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Anotace
Diplomová práce se zabývá komparací mediálních obsahů deníků Sport a Mladá
fronta DNES z několika časových období v průběhu jednoho ročníku první české fotbalové
ligy.
Na jejím základě a za pomoci poznatků českých i zahraničních odborníků se snaží
odpovědět na otázku, jestli deník Sport zvýhodňuje v publikovaných materiálech klub AC
Sparta Praha a naopak znevýhodňuje klub FC Viktoria Plzeň.
Ve stručném exkurzu do nedávné historie si všímá vzestupu, který fotbalisté plzeňské
Viktorie zaznamenali během posledních několika let, a stali se tak hlavním konkurentem
letenského celku.
K zájmu zabývat se právě předestřeným tématem pak vede kromě této skutečnosti i
fakt, že událostem v české nejvyšší ligové fotbalové soutěži se pozorně věnují média, přičemž
ve vlastnické struktuře vydavatelství, v němž vzniká jedno z nich, právě zmíněný deník Sport,
je i podnikatel Daniel Křetínský, současně majitel klubu AC Sparta Praha.
Za účelem komparace materiálů ze zvolených období je brán zřetel nejen na samotné
texty článků, ale zohledněny jsou také například první strany či titulky, které jsou důležitou
součástí obsahů denního tisku.

Annotation
Diploma thesis deals with comaparation of media content of two journals - Sport and
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football league.
On this basis and with help of czech and foriegner experts knowledge, the thesis tries
to answer the question, wheather Sport journal favors AC Sparta Praha club in their published
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Within short excursion to recent history the thesis notices the rise that Viktoria
football players made during last few years and thus became a main rival for team from Letná.
This reason to be interested in such topic is accompanied by a fact that it is the media
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Úvod
Fotbal je fenoménem, který si své příznivce najde napříč celým světem. Ačkoliv je za
kolébku této kolektivní sportovní hry považována Anglie, kde se navždy do její historie
zlatým písmem zapsaly takové osobnosti jako Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton či
z těch novodobějších David Beckham nebo Steven Gerrard, má své kořeny takřka na druhém
konci zeměkoule. První poznatky, které svědčí o činnosti podobné dnešnímu fotbalu,
přicházejí už z dob před naším letopočtem ze starověké Číny.1
Pro první zmínky o fotbale v Anglii musíme do 16. století2, avšak největší rozmach
zaznamenává od druhé poloviny století devatenáctého. V českých zemích jsou počátky
kopané datovány přibližně do stejného období. Někoho by dnes mohlo překvapit, že nešlo o
Prahu, ale o Roudnici nad Labem, kde po zahraničním vzoru začali pěstovat tento sport. První
veřejné fotbalové utkání dvou mužstev, konkrétně ČAC Roudnice a Sokola Roudnice, se zde
uskutečnilo 15. srpna 1892.3
Koncem devatenáctého století pak vznikají nejvýznamnější kluby české sportovní
historie, nejprve pražská Slavia (1892), nedlouho poté její největší rival Sparta (1893).
Záměrně je řeč o sportovní historii, protože Slavia vznikla jako cyklistický oddíl, až zakrátko
se stala klubem fotbalovým4.
Už od prvního vzájemného utkání, které v březnu 1896 na Císařské louce skončilo
bezbrankovou remízou i proto, že hlavní rozhodčí Josef Rössler-Ořovský neuznal branku
Sparty, se datuje vzájemná rivalita dvou historicky nejúspěšnějších českých klubů. 5 Zprvu
táhla za delší konec provazu spíše Slavia, v 50. a 60. letech přišly úspěšné roky pro pražskou
Duklu, které vystřídaly roky, kdy československému ligovému fotbalu vládly slovenské celky
Spartak Trnava a Slovan Bratislava. V druhé polovině let sedmdesátých se z mistrovského
1

History of Football: The Origins. FIFA.com [online]. [cit. 2016-10-04]. Dostupné z:
http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/index.html.
2

Tamtéž.

3

ROHR, Bernd a Günter SIMON. Fotbal: velký lexikon: osobnosti, kluby, názvosloví. Grada, 2006. ISBN 80247-1158-3.
4

Historická esej. SK Slavia Praha [online]. Praha [cit. 2017-09-01]. Dostupné z:
http://slavia.cz/zobraz.asp?t=klub-historicka-esej.
5

Jak vypadalo první historické derby? SK Slavia Praha [online]. Praha [cit. 2017-09-01]. Dostupné z:
http://www.slavia.cz/clanek.asp?id=2420.
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titulu radovali i v Ostravě či v Brně. Osmdesátá a devadesátá léta i počátek jednadvacátého
století patřily znovu fotbalistům z Letné. Pak ale Červenobílí v letech 2008 a 2009
zaznamenali dva mistrovské tituly po sobě6 okořeněné vytouženou a historicky první (a zatím
poslední) účastí v milionářské Lize mistrů v ročníku 2007/20087 a vypadalo to, že by se
fotbalové kroniky mohly zase na nějaký čas vytvářet v jejích barvách.
Prakticky vzápětí ale následoval tvrdý pád. Po jedné z největších krizí se Slavia ocitla
na hraně krachu, několik sezón se trápila a nezřídka hrála o udržení v nejvyšší soutěži.8
Mohlo by se zdát, že když Vršovičtí vyklidili pole, měla Sparta umetenou cestu za dalšími
tituly. Jenže fotbalisté v rudých dresech našli jiného a více než zdatného soupeře. Vlastně si to
tak trochu zařídili sami. Kdyby na jaře 2006 „neodchodili“ zápas posledního kola proti Plzni a
odsoudili Západočechy k sestupu do druhé ligy9, kdoví, kde by teď tamní Viktoria byla.
Pravověrný sparťan František Straka, který si později vyzkoušel i lavičku Slavie a který
tenkrát z pozice trenéra dirigoval právě Plzeň, však na Letné i s přispěním odevzdaného
výkonu domácích hráčů a nadšeného povzbuzování řady sparťanských fanoušků vyhrál se
svými svěřenci 3:1, celek ze západu Čech uhájil prvoligovou příslušnost a místo plánování
cest po druholigových stadionech načal nejúspěšnější období své historie.
Klub ze Štruncových sadů se i s pomocí řady bývalých sparťanů, kteří byli v Praze
nechtění, ale v Plzni jejich služby docenit dokázali, dostal na výsluní a Spartu začal obírat o
slávu. Kromě mistrovských titulů dosáhli Viktoriáni v letech 2011/201210 a 2013/201411 i na
Ligu mistrů, jejíž skupinovou fázi si Letenští nezahráli již více než deset let (naposledy na
6

Historie fotbalové ligy. iDNES.cz [online]. Praha [cit. 2017-09-01]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/historiefotbalove-ligy-0ws-/fotbal.aspx?y=fotbal/historie.htm.
7

UEFA Champions League: History. UEFA [online]. [cit. 2017-09-01]. Dostupné z:
http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2008/matches/round=15105/index.html.
8

Informace o klubu SK Slavia Praha. HET liga [online]. [cit. 2017-09-01]. Dostupné z:
http://www.hetliga.cz/klub/2018/statistiky/5-sk-slavia-praha#tab.
9

Straka dovedl Plzeň k výhře na Spartě a udržel ji v lize. Sport.cz [online]. 2006 [cit. 2017-09-01]. Dostupné z:
https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/85250-straka-dovedl-plzen-kvyhre-na-sparte-a-udrzel-jivlize.html.
10

UEFA Champions League: History. UEFA [online]. [cit. 2017-09-01]. Dostupné z:
http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2012/matches/round=2000263/index.html.
11

UEFA Champions League: History. UEFA [online]. [cit. 2017-09-01]. Dostupné z:
http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2014/matches/index.html.
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jaře 2006 zakončili základní skupinu na čtvrtém místě za londýnským Arsenalem, Ajaxem
Amsterdam a švýcarským Thunem)12 a v ročnících, kdy si Ligu mistrů nevybojují, hrají
alespoň druhou z evropských pohárových soutěží, Evropskou ligu.
Jenže jak to tak bývá, s úspěchem přichází určitá dávka závisti a pochybností. Bylo to
tak za časů, kdy hrála prim Sparta, je to tak i nyní, kdy je často na pomyslném trůnu českého
fotbalu Viktoria Plzeň. Za úspěchem se hledají všelijaké „levárny“ například v podobě
pomoci rozhodčích atd.
A o všem pochopitelně referují i média. Tato práce v žádném případě nemá být
soudcem v otázce, jestli je tomu, nebo onomu mužstvu pomáháno, či nikoliv. Zabývá se právě
tím, jak o obou klubech a jejich zápasech v jednom ročníku nejvyšší české fotbalové soutěže
psala média. Zvoleny přitom byly dva z významných českých deníků. Jedním z nich byl deník
Sport, jediné sportovní každodenně vycházející tištěné periodikum, jehož spoluvlastníkem je
už nějakou dobu shodou okolností Daniel Křetínský, tedy muž, který má rozhodující slovo i
ve fotbalové Spartě. Druhým médiem, s nímž byly materiály výše zmíněného periodika
porovnávány, pak byla Mladá Fronta DNES (dále MF DNES) coby vlastnicky
nezainteresovaný titul.
Oproti původnímu plánu bylo ve shodě s vedoucí práce rozhodnuto kvůli množství
materiálu neanalyzovat obsah deníku Sport před převzetím vydavatelství Ringier Axel
Springer společností Czech News Center. Stav před a po převzetí nebylo proto možné
komparovat.

12

UEFA Champions League: History. UEFA [online]. [cit. 2017-09-01]. Dostupné z:
http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2005/standings/index.html.
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1 Teoretická východiska
1.1 Sport v televizi
Sport sledovali lidé odnepaměti, největší rozmach ale zájem o sport zaznamenal
s rozvojem elektronických médií. Už ve dvacátých letech minulého století zprostředkovával
posluchačům Československého rozhlasu sportovní zápolení legendární komentátor Josef
Laufer13, když se pak století přehouplo do své druhé poloviny, přišlo zbrusu nové médium,
jež kromě zvuku disponovalo klíčovým faktorem, a sice obrazem. Ano, díky televizi si mohli
sportovní fanoušci vychutnat boje na sportovištích, takřka jako by byli přímo na tribuně.
Šlo to ráz na ráz. V únoru 1955 Československá televize vysílala první přímý
sportovní přenos, tehdy se jednalo o hokejové utkání mezi výběrem Prahy a švédským
Leksandem14, v šedesátém roce pak viděli českoslovenští diváci poprvé na svých obrazovkách
olympijské hry. Medaile se tenkrát rozdávaly na zimních sportovištích v Cortině d´Ampezzo.
O více než čtyři desítky let později, a opět to bylo pod olympijskými kruhy, vznikl první
sportovní veřejnoprávní kanál, tehdy nazvaný ČT4 Sport, dnes ČT Sport.
Přímé televizní přenosy jsou dnes, jak říká Jan Děkanovský, nejběžnějším mediálním
zprostředkováním sportu.15 Autor knihy Sport, média a mýty poukazuje ale na to, že jde
pouze o zdánlivě objektivní zprostředkování sportovní události. Ve skutečnosti se totiž jedná
o subjektivní pohled. Subjektivitu do přenosu vnáší umístění jednotlivých kamer, které něco
nezachytí vůbec, něčemu jinému naopak věnují zvýšenou pozornost. Podstatnou roli hraje i
osoba režiséra přenosu či komentátora.
Důležitým médiem, které zprostředkovává veřejnosti i sportovní dění, jsou ale také
noviny. Oproti vysílacím médiím je jejich doménou informační funkce. Už ze své podstaty
nemohou přinášet svým čtenářům přímé přenosy, ale referují o události s časovým odstupem.
Podíváme-li se na domácí periodika, zjistíme, že žádný z významných deníků, vyjma
Hospodářských novin, nepostrádá sportovní rubriku, jeden z nich je dokonce čistě sportovní.
„Pokud má periodikum ambice usilovat o co nejširší čtenářskou obec, musí dát sportu
13

LAUFER, Josef. 50 let v našem sportu. Praha: Mladá fronta, 1955, s. 99 – 102.

14

ŠTOLL, Martin. 1.5.1953 - zahájení televizního vysílání: zrození televizního národa. Vyd. 1. Praha: Havran,
2011. Dny, které tvořily české dějiny. ISBN 978-80-87341-06-3.
15

DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. Praha:
Dokořán, 2008. Bod (Dokořán). ISBN 978-80-7363-131-4, s. 62.
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rozhodně značný prostor,“ myslí si Děkanovský s tím, že se sportovní rubrika neomezuje jen
na výčet výsledků, ale zahrnuje i rozhovory, profily sportovců, komentáře odborníků či
historické exkurzy. Sportovním článkům jsou pak většinou věnovány zadní strany novin,
významné sportovní události se pak mohou objevit i na titulních stranách tisku.16

1.2 Novinářské žánry
Základní dělení žurnalistických žánrů je na zpravodajské a publicistické.
Zpravodajské (někdy také označovány jako informační) jsou charakteristické absencí
postoje autora. Řadí se sem takové útvary jako zpráva či zpravodajský článek. Na rozdíl od
žánrů zpravodajských mají publicistické za úkol přesvědčovat, získávat, formovat názory
příjemců novinářských sdělení. Do kategorie publicistických žánrů zahrnujeme například
komentář, rozhovor, reportáž, sloupek, úvahu, glosu, fejeton a další útvary.
Někdy bývá uváděna ještě třetí kategorie novinářských žánrů, a sice žánry beletristické
(umělecké). Sem patří povídka, novela, báseň nebo črta. Poslední skupinou jsou žánry
zábavné, kam řadíme soutěže, ankety, kvízy či křížovky.17
Ruβ-Mohl přichází s vlastní kategorizací žánrů. Ve své knize vytyčuje čtyři základní
typy: zprávu, reportáž, komentář a interview.18

1.3 Zpravodajské hodnoty a gatekeeping
Pojem zpravodajské hodnoty vešel v této podobě ve známost díky slavnému
americkému novináři Walteru Lippmannovi. Ten jej poprvé použil už před více než devíti
desítkami let, v roce 1922 ve svém díle Public Opinion.

16

DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. Praha:
Dokořán, 2008. Bod (Dokořán). ISBN 978-80-7363-131-4, s. 42.
17

VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. Vyd. 2., upr. a dopl. Praha: Univerzita Jana Amose
Komenského, 2010.. ISBN 978-80-86723-88-4, s. 27.
18

RUß-MOHL, Stephan [PŘEKLAD] HANA BAKIČOVÁ. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou
žurnalistikou. Praha: Grada, 2005. ISBN 978-802-4701-585, s. 47.
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Pod tímto termínem si představme součásti, které ovlivní, že je zpráva zařazena do
médií, tj. překročí takzvaný práh pozornosti médií, a rozhodují také o způsobu jejího
zpracování.19 Německý teoretik médií Stephan Ruβ-Mohl chápe zpravodajské hodnoty jako
kritéria zprávy, díky nimž je možno třídit zprávy podle jejich důležitosti.20
Se zpravodajskými hodnotami úzce souvisí i další pojem z mediálního světa –
gatekeeper. Přeloženo z angličtiny do češtiny se jedná o „hlídače brány“, v mediálním
prostředí jde o bránu média. Termín má kořeny v oboru sociální psychologie, konkrétně u
Kurta Lewina21 a jeho studia rozhodovacích procesů při nákupu potravin. Podle vědcových
zjištění informace musí projít určitými kanály, které obsahují tzv. „vchodové oblasti“ (gate
areas), v nichž se vlivem ať už příznivých či nepříznivých faktorů přijímají určitá rozhodnutí.
Průkopníkem bádání v oblasti gatekeepingu byl americký sociolog David M. White se
svou studií The „Gate Keeper“: A Case Study in the Selection of News (česky Gatekeeper:
Případová studie výběru zpráv)22. V žurnalistice jde o to, že novináři se den co den setkávají
s ohromným množstvím potenciálních zpráv, využít však mohou pouze omezený počet. V 50.
letech minulého století, kdy probíhaly první výzkumy týkající se tématu gatekeeping,
panovaly názory, že výběr zpráv závisí na subjektivních zkušenostech a postojích novináře,
organizačních a technických podmínkách redakce, výběrem zpravodajských agentur, které
zprávy do redakcí posílají, a redakční linií danou buď vedením redakce, či určenou
neformálně mezi redaktory. Ruβ-Mohl tvrdí, že tato kritéria do značné míry platí i v našem
století23.
Důležité je to, že gatekeeping probíhá na několika úrovních24. Do jednoho procesu, na
jehož konci se informace dostane až ke koncovému příjemci (čtenář, posluchač, divák),
19

OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace.
3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7, s. 240.
20

RUß-MOHL, Stephan a Jan [PŘEKLAD] HANA BAKIČOVÁ. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou
žurnalistikou. Praha: Grada, 2005. ISBN 978-802-4701-585, s. 98.
21

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 40.

