubrika Pohled do Atén. Ta je specifická tím, že

Jl nepíší

redaktoři

sportovnímu
některého

HN, ale

odvětví,

různé

osobnosti a

funkcionáři, kteří

o kterém také v textu referují.

Většinou

mají blízko ke

reagují na

úspěch

z českých sportovců a případně také analyzují jeho výkon.

Dalšími pravidelnými rubrikami jsou Čeští sportovci na OH a Olympijská čísla.
S podobnými rubrikami pracuje i MF DNES. Jedná se o rubriky poskytující základní
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informace o výsledcích jednotlivých sportovních disciplín a o tom, kdy budou
čeští

soutěžit

sportovci.
Zbývající

početnější

rubriky

JSOU

souhrnem krátkých zpráv o

dění

na

olympijských hrách.

Sportovní disciplíny
Jelikož jsem analýzu obou

deníků prováděla

shodným

způsobem,

tak ani u HN

nechybí údaje o zastoupení jednotlivých sportovních odvětví. Ráda bychjen upozornila,
že jsem ke sportovním odvětvím nezařazovala texty z rubriky Pohled do Atén.
Výsledky této analýzy uvádí tabulka 4 a také graf9.

' h oI mpijs 'ch s
Tabulka 4 : Č et nos t zas t oupem'Iet mc
počet
Sport
S ort
atletika
badminton
baseball
basketbal
box
kanoistika
cyklistika
fotbal
gymnastika
házená
jachting
jezdectví
judo

ortů

v HN

5

plavání
pozemní hokej
stolní tenis
softbal

1

střelba

9

šerm
taekwondo
tenis
triatlon
veslování
plážový volejbal
vzpírání
zápas
mimo zmíněné s o
celkem článků

19

o
1

2
2

1

o
4
2

lukostřelba

o
o

moderní pětiboj

2
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o čet
2

o
2

o
5

o

o
6

.2
3
3
1
1

27
100

Graf 9: Procentuální podíl letních olympijských sportů v HN
o atletika
• baseball
o basketbal
o box
• kanoistika
o cyklistika
o fotbal
o gynnastika
• jachting
• jezdectvi
o modernr pětiboj
Cl plavánf
!lil stolnf tenis
• strelba
• tenis
• triatlon
1::1 veslovánf
o plážový volejbal
• vzpfránf
o zápas
o mimo zmíněné sporty

Sporty

Stejně

jako v předchozích dvou

případech

a

stejně

her, jsou hodnoty v procentech zaokrouhleny na celá
potřeba

jako tomu bude i u zimních

čísla,

i když tentokrát ani nebylo

zaokrouhlovat, vzhledem k tomu, že celkový počet byllOO.

Z tohoto grafu a tabulky

můžeme vyčíst,

že sportem

číslo

1, tedy tím, o kterém

HN psaly nejvíce, byla stejně jako u MF DNES atletika. Na druhém místě je kanoistika,
dále tenis, basketbal a

střelba.

Preference

HN liší. U MF DNES totiž na druhém
sportech, které

sportů

místě

měly alespoň pětiprocentní

se, s výjimkou atletiky, v MF DNES a

figurovalo veslování, které se v HN ve

zastoupení,

vůbec

neobjevilo. Sportem,

kterému HN věnují více prostoru než MF DNES je tenis, i když pouze o jedno procento.
Titulní strana

Jestliže v MF DNES byl
výrazně upozorňován

čtenář

na

dění

okolo olympijských her

poměrně

už na titulní straně, v HN tomu tak nebylo. Je pravdou, že zmínka

o hrách se objevila na první

straně

novin každý den, ale pouze malým

to, o jakých olympijských událostech si mohou
pozornosti se hrám na titulní

straně

dostalo pouze

s popiskem.
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čtenáři

upozorněním

v deníku

přečíst.

pětkrát prostřednictvím

na

Větší

fotografie

Zahraniční

sportovci v HN

O vystupování

zahraničních sportovců

na olympijských hrách píší také HN. Ve

svých článcích se věnují například plavání, basketbalu (stejně jako MF DNES poukazují
neúspěchy

HN na

Celkově

amerického "Dream teamu"), fotbalu nebo

třeba

i boxu a baseballu.

tyto texty představují přibližně 1O % analyzovaných textů.

třech případech

Zvláštností je, že se ve

v oddílu Názory. Jednalo se o krátké glosy
doping, špatné výroky

rozhodčích při

HN zabývaly olympijskými hrami i

doplněné

fotografií, které reagovaly na

gymnastice a také na to, že se Michael Phelps stal

ikonou her ještě před tím, než vůbec začaly.
Další

věcí,

která

mě při čtení

článcích.

množství jazykových chyb ve
nesprávný slovosled, špatné

novin velmi

předložky.

překvapila,

Jednalo se

bylo

především

poměrně značné

o opakování slov,

Takové chyby by se podle mého názoru

v celostátním deru'ku vyskytovat neměly.
Stejně

čtenáři
článek

jako v předchozích

v novinách nelézt po

případech,

skončení

i tentokrát

jak už se firmy

začínají připravovat

z obchodního hlediska velkou

příležitostí.

na

5.1.3.4

Hospodářské

sedm let

případě

tedy v

červnu

můžeme

hry v Pekingu, které jsou pro

ně

mimořádnou

noviny - Turín 2006

a naposledy
před

pohledu a také si

Nejedná se však o žádnou

ale o běžné texty ve sportovní části novin.

zmiňují

českého

příští

přílohu,

Počtvrté

tím, jaké texty mohou

olympijských her. V případě HN se jedná o

shrnující hry jak z obecného hlediska, tak i z

přečíst,

skončím

připomenu,

že o hrách v konkrétním

jejich zahájením, v době zvolení

městě

se novmy

pořadatelského města.

V tomto

roku 1999.

Ani zimní olympijské hry v Turíně ve zpracování HN nebyly výjimkou v tom,
s jakým
rok

před

předstihem

a jakým

způsobem

o nich noviny informovaly.

jejich zahájením objevily informace o tom, jak

olympijské vesnice.
měsíc před

her v HN

hrami,

Větší

množství

přičemž čtrnáct

pravidelně

každý den.

článků

pokračuje

Opět

stavba

se

přibližně

sportovišť

s olympijskou tématikou nalézáme

a

opět

dní před slavnostním zahájením jsou texty týkající se
Stejně

jako v případě Atén je lze
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rozdělit

do dvou

skupin- texty

zaměřené

na sportovce a texty s ekonomickou tématikou. I tentokrát jsou

hojné příspěvky o boji s dopingem.
Den

před

připravil

slavnostním zahájením her

deník na

půlstranu přehledný

program celých her.
Olympijským hrám se HN ani tentokrát

nevěnují

stránkách. V denjejich zahájení je celá strana této události

pouze na sportovních

věnovaná

také v přední

části

novin. Zde se ale rozebírá zejména jejich ekonomický dopad.
Počet

věnují,

stran, které HN události

Aténách, tedy přibližně tři strany

je stejný jako v případě letních her v

denně.

Novinové útvary
Také tentokrát platila stejná kritéria pro

zařazování

textu k jednotlivým útvarům.

Jejich počty opět nejlépe ukáže následující graf.

Graf 10: Novinové útvary v HN- Turín 2006

Novinové útvary

Při

prvním pohledu na graf je patrné, že HN používají

olympijského zpravodajství jen malé množství
zpráva. Z celkového
počet rozhovorů,

počtu textů

útvarů,

z nichž

83 je zpráv více než polovina.

kterých je pouze 8.

Kromě

pouze nepatrně.
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při tvorbě

svého

nejzastoupenější
Překvapivý

je

je malý

featuru jsou ostatní útvary zastoupeny

Rubriky
Názvy rubrik a jejich zaměření
v

Turíně.

Pouze se ještě snížil jejich

Jsou jimi Hry a hrátky, Olympijská
případě

jinak,

zůstaly,

počet.

čísla,

na rozdíl od MF DNES, stejné i pro hry

Tentokrát jsem vysledovala jen 4 rubriky.

Pohled do Turína a Program, který v tomto

nesl vždy název konkrétního dne. Tato rubrika se tedy jmenovala každý den

například

Víkend v Turíně nebo

Pondělí

v Turíně. Pro jednoduchost jsem ji

v grafu ll nazvala Program.

Graf ll: Rubriky v HN- Turín 2006
Rubriky
12

V tomto
stejným

případě

počtem.

žádná z rubrik

nepřevládá, tři

z nich jsou zastoupeny naprosto

O obsahu jednotlivých rubrik platí totéž, co platilo v případě her

v Aténách.