22

WHITE, David M. The "Gate Keeper": A case study in the selection of news. Journalism Quarterly [online].
Association for Education in Journalism, 1950, 1950, (27), 383 - 390 [cit. 2018-05-01]. ISSN 0196-3031.
Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/107769905002700403.
23

RUß-MOHL, Stephan a Jan [PŘEKLAD] HANA BAKIČOVÁ. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou
žurnalistikou. Praha: Grada, 2005. ISBN 978-802-4701-585, s. 98 - 99.
24

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 38 - 40.
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vstupuje hned několik gatekeeperů od pracovníků zpravodajských agentur přes redaktory,
editory až po vedoucí vydání či šéfredaktory. To je vlastně i myšlenka profesorky
komunikace Pamely Shoemakerové, která říká, že gatekeeping začíná v momentě, kdy se
komunikační pracovník poprvé dozví o aktuálním či potenciálním sdělení, a končí v bodě,
kdy je podmnožina těchto sdělení přenesena k příjemci“. 25
Od 50. let se mediální výzkumy posunuly dále a to už v následujícím desetiletí. Již
v 60. letech totiž Johan Galtung a Maria Holmboe Rugeová vytvořili na základě analýzy
zahraničního zpravodajství čtyř norských deníků seznam dvanácti faktorů, které rozhodují o
tom, zda budou události definovány jako zprávy, a tím také médii zohledněny.26
Později se tématem zpravodajských hodnot zabývali Jörgen Westerstahl a Folke
Johansson, kteří zredukovali jejich počet na pět. Klíčová pro ně byla důležitost, kterou
určovali podle velikosti populace, hrubého národního produktu a výdajů na zbrojení. Vedle
důležitosti zařadili blízkost, dramatičnost, přístup (možnost novinářů dostat se k potřeným
informacím) a ideologii.27
V polovině sedmdesátých let se na problematiku podíval i Winfried Schulz a rozdělil
hodnoty do šesti skupin – čas, blízkost, status, dynamika, valence (mocenství) a
identifikace.28 V dnešní době se do popředí tlačí ještě sedmý aspekt – obrazová prezentace.
Pojďme si nyní ve stručnosti představit jednotlivé faktory. Co se týče času, rozlišuje
Ruβ-Mohl aktualitu, trvání a kontinuitu události, přičemž aktualitu považuje za vůbec
nejdůležitější kritérium výběru.
Zpravodajskou hodnotu určuje také blízkost, ať už jde o blízkost geografickou,
politickou či kulturní. Může být ale také ovlivněna tím, že se nějak týká publika, či pro něj má
25

SHOEMAKER, Pamela: A New Gatekeeping Model. In Berkowitz, D., Social Meanings of News: a Textreader, Sage, s. 58.
26

GALTUNG, J. a M. H. RUGE. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and
Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research. 1965, 2(1), 64-90. DOI:
10.1177/002234336500200104. ISSN 0022-3433. Dostupné také z:
http://jpr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/002234336500200104.
27

WESTERSTAHL, Jörgen a Folke JOHANSSON. Foreign News, News Values and Ideologies. European
Journal of Communication, 1994. Vol. 9, s. 71 – 89, Dostupné také z:
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0267323194009001004
28

SCHULZ, Winfried. Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien: e. Analyse d. aktuellen
Berichterstattung. 1. Aufl. München: Alber, 1976. ISBN 3495473319.
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dokonce existenciální význam. Jako příklad slouží například výbuch atomového reaktoru
v Černobylu, který měl fatální dopad i na střední Evropu.
Hodnota zprávy se odvozuje také od statusu, ať už od postavení a významu místa, kde
se událost odehrála, či statusu osoby a jejího vlivu a roli hraje také stupeň popularity,
především sportovců či umělců.
V rámci dynamiky rozlišuje německý teoretik médií dimenze překvapení, struktury a
intenzity události. Podle něj vše, co působí neočekávaně, zvyšuje zpravodajskou hodnotu
události, musí mít určitou komplexnost a událost musí překročit určitý práh pozornosti a
oddělit se tak ve své intenzitě od jiných událostí. Jako příklad zde autor uvádí vraždu
uneseného dítěte spojenou se sexuálním motivem, které se v médiích dostane větší pozornosti
než „běžné“ vraždě.
V případě valence rozlišujeme, zda událost spatřujeme jako pozitivní, či negativní.
Negativní zprávy, jako jsou války, násilí, kriminalita mají samy o sobě vysokou
zpravodajskou hodnotu. Ve většině zpravodajských médií negativní zprávy převažují nad
těmi pozitivními. I pozitivní zprávy, například úspěchy, objevy atd. mají ale také vysokou
zpravodajskou hodnotu. Vzhledem k převažujícímu množství zpráv negativních přišel před
časem americký novinář Allen Neuharth s principem žurnalistiky naděje. To neznamená nic
jiného, než že o negativních zprávách referuje v pozitivním duchu. Zatímco všechna ostatní
média hovořila o tom, že při leteckém neštěstí zahynulo 57 lidí, v USA Today se čtenáři
dozvěděli, že 327 pasažérů přežilo29.
Personalizace, etnocentrismus a pocitové hodnoty, to jsou podle Schulze30 klíčové
pojmy pro faktor identifikace. Hodnota zprávy stoupá, pokud má lidský rozměr, tedy jestliže
v jejím středu stojí nějaká osoba. Média také upřednostňují zprávy z jim blízké kultury, proto
se zřídka objeví ve zpravodajské relaci reportáž o neštěstí v Africe, většinou pouze v případě,

29

RUß-MOHL, Stephan a Jan [PŘEKLAD] HANA BAKIČOVÁ. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou
žurnalistikou. Praha: Grada, 2005. ISBN 978-802-4701-585, s. 100 - 104.
30

SCHULZ, Winfried. Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien: e. Analyse d. aktuellen
Berichterstattung. 1. Aufl. München: Alber, 1976. ISBN 3495473319.
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pokud jsou mezi oběťmi Češi. Zpravodajská hodnota stoupá, i pokud vyvolává pocity. Proto
se často ve zpravodajství objevují reportáže pojednávající o zvířatech či malých dětech.31

1.4 Normativní požadavky na zpravodajství
Dnešní společnost do značné míry spoléhá na zpravodajství médií. Veřejnost od médií
očekává adekvátní zpracování zpráv. Očekávání společnosti lze shrnout především do tří
základních pojmů – objektivita, vyváženost a nestrannost.
Mezi mediálními teoretiky panuje názor, že objektivita má charakter nedosažitelného
ideálu, protože zpravodajství je založeno na poznávání reality prostřednictvím nějakého
subjektu (novináře). V praxi se tvrdí, že objektivitě je možné se přiblížit dodržením určitých
profesních postupů. V liberálně-demokratických společnostech je objektivita zpravodajství
jedním ze základních kritérií jeho kvality.32
Westerstahl rozlišuje dvě základní složky objektivity, faktičnost a nestrannost. První
z nich postihuje faktickou přesnost a úplnost výpovědi, druhá sleduje, zda zpravodajství
poskytuje rovný a nezkreslený pohled a zda mají možnost se k události vyjádřit všichni
relevantní aktéři.33
Pořád zde ale figuruje osoba novináře, na němž záleží, která fakta vybere a která
vyřadí, jak vybraná fakta seřadí, případně který názor umístí do popředí, či naopak na závěr.
Navíc je zde důležitý i charakter mediálního systému, v němž zpravodajství vzniká. A
v každém takovém systému musí zprávy do určité míry stranit ve smyslu základních hodnot a
aktuálních sympatií populace, jinak hrozí ztráta důvěryhodnosti média. I proto se dá říct, že
objektivita zpravodajství je vždy jen relativní.34

31

Schulz, W.: Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien. Freiburg, München 1972, citováno
podle: Ruß-Mohl, S. – Bakičová, H.: Žurnalistika. Komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Grada
Publishing, Praha 2005, s. 100 – 107.
32

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 144.

33

WESTERSTAHL, Jörgen. OBJECTIVE NEWS REPORTING: General Premises. Communication Research
[online]. 1983, 10(3), 403-424 [cit. 2016-10-07]. DOI: 10.1177/009365083010003007. ISSN 0093-6502.
Dostupné z: http://crx.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/009365083010003007.
34

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 143 – 7.
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1.5 Bias
Americký mediální teoretik Clifford Christians spolu se svými kolegy v knize
Normative Theories of the Media vidí čtyři normativní role zpravodajských médií. Hovoří o
roli monitorovací, nápomocné, radikální a spolupracující, které se mezi sebou překrývají a
vzájemně se doplňují.35
My se blíže zaměříme na monitorovací roli. Ta zahrnuje sběr i publikování
relevantních informací o současných událostech a okolnostech. Čerpá přitom z různých zdrojů
od vlády až po soukromé občany. McQuail píše, že tato role je z hlediska záměrů otevřená a
vedená jen možným zájmem a užitečností. Říká také, že monitorovací role z velké části
zapadá do modelu mediace (zprostředkování), podle nějž zpravodajská média zasahují mezi
události a zdroje na jedné straně a členy publika na straně druhé, přičemž působí jako hybné
síly komunikace pro zdroje i jako zástupci veřejnosti při hledání informací. Média podle
tohoto modelu vybírají zprávy z dostupných zdrojů v souladu s předpokládanými
informačními potřebami publika. Média také poskytují zpětnou vazbu zdrojům o zájmech a
reakcích veřejnosti, které posléze slouží jako vodítko pro další výběr zpráv.36 Zjednodušeně
řečeno, jak to ostatně shrnul i McQuail ve své publikaci Úvod do teorie masové komunikace,
média zprostředkovávají kontakt se společenskou realitou.37
Blízce s vykonáváním monitorovací role souvisí princip objektivity, kterému jsme se
věnovali již dříve. McQuail považuje za kritéria zpravodajské objektivity relevanci, přesnost,
spolehlivost, základ ve faktech, oddělení faktů od názorů a interpretace, vyváženost a
nestrannost mezi stranami v jakémkoliv sporu a v neposlední řadě neutralitu formulací i
prezentace. Objektivita podle něj představuje neutrální postoj k úloze sběru, zpracovávání a

35

CHRISTIANS, Clifford G. Normative theories of the media: journalism in democratic societies. Urbana:
University of Illinois Press, 2009. History of communication. ISBN 978-0252076183.
36

MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. Přeložil Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, přeložil Roman
HÁJEK, přeložil Marta CHROMÁ. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80246-3093-9, s. 113 – 115.
37

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN
978-807-3675-745.s. 93.
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rozšiřování informací, přičemž předpokládá absenci postranních úmyslů a skrytých služeb
třetí straně.38
Nejen napříč národními zpravodajskými kulturami, ale také mezi veřejnými a
soukromými médií se objevují odlišnosti v chápání významu objektivity. I tak je ale
objektivita coby forma mediální praxe ideálním standardem kvality žurnalistiky, a to pro své
výhody pro novináře i jejich zdroje a předměty a témata zpravodajství. Objektivní
zpravodajská média jsou vnímána jako nezávislá na svých zdrojích, a proto jsou výhodná
například pro státní úřady či podporovatele různých zájmů či komerční inzerenty.
Přesto má i objektivita své limity. Ty se týkají všech jejích kritérií. Například
v případě faktičnosti, kdybychom chtěli přesnou odpovědět na základní otázky Kdo? Co?
Kdy? Kde? Proč?, zjistíme, že řada potenciálně relevantních informací nemůže být
zredukována na formu faktů, nebo je při pokusu o takové zjednodušení překroucena. Pokud
jde o relevanci, má největší šanci být za relevantní považováno to, co se aktuálně a nejvíce
týká většiny lidí. Je tu však rozdíl v tom, co zajímá publikum a co experty. Nezřídka jsou
v protikladu důležité záležitosti a ty, které jsou zajímavé a poutají pozornost. Výběr
zpravodajských událostí bývá také ovlivněn pozorností věnovanou celebritám či senzačním a
negativním událostem. Velký důraz získává faktor aktuálnosti či exkluzivity. Limitám se
nevyhne ani nestrannost či vyváženost.39
Právě z těchto důvodů je koncept objektivity vnímán jako nedosažitelný, či dokonce
ne úplně žádoucí. To se týká především monitorovací role vykonávané hlavními
zpravodajskými médii. Poskytování zpravodajských informací je vnímáno jako něco, co
opakováním posiluje dominantní a v podstatě ideologickou interpretaci světa udržovanou
vlivnými společenskými silami a elitami. Základy etablovaných společností před zásadním
zpochybňováním chrání nařízená neutralita zpravodajství. Kvůli zakrytí skutečných záměrů a
zvýšení věrohodnosti sdělení využívá pravidla objektivity záměrná propaganda. Proto se
požaduje větší diverzita zpravodajských kanálů a pohledů.40

38

MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. Přeložil Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, přeložil Roman
HÁJEK, přeložil Marta CHROMÁ. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80246-3093-9, s. 116.
39
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40
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Úlohy tisku jsou rozmanité. Od prostého přijímání a přenášení oznámení o událostech
přes varování, účast na veřejných událostech, jako jsou politická jednání či zprostředkování
komunikace mezi vládou a občany, až po aktivní vyšetřování, tedy role hlídacího psa
veřejného zájmu v případě, že některá z významných společenských osobností jedná proti
veřejnému zájmu, přičemž právě při této roli jsou média nejaktivnější.41
Dosavadní výzkumy komunikace zjistily systematické tendence zpravodajství
odchylovat se od ideálních požadavků role neutrálního informátora, a to i v situacích, kdy se o
ni žurnalisté opravdu snaží. Vychází to vlastně i z logiky věci. Omezené kapacity
zpravodajského systému nestačí na organizované cíle řady původních zdrojů informací. Proto
dochází k systematickému překrucování vzorců výběru.
V tuto chvíli začínáme mluvit o předpojatosti či sklonu, angličtina pro tento jev má
termín bias. McQuail ve své publikaci uvádí stručný přehled nejvýznačnějších typů.
Patří sem geografické a kulturní (i jazykové) faktory a technická a organizační
kapacita média, což je zásadní pro šanci události být zpracována zpravodajským médiem,
tedy čím blíže se odehraje, tím šance roste. Dále větší pozornost centrům daných zemí či ve
větším měřítku mocnějším národům než těm slabším a chudším, což dokládá etnocentrismus
novinářů. Dalšími faktory jsou význam a postavení aktérů událostí, zájem publika (o co má
publikum zájem, to přitahuje největší pozornost médií), míra snahy vyhledávat publicitu
(větší pozornost médií těm, kteří ji vyhledávají více) či vyšší možnost prezentace vlastních
verzí událostí pro aktéry zásobující média, kteří jsou dobře organizovaní a mají dostatečné
prostředky (úředníci, úřady atd.). Větší prostor stereotypům a hodnotově zabarvené
interpretaci dává zasazování informací do určitých kontextů, aby dávaly smysl i lidem, kteří
nejsou odborníky na danou tématiku. Média také často vynakládají úsilí k získání exkluzivity,
tedy první a unikátní vlastnictví nějaké informace, což samo o sobě monitorovací roli příliš
neprospívá. Posledními dvěma typy předpojatosti jsou podle McQuaila zveličování
významných zpravodajských příběhů (mediální humbuk) v důsledku konkurenčních tlaků a
nemožnost oprostit faktické záznamy od hodnot a ideologie.42
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MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. Přeložil Alice NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, přeložil Roman
HÁJEK, přeložil Marta CHROMÁ. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80246-3093-9, s. 119.
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Tím však omezení nekončí. Další vyplývají z procesu mediatizace. Nepleťme si jej
však s mediací, tedy zprostředkováním. V případě mediatizace mluvíme o změnách významu
a možných účincích, které následují po mediaci. V podstatě jde o přizpůsobení informace
způsobům prezentace, které jsou upřednostňovány zpravodajskými médii a jsou často pevně
zakotveny v žurnalistické kultuře.43 Důležitým záměrem přitom je udržet pozornost
veřejnosti. To už se ale dostáváme i k mediální logice teoretiků Davida L. Altheida a Roberta
P. Snowa, kteří ji mají za soubor principů či pravidel s kořeny v pojetí médií jako něčem, co
maximalizuje veřejný dopad a naléhavost sdělení. Dosahují toho vizualizací, personalizací,
dramatizací, popularizací, zveličením, narativní strukturou či kombinací více těchto faktorů.
Nejzajímavějšími zpravodajskými příspěvky se pak stávají ty, v nichž jsou prvky
beletristických příběhů (kladní a záporní hrdinové, vývoj, morální ponaučení atd.). Potíž je,
když dochází k překrucování faktů na úkor objektivity.44
Mediální logika vyznává akci, překvapení, emoce. Snaha o monitorovací pohled
ustupuje na úkor přístupu k živým scénám a svědectvím „z první ruky“. To vše může vést až
k transformaci reality ve zpravodajství do nové podoby – infotainmentu.
O předpojatosti píše i Trampota.45 Tvrdí, že jde o určitou konzistentní tendenci
odchylovat se od postupů deklarovaných jako přímá cesta k objektivní pravdě. Co se týče
kategorizace, používá McQuailovo rozdělení na čtyři základní formy zpravodajské
předpojatosti podle toho, jestli jde o záměrnou či nezáměrnou a jestli se projevuje jako
otevřená či latentní46. Za záměrnou předpojatost považuje angažovanou podporu
identifikovanou strukturou média, konkrétně jeho formou (editorial, komentáře, placená
inzerce či dopisy čtenářů – to vše by mělo být odděleno od „objektivních“ částí). Další
skrytou formou záměrného stranění je propaganda. Nezáměrná předpojatost (anglicky
unwitting bias) se projevuje při selekci témat, událostí a zpravodajských úhlů pohledu. Jde
buď o systematickou preferenční pozornost, nebo naopak vyhýbání se něčemu, aniž by to
bylo ospravedlnitelné reálnou situací. Poslední formou předpojatosti je pak podle tohoto
43
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dělení ideologie. V tomto případě jde o skrytou a nezáměrnou předpojatost zakotvenou ve
zpravodajských textech, ale složitě odhalitelnou běžnou obsahovou analýzou.
Další dělení nabízejí američtí profesoři Dave D´Alessio a Mike Allen47. Ti mluví o
coverage bias (anglické coverage = česky pokrytí; některým lidem, událostem atd. se médium
věnuje více, jiným méně), gatekeeping bias, kdy jde o to, co se přes „bránu“ do média dostane
a co naopak ne, a statement (stanovisko) bias. V posledním případě jde právě o to, jaké
stanovisko autor zaujme k tématu či jeho aktérům, dochází k příklonu k jedné ze
zainteresovaných stran, čímž je obvykle druhé způsobena újma.
Předpojatost se pochopitelně může projevovat i ve sportovní žurnalistice. Pro lepší
představu zkusme alespoň pro některé z jednotlivých typů najít konkrétní příklad či příklady.
Většina z nich se dá v podstatě aplikovat nejen na média obecně, ale i na jejich sportovní
rubriky či média se sportovní specializací. Možná nejvýrazněji se ve sportovních médiích
projevuje faktor významu a postavení, kde jako příklad může posloužit důraz médií na
v České republice nejpopulárnější sporty, jakými jsou fotbal a hokej. Hlavně v rámci fotbalu
pak je velká pozornost oproti ostatním klubům věnována pražským „S“ a v posledních letech
Viktorii Plzeň. Především u dvou prvních je to dáno úspěšnou historií a dlouholetou
vzájemnou rivalitou. Západočeši se těší zvýšené pozornosti médií díky svým výsledkům
v posledních letech. Napříč různými sportovními odvětvími jsou pak akcentovány
reprezentace a akce s nimi spojené, jako jsou mistrovství světa, Evropy, kvalifikace na tyto
turnaje a další.
Další parametr hovoří o tom, že pozornost zpravodajců přitahuje to, o čem si myslí, že
je zajímavé pro publikum. Zde můžeme hovořit i o bulvarizaci, kdy se pravidly bulváru
začínají řídit i běžná média a to s cílem získat čtenáře. McQuail dokonce hovoří o procesu
„zhloupnutí nebo „snížení kvality“ seriózního tisku.48 V našem případě především čtenářská
veřejnost má zájem o bulvární texty, v dnešní době sportovní rubriky a média nevyjímaje.
Důkazem tohoto trendu budiž například zařazení bulvární rubriky do deníku Sport. I na ni
přijde na následujících stranách řeč.
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Poměrně časté i ve sportovních médiích je záměrné vyhledávání publicity. K tomu
dobře slouží sociální sítě, které jsou v posledních letech významným trendem. Ty se stávají
důležitým komunikačním kanálem a využívá je i sportovní svět. Své stránky a profily na
Facebooku, Instagramu, Twitteru a dalších platformách mají nejen sportovní kluby a
organizace, ale i jednotliví sportovci a další individuality. Jejich příspěvky jsou pak vděčným
materiálem pro média. Častým výstupem těchto příspěvků bývají nejen texty, ale třeba i
fotogalerie a videa, které sportovní osobnosti sdílejí. Jedním z nejpopulárnějších zásobovatelů
médií je v tomto směru hokejista Jaromír Jágr49. Mezi dalšími můžeme uvést například
biatlonistku Gabrielu Koukalovou50, fotbalisty Lukáše Váchu51 a Tomáše Řepku52 či zástupce
majitele fotbalové Slavie Jaroslava Tvrdíka53, ale i mnoho dalších.

1.6 Stereotypizace
Není neobvyklé, že média mají tendenci zobrazovat některé z aktérů určitým
způsobem, tedy vytvářejí jejich mediální reprezentace, které se mohou lišit od skutečné
charakteristiky zainteresovaných. Jako příklad může posloužit třeba obraz politika coby
člověka rozhodujícího o řešení problémů společnosti atd.
Proces reprezentace probíhá dle mediálního teoretika Normana Fairclougha v každém
textu. Fairclough tvrdí, že média nejsou jen zrcadlem reality, ale realitu tvoří způsobem, jenž
je závislý na sociálních pozicích, cílech a zájmech těch, kteří je produkují. Jelikož jsou
jednotlivé reprezentace založené na opakovaném výběru a zdůraznění určitých atributů
popisovaného a opomíjení atributů jiných, ukazují nám pohled konkrétního média.54
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V souvislosti s procesem reprezentace hovoří Trampota i o rekontextualizaci55, tedy vytržení
z přirozeného kontextu vybraných aspektů.
Dle ustálenosti způsobu zobrazení a vztahu k realitě rozlišujeme typ, archetyp a
stereotyp. Tyto pojmy se od sebe liší intenzitou ustálenosti vazby mezi reprezentovaným a
popisovaným a podobou vztahu mezi popisovaným a reálným. U typu zdůrazňujeme určitou
vlastnost, která se opakuje i u dalších představitelů stejného typu (např. typ politik, zločinec
atd.). V případě archetypu mluvíme o opakující se reprezentaci, hluboce zakořeněné v dané
kultuře. Jestliže mluvíme o zpravodajství, může být archetypem souboj dobra a zla,
nekonečný boj proti přírodním živlům atd. A konečně stereotyp představuje zjednodušenou a
zkreslenou reprezentaci, jež se objevuje souvisle delší dobu. Svým způsobem stereotypy
deformují původní předlohu, neboť jsou nejen zjednodušením, ale současně zjednodušené
rysy přehání.56
Je však potřeba říct, že stereotypní prezentace je v médiích do značné míry nutností
z důvodu omezeného prostoru57.
Stereotypy mohou však také posilovat předsudky58 například vůči sociálním
skupinám, což může v případě setrvalého stereotypního zobrazování vyvolávat jejich
negativní vnímání vedoucí až k vyřazení ze společnosti.
I ve světě sportu a konkrétně fotbalu narážíme na stereotypy. Jedním
z nejrozšířenějších stereotypů, se kterým se ve fotbale můžeme setkat, je například tvrzení, že
fotbal je sport jen pro muže a ženy na fotbalový trávník nepatří.
Jako jedni z posledních tento stereotyp podpořili například fotbalisté Sparty Praha
Lukáš Vácha a Tomáš Koubek, kteří po podzimním utkání pražského klubu na hřišti Brna
zhodnotili výkon asistentky rozhodčího Lucie Ratajové, která v závěru chybovala
v neprospěch Sparty, tak, že ji, v případě toho času zraněného Váchy prostřednictvím
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Twitteru a v případě Koubka přes televizní obrazovku, odkázali místo na fotbalové hřiště ke
sporáku59.
Se stereotypy jsou ale spojeny i fotbalové kluby AC Sparta Praha a v posledních letech
i FC Viktoria Plzeň. Pražská Sparta je historicky nejlepším fotbalovým klubem jak v době
samostatné České republiky, tak v rámci Československa. Od svého založení v roce 1893 až
do roku 2014 získala 36 mistrovských titulů, čímž daleko v této statistice předčívá pražskou
Slavii, coby historicky druhý nejúspěšnější československý klub.
S úspěchy jsou ale někdy spojeny i jisté předsudky a pochybnosti. Ani pražská Sparta
se jim nevyhnula. Proto zejména v devadesátých letech minulého století a v prvních letech
století nového byly její úspěchy často spojovány například s přízní rozhodčích.
Tento trend přetrvává dodnes, byť kromě Sparty se na obdobnou úroveň dostala už i
Viktoria Plzeň. Ta je spojována s výhodami ze strany rozhodčích zejména díky Romanu
Berbrovi, místopředsedovi Fotbalové asociace České republiky, a jeho životní partnerce
Dagmar Damkové, bývalé prvoligové i mezinárodní rozhodčí, která od září 2011 do března
2016 působila ve funkci předsedkyně Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR. Oba dva
totiž byli v minulosti úzce spjati právě se západočeskou metropolí.

2 Stručné představení analyzovaných médií
Stěžejní téma práce vychází z analýzy tvorby dvou významných českých deníků.
Prvním z nich je deník Sport vydavatelství Czech News Center. Dnes jediný čistě
sportovní deník na českém mediálním trhu má své kořeny na začátku roku 1953, kdy začal
vycházet pod názvem Československý sport. Skutečně deníkem se stal ale až o dvanáct let
později. Zpočátku jej Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport v Státním tělovýchovném
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vydavatelství vydával jako obdeník.60 Po rozpadu československé federace v roce 1993 se
název média změnil na Sport.
Roku 2001 se majoritním vlastníkem stala společnost Ringier ČR, a. s., o dva roky
později pak získává sto procent akcií. Pod tímto majitelem začal vycházet roku 2005 deník
Sport i v neděli. Každý pátek navíc vychází příloha Sport Magazín.
Deník Sport nebyl zdaleka jediným médiem vydávaným společností Ringier ČR, a. s.
Už v roce 1992 založilo vydavatelství deník Blesk. Dalšími tituly byly například týdeník
Reflex, Týdeník Televize a řada dalších.
Zkraje roku 2010 došlo ke sloučení společností Ringier AG a Axel Springer AG
O tři roky později oznámil podnikatel Daniel Křetínský, že vydavatelství Ringier Axel
Springer odkoupil spolu se svým společníkem Patrikem Tkáčem. K definitivnímu převzetí
jejich firmou Czech News Center došlo 30. dubna 201461.
Druhým z deníků je MF DNES. První číslo vyšlo 1. září 1990 v návaznosti na
předrevoluční deník Mladá fronta, jenž byl založen v květnu 1945.62 Za vznikem porevoluční
MF DNES stojí kolektiv redaktorů Mladé fronty vydávané před rokem 1989. Ti založili
společnost MaF a. s., která se roku 1991 spojila s francouzskou Socpresse a vznikla MaFra a.
s. Společnost byla následně mezi roky 1995 a 2013 ve vlastnictví německého koncernu
Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH.63 Před pěti lety koupila vydavatelství firma
Agrofert v čele s podnikatelem Andrejem Babišem64. Deník MF DNES vychází každý den
vyjma neděle.
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3 Metodologická východiska
Jelikož šlo o srovnávání vyznění článků o dvou fotbalových klubech, byla k výzkumu
zvolena metoda kvantitativní obsahové analýzy. Především se ale jednalo o zkoumání
objektivity, a tudíž byla aplikována metoda analýzy objektivity a jejího porušování. Výzkum
se zaměřil především na podobu titulních stran, titulky článků týkajících se fotbalových klubů
FC Viktoria Plzeň a AC Sparta Praha a samotný text.
O samotném pojmu objektivita už bylo psáno v podkapitole týkající se normativních
požadavků na zpravodajství. Zastavme se jen znovu u konceptu Westerstahla. Ten dělí
objektivitu na fakticitu a nestrannost, přičemž jedním z důležitých faktorů u fakticity je
přesnost informací. Tu lze podle Trampoty zkoumat a) srovnáním s jinými zdroji informací,
b) ověřením informací u osob a organizací, které jsou předmětem zpráv a informace poskytly,
c) očitým svědectvím samotné reálné události či d) ohodnocením přesnosti výpovědi
publikem, kdy publikum hodnotí přesnost informací jednotlivých médií.65 Jelikož práce
srovnávala dva různé deníky, pracovala především s první variantou.
Trampota ve své publikaci uvádí jako příklad studii Bias in the News? The
Representation od Palestinians and Israelis in the Coverage of the First and second Intifada
autorek Annelore Deprezové a Karin Raeymaeckersové z roku 2010 publikované v The
International Communication Gazette.
Jednalo se o analýzu vlámského tisku a zkoumání, zda jedné ze stran nebylo straněno.
Autorky vytvořily vzorek několika set článků z pěti vlámských deníků a z přesně vymezených
časových období.
Deprezová s Raeymaeckersovou si zvolily několik proměnných (například jak často
byla která strana označována za oběti a jak často za pachatele) a porovnávaly je mezi sebou.
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Výsledkem výzkumu nakonec bylo, že pokrytí konfliktu vykazovalo určité prvky
nevyváženosti, ovšem nepotvrdila se očekávání vyplývající z předchozích studií na výraznější
nevyváženost.66
McQuail navrhuje nejprve zjistit, které prvky textu lze považovat za fakta, které za
komentáře a které jsou mixem obojího. K tomu podle něj dojdeme tak, že si celý text
rozdělíme na jednotlivé segmenty, které budeme posuzovat. Tak zjistíme, zda je oddělena část
názorová a část faktická.67
U analýzy objektivity se zabýváme také tím, zda je uvedená informace vůbec pro dané
téma relevantní. Takové posuzování je ale do značné míry subjektivní záležitost, a tak se
většinou řídíme tím, jak je běžně zvykem o daném tématu informovat.
Neméně podstatným kritériem je vyváženost. Zde zkoumáme a porovnáváme prostor
věnovaný různým relevantním úhlům pohledu či názorům. Odpovídáme si na takové otázky,
jako kdo a co se ve zprávě objevuje a v jakém pořadí a posuzujeme propojení subjektů
s pozitivními či negativními asociacemi. Vyváženost se dá zkoumat posuzováním, zda zprávy
odrážejí příznivě či nepříznivě jednu ze stran tématu. McQuail přichází i s tzv. sítěmi
oblíbenosti a antipatií, kdy si rozdělíme text do analytických jednotek, tzv. nukleárních vět a
identifikujeme tři hlavní slovní útvary (hodnocené objekty, hodnotící slova a konektory, tedy
jazykové prvky, které spojují hodnocené objekty a hodnotící slova).68
Ze všech vyjmenovaných postupů často volíme jen jeden z nich. Můžeme tedy
poměřovat jen prostor věnovaný jednotlivým stranám, řazení stran či způsob referování o
nich.
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3.1 Popis analyzovaného vzorku

Materiál, který byl předmětem výzkumu, byly články pojednávající o fotbalových
klubech AC Sparta Praha a FC Viktoria Plzeň v deníku Sport a v deníku MF DNES. V obou
případech šlo o materiál zveřejněný v období od července 2014 do června 2015. Deník Sport,
následovník předlistopadového deníku Československý sport69, je dlouhá léta jediným
celostátním sportovním deníkem na českém území, deník MF DNES zase patří k novinám,
jejichž primárním zaměřením není sport, ale této tématice je zde věnován nezanedbatelný
prostor.
Pro účely výzkumu byly zvoleny články ze tří časových období podzimní části sezóny
2014/15. V prvním sledovaném období, tedy od 21. do 25. července 2014, vyšla MF DNES
celkem pětkrát. Dohromady se jednalo o sedm článků, v nichž padla relevantní zmínka
alespoň o jednom ze sledovaných fotbalových klubů.
V deníku Sport vyšlo během prvního sledovaného období dvacet článků nějakým
způsobem se dotýkajících tématu alespoň jednoho z obou ve výzkumu sledovaných klubů. Na
rozdíl od MF DNES, která není výhradně sportovním periodikem, byly tématu v deníku Sport
věnovány také titulní strany.
Druhým sledovaným obdobím byl časový úsek, během něhož se odehrálo první
vzájemné utkání mezi oběma zmiňovanými fotbalovými mužstvy (hráno 1. listopadu 2014),
tzn. od čtvrtka 30. října do úterý 4. listopadu 2014. Tento časový úsek zahrnoval pět vydání
MF DNES, v nichž celkem vyšlo čtrnáct článků zabývajících se fotbalovou Spartou, Plzní či
oběma celky.
V deníku Sport bylo tématům okolo Sparty a Plzně mezi třicátým říjnem a čtvrtým
listopadem 2014 věnováno celkem pětačtyřicet materiálů a svůj prostor dostaly oba týmy i na
titulních stranách deníku.
Výzkumu podrobená období podzimní části ligového ročníku 2014/15 uzavřely dny
bezprostředně následující po posledním na podzim hraném soutěžním kole, tedy od pondělí 1.
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do čtvrtka 4. prosince 2014. Z tohoto období bylo zpracováno pět materiálů MF DNES a
čtrnáct deníku Sport pojednávajících o jednom či o obou z dvojice Plzeň a Sparta.
Obdobně byly vybrány i články referující o jarní části ligového ročníku 2014/15.
Prvním sledovaným časovým úsekem byly dny od pondělí 16. do pátku 20. února 2015, kdy
šlo o osm článků MF DNES a třiadvacet deníku Sport.
Druhým pak znovu období, během něhož se uskutečnil vzájemný zápas mezi
prvoligovými fotbalisty Sparty a Plzně (9. května 2015), tedy od středy 6. do pondělí 11.
května 2015. Jde o 39 materiálů deníku Sport (včetně Nedělního Sportu) a 12 z MF DNES.
Posledním zkoumaným obdobím byl časový úsek následující po posledním kole
ligového ročníku 2014/15, tj. 1. – 5. června 2015. Třiadvacetkrát byl tentokrát zastoupen
deník Sport, sedmkrát MF DNES.
Celkem se jednalo o 28 vydání MF DNES, stejný počet vydání deníku Sport a o dvě
čísla Nedělního Sportu, tedy dohromady 58 vydání novin.
Žánry, které byly předmětem zkoumání, byly sportovní reportáže, zpravodajské
články, ale také publicistická tvorba zahrnující například různé glosy či komentáře.

3.2 Výzkumná otázka
Cílem výzkumu je odpovědět na následující hlavní výzkumnou otázku:
Zvýhodňuje deník Sport v publikovaných materiálech klub AC Sparta Praha a naopak
znevýhodňuje klub FC Viktoria Plzeň?
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4 Analytická část
4.1 Výchozí situace
Rivalita mezi pražskou Spartou a Viktorií Plzeň se táhne od sezóny 2010/11, kdy
západočeští fotbalisté poprvé zvítězili v nejvyšší domácí soutěži70. Vzestup fotbalové Plzně se
ale datuje od podzimu 2008, kdy do klubu přichází v roli trenéra Pavel Vrba. Ten samý rok
Viktorii posílilo několik hráčů ze Sparty71, kteří z Letné museli odejít po předchozích
nezdarech pražského klubu, když mistrovský titul v sezóně 2007/8 získala po dvanácti letech
Slavia Praha.72

4.1.1 Sezóny 2008/2009 – 2009-2010

Přeměna týmu, do něhož přibyli hráči jako Daniel Kolář, Pavel Horváth, Milan
Petržela, Jan Rezek či David Limberský, byla patrná od prvních měsíců. V ročníku 2008/2009
Plzeňští ještě obsadili „jen“ osmou příčku, daleko za vítěznou Slavií a druhou Spartou, zaujali
ale počtem vstřelených branek, když s pětačtyřiceti byli třetím nejproduktivnějším týmem73.
O rok později patřilo Plzni při titulu Sparty v první lize páté místo, ještě lépe se jí ale
dařilo v domácí pohárové soutěži, kterou klub ze Štruncových sadů ovládl, když ve finále
zdolal Jablonec 2:1. Díky tomu si Viktoriáni zajistili účast v evropských pohárech, konkrétně
v Evropské lize.
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4.1.2 Sezóna 2010/2011

Už v létě 2010 nastal další zásadní zlom v historii plzeňského fotbalu. Do klubu
majetkově vstoupil podnikatel Tomáš Paclík a zaujal pozici předsedy jeho představenstva.74
První účast v evropských pohárech skončila ještě rychlým výpadkem, Plzeň vyřadil ve třetím
předkole Evropské ligy po výsledcích 1:1 a 0:3 turecký Besiktas Istanbul. Zaujala ale
odvážným výkonem v obou utkáních, když poměrně jasný výsledek druhého z nich
poznamenalo i vyloučení dvou plzeňských fotbalistů.75 Už o pár týdnů později bylo jasné, že
tato sezóna bude úplně jiná než všechny předchozí v samostatné české lize.
Spartě se nepodařilo postoupit do základní skupiny Ligy mistrů, když sice nejprve po
dvou výhrách vyřadila ve druhém předkole lotyšskou Ljepaju a o krok dál si obdobně vedla i
proti polské Poznani, ale slovenský soupeř ze Žiliny dokázal v úvodním duelu 4. předkola
vyhrát na Letné 2:0 a doma si postup pojistil vítězstvím 1:0. Pražany ale čekala základní
skupina Evropské ligy, z níž přes CSKA Moskva, Palermo a Lausanne postoupila. V únoru
pak svedla boj s favorizovaným Liverpoolem, když ji vyřadil až gól Kuijta z 88. minuty
odvetného střetnutí.76
Základ mistrovskému ročníku položila Plzeň už na podzim, kdy vyhrála jedenáct po
sobě jdoucích utkání.77 Mistrovský titul nakonec získala s jednobodovým náskokem na Spartu
Praha.78
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4.1.3 Sezóna 2011/2012

Ziskem titulu si Plzeň vybojovala účast ve druhém předkole Ligy mistrů. Přes to a dvě
další předkola, kdy postupně vyřadila Pjunik Jerevan z Arménie, norský Rosenborg
Trondheim a dánský klub FC Kodaň, se probojovala až do hlavní soutěže. Tam v konkurenci
FC Barcelona, AC Milán a BATE Borisov obsadila třetí příčku a na jaře ji čekala účast ve
vyřazovacích bojích Evropské ligy.79 V boji o nejlepší osmičku ale vypadla se Schalke 04 po
výsledcích 1:1 a 1:3 po prodloužení.80
Na lavičce Sparty i přes ztrátu titulu v sezóně 2010/11 zůstal trenér Jozef Chovanec,
ovšem jen do prosince 2011, kdy jej vedení kvůli neuspokojivým výsledkům odvolalo.
Pražané sice vedli po podzimní části ligu o šest bodů, majiteli klubu Danielu Křetínskému ale
vadil letní neúspěch v kvalifikaci o Evropskou ligu a právě ztráta titulu v předchozím
ročníku.81 Chovanec ve Spartě působil i jako generální sportovní manažer, v této funkci jej
nahradil Jaroslav Hřebík, na místo trenéra nastoupil Martin Hašek.82 Beze změn nezůstal ani
hráčský kádr. Letnou opustil stoper Tomáš Řepka83 a brankář Jaromír Blažek84.
Změny se negativně odrazily na výkonech v jarní části soutěže, Sparta ztratila náskok
a titul přepustila Liberci. Plzeň zůstala tři body za Severočechy a dva za druhou Spartou.85
79
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4.1.4 Sezóna 2012/13