Sportovní disciplíny
U sportovních disciplín jsem také tentokrát vycházela z programu zimních
olympijských her. Jiné sporty se totiž ani na hrách neobjevují a tudíž o nich ani, zcela
logicky, média neinformují.
Stejně jako

v předchozích případech výsledky nejlépe vystihne tabulka a graf.
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akrobatické lyžování
alpské (sjezdové) lyžování
běh na lyžích
biatlon
boby
curling
krasobruslení
lední hokej
rychlobruslení
short track
saně

4
8

13.
7

o
o
2

26
2
1

1

o

skeleton
severská kombinace
skoky na lyžích
snowboarding
mimo zmíněné s o
celkem článků

o
3
4
10

81

Graf 12: Procentuální podíl zimních olympijských sportů v HN
Sporty
o akrobatické lyžováni
• alpské (sjezdové) lyžován
• běh na lyžich

o biatlon
• krasobrusleni

• 16%

o lednl hokej
• rychlobruslenl
• short track
• saně

• skoky na lyžich

o snow boarding
o nirro zniněné sporty

I v HN dominují lední hokej a

běh

na lyžích, i když jejich podíl je menší než

v MF DNES. Naopak mnohem více je zastoupeno alpské lyžování s 10% podílem (v
MF DNES to bylo jen 5 %) a biatlon s 9% podílem (v MF DNES 2 %).
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Větší

pozornosti

se v HN také těšil snowboarding. I když z celého koláče ukrál jen 5 %, což je stále více
než v MF DNES. Tam se mu věnovalo pouze 1 % textů.
Jen pro přesnost ještě připomínám, že procenta jsou zaokrouhlena na celá čísla.
Titulní strana

I v případě olympijských her v
straně příliš

Turíně

mnoho místa nevěnují. I když ho bylo více, než tomu bylo u her v Aténách.

Tentokrát se

kromě

fotografií šlo

fotografií s popiskem vyskytly i texty

především

o vyobrazení

českých hokejistů.

dostaly na titulní stranu sedmkrát, pokud
měla

která

jsem opět zjistila, že HN hrám na titulní

nepočítám

i tentokrát své místo v levé horní

části

věnující

se hrám. V případě

Celkem se olympijské hry

upoutávku na sportovní stránky,

strany (té pod názvem listu) každý

den.
Zahraniční

sportovci v HN
měly

Také tentokrát

zahraničních

ve zpravodajství HN své místo texty o

sportovcích. Dokonce jich bylo ještě více než v případě Atén. Zatímco tehdy

tvořily

10

%textů, tentokrát si o dvě procenta polepšily na 12 %. Čtenáři se tak mohli dozvědět
například o favoritech a vítězích alpských disciplín, kde Česká republika neměla velké
naděje

na medaile, nebo o exotických sportovcích

Nechyběl

ani

článek

o dopingové

aféře

například

rakouských

z Indie

biatlonistů,

či

Venezuely.

která byla velkou

událostí her.

Po
části

ukončení

listu a

opět

olympijských her se deník

se zde

zaměřuje

věnuje

jejich zhodnocení

opět

v přední

spíše na ekonomické aspekty. Také uvádí rozhovor

s předsedou ČOV o organizaci her. I ve sportovní sekci redaktoři kladou větší důraz na
ekonomickou stránku, než aby se věnovali samotným sportovcům.
Závěry

5.1.4

k obsahové analýze

Jaké byly výsledky jednotlivých částí obsahové analýzy, už tedy víme.
čase

je

přejdu

uspořádat

a vyvodit z nich

závěry. Začnu nejdříve obecnějšími

k jednotlivým částem analýzy.
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Teď je

na

fakty a poté

Pokud si vedle sebe položíme jakýkoliv list olympijského zpravodajství MF
DNES a HN, na první pohled poznáme, že se jedná o dva odlišné dem'ky. A není tomu
pouze u stránek
vydavatelů,

věnujících

se olympijským hrám. Je

samozřejmě záměrem

jejich

aby se jednotlivé dem'ky od sebe lišily. Odlišnosti se týkají formátu novin

(strana HN je

větší

uspořádání

než MF DNES), zlomu, neboli

strany. Viditelným

rozdílem je také to, že zatímco MF DNES používá ve sportovní sekci Giné jsem
poměr

nezkoumala) podtitulky, v HN se vyskytují nadtitulky. Další odlišností je také
textů

jsou

věnuje

a fotografií. MF DNES
například půlstrany

fotografiím více prostoru než HN.

v MF DNES, na kterých

převažují

Důkazem

toho

fotografie. Ty se v tomto

deníku během olympijských her objevovaly téměř každý den.
Teď

už ale

přikročme

k samotnému olympijskému zpravodajství. To bylo v MF

DNES obsáhlejší než v HN a to z toho
stran. Zatímco HN
z možných

věnovaly

hrám

odůvodnění, proč

denně

důvodu,

okolo

tří

že MF DNES

měla

k dispozici více

stran, MF DNES okolo

pěti.

Jedním

je v MF DNES dáno olympijským hrám více prostoru,

může být fakt, že MF DNES je mediálním partnerem Českého olympijského výboru.

Dalším

důležitým postřehem

je fakt, že zvolené noviny nepíší o olympijských

hrách pouze na stranách věnovaných sportu, ale
například

věnují

se jim také v ostatních oddílech,

v domácím zpravodajství, na názorových stranách nebo v případě MF DNES

ve speciálních přílohách.
V úvodu jsem si stanovila několik hypotéz. Jednou z nich a také
jsem si k analýze zvolila
větší důraz

Hospodářské

noviny, byla ta, že

právě

důvodem, proč

tento deník bude klást

na ekonomickou stránku olympijských her. Nyní mohu konstatovat, že tato

hypotéza se mi potvrdila. Nejvíce zpráv s ekonomickou tématikou se v HN vyskytovalo
především

v období

před

zahájením her. Zatímco MF DNES se v tomto období

věnovala převážně sportovcům,

u HN

převládaly právě

ekonomicky

zaměřené

texty.

Ani v průběhu her však ekonomické zprávy nechyběly.
V předchozím odstavci jsem se zmínila o informování před hrami. Zjistila jsem,
že intenzivnímu, tedy dennímu zpravodajství, se noviny
čtrnáct

začínají věnovat přibližně

dní před zahájením her. Po jejich ukončení už to tak dlouhá doba není, zpravidla

se jedná jen o několik málo dní, kdy se sportovci vracejí
ukončení

her opět startují i běžné

soutěže,

domů.

je to celkem logické.
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Vzhledem k tomu, že po

Ve zpravodajství ze samotných olympijských her převažují informace o
sportovcích a to zejména těch známých a žhavých
držitelů

kandidátů

Zahraničním sportovcům věnovaly

medailí.

deníky

samozřejmě

na medaile a

průměrně

českých

ll %

textů

Gde o

analyzované texty, v krátkých zprávách jsou zmínky o cizincích častější).
Z

výsledků

sportovním

výzkumu je také patrné, že deníky

odvětvím,

kde

měla česká

výprava již

věnovaly

nejvíce prostoru

tradičně největší

šance na dobré

umístění.

V případě letních her se jednalo o atletiku, kanoistiku, výrazný podíl na

celkovém

počtu textů měla

pozornosti
Důvod

hráči

diváků

také

střelba.

Sport, který se

i médií, tedy fotbal, tentokrát podle

obecně

těší největší

u nás

předpokladů

je celkem pochopitelný. Olympijského fotbalového turnaje se

nedominoval.
účastní

pouze

do 23 let a ženy. A pokud vezmeme v potaz, o jakých fotbalových událostech

deníky u tohoto sportu běžně informují, musíme si přiznat, že zrovna tyto

dvě

kategorie

lyžování,

poměrně

to nejsou.
U zimních her

výrazně převažoval

lední hokej, dále

běžecké

dobré zastoupení mělo také alpské lyžování, i když na rozdíl od předchozích
platilo, že MF DNES jim

věnovala

Větší

v HN. Zastoupení ostatních zimních

pozornosti se

těšilo

denících lišilo. Zatímco HN
přednost skokům

sportů,

kde

více místa, u alpského lyžování tomu bylo naopak.

věnovaly hodně

sportů

se v jednotlivých

prostoru biatlonu (10 %), MF DNES dala

na lyžích, i když už ne v takovém množství

(věnovalo

se mu 6 %

textů).

Jednou z hlavních oblastí, na kterou jsem

zaměřovala

svou pozornost, byly

novinové útvary. U těch v obou denících jednoznačně převažovala zpráva. Je tedy vidět,
že noviny stále
proběhlých

naplňují

původní

funkci, tedy poskytovat základní informace o

a plánovaných událostech. Druhou

když v MF DNES se
překvapil,

svou

byl

těchto textů

počet rozhovorů.

nejzastoupenější

objevovalo více než v HN. Faktem, který

zaujímat

třetí

místo po již

mě

Zejména v HN jich bylo málo, což vyvrátilo mou

hypotézu, že rozhovor bude jedním z nejčastějších
pokud bychom si stanovily

skupinou byl feature, i

útvarů.