I třetí místo ale stačilo Plzni na účast ve 2. předkole Evropské ligy. V něm vyřadila
gruzínský celek Metalurg Rustavi, pak si poradila ještě s Ruchem Chorzow z Polska a po
vyřazení belgického Lokerenu se probojovala do základní skupiny. Tu vyhrála, když za sebou
nechala i obhájce titulu Atlético Madrid, v play off pak přehrála italskou Neapol 3:0 a 2:0 a
skončila až v osmifinále s istanbulským Fenerbahce (0:1, 1:1).86
Sparta před novým ročníkem opět měnila trenéra. Martin Hašek byl vystřídán
Vítězslavem Lavičkou.87 V cestě do základní Evropské ligy stála nejprve rakouská Admira
Mödling, s tou i následně s Feyenoordem Rotterdam si ale Sparta poradila. Stopku jí
v pohárové soutěži nevystavila ani trojice soupeřů ve skupině – Olympique Lyon, Athletic
Bilbao a Hapoel Kirjat Šmona. Konec přišel až v play off po dvojzápase s londýnskou
Chelsea.88 Podobně jako před časem s Liverpoolem byla ale i tentokrát Sparta blízko velkému
úspěchu. Doma sice prohrála 0:189, na Stamford Bridge však od sedmnácté minuty po brance
Lafaty stejným výsledkem vedla a domácím jistotu postupu vybojoval až v 90. minutě
Hazard.90
Domácí soutěž v sezóně 2012/13 přinesla emoce v podobě nafilmovaného pádu
plzeňského Davida Limberského v pokutovém území právě v podzimním vzájemném utkání
mezi Plzní a Spartou, po němž Pavel Horváth vstřelil vítězný gól zápasu. 91 Po podzimu vedla
Plzeň o dva body před Jabloncem, bod zpátky byla Sparta92, jaro pak přineslo velkou bitvu o
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titul. Z té vypadl oslabený Jablonec, David Lafata zamířil do Sparty, Jan Kovařík do Plzně,
ale boj pokračoval mezi Pražany a Západočechy. Sparta dokázala tentokrát vzájemné utkání
vyhrát a na Viktorii se bodově dotáhnout. Výsledky v závěrečných kolech ale nakonec
vynesly titul Plzni.93

4.1.5 Sezóna 2013/14

Po druhém ligovém titulu následoval i další úspěch v evropských pohárech. Plzeň přes
Željezničar Sarajevo, Nomme Kalju a NK Maribor opět prošla do hlavní soutěže Ligy mistrů,
kde opět skončila třetí, tentokrát za Bayernem Mnichov a Manchesterem City, za sebou
nechala moskevský CSKA.94
Do jarní části pak Plzeň vstoupila již bez Pavla Vrby, který převzal českou fotbalovou
reprezentaci.95 Na lavičce ho nahradil Dušan Uhrin mladší a hned si připsal úspěch v podobě
postupu přes ukrajinský Šachtar Doněck do osmifinále Evropské ligy (1:1 doma, 2:1 venku).
Do čtvrtfinále už ale Plzeňské nepustil Olympique Lyon, když po porážce 4:1 v Lyonu
následovala výhra 2:1 na domácím stadionu.96
Pro Spartu skončilo účinkování v evropských pohárech v této sezóně po pouhých dvou
zápasech. V nich se ve druhém předkole Evropské ligy utkala se švédským Häckenem. Doma
sice v prvním utkání vedla 2:0, nakonec ale zápas skončil remízou 2:2. V odvetě pak Švédové
doma Spartu zdolali 1:0.97
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V české nejvyšší soutěži se tentokrát radovala Sparta, která i díky výhře 1:0 v jarním
vzájemném utkání, jež Viktoriáni dohrávali oslabení o dva vyloučené hráče, zvítězila
s náskokem třinácti bodů před Plzní.98
K dalšímu souboji mezi oběma celky došlo ve finále domácího poháru. Po remíze 1:1
vyhrála Sparta 8:7 na penalty.99

4.1.6 Situace před sezónou 2014/15

Do ročníku, v němž Sparta obhajovala titul, vstupovaly oba celky s podobnými kádry,
s jakými hrály na jaře ročníku předchozího. Z klíčových hráčů opustil Spartu pouze gólman
Tomáš Vaclík, který odešel do švýcarské Basileje, naopak Pražany na tomto postu posílili
Marek Štěch a David Bičík. Dalšími novými hráči v šatně Letenských byli Martin Nešpor,
Michal Breznaník či Radoslav Kováč. V Plzni skončil po vypršení smlouvy Jan Rezek,
několik dalších fotbalistů odešlo na hostování. V západočeském celku naopak začali hostovat
již dříve v barvách Viktorie hrající Václav Pilař a František Rajtoral, ze známějších hráčů pak
červeno-modrý dres nově oblékl útočník Jan Chramosta, který byl do Plzně zapůjčen z Mladé
Boleslavi, či Ondřej Vaněk, jenž se vracel zpět do vlasti z působení v Turecku.100

4.1.7 Sezóna 2014/15

Do sezóny vstupovaly oba týmy se stejnými trenéry, ovšem Dušan Uhrin mladší
skončil na lavičce Viktorie Plzeň už v pondělí 11. srpna, jen čtyři dny po vyřazení týmu ve 3.
předkole Evropské ligy rumunským celkem Petrolul Ploiesti (1:1 venku, 1:4 doma).101 Ještě
předtím prohrála jeho Plzeň v Superpoháru, tedy utkání mezi ligovým mistrem a vítězem
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domácího poháru z předchozího ročníku, se Spartou 0:3.102 V domácí ligové soutěži, u které
po letech v pozici hlavního sponzora vystřídala Gambrinus společnost Synot 103, byla v tu
chvíli odehraná tři kola a Plzeň byla se sedmi body třetí za devítibodovými Slavií a Spartou.
Uhrina ve funkci neudržela ani vysoká výhra 4:0 v posledním ligovém utkání na hřišti
Dynama České Budějovice.
Ani Spartě úvod sezóny nevyšel ideálně. První tři ligová kola sice vyhrála, neuspěla
ale v Lize mistrů, s kterou se rozloučila už po třetím předkole a výsledcích 4:2 a 0:2 s Malmö
FF, když o jejím vyřazení rozhodl větší počet branek švédského týmu vstřelených na hřišti
soupeře.104 Čekalo ji tak čtvrté předkolo Evropské ligy, v němž si poradila s nizozemským
Zwolle (1:1, 3:1) a postoupila do základní skupiny. 105
A brzy přišly nezdary i v domácí soutěži. První body ztratila Sparta ve 4. kole
s Baníkem Ostrava, hned v následujícím ligovém utkání pak prohrála i derby na Dukle. Páté
kolo, první pod trenérským vedením Miroslava Koubka, nevyšlo ani Plzni, která prohrála
v Edenu se Slavií 1:0.
Červeno-bílí v tu chvíli vedli tabulku, jenže v 6. kole prohráli v Mladé Boleslavi,
zatímco Plzeň otočila zápas proti Dukle. Tím se na konci srpna dostala na první místo, které
už do konce sezóny neopustila.
Na vítězné vlně se od šestého kola vezla i Sparta. Do konce října odehrála sedm
ligových zápasů, v nichž ztratila jen dva body za bezbrankovou remízu v Teplicích. V kole
třináctém, prvního listopadu, ale jela do Plzně, kde jí utkání vůbec nevyšlo a prohrála 2:0. Tři
kola před koncem podzimu tak Viktoriáni odskočili Letenským na rozdíl čtyř bodů. Náskok
se však vzápětí opět ztenčil na bod, když Plzeň ve 14. kole nechala všechny body v Jihlavě a
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Sparta naopak přivezla výhru ze Slovácka. Stejný odstup zůstal mezi oběma týmy i po 16.
kole, tedy posledním hraném v rámci podzimní části sezóny 2014/15.106
V zimní přestávce doznaly oba kádry určitých změn. Do Plzně přišel z Teplic
bosenský útočník Mahmutovič, obranu posílil Jan Baránek, ještě během podzimu se v kabině
Plzeňských objevil další ofenzivní hráč Jan Holenda, naopak forvard Marek Bakoš v zimě
stadion ve Štruncových sadech opustil a zamířil do Liberce.107
Větší změny nastaly na Letné. Na jaře už za Spartu nenastupoval záložník Josef
Hušbauer, který odešel na zahraniční angažmá do Itálie, na hostování Pražané poslali Vacka,
Pamiče, Bednáře či Přikryla. Vedení klubu se naopak podařilo na hostování získat
z Frankfurtu útočníka Václava Kadlece, přišli i útočník Jakub Řezníček, Albánec Herolind
Shala nebo americký mladík Picault.108
Změny v kádru se pozitivně projevily však spíše na západě Čech. Plzeňští prvních
sedm jarních utkání vyhráli, naproti tomu Sparta zaváhala v Ostravě a Jablonci, odkud
přivezla shodně po bodu. Ve 24. kole si připsaly ztrátu oba celky, Plzeň za remízu
v Teplicích, Sparta prohrála v Liberci. To už však Letenské nevedl kouč Vítězslav Lavička. O
den dříve totiž Sparta vypadla z domácího poháru, což byla pro vedení poslední kapka. Sparta
nejprve vypadla v kvalifikaci o Ligu mistrů s Malmö, pak neuspěla v základní skupině
Evropské ligy, když skončila na třetím místě za Neapolí a Young Boys Bern a spolu se
Slovanem Bratislava ze soutěže vypadla. Lavičku na sparťanské lavičce nahradil Zdeněk
Ščasný109, úvodní ligový duel však prohrál.
O týden později ale Pražané náskok Plzně stáhli na tři body, když přehráli Brno 4:0 a
Plzeň doma nestačila na Mladou Boleslav. Tříbodový náskok zůstal Plzni i před
sedmadvacátým kolem, kdy byl na programu opět vzájemný souboj obou vedoucích týmů.
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Výhra 2:0 na Letné a následné vítězství nad Jihlavou přiřkly mistrovský titul Plzni. Po
třicátém kole měla Plzeň na svém kontě 72 bodů, Sparta zaostala o pět bodů.110

4.2 Červenec 2014
4.2.1 Hlavní témata analyzovaných textů

V prvním zkoumaném období, tedy během čtvrtého červencového týdne roku 2014, se
sledovaná periodika zabývala Viktorií Plzeň a pražskou Spartou především v souvislosti se
začínajícím ročníkem nejvyšší české fotbalové ligy a prvními utkáními v evropských
pohárových soutěžích.
V MF DNES vyšlo sedm ke zkoumanému tématu relevantních článků. Ve většině
z nich je hlavním tématem Sparta, což je však způsobeno i tím, že pražský klub v tom týdnu
hrál utkání evropského poháru, s nímž se pojí většina materiálů o pražském celku. Plzni se
věnuje jeden článek, v jednom případě je pak v textu zmínka o obou klubech
V deníku Sport jich bylo dvacet a i zde má převahu Sparta. Pražský klub je hlavním
tématem osmi materiálů, a to i později než bezprostředně před nebo po zápase v evropském
poháru. Plzeňští ve třech. Okrajově se Sparta řeší ve třech dalších článcích, Plzeň v jednom.
Oběma klubům je pak pozornost věnována v šesti textech.
Na začátek se podívejme na titulní strany deníků, respektive především deníku Sport,
protože na titulku MF DNES se fotbalová liga dostala jen v pátek a to malým avízem na
článek o návratu slavných fotbalistů do ligy, u něhož se objevila fotografie Tomáše
Hübschmana, jenž posílil Jablonec.
Sport měl české fotbalové týmy na titulní straně každý den, ani jednou přitom
nechyběli zástupci Sparty. V úterý byly hlavním tématem změny, které nový ročník přinese,
přičemž na úvodní straně byla fotografie letenského Pavla Kadeřábka. Ten večer hrála Sparta
utkání předkola evropského poháru, tudíž jí celkem logicky patřila titulka i ve středu. Ve
čtvrtek byla stěžejním tématem rivalita mezi Spartou a Plzní a zástupci obou týmů, Lukáš
Vácha a Patrik Hrošovský, byli na titulní straně pod titulkem „Trumfy drží Sparta“. V pátek
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pak straně jedna vévodila trojice ofenzivních fotbalistů Josef Hušbauer (Sparta), Franci
Litsingi (Teplice) a Jasmin Ščuk (Mladá Boleslav)., kteří patřili mezi nejlepší střelce
předchozího ročníku. To vše pod titulkem „Fenomén Hušbauer chystá repete. A teď pal!“
Jelikož Plzeň vstupovala do evropských pohárových soutěží až o týden později, řešila
celostátní média ve dnech 22. – 25. července jen utkání pražské Sparty, která měla na
programu odvetu 2. předkola Ligy mistrů na hřišti estonské Levadie Tallin. Zatímco MF
DNES poukazovala před zápasem hraným 22. července na zhuštěný program Pražanů, deník
Sport se ve větší míře věnoval tématu absence hráčů Sparty, kteří z různých důvodů do utkání
nemohli zasáhnout.
Později v tomto období se oba deníky zabývaly hodnocením výkonu Sparty, která
v Estonsku remizovala 1:1. Deník Sport se pak pohárovým utkáním věnoval pozornost i
v dalších dnech.
Dále se v obou zkoumaných denících objevilo téma formy Sparty Praha na začátku
sezóny a s tím spojenými očekáváními, v souvislosti s pohárovým vystoupením se řešil
pohárový koeficient, z něhož se vychází při nasazování fotbalových týmů do evropských
pohárových soutěží.
Nadcházející ligová sezóna s sebou zase přinesla témata hráčských posil či hráčských
kádrů obecně, přičemž redaktoři deníku Sport vidí právě v soupisce Sparty pro nový ročník
její velkou sílu, naopak redakci MF DNES zaujal seznam hráčů, s nimiž se do ročníku
2014/15 chystala vyrukovat Viktoria Plzeň, poukazuje ale taky na to, že má nejvyšší věkový
průměr ze všech mužstev nejvyšší soutěže, z čehož ale není patrné, zda to má být výhodou, či
nevýhodou.
Ještě než začala nejvyšší domácí fotbalová soutěž, zahájila Sparta Praha boje o Ligu
mistrů. Díky zisku titulu v předchozím ročníku si vybojovala účast ve druhém předkole této
nejvýznamnější evropské pohárové soutěže. V něm se utkala s estonským celkem Levadia
Tallinn a úvodní duel na domácím hřišti vyhrála 7:0. O tři dny později pak v domácím
superpoháru přehrála Viktorii Plzeň 3:0.
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4.2.2 MF DNES

MF DNES v prvním sledovaném období zmínila poprvé Spartu právě v souvislosti
s odvetným utkáním proti celku z estonské metropole. To bylo na programu v úterý 22.
července a deník k tomuto tématu v ten samý den přinesl dva články. První z nich, kterému
bylo věnováno více prostoru, byl článek s titulkem „Zběsilé tempo. A Spartu čeká „zbytečný
zápas“111, kde autor už v titulku upozorňuje na zhuštěný program pražského týmu na začátku
sezóny, což ještě podpoří tabulkou, v níž je uvedený program Sparty od 15. července do 9.
srpna, kdy během tohoto období absolvuje Sparta celkem osm utkání. Zároveň ale také
upozorňuje, že podobně na tom o rok dříve byla i Plzeň, která během osmnácti dní odehrála
šest mistrovských zápasů. Na téže straně pak je rozhovor se záložníkem Sparty Bořkem
Dočkalem112, v němž už tématika náročného programu Sparty probírána není a autor se ptá
především na samotný odvetný zápas proti Levadii Tallinn.
V něm Sparta uhrála v estonské metropoli remízu 1:1 a postoupila do dalšího kola. MF
DNES ale už v titulku upozorňuje, že se Pražané prezentovali špatnou hrou. V článku pak
v souvislosti s výkonem sparťanů užívá redaktor přívlastky jako „vlažný“, „podprůměrný“ či
„zoufalý“, zatímco Estonci byli „nabuzení“. Jediný, kdo si ze sparťanských fotbalistů
vysloužil od MF DNES pochvalu, byl náhradní gólman Milan Štěch, který dostal přednost
před obvyklou jedničkou Davidem Bičíkem, stejně jako řada dalších náhradníků.
V hodnocení hráčů na „školní stupnici“ dostal jako jediný jedničku, naopak nejhorší byl
obránce Matěj Hybš, jehož výkon byl oznámkován 4,5. Šestice hráčů obdržela čtyřku
(Kadeřábek, Kováč, Brabec, Dočkal, Vácha, Breznaník), Lukáš Mareček, autor jediného gólu
Sparty, a Martin Nešpor 3,5 a Tiemoko Konaté trojku. Průměrné hodnocení sparťanských
hráčů tak bylo 3,59.113
Zápasu se věnuje ještě sloupek, který naráží na „nerovné střety“ v předkolech Ligy
mistrů, jak po stránce herní, tak co se týče fotbalového prostředí.114.
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Zatímco 24. července se MF DNES o Spartě ani Plzni nezmiňuje (s výjimkou
stručného konstatování, že dalším soupeřem Sparty v předkolech Ligy mistrů bude švédské
Malmö115), o den později vyšly hned dva články s touto tématikou.
První z nich je takřka celostránkový dvojrozhovor s plzeňským kapitánem Pavlem
Horváthem, pro nějž byla nadcházející sezóna poslední v aktivní fotbalové kariéře, a
generálním manažerem klubu Adolfem Šádkem. Společně se ohlížejí za předcházející
sezónou a příčinami toho, proč Horváth vypadl ze základní sestavy, baví se o dalších plánech
plzeňského fotbalisty či o cílech v jeho poslední sezóně strávené v dresu Viktorie.116
Okrajově se Plzně i Sparty týká i článek „Návrat hvězd z ciziny. Proč?“117 V den startu
podzimní části domácí ligy shrnuje návraty hráčů ze zahraničí. Mezi ně patřil i Václav Pilař,
jenž se vrátil do Plzně. Tomu je hned zkraje článku věnováno několik odstavců, mimo jiné
v souvislosti se zákrokem sparťanského obránce Holka, po němž plzeňský záložník skončil na
nosítkách. Fotbalisté Sparty jsou zmíněni pouze ve výčtu dalších jmen. Oběma klubům pak
jsou věnovány krátké medailonky shrnující největší hvězdy jednotlivých týmů a jejich
ambice, přičemž u Sparty se v této kolonce píše „Nic než titul!“ a u Plzně „Útok na titul“. U
Sparty se kromě titulu navíc očekává i účast v Lize mistrů, v případě Plzně je zase
vyzdvihován kádr, který je podle autora nejlepší za poslední roky, ale současně i nejstarší
v lize. O soupisce je řeč i v případě Pražanů, u nichž si autor všiml, že udrželi kromě brankáře
Vaclíka celý vítězný tým z předcházejícího ročníku.118

4.2.3 Deník Sport

Deník Sport se domácímu dění věnoval už 21. července, kdy ale jeho pozornost patřila
především pražské Slavii, u níž před sezónou zaujmul místo trenéra Miroslav Beránek a
z Německa se do Edenu vrátil někdejší kapitán Martin Latka. Právě v rozhovoru s hráčem,
kterému byla věnovaná ten den v deníku Sport i titulní strana, padla ale i zmínka o Spartě a to
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v části, kde se redaktor ptal na Latkovu úspěšnou bilanci právě v zápasech proti
Letenským.119 Druhý materiál, v němž se autoři dotýkají tentokráte obou sledovaných celků,
je výběr pěti hráčů, kteří se před novou sezónou vrátili ze zahraničního angažmá do české
ligy. Do pětice se však autorovi nevešel ani jeden sparťan, byť i na Letnou zamířilo několik
navrátilců ze zahraničí (brankáři Bičík a Štěch či záložník Breznaník). Naproti tomu Plzeň
měla ve výběru hned dva fotbalisty, záložníka Pilaře, který se vrátil z německého Wolfsburgu,
a obránce Rajtorala, který přišel na hostování také z bundesligy, konkrétně z Hannoveru.120
Druhý den, tedy 22. července, už věnoval titulní stranu Spartě121, konkrétně obránci
Kadeřábkovi, přestože titulek avizoval, že se uvnitř listu budou redaktoři zabývat změnami,
které přinese nový ligový ročník, a v nichž Sparta nezaujímala nikterak výsostné postavení
oproti dalším prvoligovým týmům. I deník Sport se zabýval nadcházejícím utkáním Sparty
v předkole Ligy mistrů. Stěžejním materiálem je rozhovor s obráncem Radoslavem
Kováčem122, který se po angažmá v ruské lize či severočeském Liberci vrátil do Sparty.
Otázky redaktora se dotýkaly především faktu, že se zkušený stoper objeví v základní sestavě
pražského celku po devíti letech. Kromě grafiky shrnující základní údaje o nadcházejícím
utkání je na téže dvoustraně ještě rozhovor se sparťanským trenérem Vítězslavem
Lavičkou123, především o sparťanské sestavě, která má doznat vinou zdravotních problémů i
zásluhou vysoké výhry v prvním utkání četných změn. Téma doplňuje krátký sloupek
s titulkem „Dočkal: Máme dluh“124, kde záložník Sparty Bořek Dočkal doufá, že Pražané
získají body do národního koeficientu a napraví tak minulou sezónu, v níž se Spartě v Evropě
příliš nedařilo (vyřazení od švédského Häckenu ve 2. předkole Evropské ligy).
Odvetné utkání v předkole Ligy mistrů mezi Tallinnem a Spartou skončilo remízou
1:1 a to se promítlo hned do titulní strany vydání deníku Sport z 23. července, které vévodil
velký titulek „(NE)SPLNĚNO“125, který měl odkazovat k tomu, že Sparta sice splnila
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povinnost a postoupila do dalšího předkola, ale nevybojovala v Estonsku výhru a nepřidala
více bodů do národního koeficientu, s kterými se vzhledem k síle soupeře a úvodní vysoké
výhře na domácím hřišti objektivně počítalo. V podobném duchu se nesly i články uvnitř
listu.126 Internacionál Ladislav Vízek si ve svém komentáři127 myslí, že Sparta a Plzeň budou
určovat ráz ligy. Sport také vybral sedmičku útočníků, kteří podle redakce „mohou zvyšovat
střelecký průměr ligy“128. Sparta a Plzeň zde mají po jednom zástupci, Pražané Davida Lafatu
a Viktoriáni Stanislava Tecla.
O den později už se jedním z hlavních témat deníku Sport stal start nového ročníku
nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Už titulní straně vydání z 24. července vévodil titulek
„Trumfy drží Sparta“129 a uvnitř listu pak redaktor zpracoval velké srovnání dvou
očekávaných favoritů nadcházející ligové sezóny, tedy právě Sparty a Plzně. Vše tentokrát už
pod mírnějším titulkem „Více trumfů třímá Sparta“130. Porovnáním několika základních
měřítek od atmosféry v klubu přes aspekty týkající se kádru až po připravenost na sezónu.
Srovnání nakonec vyšlo lépe pro Spartu, která měla mít podle redaktorů Sportu navrch ve
třech z pěti sledovaných měřítek. Součástí velkého tématu je i hodnocení hráčů základní
jedenáctky obou celků. Deník Sport hodnotil na své obvyklé stupnici, dle které hodnotí
výkony fotbalistů v zápasech, tedy od jedničky do desítky, kdy jednička je nejhorší a desítka
nejlepší známkou. Sparta i z tohoto hodnocení vyšla lépe, její hráči získali celkem 85 bodů,
Plzeňští o čtyři body méně.
Ve stejném čísle se objevila i tradiční rubrika „Přestřelka“131, kdy dvojice redaktorů
deníku Sport s většinou protichůdnými názory diskutuje na některé z aktuálních sportovních
témat. Tentokráte šlo o to, zda dokáže někdo v nové sezóně narušit hegemonii Sparty a Plzně.
Zatímco Karel Häring byl názoru, že se tak nestane, jeho kolega a v duelu oponent Jan
Podroužek prosazoval v debatě Jablonec, jehož vedení před sezónou přivedlo několik posil, a
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to především na úkor plzeňské Viktorie. Ve slovní přestřelce měl nakonec i poslední slovo a
uzavřel ji tvrzením, že Jablonec dvojici Sparta – Plzeň minimálně ohrozí.
K odvetnému utkání Sparty v Tallinu se ještě vrátil kratší článek s rozhovorem
s trenérem Letenských Vítězslavem Lavičkou132, kde autor opět kriticky hodnotí sparťanskou
hru. V rozhovoru s plzeňským fotbalistou Pavlem Horváthem133 pak redaktor rozebírá
plzeňské ambice, případné konkurenty v boji o titul, ale dotkne se i nepříznivé bilance se
Spartou (v předcházejících třech ligových vzájemných zápasech Plzeň Spartu nedokázala
porazit, ani jí vstřelit gól a získala jediný bod za bezbrankovou remízu, navíc těsně před
startem ligového ročníku 2014/15 zvítězil tým vedený Vítězslavem Lavičkou v Superpoháru
nad Plzní 3:0).
Vydání deníku Sport z pětadvacátého července, tedy dne, kdy byly na programu
úvodní dva zápasy ligového ročníku 2014/15, vévodí záložník Sparty Praha Josef Hušbauer.
Tomu věnovali v deníku nejen titulní stranu134, ale dostal velký prostor i uvnitř deníku135136137
včetně podrobných statistik z jeho dosavadní kariéry. Důvodem je fakt, že v předcházející
sezóně coby hráč střední řady ovládl tabulku ligových střelců.
Dalším velkým tématem vydání je statistika, jak byla která mužstva úspěšná v prvních
kolech uplynulých sezón samostatné české první fotbalové ligy138, přičemž jako nejúspěšnější
se ukázaly Sparta Praha a Baník Ostrava, včetně tabulky, která se zaměřila konkrétně na
obhájce mistrovských titulů a jejich úvodní ligové duely v následujících ročnících.
V části s texty „ve zkratce“ je zmínka o tom, že se plzeňský kapitán Pavel Horváth „po
sezóně téměř určitě ukončí profesionální kariéru“139. S odkazem na web Mladé fronty
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iDNES.cz je tu ale informace, že ve Viktorii zůstane v jiné funkci, což posléze potvrdil
generální manažer klubu Šádek.
Deník Sport také uspořádal anketu mezi osobnostmi českého fotbalu140. Dotazovaní
odpovídali na otázky „Kdo získá titul a proč?“ a „Za favority jsou považovány týmy Sparty a
Plzně. Může je někdo ohrozit?“ Redakce oslovila deset lidí, z nichž hned pět bylo během své
kariéry spjato s pražskou Spartou – trenér a bývalý brankář Miroslav Koubek za Spartu
několik sezón odehrál stejně jako obránce Zdeněk Pospěch, fotbalistka Pavlína Ščasná a
útočník Jiří Štajner, Vlastimil Petržela zase pražský celek krátce vedl coby trenér. Naproti
tomu pouze dva z respondentů měli v minulosti co dočinění s Viktorií Plzeň – trenéři
Miroslav Koubek a Vlastimil Palička. Všech deset oslovených na zisk titulu favorizovalo
Spartu, především z důvodu kvality kádru, podle pěti respondentů pak nikdo dvojici neměl
ohrozit, tři tipovali Jablonec, po jednom pak Mladou Boleslav a ostravský Baník.
S přicházejícím prvním kolem se objevil i tradiční souhrn s nadcházejícími zápasy,
kde nechyběly ani tipy redaktorů Sportu na výsledky jednotlivých zápasů. Plzeň čekal na
úvod ligy výjezd do Příbrami, Sparta zajížděla na utkání prvního kola na stadion Bohemians
Praha. V obou případech měly oba hostující celky své zápasy zvládnout a vyhrát, Plzeň 0:2,
Sparta 1:2.
Sparta je zmiňována také v článku nesoucím titulek „Na stadionech má být větší
klid“141, jenž hovoří o chystaných krocích, které mají vést k zvýšení bezpečnosti na
stadionech. Vedení českého fotbalu podle redakce deníku Sport konečně probudily výtržnosti
v utkání Baníku Ostrava proti Spartě z jarní části uplynulé sezóny.
Komentář142 poskytl před startem ligového ročníku redaktor Štěpán Filípek a v první
části se věnuje i Plzni a Spartě. Pražané podle něj vypadají „konsolidovanější a vyladěnější“ a
vykolejit je může souběžná účast v lize a Lize mistrů či naopak neúspěch v kvalifikaci.
Západočechům zase jde o to, zda se jí podaří vykročení do „povrbovské“ éry, tedy období po
odchodu úspěšného dlouholetého trenéra Pavla Vrby.
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4.2.4 Shrnutí

Od Winfrieda Schulze je známé jedno z nejaktuálnějších schémat zpravodajských
hodnot (čas, blízkost, status, dynamika, valence, identifikace), které Stephan Ruβ-Mohl ještě
doplnil o obrazovou prezentaci143.
Jelikož se v tomto období nekonala jiná velká sportovní událost nadnárodního
významu, měl mezi ostatními sporty prioritu právě začátek české fotbalové ligové soutěže
coby časově i geograficky českému čtenáři nejbližší sportovní událost.
Z hlediska sportu se jeví zajímavějším kritériem status, který je u Ruβ-Mohla ještě
rozčleněn na centrálnost, moc a vliv a prominentnost144. Mluví zde o pojmech jako je stupeň
popularity, což je blízké právě sportu. Z logiky věci pak vyplývá, že větší důraz bude kladen
na nejpopulárnější české kluby Spartu a Slavii, potažmo právě Plzeň, která v té době
vystřídala klub z pražských Vršovic na pozici prvního až druhého nejlepšího fotbalového
klubu v ČR.
Sparta byla obhájcem titulu z předchozího ročníku, a tak se nabízí, že jí může být před
Plzní, která v ročníku 2013/14 skončila druhá, dáváno o něco více prostoru. Navíc zde
přibývá ještě zmiňovaný faktor účasti Pražanů v předkole evropského poháru, zatímco Plzeň
její premiéra v Evropě čekala až později.
Tak tomu, jak už bylo uvedeno v podkapitole o hlavních tématech červencových
analyzovaných textů, i skutečně bylo. V případě MF DNES ale šlo ve všech textech
věnovaných Spartě o téma evropských pohárů. V deníku Sport byl pražský klub akcentován
v osmi textech, z toho pět se týkalo vystoupení Sparty v poháru. Pokud se ve dnech
bezprostředně kolem zápasu Sparty v Estonsku zmiňoval Sport o Plzni, bylo to v materiálech
věnovaných oběma klubům (s výjimkou článku o návratech českých fotbalistů ze zahraničí,
mezi nimiž byli i mimo jiných i plzeňští hráči, zatímco sparťané chyběli). Když už nebyl duel
Tallinu proti Spartě tolik aktuální, věnoval Sport tři materiály sparťanu Hušbauerovi a dva
plzeňskému Horváthovi.
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Co se týče výběru témat, nelze tak říct, že by jeden z klubů měl v některém z deníků
neopodstatněnou výraznější převahu.
Zajímavým je ale další faktor, kterým je možnost prezentace v obrazech, tedy aspekt,
který k Schulzovu schématu přidal Ruβ-Mohl. Jak autor připouští, je tato změna zapříčiněna
především rozvojem televize, ale je neodmyslitelná i pro tisková média145. Fotografický
materiál je výraznou složkou doprovázející novinové články, zvláště pak ten na titulní straně,
který jako první upoutá potenciální čtenáře na pultech stánků a v regálech obchodů.
Srovnání s MF DNES v tomto případě nemá příliš cenu, protože co se zpravodajských
hodnot týče, bývají v drtivé většině upřednostňována nesportovní témata.
Deník Sport ale měl po všechny sledované dny na titulní straně sparťanského
fotbalistu, a to i v momentě, kdy 22. července zvolil jako nosné téma vydání změny v nové
sezóně a na „titulce“ přitom otiskl fotografii dvojice sparťanů s obráncem Kadeřábkem
v popředí. Ani co se týče textového materiálu na titulních stranách, se Plzeň přílišné
pozornosti od redaktorů Sportu nedočkala. Z hlediska titulních stran se tak převaha materiálů
týkajících se Sparty a Plzně jeví jako přinejmenším mírně nadbytečná ve prospěch pražského
týmu.
V jedné z úvodních částí byla pozornost věnována objektivitě coby normativnímu
požadavku na zpravodajství. Načrtnuty byly dva koncepty, Westerstahlův146 a McQuailův147,
které se v řadě rysů překrývají – oba považují za důležité složky faktičnost a nestrannost,
přičemž Westerstahl148 řadí pod nestrannost i vyváženost, o níž mediální teoretička Barbora
Osvaldová píše, že „při informování, zejména ve zpravodajství, má být dán prostor oběma
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stranám, nebo několika relevantním skupinám, různým názorům a závažným tématům,
důležitým pro společnost.“149
Jak to bylo ve sledovaném červencovém období s vyvážeností, především co se týče
počtu článků v jednotlivých vydáních, bylo ukázáno na předchozích řádcích.
Pokud nebude jako jednotka bráno celé vydání, ale jednotlivý článek, bylo by
relevantní porovnávat především takové materiály, které alespoň přibližně stejně rozsáhle
pojednávají současně o obou klubech. Tomu v deníku Sport odpovídá v podstatě pět textů.
První z nich je pouze výčtem sedmi ligových útočníků, kteří mohou podle Sportu
bojovat o korunu krále střelců, Sparta i Plzeň přitom mají v seznamu po jednom zástupci.
Druhý materiál je velké předsezónní srovnání obou klubů, z nějž na základě několika faktorů
vychází o jeden bod lépe Sparta. Slovní přestřelka dvou redaktorů Sportu pak více než
porovnáním Plzně a Sparty je srovnáním obou klubů s Jabloncem.
Zbývá pak jeden redaktorský komentář, ve kterém autor zve spíše obecně na ligu a
v části o Spartě a Plzni předestírá očekávání, jak si Sparta povede v případě účasti či neúčasti
v Lize mistrů a Plzeň pod novým trenérem. Posledním takovým materiálem je anketa, která se
obou klubů přímo týká. V takovém případě můžeme vyváženost hodnotit podle zvolených
respondentů a hledět na to, zda a v jakém poměru jsou ve výběru lidé spojení se Spartou a
Plzní. Ten vyznívá pro Spartu, když pět z dotazovaných má více či méně sparťanskou
minulost, zatímco Západočechy má ve svém profesním životopise dvojice tázaných.
V případě MF DNES jde o jediný text pojednávající o návratech českých fotbalistů ze
zahraničí do domácí soutěže, v němž deník věnuje nepatrně větší prostor Plzeňským díky
příchodu Václava Pilaře.
Srovnávat v tomto parametru oba deníky tak příliš nejde, nicméně v rámci deníku
Sport zaujme právě ona nepříliš vyvážená anketa.
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4.3 Říjen - listopad 2014
4.3.1 Hlavní témata analyzovaných textů

Na přelomu října a listopadu žila sportovní média, co se českého fotbalu týče,
především blížícím se utkáním Viktorie Plzeň proti pražské Spartě, do nějž vstupoval tým ze
západu Čech z prvního místa s jednobodovým náskokem na svého rivala.
Redakce MF DNES se na začátku sledovaného období věnovala v souvislosti
s utkáním v několika článcích tématu plzeňských hráčů, kteří v minulosti nastupovali v dresu
Sparty. Z témat, která bezprostředně nesouvisejí s děním v české fotbalové lize, si našlo své
místo udělení trestu pro letenský tým za nevhodné chování fanoušků v evropské pohárové
soutěži.
Před samotným utkáním přinesla MF DNES i pohled na zápas z nesportovního světa
v podobě rozhovorů se dvěma českými herci. Předzápasový materiál doplňují rozhovory
s vysoce postavenými muži v obou klubech.
Po zápase Plzně proti Spartě se MF DNES zaměřila na hodnocení zápasu a výkonu
obou týmů, chování fanoušků a tématem pro ni byl i plzeňský obránce David Limberský,
především v souvislosti s jeho vztahem s fanoušky Sparty.
Deník Sport se tématem sparťanské minulosti některých plzeňských fotbalistů příliš
nezaobíral, naopak předmětem jeho článků, kterým se naproti tomu MF DNES nezabývala,
nebo alespoň zdaleka ne do takové míry, je osoba hlavního rozhodčího utkání Plzeň – Sparta,
jemuž je ve Sportu dán prostor jak před zápasem, tak i po něm. V materiálu, kde rozhodčího
představuje, připomíná deník i možnost určitého střetu zájmů a jistou vazbu na Romana
Berbra.
Specifickým pohledem na zápas je materiál zabývající se hospodařením obou klubů.
Sport zajímala i témata týkající se Pavla Horvátha, dříve kapitána Viktorie Plzeň, který však
v poslední době nedostával na hřišti tolik prostoru. Sport se uchýlil ale i k bulvárnějším
tématům, například výběru nejhezčích partnerek hráčů obou soupeřících klubů.
V publicistických textech pak nacházíme narážku na velká očekávání spojená i
s výkonem rozhodčího a náznak obav, aby nedělal chyby ve prospěch Plzně. Ve stejném
komentáři k utkání vyjadřuje také obavy z chování sparťanských fanoušků. V dalším
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z publicistických článků pak nechybí zmínka o spojení Romana Berbra a Dagmar Damkové
s plzeňským fotbalem. Po utkání pak už i publicistické materiály vyznívají kladně pro Plzeň,
která zápas nad Spartou vyhrála.
Shodně s MF DNES přináší deník Sport rozhovory se známými osobnostmi
z nefotbalového prostředí, zůstává ale u sportu a volí hokejistu a házenkáře. Dalším
společným tématem obou periodik pak je pokuta pro Spartu za chování fanoušků v utkání
Evropské ligy v Bratislavě.
Po utkání Sport vyzdvihuje hru vítězné Plzně, taktiku zvolenou trenérem Koubkem a i
další texty vztahující se k zápasu proti Spartě vyznívají pro západočeské fotbalisty. Deník se
opět zaměřuje i na rozhodčího Jana Jílka a jeho výkon hodnotí kladně.
Celkově se dá říct, že deník Sport se ve větší míře ve sledovaném období věnoval
tématům kontroverznějšího rázu, jako je spojitost Romana Berbra a Dagmar Damkové
s Viktorií Plzeň či fotbaloví rozhodčí, a to zejména před vzájemným zápasem Plzně a Sparty.