Ovšem musím dodat, že

žebříček nejpoužívanějších útvarů,

zmíněné zprávě

a featuru. Velmi

stále v něm bude

podobně

jako rozhovor na

tom je také story.
Pokud bychom do analyzovaných
jednou

upozorňuji, nedělala, dospěli

textů započítali

také rubriky, což jsem,

ještě

bychom k tomu, že rubriky zaujímaly okolo 30%
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olympijského zpravodajství, v případě Atén v podání MF DNES se jednalo dokonce o
38 %. HN použily přibližně poloviční počet rubrik než MF DNES.
Poslední,
věnovaly

čemu

se budu ve

stručnosti věnovat,

olympijským hrám prostor také na titulní

zatímco MF DNES

měla téměř

každý den na první

vztahující se k hrám, v HN se takové pozornosti

je titulní strana. Oba deníky

straně.

Rozdíl byl ale v tom, že

straně

novin fotografii s textem

netěšily,

i když

alespoň

upoutávku,

odkazující na konkrétní články uvnitř listu, na ně našli čtenáři každý den.
Z uvedených
pozornost.
věc,

Počet

faktů

stran

je patrné, že deníky

vyčleněný

věnují

tomuto zpravodajství je

olympijským hrám velkou
dostatečným důkazem.

které jsem si všimla, je ta, že olympijským hrám také

pozadí v

době jejich

konání ustupuje

běžné

uzpůsobují svůj

obsah. Do

sportovní dění (i když to není příliš rušné) a

také jinak preferované sportovní disciplíny, jako je již zmíněný fotbal. Také se
mění

vzhled novinových stran už jen tím, že v

označení,

které dává

čtenáři jasně

Další

najevo, o

čem

deníky upozorňují už na svých titulních stranách.
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době

částečně

her mají deníky ve svém záhlaví

si na nich

může přečíst.

Na to

ostatně

5.2 Dotazníkové šetření
5.2.1 Vzorek výzkumu
V knihách o marketingu se mimo jiné
Většinou

výzkumu.
šetření

se v nich píše

číslo

dočteme,

jak velký má být vzorek

při

300 nebo 400. Já jsem pro své dotazníkové

zvolila druhou variantu. Odpovídalo mi tedy 400 respondentů.
Sběr

prováděla

dat jsem

sama s výpomocí

využití specializované agentury. To by bylo totiž
neměla

žádné

speciálně vyčleněné prostředky

příbuzných
fmančně

pro tento

a známých, tudíž bez

nákladné, a protože jsem

účel,

tak jsem tuto možnost

zavrhla.

pro

mě

I vzhledem k výše

zmíněnému

dostupný. Z velké

části

se tedy jednalo o studenty vysokých škol, další velkou

skupinou byli spolupracovníci mých
zastoupeno co nejvíce

jsem volila vzorek výzkumu takový, který byl

věkových

rodičů.

Zbytek vzorku je sestaven tak, aby bylo

skupin. Také geografické

zejména díky tomu, že, jak jsem již uvedla,

rozpětí

je

poměrně

část respondentů tvoří

velké,

studenti,

kteří

pochází z různých koutů České republiky. Přímo v dotazování ale geografická
příslušnost

roli nehrála. Z těchto

faktů

vyplývá, že se nejedená o tzv. reprezentativní

vzorek populace, který jsou schopny nejlépe zajistit právě

zmíněné

agentury. I přesto si

ale myslím, že výsledky mého výzkumu mohou být přínosem pro média.

5.2.2 Hypotézy
Práce na této

části

výzkumu probíhala tak, že jsem si nejprve promyslela, na

jaké otázky bych se v dotazníku, který byl
podobě, chtěla
formuláře

respondentům později předkládán

zeptat. Poté následovalo sepsání

dotazníku.

Během

těchto

v tištěné

otázek a sestavení samotného

tohoto procesu jsem také promýšlela hypotézy, jak by

respondenti mohli odpovídat a jaké by tedy mohly být výsledky výzkumu. Tyto
hypotézy jsou

důležité,

protože

zároveň

mnohé z nich

vysvětlují přítomnost některých

otázek v dotazníku. Jde o následující hypotézy:
~

osoby, které

aktivně

sportují, se o sport budou také

více než ty, které nesportují,
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pasivně

zajímat mnohem

~

lidé,

kteří

zajímat

se

aktivně věnují

pasivně.

individuálním

předpoklad

Stejný

podle mého názoru více

pasivně

sportům,

ně

se o

platí u kolektivních

budou také více

sportů.

Lidé se tedy

zajímají o ten druh sporu, který praktikují i

aktivně,

~

pokud jde o pohlaví, budou se ženy více věnovat a zajímat o individuální sporty,
zatímco u mužů budou převládat sporty kolektivní,

~

v případě pasivního zájmu o sport nebudou příliš velké rozdíly mezi pohlavími,
snad jen

nepatrně

budou

převládat

muži. To samé bude platit i o sledovanosti

olympijských her,
~

mezi sporty, kterým budou respondenti

věnovat

zařadí

nejvíce pozornosti, se

v případě letních her atletika, kanoistika, nemalému zájmu se bude

těšit

také

plavání,
~

u zimních disciplín budou převládat lední hokej, běh na lyžích, skoky na lyžích a
rychlobruslení,

~ mezi respondenty nejčastěji uváděnými sportovci budou Roman Šebrle, Jan

Železný, Kateřina Neumannová, Štěpánka Hilgertová, Jaromír Jágr nebo
Martina Sáblíková,
~

bezkonkurenčním

médiem, jehož

prostřednictvím

respondenti olympijské

dění

sledují, bude televize, druhým v pořadí bude internet,
~

informace o olympijských hrách budou v novinách častěji hledat muži než ženy,

~

nejoblíbenějšími

a

nejvyhledávanějšími

útvary mezi

čtenáři

novin budou

rozhovory, story (neboli příběhy) a výsledky,
~

faktorem, který

čtenáře

nejvíce naláká k přečtení konkrétního

příspěvku,

bude

zajímavý titulek a také fakt, že text pojednává o českém sportovci.

5.2.3 Výsledky a interpretace dat
Než se

začnu věnovat výsledkům

dotazníkového

slovy zmínila o předvýzkumu, který jsem v rámci této
napsala v teoretické
v dotazníku jako

části, předvýzkum

například nesprávně

šetření,

části

ráda bych se ještě pár

práce provedla. Jak už jsem

se provádí proto, aby se našly
formulovaná otázka nebo

možnosti odpovědí.
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případné

nevhodně

chyby

zvolené

Nedostatky, na které jsem narazila a které jsem se snažila odstranit, se týkaly
v několika
1

případech nevhodně

formulář

dotazníku) byla

odpovědí.

zvolených možností

původně otevřenou

Otázka

otázkou. Na

č.

5 (viz

příloha

základě připomínek

dotazovaných jsem ji přetvořila na polootevřenou otázku. Další problém nastal u otázky
č.

10, u které

zdálo

příliš

měli

respondenti

původně

vysoké, proto jsem jej

upravit možnosti

odpovědí,

vybírat deset

změnila

byla otázka

č.

sportů.

Toto

číslo

se ale

některým

na 5. Poslední otázkou, u které jsem musela
12, ve které byly

původně

varianty: už

před

jejich zahájením, pouze v jejich průběhu, ještě po jejich ukončení.
Nyní už
šetření

přikročím

k hlavní

části

tohoto oddílu - k výsledkům dotazníkového

a jejich interpretaci.

Ačkoliv identifikační

v samotném

závěru,

respondentů-mužů.

já jimi

(osobní) otázky byly ve

začnu.

formuláři

První z nich nám ukazuje

dotazm'ku

umístěny

až

poměr respondentů-žen

a

Ten znázorňuje graf 13.

Graf 13: Pohlaví respondentů

47,75%

j.ženaj
52,25%

Z grafu lze

vyčíst,

že mezi respondenty

měly

'El
L
_ _muž
_

mírnou převahu ženy a to s 52 %.

Toto číslo přibližně odpovídá podílu žen v české populaci, který je podle údajů Českého
statistického úřadu z posledního

Sčítání

lidu,
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domů

a bytů asi 51,3 %.

identifikačních

Další otázkou z kategorie
respondentů.

(osobních) je otázka týkající se

Zde dotazovaní vybírali z několika rozmezí. Jaký byl jejich

věku

poměr,

ukazuje graf 14.

Graf 14:

Věk respondentů

6,25%

~ -- - · ---- , -,

i

EJ15-25 let

j

I• 26-35

I

:o36-45

50,25%

1

i o56avíc i

21,00%

Jak jsem se již
valné

většině

lidé ve

l_ --·-- - --- - _ ___j

zmiňovala,

věku

velkou skupinou

respondentů

byli studenti, tedy ve

do 25 let. To je také z grafu patrné. Tato skupina zaujímá

polovinu všech dotazovaných. Druhou v pořadí je skupina lidí ve
lety.