4.3.2 MF DNES

První listopadový den bylo na programu úvodní ze dvou vzájemných ligových měření
sil mezi Plzní a Spartou. Na stránkách sportovní rubriky MF DNES se mu dostalo pozornosti
už o dva dny dříve, tedy třicátého října, kdy zde vyšel článek s titulkem „Když rudá minulost
není překážkou, ale je vítána“150. Jak ten již naznačuje, zabýval se autor tématem členů
plzeňského fotbalového klubu, kteří před příchodem na západ Čech působili právě na pražské
Letné. Jde víceméně o výčet hráčů Viktorie Plzeň, kteří dříve působili ve Spartě, a stručné
shrnutí jejich dosavadních kariér s důrazem právě na angažmá v pražském celku, která ve
většině případů nebyla nejúspěšnější.
Další materiál věnovaný zápasu Plzně proti Spartě vyšel v MF DNES o den později.
Jednalo se o rozhovory s herci Martinem Stránským a Davidem Novotným151. Zatímco první
je příznivcem Plzně, druhý je sparťanem, prostor tak dostaly oba dva kluby stejnoměrně.
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Týž den vyšel i článek pojednávající o tom, že Sparta dostala pokutu od Evropské
fotbalové unie (UEFA) za výtržnosti fanoušků v utkání Evropské ligy na hřišti Slovanu
Bratislava a navíc ji v případě opakování problémů hrozí uzavření stadionu152. Fakt, že
slovenský celek dostal nižší trest, hodnotí redaktor jako „trochu překvapivou zprávu“.
Materiál k nadcházejícímu střetnutí doplňuje den před zápasem ještě článek „Jako
derby. Proč také sledovat fotbalový hit“153, kde autor shrnuje pět důvodů, proč je duel Plzně
se Spartou atraktivním zápasem – dřívější působení trenérů obou celků v táboře soupeře,
přítomnost řady reprezentantů, osoba hlavního rozhodčího, velký divácký zájem a Dušan
Uhrin mladší, coby donedávna trenér Viktorie Plzeň, ve studiu České televize, v jejímž
programu přímý přenos duelu byl. Prostor k vyjádření k zápasu přitom dostanou pouze
zástupci západočeského celku – trenér Miroslav Koubek, obránce David Limberský a tiskový
mluvčí Pavel Pillár.
Předzápasové články pak v MF DNES neschází ani v den střetnutí. Jedním z témat
materiálů deníku z předcházejícího dne, velkému diváckému zájmu o utkání, se věnuje článek
„Ať nás Sparta předhoní! V Plzni nezbyl ani lístek“154. Titulek odkazuje k výzvě ke
konstatování faktu od trenéra Viktorie Koubka, že jeho svěřenci vstupují do zápasu z lepšího
místa v tabulce, a proto je Sparta tím, kdo se musí snažit. Kromě kouče Plzeňských dostávají
prostor i mluvčí domácích Pillár a kapitán Limberský, za Spartu promlouvá trenér Vítězslav
Lavička.
Obsáhlým materiálem je rozhovor s generálním manažerem Viktorie Plzeň Adolfem
Šádkem155, kde se kromě témat týkajících se evropských pohárů nebo odvolaného kouče
Uhrina i jeho nástupce Koubka autor dotýká i vzájemné rivality Plzně a Sparty či pomáhání
Viktorii Plzeň ze strany rozhodčích a vztahu šéfky komise rozhodčích Dagmar Damkové a
místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana Berbra, coby osob spojených s plzeňským
regionem, právě k Viktorii Plzeň. Obdobnými tématy se zabýval i rozhovor s ředitelem
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sportovního úseku Sparty Jakubem Otavou156. Redaktor se kromě vzájemné rivality Plzně a
Sparty ptal na neúspěšné pokusy Letenských o postup do Ligy mistrů, problémy s fanoušky a
zájem o sparťanské hráče z jiných klubů.
Viktoria Plzeň nad Spartou vyhrála 2:0 a v pondělním vydání, tedy 3. listopadu, byla
otištěna řada článků k utkání. Jeden z nich vyšel v rubrice Názory. Článek redaktora Jana
Paličky nazvaný „Plzeň vs. Sparta. Tenhle svět není pro slabý“ 157, zřejmě jako paralela
s americkým filmem z roku 2007 Tahle země není pro starý, pojednává zhruba půl na půl o
dvou věcech. Zpočátku autor rozebírá chování plzeňských fanoušků, kvůli kterým musel být
zápas několikrát přerušen. Ve druhé části se pak zaměřuje na herní úroveň utkání, které u něj
vítězí ve srovnání s tradičním pražským derby mezi Spartou a Slavií, jež se hrálo o několik
týdnů dříve.
Dále zde pak najdeme článek „Plzeň: král podzimu. Sparta: bez střely“ 158, který
shrnuje sobotní dění na fotbalovém stadionu ve Štruncových sadech, a rozhovor s autorem
jedné z branek Tomášem Hořavou159. V hodnocení hráčů pak z Plzeňanů nejlépe podle MF
DNES zahráli David Limberský a právě Hořava, kteří získali jedničku, tedy nejlepší známku.
Nejhorším ohodnocením pro Západočechy pak bylo 2,5 pro trojici Roman Hubník, Jan
Holenda a Stanislav Tecl. Průměrné hodnocení domácích bylo 1,73. Jestliže pro fotbalisty
Viktorie byla známka 2,5 nejhorší, pro sparťany naopak nejlepší (David Bičík, Mário Holek,
Bořek Dočkal), nejhůře pak dopadli Erich Brabec a Tiemoko Konaté, kteří dostali pětku.
Sparťanský průměr v zápase byl 3,5.
Velkým tématem pro MF DNES byl i plzeňský obránce David Limberský. Ten je od
září 2012, kdy právě v duelu Plzně proti Spartě nafilmoval penaltu, kterou následně proměnil
Pavel Horváth a Viktoria vyhrála 1:0, u sparťanských fanoušků v nemilosti. I tento fakt autor
v článku160 připomněl včetně nevhodného vzkazu, jenž při předzápasovém rozcvičení
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adresoval směrem ke kotli sparťanských fanoušků, ale Limberského zde jinak prezentuje
spíše jako symbol agresivity a důrazu, díky kterému Plzeň Spartu v utkání předčila. V dalším
z článků161 pak sparťanský záložník Lukáš Vácha v rozhovoru shrnuje příčiny porážky
Sparty.
V úterý 4. listopadu byl věnován prostor Plzni či Spartě už jen okrajově. Dva články,
které ten den k tématu vyšly, byly shodně věnovány problematice domácích fanoušků, kteří
narušovali průběh sobotního utkání. První z nich162 pojednává o tom, že klub Viktoria Plzeň
bude chtít způsobenou škodu vymáhat po pachatelích, druhý je rozhovorem s bezpečnostním
manažerem nejvyšší české fotbalové ligy Martinem Syneckým 163 o incidentech při
inkriminovaném utkání.

4.3.3 Deník Sport

Deník Sport přinesl svým čtenářům dva dny před utkáním mezi Plzní a Spartou
rozhovor s Pavlem Nedvědem164, jedním z ředitelů Juventusu Turín a někdejšího fotbalisty
pražské Sparty i Viktorie Plzeň. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace odpovídá
redaktorovi na otázky týkající se obou klubů, jejich hry, formy i vzájemné rivality, také ale na
dotazy o spekulacích ohledně protežování plzeňského týmu rozhodčími či o šancích českých
fotbalistů dostat se do italské nejvyšší soutěže a dalších tématech. Souboji dvou vedoucích
týmů první české fotbalové ligy je věnována už titulní strana, konkrétně právě Pavlu
Nedvědovi, přičemž straně vévodí titulek „Sparta je teď lepší,“165 zatímco v samotném
rozhovoru Nedvěd říká, že „momentálně je na tom Sparta o trošku líp“.
Ve stejném vydání deníku Sport vyšlo i velké srovnání obou klubů z hlediska financí a
hospodaření166. Osloveni při této příležitosti byli Petr Doležal, v té době generální ředitel FK
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Jablonec, který dříve pracoval na stejné pozici v pražské Slavii a zaměstnán byl také
v Českomoravském fotbalovém svazu, předchůdci Fotbalové asociace ČR, a Jiří Kubíček,
bývalý ředitel fotbalového klubu Sigma Olomouc a někdejší místopředseda ČMFS.
Doležal se věnuje první části článku, která pojednává o Viktorii Plzeň. Vyzdvihují se
zde příjmy z Ligy mistrů, které Plzeň na rozdíl od Sparty v posledních letech měla. Naopak
paradoxně vytváření finanční rezervy, tedy převazující příjmy nad výdaji, hodnotí jako „nijak
zvlášť nevýhodné“ z důvodu placení daní.
V části o Spartě je hned v úvodu uvedeno, že se v pozici nejbohatšího domácího klubu
drží díky Danielu Křetínskému, přičemž nechybí poznámka o tom, že tento podnikatel je
současně majitelem vydavatelství Czech News Centre, které vydává mimo jiných titulů právě
i deník Sport. Zmiňuje ale i ztrátovost pražského klubu, kvůli níž na jeho hospodaření dohlíží
už i UEFA, která má určitá pravidla pro účastníky evropských pohárů, právě co se týče
hospodaření. Ta však toho času Sparta splňovala.
Plusem pro Spartu je podle autorů článku na rozdíl od jiných českých klubů výrazný
příjem ze vstupného a marketingových aktivit. Závěrem je ale opět zdůrazněna, konkrétně
Jiřím Kubíčkem, výhoda účasti v Lize mistrů. Kubíček pak dostává na stránkách deníku Sport
prostor ještě jednou, a sice v rozhovoru na podobné téma, jen o něco více do hloubky167.
Jedním z článků s tématikou zápasu Plzně proti Spartě je i ten, kde deník Sport
informuje o delegaci hlavního rozhodčího Jana Jílka na toto utkání 168. Shrnuje přitom jeho
výkony v zápasech obou týmů v probíhající sezóně, do nichž byl nasazen. Chválí jej za výkon
v utkání Plzně s Jabloncem, kde správně posoudil penaltový zákrok ve prospěch
Západočechů, naopak vytýká Jílkovi chybu ve prospěch Sparty, kdy rozhodčí neodpískal na
Letné penaltu pro Příbram.
Den před utkáním vyšel deník Sport s titulní stranou nadepsanou titulkem „Spartu
čeká TVRDŠÍ PLZEŇ“169. Hned na úvod doprovodného textu zdůrazňuje autor, že
pravděpodobně nenastoupí dlouholetý kapitán Viktorie Plzeň Pavel Horváth a že přednost
dostávají mladší a agresivnější hráči.
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Právě Viktorii Plzeň bez Pavla Horvátha se věnuje obsáhlý materiál hned na třetí
straně. Redaktor na základě statistických údajů shrnuje klady a zápory plzeňské hry bez jejího
někdejšího kapitána170.
Deník Sport shrnul i zbraně a slabiny obou týmů171, v případě Plzně brejkové situace a
naopak defenzivu, u Sparty zase kreativní zálohu a na druhé straně volný prostor na pravé
straně zálohy. Oslovený expert, jímž byl Vlastimil Palička, v minulosti trenér Olomouce či
Jablonce, ještě dříve záložník, který nejvíce sezón své aktivní kariéry prožil v Olomouci, ale
oblékal i dres Drnovic, Hradce Králové či Plzně, navzdory konstatování, že „Sparta je na tom
líp“, což dokládá formou hráčů, kteří se prosazují i v reprezentaci, tipuje, že duel vyhraje
Plzeň172. Tvrzení zdůvodňuje tím, že styl hry, který Sparta praktikuje, funguje Pražanům spíše
proti slabším soupeřům, naopak styl hry Západočechů by mohl na Spartu platit. Podle Paličky
bude v zápase rozhodovat rychlejší přechod Plzeňanů do útoku.
Stejně jako MF DNES se i v deníku Sport zabývali pokutou pro pražský klub od
UEFA za výtržnosti fanoušků během utkání Evropské ligy na hřišti Slovanu Bratislava 173. I
zde přitom konstatují, že šlo „překvapivě“ o vyšší trest, než jaký byl udělen slovenskému
klubu. V poznámce věnované stejnému tématu174 redaktor Jan Podroužek tvrdí, že trest pro
Spartu je tvrdý, ale spravedlivý. Taktéž se ale podivuje nad mírnějším trestem pro Slovan a
z celé situace viní UEFA, která umožnila sehrání utkání na nevyhovujícím bratislavském
stadionu.
Deník Sport přinesl i obsáhlý statistický přehled dosavadních vzájemných duelů Plzně
a Sparty od léta 2010, kdy do Viktorie vlastnicky vstoupil Tomáš Paclík. Přehled tedy
pokrývá celkem osm utkání, z nichž o něco lépe vychází Plzeň se čtyřmi výhrami, jen jedno
utkání přitom skončilo nerozhodným výsledkem. Vše je pod titulkem „V hlavní roli
superšlágru: LIMBERSKÝ“175 a zmínka o plzeňském obránci nechybí už v perexu, kde je
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uvedeno, že Limberský je jediným hráčem, který ve sledovaných utkáních nechyběl ani
minutu. U přehledu pokutových kopů (Sparta nekopala žádný, Plzeň dva), pak autoři
neopomněli připomenout, že jeden z těch v podání Viktoriánů byl „po ,slavném´ Limberského
pádu“. Statistiky ale hovoří i o dalších hlediscích, jako je návštěvnost, žluté karty, v nichž má
více Plzeň, střely na branku, kde je skóre vyrovnané, naopak v rohových kopech má mírně
navrch Sparta.
Sport se den před zápasem znovu věnoval i osobě hlavního rozhodčího utkání176, a to
tentokrát podrobněji. V odstavci, kde autor Jana Jílka představuje, nechybí zmínka o jeho
zvolení šéfem jihočeského krajského fotbalového svazu, což dle redaktora „lze vykládat jako
střet zájmů“. To, jak dále upozorňuje, „potěšilo velkého zákulisního hráče českého fotbalu
Romana Berbra“. Tehdejší místopředseda FAČR si tak „na speciální mapě, na níž si barevně
vyznačil kraje, které do ní (sféry svého vlivu) počítá, prý modře zabarvil poslední zbývající na
území Čech“. Jen v Praze „úřaduje jeden z bossů Sparty Dušan Svoboda“. Druhou část článku
pak tvoří statistiky Jana Jílka coby hlavního arbitra v zápasech Sparty či Plzně v předchozích
dvou sezónách a té aktuální i přehled všech utkání jím vedených z pozice hlavního sudího
v ročníku 2014/15. Materiál na toto téma pak doplňuje rozhovor přímo s Jílkem177.
Deník Sport přinesl také obsáhlý rozhovor s bývalým trenérem Viktorie Plzeň
Dušanem Uhrinem178, kde spolu s koučem rozebírá nejen nadcházející utkání, ale především
dění ve Viktorii Plzeň, důvody Uhrinova konce v klubu, příčiny nezdarů Západočechů
v předcházejícím ročníku či vztahy uvnitř klubu.
Redaktoři webu iSport.cz, který spadá pod stejné vydavatelství jako deník Sport, si
k on-line rozhovoru pozvali Františka Straku, trenéra, jenž v minulosti stál na lavičce Sparty i
Plzně. Několik otázek a odpovědí, především těch týkajících se utkání Plzeň – Sparta, pak
uveřejnili i v tištěném vydání179.
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O Viktorii, přesněji řečeno jejímu trenérovi Miroslavu Koubkovi, je další z článků,
v němž právě kouče charakterizuje jeho asistent v Plzni Boris Kočí, komentář poskytl i
Martin Lukeš, kterého Koubek vedl v Baníku Ostrava180.
Nad nadcházejícím utkáním Plzně proti Spartě se zamýšlí redaktor Ondřej Škvor a
uvádí aspekty, kdy by byl se zápasem spokojený. Jedním z nich je i „když to nezpacká sudí“,
přičemž dodává „hlavně pokud by se mu to povedlo ve prospěch Plzně, těžko mu budu věřit,
že chybovat je lidské“. V jednom z dalších bodů si bere za cíl pro změnu sparťanské
fanoušky, doslova píše „Když se sparťanští příznivci nepromění v tlupu pitomců, kterou víc
než fotbal zabaví ničení stadionu, nedejbože násilí na druhých.“181
Hned na titulní straně vydání deníku Sport z prvního listopadu se dozvídáme, že
„superšlágru“ bude věnováno 10 stran. Na úvodní stranu navazuje materiál nesoucí titulek
„První s druhým: Popáté V ŘADĚ!“182, kde autor vyzdvihuje atraktivitu zápasu Plzně proti
Spartě, což podloží statistikami. Navíc nabízí tři hráčské souboje, které mohou diváci při
zápase očekávat.
Uvnitř listu trojice redaktorů nabízí i podrobný rozbor předpokládaných základních
sestav obou soupeřů. Jednotlivé hráče přitom porovnávají podle nejrůznějších ukazatelů
v závislosti na tom, na kterém postu fotbalista hraje. Ze srovnání o jediný bod vychází lépe
domácí Sparta183.
Deník Sport v anketě184 oslovil několik fotbalových osobností s otázkou, jak bude
utkání Plzeň-Sparta probíhat a kdo vyhraje. Respondenty byli bývalý trenér české
reprezentace a pražské Sparty Dušan Uhrin starší, někdejší trenér Slavie Praha či krátce i
Viktorie Plzeň František Cipro, kouč František Straka, který v minulosti prošel jak Plzní, tak
Spartou, bývalý reprezentant Antonín Panenka a sportovní ředitel Slovanu Liberec Jan
Nezmar. Dva z nich přitom tipují výhru Plzně, dva nerozhodný výsledek, nikdo z oslovených
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si nemyslel, že zápas skončí vítězstvím Sparty. Z videodiskuze na webu iSport.cz navíc
redaktoři použili názory dalších dvou oslovených, někdejšího plzeňského útočníka Roberta
Vágnera (tip 2:0 pro Plzeň) a bývalého záložníka Sparty Luďka Straceného, ten jako jediný
věří Spartě a předpovídá výhru Letenských 2:1185.
Sport připravil i rozhovory s hráčskými zástupci obou soupeřících mužstev. Nejprve
dostává prostor plzeňský Ondřej Vaněk186, na další straně pak i Lukáš Vácha ze Sparty187.
V případě prvního jmenovaného jde o převzatý rozhovor z oficiálního webových stránek
Viktorie Plzeň, který zde byl uveřejněn o dva dny dříve188. V původním rozhovoru deníku
Sport se pak redaktor Lukáše Váchy ptát na důvody, proč si z nabídek Sparty a Plzně vybral
právě tu pražskou, řeč přišla i na reprezentaci, ale také na vzájemnou rivalitu obou klubů
včetně inkriminované penalty s účastí Davida Limberského.
Navzdory tomu, že se jedná o fotbalový zápas, oslovil deník Sport i dva zástupce
z nefotbalového prostředí. Za Spartu poskytl rozhovor bývalý hokejista i trenér tohoto klubu
Pavel Richter189, Viktoriány zastupuje házenkářský reprezentant Filip Jícha190, který právě
v Plzni házenkářsky vyrůstal.
V části věnované komentářům a analýzám najdeme obsáhlý materiál od redaktora
Štěpána Filípka. V článku nazvaném „Rivalové s. r. o.“191 provází Filípek čtenáře vývojem
Viktorie Plzeň a její rivality se Spartou. A to od utkání, v němž Plzeň vedená trenérem
Františkem Strakou, tehdy oblíbeným u sparťanských fanoušků, vyhrála v květnu 2006 i
s podporou řady příznivců Letenských na Spartě, díky čemuž se zachránila v nejvyšší soutěži,
přes příchod nového majitele klubu Tomáše Paclíka, kterému předcházely velké plzeňské
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finanční problémy z dob, kdy byl klub v držení Miroslava Kříže, až po kauzu s „Křetínského
kabelou“ a současnou situaci, kdy podle něj byla obnovena „balance of power“.
Zmiňuje přitom i určité kontroverze spojované s plzeňskou Viktorií. Poprvé ve chvíli,
kdy píše o „obdivuhodně a novátorsky ofenzivní hře, byť sem tam podepřené i sporným
využitím své převahy“, podruhé pak o pár odstavů dále mluví o tom, že Paclík a jeho muži
„vytvořili silové pole, spjaté s celým fotbalovým regionem a jeho dvěma ústředními
postavami: nově instalovanou šéfkou komise rozhodčích Dagmar Damkovou a jejím
partnerem Romanem Berbrem, jenž se s oblibou stylizuje jako prostředník mezi Paclíkem (ten
se od něho příležitostně distancuje) a Křetínským.“
Poslední materiály související s tématem zápasu Plzně proti Spartě jsou uveřejněny
v rubrice Sport a show. V záhlaví dvoustrany jsou „střípky a tweety“192, kde byl jeden
příspěvek věnován Davidu Limberskému a jeho sportovnímu automobilu Maserati, druhý pak
Pavlu Kadeřábkovi ze Sparty a úryvku z jeho rozhovoru s Terezou Chlebovskou pro Sport
magazín týkajícího se Lukáše Váchy, kterého v pozici „dýdžeje“ kabiny nahradili David
Lafata a Ondřej Švejdík, protože na Váchovy písničky „všichni nadávali“. Váchy a
Limberského se pak týká i menší příspěvek, referující o tom, kopačky jaké značky a typu oba
hráči při zápase obují193.
Ústředním tématem zde ale je výběr nejkrásnějších partnerek fotbalistů obou celků194,
kdy deník Sport vybral po třech ženách z obou táborů. Plzeň reprezentují partnerka Davida
Limberského Michaela Kratochvílová, Petra Mrůzková coby přítelkyně Františka Rajtorala a
manželka útočníka Jana Holendy, z partnerek sparťanských fotbalistů byly vybrány přítelkyně
obránce Pavla Kadeřábka a miss z roku 2012 Tereza Chlebovská, která už v té době současně
pracovala jako redaktorka webové televize iSport.tv, jež spadá pod Czech News Centre
vydávající i deník Sport, další žena, která uspěla na soutěži krásy, a sice Klára Medková,
vicemiss z roku 2003 a manželka stopera Radoslava Kováče a „tajemná paní Costová“, tedy
dívka, s níž se obránce Costa Nhamoinesu o pár měsíců dříve ukázal na galavečeru fotbalové
ligy. Deník neurčil, která z vybraných je podle něj nejhezčí, ale v anketě na svém webovém
portálu nechává čtenáře hlasovat (anketa je pořád aktivní, se ziskem 48 procent hlasů vede
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Tereza Chlebovská). Nechybí ani pohled do šatníku fotbalistů. Jako „módemany“ zvolil deník
Sport Ondřeje Vaňka z Plzně a sparťanského Ondřeje Švejdíka.
Plzeň porazila Spartu 2:0, což našlo odezvu už na titulní straně nedělního vydání
Sportu, kde čtenáři našli titulek „Plzeň v trháku“ s nadtitulkem „Západočeši v zápasu
podzimu nedali Spartě žádnou šanci“195.
Většina textů v ten den je ve Sportu věnovaná vítězné Plzni. Tím prvním je článek
„Viktoria vládla. A Spartě uniká“196, kde autor shrnuje sobotní utkání, chválí změny
v sestavě, které pro zápas udělal plzeňský trenér Koubek a řadu aspektů hry Západočechů a
popisuje průběh duelu. Bohatý fotografický materiál pak obstaraly obrázky nejzajímavějších a
stěžejních momentů zápasu – prvního gólu Plzeňských, dýmovnic z kotle fanoušků, které na
několik minut přerušily zápas, situace, kdy Limberský hrozí pěstí Dočkalovi po faulu druhého
jmenovaného, a červené karty pro sparťana Matějovského.
Autor předchozího článku Karel Häring pak v poznámce197 znovu vyzdvihuje roli
plzeňského trenéra Koubka.
S Tomášem