Obě

čísla

do souvislosti se

skupiny dohromady

mladí lidé mají více

tvoří

čteností

času

o46-55

na

více než 70% všech

respondentů.

novin a vycházejme z obecně

čtení

mužů

mezi 26 a 35

Dejme nyní tato

rozšířeného

novin. Potvrdí to i můj výzkum?

respondenty na muže a ženy a výsledky byly tyto: u

věku

tvrzení, že

Rozdělila jsem opět
čtenosti

je podíl

novin

skupiny 15-35 let a 36let a více téměř stejný, okolo 65 %. U žen je ale rozdíl podstatný.
Noviny čte více než 70% žen ve věku od 15 do 35 let. Žen nad 36let už je čte pouze 33
%.

Můžeme

se jen domnívat, že

příčinou

je

skutečně

to, že mladší ženy mají na

čtení

více času, protože se ještě nemusí starat o rodinu.

U otázky "Dosažené vzdělání" jsem udělala změnu, která ale ve své podstatě nic
nemění.

V grafu 15 jsem

maturity" pod jeden název
vzdělání,

sloučila

kategorie

"vyučen(a)",

"základní-vyučen(a)"

a

"střední

bez

protože se jedná prakticky o stejný druh

což jsem si uvědomila až při vyhodnocování
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dotazníků.

Graf 15: Dosažené vzdělání respondentů

6,00%

Ic základní --~~:;~en(a)]

3,00%

I• -..yučen(a)

,

I o střední s maturitou

I___
o -..ysokoškolské
____ _______
,

[

Tento graf slouží spíše pro
dodám, že

přibližně

polovina

dotvoření

1

_

--

obrázku o respondentech výzkumu.

respondentů, kteří

jsou

zařazeni

u varianty

Ještě

"střední

s

maturitou" studuje vysokou školu.

Další skupinou otázek, jak jsem si je pouze

orientačně vytvořila,

jsou otázky

především

respondenta

týkající se zájmu o sport a olympijské hry Gejich úkolem je
uvést do problematiky a zejména pozvolna
zjišťuje,

přivést

k hlavním otázkám). První z nich

zda respondent sportuje (graf 16).

Graf 16: Aktivní praktikování sportu

IĎ-a.~o._alespoň j-;;dn;;-~1

14,00%

i týdne
48,50% j• občas
I
I
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Jak je z grafu patrné,

alespoň jednou týdně
mužů.

Tento podíl se ale liší u žen a

Zatímco

sportuje téměř polovina respondentů.

mužů

alespoň

sportuje

jednou týdně

přes

65 %, žen je přibližně o polovinu méně. Ženy ale mnohem častěji uváděly odpověď'
"občas".

Takže celkový podíl sportujících respondentů je 86 %.

Osoby, které sportují, a tedy zvolily
"občas",

230

"ano,

alespoň jednou týdně"

nebo

také odpovídaly na otázku, zda praktikují individuální nebo kolektivní sporty.

respondentů

zvolilo

odpověď

odpověď

(66,86 %) vybralo variantu "individuální". Zbylých 33,14 % tedy
"kolektivní".

Přičemž

sporty, zatímco u

mužů je poměr

jsem porovnávala

odpovědi

platí, že u žen

výrazně převažují

individuálních a kolektivních

téměř

individuální

vyrovnaný. Když

na tuto otázku s otázkami, kde respondenti vybírali, o jaké

olympijské sporty se nejvíce zajímají, potvrdil se mi
praktikující individuální sporty se o

ně

můj

předpoklad,

že lidé

více zajímají také pasivně (u kolektivních

sportů

platí stejné závěry).
Další otázkou (ve

formuláři

se jedná o otázku 3) jsem zjišťovala pasivní zájem o

sport. Výsledek je takový, že 90% dotázaných se o sport
více, než kolik lidí

aktivně

sportuje.

zajímá více žen než mužů (rozdíl

Překvapující

činil přibližně

pasivně

zajímá, což je o 4%

byl výsledek, že se o sport

pasivně

5 %).

Graf 17: Pasivní zájem o sport

9,75%

ii)--~nol

lil_n~-- i
90,25%

S touto otázkou souvisela další, jak
vidět
Právě

na grafu 18,
tuto

převažovala odpověď

odpověď nejčastěji

často

"pouze

se respondenti o sport zajímají. Jak je
při některých

volily ženy. Nejmenší podíl
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sportovních událostech".

měla odpověď "pravidelně,

každý den".

Ačkoliv

z celkového hlediska zaujala tato

odpověď

poslední místo, u mužů

naopak zvítězila.

Graf 18: Intenzita pasivního zájmu o sport

44,88%g

22,99%

32,13%

jo pravidelně, k~dÝ-de~ j

1.občas,

když mám

čas i
'

Io pouze při některých
1

I'

příležitostech

-~- --------------__j

Pokud respondent na otázku
zdůvodňoval

(viz graf 19).

respondenta nebaví.

č.

3

Nejčastější důvod

Několik

odpověděl

ne, v další otázce tento fakt

byl ten, že sledování sportovních událostí

dotazovaných zvolilo variantu ,jiný

například

to, že respondenti nevlastnili televizor.

Graf 19:

Důvody

důvod".

Tím bylo

nezájmu o pasivní sledování sportu

t

i

D nemám

28 21%;
'
[ • nebav!
!

na točis:

mě to

'

!

I

i o raději si zasportuji
1

I
I

aktivně

ojinýdCJvod
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Další otázky už byly

zaměřeny

na olympijské hry. Jako první byla pochopitelně
č.

otázka, zda respondent sleduje olympijské hry (otázka
otázku byly

samozřejmě

o sport pasivně

(těch

pouze od

těch

osob, které ve

bylo 90 %). Kladnou

třetí

6). Platné

odpovědi

na tuto

otázce uvedly, že se zajímají

odpověď, čili odpověď

ano, v tomto

případě

zvolili všichni dotázaní. Poté vybírali, kterou jejich variantu sledují (viz graf20).
Při

variantu

prvním pohledu na graf je patrné, která jeho

"obě",

část převažuje.

tedy letní i zimní olympijské hry. Rozdíly mezi

Ta zastupuje

odpověďmi

žen a

mužů

nebyly velké, proto je neuvádím.

Graf 20: Zájem o letní či zimní olympijské hry

l • zirmr[

o~w1

i oobě [

1...-- - - __ ,

82,27%

Další v

pořadí

byla otázka, v jakých médiích respondenti informace o

olympijských hrách získávají. Tu ale

ještě

na chvíli

přeskočím

a budu se

sportovním disciplínám, které na hrách figurují. Dotazovaní totiž
sportů zařazených

seznamy všech letních i zimních
kterých

měli

podle toho, jakou variantu sledují, vybrat

měli

věnovat

k dispozici

v olympijském programu, ze
pět nejoblíbenějších sportů

a

podle oblíbenosti je označit čísly 1-5, kde 1 znamenala nejoblíbenější.
Mezi letními sporty byla
sporty

zařadilo

17,4 %

respondentů

byly plavání (9,3 %), tenis
především

nejúspěšnější

to i z pohledu

zařazení

(bez ohledu na

(přibližně

ženy a volejbal (8,4 %).

atletika, kterou mezi své
pořadí).

Dalšími

nejoblíbenější

úspěšnými

sporty

9 %), gymnastika (8,7 %), kterou preferovaly

Jednoznačně nejsledovanějším

na první místo v

žebříčku

sportem je atletika a

oblíbenosti, kam ji umístilo

přibližně

ll % dotázaných. Z mého pohledu problematickým sportem je fotbal. Zejména u žen,
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které jej

řadily

mezi své oblíbené sporty, si totiž nejsem jistá, zda

olympijský turnaj nebo fotbal
při

možnost konfrontace

celkově.

Muži,

kteří

měly

na mysli

uvedli fotbal a s nimiž jsem

odevzdávání dotazm'ku, mi potvrdily, že si jsou

specifiky olympijského turnaje, tedy že se ho

účastní

měla

vědomi

týmy složené z hráčů do 23 let a

ženy. Argumentem mnohdy bylo, že jej sledují proto, že se tam často objeví nový talent.
Pokud se tedy vrátím k

umístění

fotbalu v

žebříčku

popularity mezi respondenty, získal

druhé místo s 9, 8 %. Je však nutné tento výsledek brát s rezervou.
Sportem

číslo

jedna mezi zimními je lední hokej a to s

téměř

jsou další v pořadí skoky na lyžích, dále alpské lyžování (14,4 %) a
čtvrtém místě

V

je

běh

současnosti hodně

místě. Přibližně
sportů

nejvíce.

9 %

18 %. Se 14,6%
překvapivě

až na

na lyžích (13,6 %), za ním se umístilo krasobruslení (11,2 %).
sledované rychlobruslení
respondentů

Překvapením

skončilo

uvedlo na prvním

ale pro

mě

s necelými 4 % na sedmém

místě

bylo, že jen necelá

hokej, což bylo ze všech
dvě

procenta uvedla jako

nejvíce sledovaný olympijský sport běh na lyžích.

Nyní se vrátím kjiž

zmíněné

otázce "Kde získáváte informace o olympijských

hrách?". V ní mohli respondenti zvolit libovolný
součet

nedává 100 %.

Téměř většina

noviny a internet. Jaké množství

počet odpovědí,

osob zvolila variantu televize, následovaly ji

respondentů

dané médium uvedlo, ukazuje tabulka 6.

Je v ní uvedena také varianta ,jiné", v níž respondenti
získávají z doslechu,

často

od svých spolupracovru'ků.

Tabulka 6: Zdroje informací o olympijských hrách
Kolik
Masové využívá
médium respondentů
v%
časopisy

internet
noviny
rádio
televize
teletext
jiné

proto také celkový

11,08
60,11
69~8

30,75

96,68
25,48
0,83
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nejčastěji uváděli,

že informace

U této otázky jsem u varianty "noviny",
rozdělila

stejně

jako v mnohých případech

dříve,

dotazované na ženy a muže. Ukázalo se, že informace o olympijských hrách

vyhledávají v denním tisku více muži než ženy. Variantu "noviny" uvedlo 74,4% mužů
a 65,8% žen.
V případě, že respondent vybral mezi své
vyplňování

otázkou, ve které

uváděl,

odpovědi

také noviny,

pokračoval

ve

v jakém konkrétním deníku získává informace o

olympijských hrách. Jejich zastoupení ukazuje tabulka 7. Je v ní patrná převaha Mladé
fronty Dnes (MF Dnes), což je dáno tím, že tento deník
muži

častěji

často uváděly

ženy. Naopak

volili Sport, Deník nebo Hospodářské noviny (HN).

Tabulka 7: Preference jednotr1vyc
. h d emíkU• pr1
". ZIS
• kávam
• • informací o OH

Respondenti
č.

(otázka
před

Množství
čtenářů v%

Blesk
Dem'k

4,3
8,5

HN

S,?

Lidové noviny
MF Dnes
Právo
Sport
Jiné

8,5
55,7
8,6
8,6

vyplňovali

prospěch

skončení".

o

také, kdy sledují zpravodajství k olympijským hrám

12). Zda "pouze v jejich

zahájením a po

však ve

Deník

průběhu"

Zde byly

nebo "v průběhu, ale také

odpovědi rozděleny

velmi

nějakou

dobu

rovnoměrně, mírně

první varianty, tedy pouze v jejich průběhu, kdy zpravodajství sleduje

53,8 % dotázaných.
Mezi sportovce, o kterých si rádi

přečtou

(otázka

č.

13 ), psali dotazovaní

nejčastěji Romana Šebrleho, Jaromíra Jágra, Kateřinu Neumannovou, Jakuba Jandu,

Martinu Sáblíkovou, Jana Železného. Hojně zastoupena byla také jména: Tomáš
Dvořák, Šárka Záhrobská, Štěpánka Hilgertová nebo Tomáš Janků.

Další otázky byly

důležité

První z nich se ptala, jaké typy

v souvislosti s již uvedenou obsahovou analýzou.

článků

respondenti

nejraději čtou.

z nabídnutých možností. Jak se rozhodli, ukáže následující tabulka.
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Zvolit mohli

dvě

Tabulka 8: Preferované typy článků
Typ článku
zpravodajství, referáty z utkání a
závodů

výsledky

Preference v %
40
35,39

krátké, jen několikařádkové články se
16,92
základní informací
rozhovory se sportovci

41,54
36,92

lpň'běhy

Z tabulky je patrné, že nejvíce dotazovaní preferují rozhovory se sportovci a
zpravodajství, naopak nejmenší zájem projevili o krátké zprávy. Také z tohoto

šetření

vyplynulo, že zatímco muži preferují spíše zpravodajské útvary, tedy zprávy a výsledky,
u žen převažovaly rozhovory a příběhy.

V otázce

č.

15 jsem

zjišťovala,

přivede, přesněji jakým článkům

Graf21: Faktory vedoucí k

co respondenty k přečtení konkrétního textu

dávají přednost. Výsledky přináší následující graf.

přečtení článku

o těm, u kterých je i fotografie
těm, které majl zajírTBvý
titulek
o těm, ve kterých se plše o
českých sportovclch

•

1,54%
1

30,77%~

1

i

io těm, které plši o Vašem

20,00%

!

obllbeném sportu

Io neuvedeno

Z grafu vyplývá, že nejvíce
sportu (proto by

měly

čtenáře

zaujme článek, který píše o jejich oblíbeném

noviny vycházet z aktuálních

průzkumů

popularity

sportů

v

České republice) a ten, který má zajímavý titulek. Zastoupení dalších variant je
poměrně

vyrovnané.
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před

Poslední otázka

zpravodajství o olympijských hrách chybí.
spokojena. Jen

několik

osob

měla

sekcí osobních otázek
Většina

mělo připomínky,

z nich byla se

vědomostí
chyběly

respondentovi

například

dotazovaným

současným

stavem

které se spíše vztahovaly k televiznímu

zpravodajství, což pro mou práci není podstatné. Tyto
nedostatečných

zjistit, co dotazovaným ve

spolukomentátorů

připomínky

se týkaly

například

o jimi komentovaném sportu nebo

reportáže z méně známých

sportů.

chybělo

V novinách

animované pojetí zpráv, více zajímavostí, servisní informace o

tom, kolik stojí vstupenky na jednotlivá utkání nebo závody.
Závěry

5.2.4

dotazníkového šetření

Dotazníkové
mnoho informací.

šetření,

Některé

které jsem prováděla,

z nich byly

přineslo,

očekávané, některé

jak se od něj také požaduje,
zajímavé a jiné

překvapivé.

Proto se teď pokusím shrnout ty nejdůležitější z nich.
Prostřednictvím

mého dotazníkového

hypotéz, které jsem si na začátku stanovila.

šetření

se mi

Například

ta, že lidé,

sport, se o něj budou zajímat také pasivně více než lidé,
Co

mě

však velmi

překvapilo,

podařilo

kteří

potvrdit velkou

kteří aktivně

část

praktikují

nesportují.

byl fakt vyplývající z tohoto výzkumu, že ženy se

o sport pasivně zajímají víc než muži, což naopak jednu z mých hypotéz vyvrací. Rozdíl
není nijak výrazný, přibližně okolo 5 %, ale určitě přináší otázku Čím je to způsobeno?
O

příčinách

nezjišťovalo.
aktivně

mohu jen spekulovat, protože ty mnou
Podle mého názoru

sportují

sportovní
pasivně

dění.

může

alespoň jednou týdně,

U

mužů

prováděné

být jednou z příčin to, že muži více než ženy

a proto jim nezbývá tolik času na pasivní zájem o

se také více než u žen objevila varianta, že muž nesportuje a

se o sport také nezajímá. To

v dnešní době tráví mnoho

času

může

být

způsobeno

spíše na mužskou populaci, nebo

je totiž mohl

potěšit

tím, že

především

v zaměstnání a na sport (aktivní i pasivní) nemají

Dalším hlediskem tohoto problému je otázka, zda se
soustředit

šetření

dotazníkové

fakt, že mezi muži

chtějí

chtějí

měly

získat také ženy. V prvním případě by

převládají

ti,

kteří

brát v úvahu

produkce.
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čas.

sportovní redakce

se o sport zajímají

každý den. Naopak ženy projevují pasivní zájem o sport nejvíce pouze
událostech. Tento fakt by redakce

muži

při

pasivně

při některých

rozhodování o zacílení své

Pouze při
respondentů.

není

některých

událostech se o sport zajímá v celkovém pohledu velká část

Jednou z nich jsou olympijské hry. Což

příliš potěšující

všeobecně

pro sportovní redakce

zpráva, ovšem v souvislosti s olympijskými hrami, které jsou

hlavním předmětem mé práce, to nijak negativně nevyznívá.
O

dění

okolo olympijských her se zajímá velká

kteří odpověděli,

část

obyvatel. Z respondentů,

že se o sport zajímají pasivně, to bylo dokonce 100 %. Tito lidé se pak
odvětví:

nejvíce zajímali o následující sportovní

atletika, plavání, tenis, gymnastika a

volejbal. Ze zimních to byly tyto: lední hokej, skoky na lyžích, alpské (sjezdové)
běh

lyžování,

předpoklady

na lyžích a krasobruslení. V případě obou variant her se naplnily mé

pouze

částečně.

K mému

překvapení

nebyla mezi

pěti nejoblíbenějšími

letními sporty kanoistika, která v minulých obdobích dosahovala dobrých sportovních
výsledků.

U zimních

sportů mě

mezi prvními pěti sporty, byl až na
především Kateřiny
Teď

práce.

už ale

překvapilo umístění běhu

zase

čtvrtém místě,

což je vzhledem k velkým

přejdu

k novinám, jejichž zkoumání bylo hlavním

byl

úspěchům

předmětem

ale ukázaly, že tomu tak zcela není.
fakt, že ještě stále lidé více

místě

Před

věří

pak bude internet. Výsledky výzkumu

internet se totiž dostaly noviny, což je

a využívají jako zdroj informací noviny a ne

internet. Další z hypotéz, která se mi potvrdila, je fakt, že

častěji

budou hledat

informace o olympijských hrách v novinách muži než ženy. Jednalo se
převahu.