Hořavou,

autorem

jednoho

z gólů

Viktorie,

probírá

redaktor

v rozhovoru198 právě onu branku, další šance či celkový obraz zápasu a atmosféru, která
utkání předcházela.
Za Spartu promlouvá Lukáš Vácha199, podle redaktora „jeden z mála sparťanů, kteří
v zápase podzimu jakžtakž obstáli“. Tázán je na důvody porážky i některé klíčové situace
zápasu a je konfrontován například s faktem, že Sparta neměla v utkání ani jednu střelu na
bránu.
Je tu i hodnocení jednotlivých hráčů za utkání200. Z plzeňského týmu bylo hodnoceno
jedenáct hráčů (tři střídající neodehráli k oznámkování potřebný počet minut), kteří si
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vysloužili průměrnou známku 7,18. Nejlépe přitom podle Sportu obstál Hořava, jenž dostal
devítku, naopak trojice Kozáčik, Řezník, Petržela si připsala šestku. Sparťanská hodnocená
jedenáctka odešla ze zápasu kromě porážky 0:2 i s průměrným hodnocením 4,45. Nejlepším
v rudém dresu byl Mario Holek (7), nejhorší Jakub Brabec (2).
Poslední téma související s ligou a zápasem Sparty v Plzni je především fotografický
materiál týkající utkání, kde se objevil i reprezentační kouč Vrba. Straně vévodí titulek
„Komu fandil Vrba?“201, což má být zřejmě narážka na to, že na hřišti byla na obou stran řada
reprezentantů. Další fotografie zachycují Romana Berbra, pořadatelskou a policejní složku na
zápase a s tím souvisejícího opilého fanouška se sparťanskou šálou kolem krku, který nebyl
na stadion vpuštěn. Na duel se byli podle přiložených fotografií podívat i bývalí reprezentanti
Zdeněk Nehoda nebo Karel Rada. Poslední fotky zachycují „trio supernáhradníků“ Plzně
Horváth, Bakoš, Hubník a skupinu plzeňských fanoušků.
Pro své pondělní vydání zvolil deník Sport na titulní straně velký titulek „Šifra mistra
Koubka“202, odkazující pravděpodobně na knihu Dana Browna Šifra mistra Leonarda a
vyzdvihující taktiku, kterou trenér Plzně určil a „s níž totálně zaskočil Spartu“. Už z titulní
strany se čtenář také dozvídá, že Plzeň předčila Spartu ve střelách na branku 8:0 a avizován je
i článek o názoru Plzeňských, že Sparta měla na konci rudo před očima. V textu pod
fotografií, na níž je zachycena radost Viktoriánů po vítězném utkání, pak autor kromě již
zmíněné taktiky a poměru střel vyzvedává ještě nasazení a vysunutý presink Viktorie, naopak
Sparta dle něj „působila stejně bezradně jako v odvetě ve švédském Malmö při neúspěšném
pokusu probít se do Ligy mistrů.“
Na titulní stranu navazuje článek „Téměř DOKONALÁ Plzeň. DÍKY KOUČOVI“203,
v němž autor shrnuje příčiny vítězství Plzně a vše doplňuje ohlasy obou trenérů a plzeňského
obránce Davida Limberského.
Důvody výhry Západočechů jsou pak přehledně shrnuty v dalším materiálu204. Deník
Sport vyzdvihuje nasazení, vysoký presink, individuality, rozhodující první gól a efektivitu.
Například tvrdí, že Sparta „nebyla schopná vyrovnat se v důrazu, prohrávala osobní souboje
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ve středu pole, což ve Sportu částečně omlouvají nabitým podzimním programem, ale vzápětí
dodávají, že Plzeň na tom v předchozích sezónách byla podobně. Své postřehy dokládá
statistickými údaji, jakými jsou procentuální úspěšnost v soubojích či třeba počty přihrávek,
ale také jednotlivými momenty z utkání, kupříkladu nevyužitá šance Sparty ze třetí minuty
zápasu.
David Limberský odpovídá na otázky redaktora týkající se především utkání proti
Spartě. Novinář se ptá na rozdíly mezi oběma týmy, ale brzy přechází k otázkám týkajícím se
hanlivých pokřiků ze strany sparťanů na adresu Limberského, posléze se ale zase v otázkách
vrací k dění na hřišti, na závěr přechází, podle svých slov, ke „kontroverzní výhře na podzim
2012“ a ptá se Limberského, zda je první plzeňská výhra nad Spartou od té doby pro něj
nejsladším triumfem205.
Zápasu věnuje svůj komentář i redaktor Jakub Konečný206 a pozastavuje se nad tím, že
Sparta nezvládá klíčová utkání. Nabízí přitom srovnání s odvetou proti švédskému Malmö
v předkole Ligy mistrů, které Pražané prohráli stejným výsledkem a po totožných gólech. Za
hlavní důvod nezdaru ale označil nepřipravenost a špatný přístup, vinu nachází i na straně
trenéra Lavičky a fotbalistů, kteří hrají i v reprezentaci.
V anketě207 se deník Sport ptá vybraných osobností, proč měl zápas tak jednoznačný
průběh. Respondenty byli trenéři Pavel Hoftych, toho času kouč české reprezentace do 19 let,
tehdejší hráč pražských Bohemians Erich Brabec, trenér František Cipro a v té době kouč
Slovácka Svatopluk Habanec.. První vidí příčiny v připravenosti plzeňských hráčů, druhý
v rychlých brankách domácích. Stejný důvod jako Hoftych viděl i Cipro, a navíc přidal i
špatný výkon klíčových hráčů Sparty. Habanec pak vyzdvihuje připravenost, rychlé góly a
hlad po vítězství. Podobné důvody porážky zmiňují na jiném místě i samotní sparťané – trenér
Lavička, obránce Holek a záložníci Vácha a Krejčí208.
Článek „Zbraně s odlišnou silou“209 srovnává v hierarchii útočníků „dvojky“ obou
týmů plzeňského Jana Holendu a sparťana Romana Bednáře. Holenda hrál v základní sestavě,
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ačkoliv ofenzivní jedničkou byl v té době Stanislav Tecl, který tentokrát právě Holendu
střídal v 64. minutě, Bednář do utkání zasáhl v minutě pětasedmdesáté místo obránce Jakuba
Brabce. Fakt, že oba dostali odlišný prostor, je uveden hned v perexu článku, přesto se ale
pouští do srovnání obou fotbalistů, a to i z dlouhodobějšího hlediska, z něhož vychází lépe
fotbalista ze západu Čech.
Další strana patří zevrubnému statistickému rozboru zápasu210 vytvořenému na
základě technologie InStat. Ten je z hlediska redaktorů doprovázen jen stručným
konstatováním v záhlaví strany, že „Viktoria dominovala v soubojích“.
Sport znovu upírá pozornost i na rozhodčího Jana Jílka211. Zápas podle něj odřídil
dobře, „situace posuzoval na obě strany stejně“, chválí i jeho řešení situací kolem výtržností
fanoušků. Hodnocení Sportu doprovází svými komentáři jak směrem k Jílkovi, tak k domácím
příznivcům Miroslav Koubek a David Limberský. Právě výtržnostem plzeňských fanoušků se
věnuje i malý sloupek uprostřed článku o Jílkovi, kde se uvádí, že se policie bude zabývat
několika případy souvisejícími se zápasem.
Na téže straně přináší deník ještě příběhy šlágru podzimu212 a do této rubriky zahrnuje
červenou kartu pro Marka Matějovského, jíž označuje za „hořkou tečku za notně
nepovedeným vystoupením sparťanů“. Konstatuje při tom, že od nástupu Vítězslava Lavičky
na Letnou v roce 2012 šlo teprve o druhou červenou kartu pro hráče Sparty v ligovém utkání.
Dále sem zahrnuje strkanice reprezentantů, branku plzeňského stopera Lukáše Hejdy, která
byla jeho druhá v ročníku a díky níž podle vlastních slov překročil normu jednoho gólu na
sezónu. Na závěr upozorňuje ještě na zajímavost z poločasové přestávky, kdy se nad hrací
plochou objevil dron se šálou Baníku Ostrava, a připomíná, že při kvalifikačním duelu mezi
Srbskem a Albánií způsobil dron s vlajkou Velké Albánie násilnosti mezi hráči i diváky a
utkání muselo být předčasně ukončeno.
Na dvanácté straně pak nachází čtenář i tradiční statistiky213 odehraného kola včetně
hodnocení jednotlivých hráčů. Za hráče utkání označili v deníku Sport Tomáše Hořavu.
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Plzeňský záložník obdržel za svůj výkon na stupnici 1 až 10, kdy jednička je nejhorší
hodnocení, známku devět. Hráči Viktorie si za svůj výkon v utkání proti Spartě vysloužili
průměrnou známku 7,2, sparťané 4,5. Nejlépe z letenských fotbalistů byl ohodnocen Mario
Holek, u kterého se objevila sedmička, naopak jeho kolega ze stoperské dvojice Jakub Brabec
si podle redaktorů zasloužil jen dvojku. Nejnižším hodnocením pro plzeňské hráče byla šestka
(Petržela, Řezník).
Téma Plzně a Sparty zaplnilo titulní stranu deníku Sport i v úterý 4. listopadu.
„PLZEŇ UTÍKÁ“214 zní titulek doplněný koláží tři fotbalistů na stupních vítězů sparťanského záložníka Tiemoka Konatého, útočníka Tomáše Juna z Jablonce a na nejvyšším
stupínku utíkajícího Tomáše Hořavy z Plzně. V krátkém textu pak stojí, že Plzeň je před
Spartou po výhře ve vzájemném utkání v psychické výhodě, má čtyři body náskok a na Spartu
se navíc tlačí Jablonec (po odehraném třináctém kole měl o bod méně). S jinými týmy v boji o
titul už deník Sport nepočítá (čtvrtý Baník ztrácel na Jablonec šest bodů). Dodává i statistiku,
podle níž v pěti ze sedmi případů, kdy měl vedoucí tým po 13 kolech minimálně 32 bodů,
získal titul. Neuspěla pouze dvakrát Sparta.
Právě historickými aspekty se zaobírá velký článek na další straně215, k němuž je
přiložená i tabulka s již zmíněnou statistikou týkající se vedoucího týmu nejvyšší české
fotbalové soutěže po 13 kolech. Shrnuje ale i fakta z aktuální situace – marodky týmů,
nadcházející los, program v dalších soutěžích (Evropská liga, český pohár).
Na téže dvoustraně je i rozhovor s jabloneckým fotbalistou Martinem Pospíšilem216
právě o jabloneckých šancích na zisk titulu a také tabulka217, v níž deník Sport odhaduje, jak
bude vypadat čelo ligové tabulky po podzimní části soutěže, a bere při tom v úvahu formu,
los, karetní ohrožení a zápasové vytížení všech tří týmů. Ani z jednoho aspektu nevyšla
nejlépe Sparta, pouze z hlediska losu na tom byla stejně jako Plzeň, naopak nejhůře dopadla
hned ve dvou kategoriích (forma, vytížení). Ze dvou hledisek vyšel nejlépe Jablonec (karetní
ohrožení, vytížení), měl ale podle deníku Sport nejhorší los. Plzeň měla v tu chvíli nejlepší
formu, spolu se Spartou los, nejvíce ji však ohrožovaly karty. Na závěr ve Sportu tipují, že
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Plzeň, Sparta i Jablonec získají ve zbývajících třech podzimních zápasech sedm bodů, a tudíž
se bodové rozestupy mezi nimi do konce podzimu nezmění.
Úterní vydání se vrací i k incidentu s fanoušky Plzně, který utkání proti Spartě
v sobotu narušil218. Po vinících Viktoria pátrala za pomoci kamerových záznamů a podala i
trestní oznámení. Generální manažer klubu Adolf Šádek označil situaci ze sobotního duelu za
„obrovské zklamání“ a viníky za „nezodpovědné hlupáky“ a „pseudofanoušky“, kteří nemají
na domácím stadionu místo.
Ze serveru iDNES.cz pak deník Sport převzal rozhovor s rozhodčím zápasu Jílkem219
s tím, že právě toto médium bylo jediným, pro nějž fotbalová asociace dovolila Jílkovi po
zápase mluvit. Jeho výkon pak na jiném místě hodnotí redaktor Sportu známkou devět na
desetibodové škále a označuje jej za výborný. V podrobnějším slovním hodnocení mu pak
nevytýká ani jedinou věc, naopak píše, že „na obě strany měřil stejně“, „utkání měl pevně pod
kontrolou“, či „karty uděloval správně“. Za správný považuje i postup při řešení výtržností
fanoušků.
Ligový glosář redaktora Štěpána Filípka220 se věnuje Pavlu Horváthovi, od jehož
posledního startu v základní sestavě Viktorie uplynulo krátce po utkání proti Spartě přesně sto
dní. Filípek nabádá Plzeň, aby se od herního vkladu Horvátha definitivně odpoutala a dala
prostor nástupcům. Navzdory tomu, že sám tehdy devětatřicetiletý Horváth se ještě místa
v plzeňské sestavě vzdát nechtěl. Za vyjádření směrem ke hře plzeňské obrany pak chválí
trenéra Dušana Uhrina mladšího, s kterým se Plzeň nedlouho předtím rozloučila. V krátkém
hodnocení, jestli je prestižnější derby pražských „S“, nebo zápas Sparty proti Plzni, pak pro
aktuální situaci staví výše druhé utkání. I s ironickou poznámkou na závěr, že navrch má už i
na dýmovnice, jímž narážel na chování plzeňských fanoušků. Ti však navzdory chování
některých jedinců dostali v Lize fanoušků pořádané deníkem Sport známku sedm na
desetibodové stupnici, sparťané pak ještě o bod více.
Slovo si v deníku Sport bere i bývalý československý fotbalový reprezentant Ladislav
Vízek. O čem bude jeho komentář, naznačuje už titulek „Mrzí mě, že Sparta nepřijela“ 221. Jak
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ten už napovídá, Vízek ve svém článku Spartu kritizuje, všímá si, že „na Plzeň už není tak
naštvaná jako v předchozích zápasech“, zatímco domácí „zůstali patřičně nažhaveni“, což
považuje za zásadní moment. Ideální možnost, jak to napravit, však pro Spartu vidí
v nadcházejícím utkání Evropské ligy proti Slovanu Bratislava, který „se plácá v bahně…není
to soupeř…neměla by to být překážka“.222