Tato

této

byl, že nejvíce dotázaných bude získávat informace o

olympijských hrách z televize, na druhém

devítiprocentní

ač

Neumannové s podivem.

Můj původní předpoklad

potěšující

na lyžích, který,

skutečnost

potvrzuje všeobecný názor, že muži

téměř
čtou

o

více

noviny než ženy.
Co se týče novinových titulů, v celkovém pohledu jasně vede MF DNES, kterou
čtou

jak muži, tak ženy. Oproti tomu

převážně

například

deník Sport využívají k informování

muži.

Nejpodstatnějšími

dotazníkového

šetření

otázkami pro porovnání

byly ty, které

zjišťovaly

výsledků

obsahové analýzy a

preferenci novinových

útvarů

a také

faktor, který respondenty nejvíce naláká k přečtení určitého textu. Útvarem, který
dotázaní preferovali, byly rozhovory se sportovci a
projevil rozdíl v preferencích

mužů

běžné

a žen. Zatímco u
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zpravodajství. Také zde se

mužů převažovalo

více

běžné

zpravodajství, ženy naopak více zajímají rozhovory a
nejméně

zájem o konkrétní sportovní
části

V

případě

že jsou se

odvětví (téměř

čtenářů, nejčastěji uváděli svůj

31 %dotázaných) a titulek (29 %). Takže i

se mé hypotézy spíše potvrdily.

zpravodajství,

byly

Naopak

preferovali krátké zprávy, i když ani jejich podíl není zcela zanedbatelný.

Jako faktor, který nejvíce upoutá pozornost

v této

příběhy sportovců.

odpovědí

nejčastěji

současným

například

respondentům

chybí v olympijském

ně nejpohodlnější odpověď,

tedy že jim nic nechybí,

na otázku, co

volili pro

stavem spokojeni. Pokud už

respondentům něco chybělo,

tak to

grafické prvky ve zpracování olympijského zpravodajství nebo

zajímavosti.
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5.3 Shrnutí výsledků obou výzkumných
Z každé

části

určité závěry.

výzkumu vyplynuly

nemůže zodpovědět

Každý z nich ale sám o

způsobem,

který požaduje dotazovaná

bylo její zodpovězení snazší, pokusím se nyní
olympijské hry jsou

veřejností

stručně

několikastránkové

příspěvků především před

~

v tištěných

médiích,

Aby

velmi sledovanou sportovní událostí (sleduje je

věnují

velkou pozornost olympijským hrám
(každodenní

veřejnost.

shrnout výsledky výzkumu:

více než 90 % respondentů provedeného dotazníkového
~

sobě

hlavní otázku mé diplomové práce, tedy zda vybrané deníky

informují o olympijských hrách

~

částí

šetření),

také

analyzované

deníky

zpravodajství v době konání her, ale i množství

zahájením her),

v tomto

případě

novinách

získává

informace

o

olympijských hrách téměř 70 % dotázaných, což je o necelých 1O % více, než je
tomu v případě internetu,
~

nejvíce dotázaných využívá k získávání informací o olympijských hrách MF
DNES, tedy jeden ze mnou analyzovaných deníků,

~

ze sportovních

odvětví věnovaly

letních her atletice, kanoistice a
hokej,

běh

analyzované deníky nejvíce prostoru v případě
střelbě;

v případě zimních

sportů

to byli lední

na lyžích, alpské lyžování a také u MF DNES skoky na lyžích a u HN

biatlon
~

preference sportovních
letních

sportů

značně

odvětví

z pohledu

respondentů
deníků;

lišily od preferencí

dotazovaných sice byla atletika, jinak ale
gymnastiku a volejbal. V případě zimních

se zejména v případě

upřednostňovali

sportů

místě

na prvním

u

plavání, tenis,

noviny informovaly o sportech,

které respondenty zajímají, rozdíl byl pouze v jejich

umístění

v

žebříčku

oblíbenosti,
~

v případě novinových
který vyhovuje
zpravodajství

patří

příběhy sportovců,

jej

částečně

útvarů můžu říci,

čtenářům,

že noviny z části informují

způsobem,

tedy že nejvíce využívají zprávu,

k nejžádanějším

způsobům

přičemž

informování. Lidé také rádi

čtou

což v žurnalistice zastává útvar nazvaný story, ale mohl by

zastoupit také feature, který analyzované deníky
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hojně

využívají.

Naopak útvar, který je

čtenáři

považován za

nejzajúnavější,

v novinách, především v HN, nebyl zastoupen v dostatečné míře.
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tedy rozhovor,

6 Diskuse k získaným výsledkům
předchozí

Na

výzkumu. U

straně

některých

jsem shrnula

z nich je ale ještě

nejpodstatnější

důležité

výsledky celého mého

zmínit se o okolnostech, které

dotvoří

celkový pohled na tento výzkum.
Začnu

uvedené deníky (MF DNES a HN), jsem
k nim nebudu vracet. Také
respondenti
převažovala

Důvody, proč

hned u vzorku pro obsahovou analýzu.

nejčastěji

při

vysvětlovala

dotazování jsem

už v patřičné

zjišťovala,

jsem si zvolila
části,

ve kterých novinách

získávají informace o olympijských hrách. Z obou

MF DNES, což také odpovídá

uvedla (viz tabulka 1). Možné
olympijskému zpravodajství,

průzkumu čtenosti,

vysvětlení proč

stejně

a proto se

deníků jasně

který jsem v práci

tomu tak je, je to, že HN i svému

jako celému svému obsahu, dávají velmi

ekonomický kontext. Proto mnohdy

textům

rozumí zejména ekonomicky

často

vzdělané

osoby nebo lidé, kteří se o ekonomii zajímají, a těch není příliš velké množství.
Pokud

ještě zůstaneme

které jsem se již
žurnalistika,
několik

dříve

stejně

zmínila, a tou je objektivnost výzkumu. V dnešní

jako mnoho dalších

let existujících definic

jednoduché

zařadit předložený

proto, že v jednom textu

přesně

oborů,

době,

kdy se

vymezit jednotlivé pojmy. Proto není

text ke konkrétnímu novinovému útvaru.

můžeme

o

vyvíjí, je mnohdy obtížné podle již
někdy

Především

nalézt prvky více než jen jednoho útvaru. Záleží

potom na úsudku osoby, která text analyzuje, kam jej
příliš

připomenu skutečnost,

u obsahové analýzy, znovu

zařadí.

Takových

textů

ale není

velký počet, takže i když ve výzkumu musíme počítat s určitou mírou subjektivity,

dá se říci, že její podíl je minimální.
V případě dotazníkového
převážně

šetření

by mohl

někdo

mladí lidé, a tudíž jeho výsledky nejsou příliš

namítnout, že v
směrodatné.

je to ale spíše naopak. Zejména novinám jde totiž o to, aby si
stálou

čtenářskou

obec a nejlépe je

budou

hlavně číst

další olympijské zpravodajství, a proto by

jejich preference. Tím
deníky

samozřejmě

zanevřít. Důležité je
Při

začít

ale

s mladými lidmi.

neříkám,

měly

odpovídali

Podle mého názoru

vytvořily

Právě

že na další

něm

pokud možno

oni jsou

těmi, kteří

deníky reagovat na

věkové

skupiny by

měly

najít patřičnou rovnováhu.

obsahové analýze jsem si v první

řadě

všimla, že deníky o olympijských

hrách informují už několik týdnů před jejich zahájením.
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Prostřednictvím dotazníků jsem

zjišťovala,

zda lidé toto zpravodajství, tedy to

respondentů, kteří

zahájením a po

sledují hry pouze v jejich

ukončení

téměř

byl

předolympijské,

průběhu

a

těch, kteří

je sledují také

nepatrně převažovali

vyrovnaný, pouze

sledují hry jen v průběhu. Z toho je patrné, že novináři nevynakládají
psaní

předolympijských příspěvků,

schéma (informace

hrami, v jejich

průběhu

a

ti,

zbytečné

a proto není podle mého názoru

několik týdnů před

Poměr

sledují.

před
kteří

úsilí při

důvod současné

několik

dní po nich)

měnit.

Další výsledek analýzy byl ten, že se deníky ve svém olympijském zpravodajství
věnují převážně českým sportovcům.
raději přečte

o "svých", tedy
šetření

dotazníkového
konkrétního

příspěvku

čtenářů, kteří

Myslím si, že vychází z úvahy, že

českých

český čtenář

si

sportovcích. Tato úvaha je logická, ale z mého

vyplynul fakt, že mnohem více

čtenářů

motivuje k přečtení

to, zda informuje o jejich oblíbené sportovní

disciplíně.

Podíl

vyhledávají články o českých sportovcích ale také není zanedbatelný. Tito

pak čtou příspěvky zejména o těch, jejichž jména jsou známá většině národa. Často tak
lidé uváděli, že si rádi přečtou články, v nichž figuruje Roman Šebrle, Jan Železný,
Jaromír Jágr, ale také

Kateřina

Neumannová. Poté, co dotazovaní u sledovaných

zimních olympijských sportů uváděli běh na lyžích sice mezi ty
se až na

čtvrtém místě,

jsem

Důvod může

Neumannovou.

přemýšlela, proč

být, že

Kateřina

tedy

většina

sledovanější,

uvedla

ale umístil

právě Kateřinu

Neumannová je už tak známé jméno a

podle mého názoru i zajímavá žena, že lidé sledují téměř každou informaci, kterou o ní
deníky napíší.

Pravděpodobně

které mohou

vidět při

ovlivňovaly

samotném závodu v televizi, jako spíše okolnosti, které

závod a také samotný život sportovkyně.

Nyní se
věnovaly

je nezajímají ani tolik konkrétní sportovní výsledky,

zaměřím

na sportovní disciplíny. U

těch

už víme, že se noviny nejvíce

v případě letních her atletice, což ostatně také odpovídá preferencím zjištěným

v dotazníku. Druhým

nejfrekventovanějším

se v dotazníku mezi

pěti nejsledovanějšími

sportem v novinách byla kanoistika, která
sporty

překvapivě

neobjevila. Naopak

v tomto žebříčku figurovalo plavání, o kterém více informovala MF DNES.
Mezi

nejsledovanější

nutné uvést, že ten
sledovaný sport
částečně

sporty ze strany

často uváděly

celkově

potvrzuje také

respondentů

se

zařadil

také fotbal. Je ale

ženy, které jej podle mého názoru

uváděly

a ne pouze na olympijských hrách. Tuto mou
skutečnost,

domněnku

že mez1 sportovce, o kterých si rády
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jako

přečtou,

uváděly

ženy

často české

Nedvěda,

reprezentanty Tomáše Rosického, Pavla

Petra

Čecha, kteří se na olympijských hrách nemohou objevit. Důvodem je již několikrát

uvedená podmínka olympijského fotbalového turnaje, že se jej
případě

do 23 let (v
uváděli

mi potvrdili, že jsou si dané podmínky
zajímají z toho
světového

důvodu,

možnost o této problematice mluvit a ti

vědomi.

O fotbal na olympijských hrách se pak

že se na něm často objeví nový talent, který později pronikne do

fotbalu.
řadili

Mezi populární sporty
O tom ale noviny
zaměřují

měla

pouze fotbalisté

pět nejsledovanějších sportů

mužského turnaje). Fotbal mezi

ale také muži. S některými jsem

účastní

příliš intenzivně

respondenti také alpské, neboli sjezdové, lyžování.

nepíší. Ovšem jak už jsem několikrát napsala, deníky

především

své zpravodajství

české

na

reprezentanty a zejména na ty, od

kterých se očekává úspěch. A alpské lyžování, i když v něm Česká republika na hrách
v Turíně své zastoupení

měla,

k nim

alpské lyžování zejména v televizi,

nepatřilo.

Navíc lidé podle mého názoru sledují

pravděpodobně

pro jeho

dynamičnost,

a zprávy

v novinách by pro ně nebyly tolik přitažlivé .
Z novinových

útvarů převládaly

respondenti dotazníku.

Přeci

v denících zprávy, které

jen tak stále

převažuje

hodně

preferovali také

touha lidí po základních

informacích, které nejlépe postihne právě tento útvar. Ovšem je nutné dodat, že
zpráva

patří

u dotázaných mezi ty

nejpreferovanější

útvary, na prvním

zaujímá rozhovor. Podle mého názoru je totiž tento útvar pro
přehlednosti,
odpovědi.

kterou podporuje jeho struktura, kde je

Díky tomu je text

rozčleněný

čtenáře

místě

není. To

lákavý díky své

viditelně oddělena

na krátké úseky, které jsou

ačkoliv

otázka od

čtivější

než delší

jednolitý text. Je pravdou, že deníky musí dodržovat určitou rovnováhu také v tom, jaké
útvary na svých stranách používají. Ovšem zejména v případě HN mohlo být tohoto
útvaru využito více.
V preferencích
deníky

uveřejňovaly

výsledky ze všech
šetření

respondentů

získaly

poměrně hodně hlasů

také výsledky, které

v přehledně zpracovaných rubrikách. Byly v nich uvedeny
sportů,

které byly pro

předchozí

důležité

den aktuální. Z dotazníkového

vyplynulo, že o tuto rubriku projevují zájem především muži. Je to dáno nejspíš

tím, že spektrum

sportů,

o které se muži zajímají, je širší než u žen. V mnohých

sportech je ale zajímají pouze

stručné

informace o tom, jak dopadl konkrétní zápas nebo

závod. A to je nejlépe a nejpřehledněji uvedeno právě v této rubrice.
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7

Doporučení
Výzkumy, a u těch v oblasti marketingu to platí

se zjistil

skutečný

určité závěry

především následně

a

stavu

věci.

médií,

především

by

stav daného problému a na

základě

podnikly kroky pro

V případě mé diplomové práce jsou

měla ještě

tedy Mladé

frontě

Dnes a

obzvlášť,

se provádí proto, aby

tohoto výzkumu se vyvodily

případné

současného

vylepšení

těmito závěry doporučení tištěným

Hospodářským

vylepšit své olympijské zpravodajství a

novinám, jakým způsobem

případně

jaké kroky podniknout

pro to, aby získala více čtenářů. Jsou jimi následující:
);;>

tištěná

média, v našem případě

hovoříme

o novinách, by měla vycházet ze studií

o popularitě jednotlivých sportů v České republice a také z aktuálního dění
v jednotlivých disciplínách
hry, nejspíš už by tolik
Kateřině

(Například

kdyby se nyní konaly zimní olympijské

české čtenáře

nezajímal

běh

články

na lyžích a

Neumannové, která letos svou závodní kariéru

ukončila.

o

Naopak

mnohem více sledované by bylo rychlobruslení a také alpské lyžování.),
);;>

redakce by
čtenáře

měly

mít, a

zaměřit.

se

informovat o

předpokládám,

Pokud mezi

odvětvích,

že také mají,

ně počítají

určenou

strategii, na jaké

také ženskou populaci,

která ženy zajímají, jako je

například

měly

by více

krasobruslení,

akrobatické lyžování, populární u žen je také gymnastika,
);;>

k předchozímu bodu bych

ještě

doplnila, že by se

nemělo

jednat pouze o

příběhy sportovců

klasické zpravodajství, ale spíše o zajímavé

a

sportovkyň,

zajímavé okolnosti závodů apod.,
);;>

zvýšenou pozornost by

měly

redakce

věnovat

pravopisu,

především

by si

měly

dávat pozor na to, aby se v textech neobjevovaly překlepy, neopakovala se slova
apod. Tohoto neblahého jevu jsem si všimla u aténského zpravodajství
Hospodářských

novin. Zejména u tohoto deníku, který je

přezdíván

novinami

pro inteligenci, to určitě nedělá dobrý dojem,
);;>

důležitým

faktorem, na který by se také

veliký vliv na to, zda si lidé
uvědomuje

přečtou

měly

deníky

zaměřit,

konkrétní text.

je titulek. Ten má

Většina novinářů

a v redakcích je na tento faktor kladen veliký důraz. Je ale

v souvislosti s předešlým

doporučením,
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aby byly titulky

přehledné,

si to

důležité,

i

aby z nich

bylo patrné, o

čem

si

čtenář

v následujícím textu

přečte

a také aby se v nich

neobjevovaly chyby,
~

jelikož se nejvíce osob zajímá o sport pasivně jen při
které olympijské hry patří,

měly

některých

událostech, mezi

by se deníky v době jejich konání

zvlášť

snažit,

aby svým zpravodajstvím nalákaly i na období mimo tyto události. Jednak
stylem psaní a zajímavostí
například

příspěvků,

ale také zejména v

na poolympijské rozhovory nejen ve speciálních

DNES zpracovává a

upozorňuje

na

ně několik

tím, že budou daného sportovce, který na OH

závěru

her upoutat

přílohách,

ale také

například

překvapil, podrobněji

sledovat i

dní

dopředu,

které MF

nadále apod.,
~

redakce by se

měly

také

zaměřit

více na

zahraniční

sportovce, i když chápu, že

při omezeném prostoru je složité rozhodovat, zda dát přednost Čechům nebo
cizincům.

V

příspěvcích

o

zahraničních

se zejména alpskému lyžování

(patří

sportovcích bych doporučovala věnovat

totiž mezi

pět nejoblíbenějších

zimních

sportů),

~

sportovní redakci HN doporučuji uveřejňovat více rozhovorů,

~

na

základě

reakcí

respondentů

doporučovala zařazovat

mohla být rubrika

více grafických

Představujeme

her v Aténách a která byla
určitě

dotazníku a svých

postřehů

prvků. Příkladem

sport, kterou MF DNES

právě

bych také

zajímavé grafiky by
uveřejňovala

svým grafickým zpracováním pro

zajímavá a mnohdy také poučná.
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v

době

čtenáře

8

Závěr
Nyní jsme se dostali na úplný konec mé diplomové práce. Jejím hlavním cílem

bylo zjistit, zda lidé sledují olympijské hry v tištěných médiích,
způsob

tisku a nakolik se shoduje

především

v denním

jejich prezentace v analyzovaných denících (MF

DNES a HN) s požadavky veřejnosti. Tohoto cíle se mi podařilo dosáhnout. Výsledek je
ten, že téměř 70% dotázaných sleduje olympijské hry také v novinách a že z velké
deníky svým čtenářům opravdu poskytují jimi žádané informace a také
je pro

ně přitažlivý.

Ovšem tato shoda nebyla

úplně

dokonalá.

odlišnosti v pojetí olympijského zpravodajství ze strany
především

Jedná se

o sportovní

odvětví,

deníků

Přeci

skutečné

který

jen se vyskytují

a preferencí

čtenářů.

zejména pak v případě letních olympijských

her. O jaké konkrétní rozpory šlo, jsem uvedla už v předchozích
výrazným rozporem bylo

způsobem,

části

a požadované množství

zpravodajství. Zatímco lidé tento útvar preferují, deníky

částech.

rozhovorů

(především

Dalším

v olympijském

HN) jej nevyužívají

tak často, jak by mohly a jak by to vzhledem k vyváženosti novin bylo únosné.
K

dílčím úkolům

olympijské hry. Výsledné
hry se zajímá

přibližně

zjištění

je

alespoň

zjistit zájem dotazované
z mého pohledu

90 % dotázaných. Také jsem

sledování olympijských her
zvítězila

patřilo

mé práce

nejčastěji

televize, na druhém

místě

potěšující.

zjišťovala,

vybírají. Zde zcela

veřejnosti

o

O olympijské

jaká média si lidé ke

očekávaně

a

bezkonkurenčně

byly noviny a za nimi internet. Jaké byly výsledky

obsahové analýzy, jste si mohli přečíst již dříve, proto je nebudu znovu připomínat.
Na

základě

výše uvedeného tedy mohu

říci,

že se mi

podařilo

naplnit všechny

cíle, které jsem si v úvodu stanovila. Také se mi u jednotlivých výzkumných
mnohdy povedlo
výsledky. V

předem,

případě

s větší nebo menší mírou

přesnosti,

obsahové analýzy mi k tomu pomohlo

určitě

částí

odhadnout jejich
to, že již

nějakou

dobu externě spolupracuji se sportovní redakcí jednoho z analyzovaných deníků, a tudíž
je mi novinářské prostředí poměrně blízké.
Ačkoliv
náročná

práce

množství
dozvěděla

textů,

a

jsem

měla

mě čeká. Při provádění

což bylo mnohdy velmi

připomněla

novinářského prostředí,

netušila jsem, jak

obsahové analýzy jsem

pročetla nesčetné

výhodu znalosti

si spoustu

vyčerpávající.

užitečných
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Na druhou stranu jsem se ale

informací. Bylo velmi zajímavé

číst

si

zpětně,

v případě aténských her to byl více než dvouletý odstup, informace o úspěších či

neúspěších českých sportovců

Celkově

pouze
také

můj

mě

byla tato práce

přínosná

a zajímavá. Doufám, že to není

subjektivní dojem a že toto téma a mnou provedené jeho zpracování zaujme

čtenáře

pomůckou

tedy pro

a o různých okolnostech, které hry doprovázely.

této práce. Jak jsem se již v úvodu práce zmínila, mohla by tato práce být

sportovním redakcím

zpravodajství. K tomu jsou

deníků při

sestavování plánu

ostatně směřována

pokud chtějí v dnešní době uspět,

svůj

i má

příštího

doporučení.

olympijského

Noviny totiž musí,

obsah přizpůsobovat zájmům svých čtenářů.
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Dotazník
Instrukce k

vyplňování:

pokud není uvedeno jinak, vybírejte jednu z navržených variant.

1. Sportujete?
D ano, alespoňjednou týdně
D
D

občas

ne (v tomto případě přejděte na otázku č. 3)

2. Jaké sporty nejraději praktikujete?
D individuální (Jaké? .......................................................................................................... )
D kolektivní (Jaké? ............................................................................................................. )

3. Zajímáte se o sport i pasivně? (sledování utkání nebo
sportovních zpráv atd.)
O ano (vynechejte otázku č.5)
D ne (přejděte k otázce č. 5)

závodů

v televizi, sledování

4. Jestliže ano, zajímáte se o něj
D pravidelně, každý den
D občas, když mám čas
D pouze při některých sportovních událostech
(Kterých? ......................................................................................................................... )
5. Pasivně se o sport nezajímám, protože:
D nemám na to čas
D nebaví mě to
D raději si zasportuji aktivně
D jiný důvod (Uved'te prosím .............................................................................................. )

6. Sledujete olympijské hry? (Jak samotné závody a zápasy, tak i informace o nich)
O ano
O ne (v tomto případě pokračujte ve vyplňování otázkou č. 17)
7. Jestliže ano, kterou variantu?
D letní (vynechejte otázku č. JO)
D zimní (vynechejte otázku č. 9)

D

obě

8. Kde získáváte informace o olympijských hrách? (možno více

odpovědz)

O časopisy
O internet
D novmy
D rádio
D televize
D teletext
O jiné (Uved'te prosím: ....................................................................................................... )
Příloha

1

9. Které z níže uvedených letních olympijských sportů sledujete? Vyberte 5
nejoblíbenějších a označte je čísly 1-5, kdy 1=nejoblíbenější.
O atletika
O jezdectví
O badminton
O judo
O střelba
O baseball
O lukostřelba
O šerm
O basketbal
O modenú pětiboj
O taekwondo
O box
O plavání (včetně
O tenis
O kanoistika
synchron. plavání,
O triatlon
skoků do vody a
O cyklistika
O veslování
O fotbal
vodního póla)
O volejbal (včetně
O gymnastika
O pozemní hokej
plážového)
O vzpírání
O házená
O stolní tenis
O zápas
O jachting
O softbal

10. Které z níže uvedených zimních olympijských sportů sledujete? Vyberte 5
nejoblíbenějších a označte je čísly 1-5, kdy 1=nejoblíbenější.
O akrobatické lyžování
O curling
o saně
O alpské (sjezdové)
O krasobruslení
O skeleton
lyžování
O běh na lyžích
O lední hokej
O severská kombinace
O rychlobruslení
O biatlon
O skoky na lyžích
O boby
O rychlobruslení na
O snowboarding
krátké dráze (short
track)
Další instrukce: Jestliže jste v otázce č. 8 zvolili jako jednu ze svých odpovědí i variantu
noviny, pokračujte hned otázkou č. ll. V opačném případě přejděte k otázce č.l7.

ll. V jakých novinách získáváte informace o olympijských hrách?
O Blesk
O Dem'k (dřívější Dem'ky Bohemia a
Moravia)
O Hospodářské noviny
O Lidové noviny
O Právo
O MFDnes
O

Sport

O

Jiné (lJved'te prosím: ...................................................................................................... )

12. Zpravodajství k olympijským hrám sledujete:
O pouze v jejich průběhu
O v průběhu, ale také nějakou dobu před zahájením a po

skončení

13. Vypište jména 3 českých sportovců, o kterých si rádi přečtete (v případě, že sledujete
jak letní, tak i zimní olympijské hry, napište 3 jména u každé z variant)

·······················································································································································

.......................................................................................................................................................
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·······················································································································································

14. Jaké typy článků čtete o olympijských hrách nejraději? (vyberte nejvýš dvě možnosti)
D zpravodajství, referáty z utkání a závodů
o výsledky
D krátké, jen několikařádkové články se základní informací
D rozhovory se sportovci
D přlběhy (zajímavosti okolo sportovců, povídání s příbuznými sportovců, zajímavé
okolnosti ovlivňující výkony ap.)
15. Kterým článkům dáváte při čtení novin přednost?
D těm, u kterých je i fotografie
D těm, které mají zajímavý titulek
O těm, ve kterých se píše o českých sportovcích
D těm, které píší o Vašem oblíbeném sportu
16. Co vám ve zpravodajství o olympijských hrách chybí?

17. Pohlaví
D žena
18. Věk
D 15- 25let
D 36- 45let
D 56 a víc

D

muž

26- 35let
D 46 - 55 let
D

19. Dosažené vzdělání (V případě, že studujete, napište u probíhajícího typu studia "S")
D základní- nevyučen(a)
D základní- vyučen(a)
D střední bez maturity
D střední s maturitou
D vysokoškolské
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