4.3.4 Shrnutí

Na přelomu října a listopadu nebyla ve sportovním prostředí pro českého čtenáře
významnější událost než v ligovém ročníku 2014/15 první vzájemné utkání mezi Plzní a
Spartou, a proto tento duel dostával přednost i na předních stranách vydání Sportu.
Z charakteru tohoto období také plyne, že ve většině případů bylo v jednotlivých
materiálech referováno současně o obou klubech, jako opodstatněný se jeví i fakt, že po
samotném zápase byla větší pozornost věnována vítězné Viktorii Plzeň.
Většina článků MF DNES v tomto období se týkala utkání mezi Plzní a Spartou, tudíž
oběma týmům současně. Po zápase, který vyhráli Západočeši, dostávala právě Viktoria více
prostoru. Konkrétně po utkání hrála Plzeň hlavní roli ve čtyřech článcích ze šesti, z toho ale
ve dvou kvůli potížím s fanoušky během duelu. Proč se i zprávě o nepokojích fanoušků
věnuje pozornost, vysvětluje znovu i Schulzův koncept zpravodajských hodnot, který u
faktoru valence říká, že „konflikty, války, katastrofy a další neštěstí, násilné činy a kriminalita
mají samy o sobě vysokou zpravodajskou hodnotu“223.
Prakticky totožně to to s poměrem článků mezi Plzní a Spartou vypadalo i u deníku
Sport.
Článků pojednávajících o obou klubech současně bylo tentokrát logicky více než
v červenci. V Mladé frontě se během sledovaných dní objevilo pět takových textů. Zajímavé
byly především ty, které ještě nebyly ovlivněny konečným výsledkem, tedy články
publikované před zápasem. Prvním je nadcházející utkání z pohledu dvou hereckých
osobností, z nichž každá coby fanoušek reprezentuje jednu stranu. V dalším nabízí autor
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několik aspektů proč zápas sledovat, přičemž u těch společných, tedy osob trenérů a
reprezentačních hráčů, nechává promlouvat pouze zástupce Plzně, ti pak dostávají nepatrně
více prostoru i ve třetím textu. Po zápase už najdeme jen reportáž z utkání a publicistický
komentář je pak postaven z poloviny na chování domácích fanoušků, z poloviny na kvalitě a
úrovni zápasu.
Zaměření článků deníku Sport je do jisté míry kontroverznější, zejména se poměrně
často pouští do tématu rozhodčího, obav z řízení zápasu třeba i ve prospěch Plzně či spojení
rozhodčích s Romanem Berbrem a Dagmar Damkovou. Na straně Sparty se pak objevují u
redaktorů Sportu pochybnosti o chování tamních fanoušků.
To jsou takřka ukázkové příklady stereotypů a předpojatosti, které se ve sportu obecně
i konkrétně ve fotbale vyskytují. Ve výkladu o stereotypizaci stojí, že média mají tendenci
zobrazovat některé z aktérů určitým způsobem, tedy vytvářejí jejich mediální reprezentace,
které se mohou lišit od skutečné charakteristiky zainteresovaných, přičemž mediální teoretik
Norman Fairclough tvrdí, že média nejsou jen zrcadlem reality, ale realitu tvoří způsobem,
jenž je závislý na sociálních pozicích, cílech a zájmech těch, kteří je produkují224.
Obecně ovlivňování zápasů rozhodčími a nejrůznější zákulisní praktiky patří k častým
stereotypům vyskytujícím se v uvažování a diskuzích o fotbale, ten český nevyjímaje,
Faircloughova teorie by pak vlastně vysvětlovala, proč se médium vlastněné majitelem Sparty
Křetínským pouští v tomto směru do materiálů týkajících se Plzně. Na textech deníku Sport
bylo během druhého sledovaného období patrné, že s touto teorií pracují o něco větší míře než
v MF DNES, vzhledem k poměru počtu článků mezi Sportem a MF DNES není převaha nijak
výrazná, byť může zaujmout, že Sport se tímto tématem zabývá často ve svých
publicistických materiálech, jako jsou komentáře, názory či glosy redaktorů, což už bylo
podrobněji rozebráno v podkapitole o říjnových a listopadových textech Sportu.
Podobně se ale o stereotypech dá mluvit v souvislosti se zmíněnými obavami
z chování fanoušků, v českém prostředí pak v této souvislosti nejčastěji rezonují právě
příznivci pražské Sparty či Baníku Ostrava. Zmínka o fanoušcích klubu z pražské Letné
v negativním slova smyslu tak ukazuje na to, že vlastnictví Sportu Danielem Křetínským
nemusí nutně znamenat, že se toto médium bude vyhýbat jakýmkoliv negativním materiálům
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o Spartě, což ostatně ve světě sportu, který už ve své podstatě přináší kromě výher i porážky,
ani dost dobře nejde.
Obdobně jako v MF i Sport zvolil pohled zástupců populárních osobností
z nefotbalového prostředí z řad obou fanouškovských táborů.
U ankety, s níž i tentokrát deník Sport přišel, to dopadlo lépe než v předchozím
případě, když z pěti respondentů jeden působil v minulosti ve Spartě, jeden v Plzni a jeden
měl během své kariéry co dočinění s oběma kluby.
Deník Sport začal na titulních stranách ve sledovaném období bývalým
reprezentačním kapitánem Pavlem Nedvědem, s nímž si o Spartě i Plzni redaktor povídal,
přičemž připojil na úvodní stranu lehce nadnesený a nepřesný titulek oproti tomu, co se čtenář
dozví v samotném rozhovoru. Sport avizuje i další tři materiály k tématu utkání, z nichž jeden
byl o financích obou celků, druhý o sparťanu Matějovském a třetí o rozhodčím duelu.
Den nato hrála prim na „titulce“ pro změnu Plzeň, a to jak hlavním tématem „Spartu
čeká tvrdší Plzeň“, tak fotografií, na níž byl Pavel Horváth, i výběrem dalších článků, které
redakce pro čtenáře ten den připravila. Šlo o velké srovnání rivalů, rozhovor s bývalým
trenérem Viktorie a materiál o plzeňském manažerovi Šádkovi.
Oba celky v podobě týmových dresů se objevují na první straně v den zápasu, uvnitř
pak má být podle titulky další velké srovnání, něco o sparťanech a Plzeňanech v soukromí,
rozhovor se sparťanským záložníkem Váchou, pohled fanoušků obou táborů a materiál o
rivalitě Sparty a Plzně.
Nedělní Sport nabídl na obálce titulek „Plzeň v trháku“ a fotku nad sparťany
hlavičkujícího plzeňského fotbalisty. V pondělí pak titulní straně vévodili radující se
Viktoriáni, avízo na statistiky zápasu s velkým titulkem „8:0“, odrážející střeleckou převahu
Plzně, a hráčské ohlasy k zápasu. Vzrůstající bodový náskok Plzně na čele tabulky se pak
prosadil na titulní stranu v úterý.
V případě MF DNES opět není téměř s čím porovnávat, protože z fotbalu se na titulní
strany deníku dostalo jen avízo na nadcházející zápas Plzně ze Spartou doprovozené fotografií
fotbalistů obou celků. V pondělí po zápase pak redakce avizovala materiál o utkání malým
titulkem „Fotbalová liga: vše mluví proti Spartě. Králem podzimu je Plzeň. Sparta ani jednou
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nevystřelila“ a fotkou radujících se plzeňských hráčů. V úterý se na titulní stranu malým
avízem dostali fotbaloví výtržníci, kteří narušili průběh víkendového duelu.
Na první pohled má tedy Plzeň na titulních stranách mírnou převahu, ta se po
podrobnějším prozkoumání překlopí spíše mírně ve prospěch Sparty. Celkově se ale jeví
poměr vyváženější než na titulních stranách předchozího zkoumaného období.
.

4.4 Prosinec 2014
4.4.1 Hlavní témata analyzovaných textů

Podzimní část ročníku 2014/15 skončila poslední listopadový den. Sparťané
v posledním na podzim hraném kole vyhráli v Jihlavě 2:0, Plzeň zase vítězně zvládla důležitý
zápas v Jablonci (1:2). Plzeň však hned v dalším kole po utkání proti Spartě prohrála v Jihlavě
2:1, zatímco Pražané zvládli všechny tři zbývající duely se stoprocentní bodovou úspěšností, a
tak se náskok Západočechů v čele tabulky ztenčil na jeden bod. Další čtyři body zpět byl po
šestnáctém kole Jablonec, který kromě porážky s Plzní vybojoval dvě výhry.
Kromě hodnocení zápasů šestnáctého ligového kola se ve sledovaných dnech objevuje
na stránkách deníků i hodnocení podzimní části sezóny a prostor dostávají také spekulace a
předpovědi, co se bude v jednotlivých týmech dít během zimní přestávky a před jarní částí
ročníku.
V obou denících se objevují témata prakticky stejná, jen v deníku Sport jsou
rozebírána mnohem více do hloubky, což je vzhledem k zaměření obou periodik logické.
Sport si ale opět všímá rozhodčích, konkrétně stejně jako před zápasem mezi Plzní a Spartou i
po tomto utkání Jana Jílka. Právě za výkon v tomto duelu jej ale redakce Sportu oceňuje.
Kromě materiálu o Jílkovi nechybí po šestnáctém kole tradiční hodnocení rozhodčích. O něco
lépe z hodnocení vyšel rozhodčí Zbyněk Proske, který měl na starosti utkání v Jihlavě.
Miroslavu Zelinkovi, jenž pískal zápas Plzně v Jablonci, redaktor vytýkal neudělení žluté
karty pro plzeňského fotbalistu a několik situací v blízkosti plzeňské šestnáctky. Tehdejší
předsedkyně komise rozhodčích ale o pár dní později Zelinkův výkon, stejně jako Jílkův
v podzimním utkání Plzeň – Sparta, označila za výborný.
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Deník Sport přináší po podzimní části ročníku její velké shrnutí a prognózu před jarní
částí soutěže, a to prostřednictvím ankety, jejímiž respondenty byli redaktoři tohoto periodika.
Anketa vyznívá poměrně výrazně ve prospěch Sparty a to především v otázce nejlepšího
hráče podzimu, jímž většina redaktorů zvolila v tu chvíli nejlepšího střelce ligy Davida
Lafatu, a v tipování, kdo se stane mistrem. Zde většina novinářů hlasovala pro Spartu, byť ta
po podzimu byla na druhém místě.
Jak deník Sport, tak MF DNES se zabývají i prognózami před nadcházejícím
přestupním obdobím. Důraz kladou spíše na příchody než odchody, i když MF DNES u
Sparty akcentuje o něco více odchody z klubu.

4.4.2 MF DNES

Den po posledních zápasech 16. kola píše MF DNES o štěstí, které se chytilo Plzně225.
Západočeši totiž v Jablonci vyhráli až brankou Radima Řezníka ve druhé minutě nastaveného
času. Chválí jablonecký výkon v prvním poločase, akci před úvodním plzeňským gólem,
jehož autorem byl Stanislav Tecl, označuje jako „fikaný trik“ záložníka Daniela Koláře.
Deník ale vyzdvihuje i celkovou úroveň utkání, Jablonec si podle něj vyrovnání zasloužil,
nakonec ale „v nastavení podcenil situaci v rohu hřiště“ a Plzeň ze severu Čech vezla tři body.
Plzeňským fotbalistům pak uděluje lehce nadprůměrné hodnocení 2,5 bodu na „školní
stupnici“, kdy jednička je nejlepší a pětka nejhorší, přičemž nejlépe zahrála (známka 2)
dvojice Matúš Kozáčik, Radim Řezník, naopak nejméně (3,5) se MF DNES líbili středopolaři
Jan Kovařík s Václavem Pilařem. Jablonec si vysloužil ještě o půl stupně lepší hodnocení,
záložník Jan Kopic dostal dokonce jedničku, nejhorší známka byla 3.
K Plzni se vztahuje, co se týče prostoru, i hlavní materiál na další stráně. Konkrétně
především k trenéru Koubkovi, jehož redaktor i na základě statistik srovnává s jeho dvěma
předchůdci, Pavlem Vrbou a Dušanem Uhrinem mladším, přičemž Koubek z této komparace
vychází nejlépe226.
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Utkáním Sparty v Jihlavě, ačkoliv se hrálo ve stejný den jako zápas Jablonce proti
Plzni, se MF DNES ve svém pondělním vydání samostatně prakticky nezabývá, věnuje mu
jen menší část prostoru v již zmíněném článku o „plzeňském štěstí“. Najdeme zde ale článek
o Davidu Lafatovi227, který musel z duelu v Jihlavě odstoupit už v sedmnácté minutě kvůli
zranění zad. MF DNES vyzdvihuje jeho význam pro Spartu, což dokládá číselnými údaji, i
v souvislosti s tím, že bude pražskému celku chybět v posledních dvou podzimních utkáních
v národním poháru a Evropské lize. Současně ale dodává, že si Sparta poradila s Jihlavou i
bez Lafaty.
V hodnocení hráčů u MF DNES kralovala mezi sparťanskými fotbalisty trojice Holek,
Brabec, Hušbauer, kteří shodně obdrželi známku 1, 5. Naopak nejhůře se vedlo Dočkalovi a
střídajícímu Přikrylovi. Ti si vysloužili trojku.
V úterý 2. prosince, tedy jen dva dny po skončení podzimní části sezóny, přišla MF
DNES s pohledem do táborů tři vedoucích týmů s důrazem na to, kdo by Plzeň, Spartu a
Jablonec mohl během zimní přestávky posílit228. U Plzně se autor pozastavuje nad absencí
spolehlivého střelce, když sice Viktoria nastřílela během podzimní části nejvíce branek ze
všech ligových týmů, avšak třiatřicet gólů je rozloženo mezi velký počet hráčů a chybí někdo,
kdo by střelecky vynikal. Jako možná posila do útoku „se reálně jeví“ bosenský útočník Aidin
Mahmutovič, jako další hráče, kteří by mohli zamířit na západ Čech, jmenuje Egona Vůcha,
Murise Mešanoviče, jabloneckého stopera Víta Beneše či dalšího středního obránce Jana
Baranka, u nějž zmiňuje, že jej sleduje také Sparta.
Zatímco v případě Plzně píše MF DNES o příchodech, u Sparty převažují spekulace o
odchodech, přičemž zmiňuje zejména záložníka Josefa Hušbauera. Co se týče posil, padají
jména záložníka Davida Pavelky a obránce Jana Kopice, problémem však podle deníku může
být výše odstupného.
Třetí prosincový den byl v MF DNES otištěn článek „Dědku, končíme! Jak vypadá
fotbalové odcházení? Každého bolí, ale někoho víc“229. Redaktor se v něm mimo jiné vrací i
227
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k zápasu mezi Jabloncem a Plzní, jehož aktéry, byť jen na lavičkách náhradníků, byli i Michal
Špit a Pavel Horváth, oba pomalu se loučící s profesionální fotbalovou kariérou. V dalších
dnech v prvním prosincovém týdnu už se deník ve svých celostátních vydáních děním okolo
Sparty a Plzně prakticky nezabýval.

4.4.3 Deník Sport

Deník Sport na titulní straně 1. prosince hlásá, že „Odrazili nápor“230. Řeč je o
fotbalistech Plzně, kteří „rozhodli finále podzimu gólem v nastavení“. Krátký text je doplněn
o fotografii obránce Radima Řezníka, autora rozhodující branky na 1:2, jehož zásluhu
zdůrazňuje i titulek článku na následující stránce ve znění „Bitvu o krále podzimu rozhodl
ŘEZNÍK“231. Na rozdíl od MF DNES nepíše deník Sport v souvislosti s plzeňským vítězstvím
díky gólu v nastaveném čase o štěstí, ale o „touze po výhře odměněné gólem“.
V reportáži232 ze samotného posledního podzimního ligového utkání v Jihlavě pak
redaktor hodnotí zisk 37 bodů z podzimní části soutěže jako „velmi dobrý zisk, ale za minulé
tři sezóny dokázala Sparta dvakrát nasbírat větší počet“ a na čele tabulky měla náskok,
zatímco „teď je situace zašmodrchaná a v čele jsou tři dravci, co se poperou o titul.“ Stejně
jako MF DNES i ve Sportu konstatují, že si Sparta v Jihlavě poradila i bez v úvodu zápasu
zraněného Davida Lafaty. V závěru článku pak redaktor upozorňuje, že Sparta získala „hladké
tři body, které na Vysočině nevydolovala nedávno Plzeň.“
Ani v deníku Sport nechybí hodnocení jednotlivých hráčů. Na stupnici jedna až deset,
kdy desítka je nejlepší, oznámkoval redaktor nejlépe stopera Romana Hubníka (7), naopak
nejméně se podle něj dařilo záložníkům Patriku Hrošovskému a Václavu Pilařovi (4).
Nejčastější známkou byla šestka, kterou si vysloužilo šest fotbalistů Viktorie. Mužstvo Plzně
celkově zahrálo na průměrnou známku 5, 5, tedy o jednu desetinu hůře, než získali v průměru
hráči domácího Jablonce.
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Ze sparťanů v zápase v Jihlavě nejvíce podle Sportu vyčnívala dvojice Jakub Brabec –
Josef Hušbauer se známkou 7. Naopak k nejhorším patřil David Lafata oznámkovaný pětkou,
ten ale odehrál pouze 17 minut, než se zranil a na hřišti jej nahradil Tomáš Přikryl, jehož
výkon byl ohodnocen ještě horší čtyřkou. Zbývající hráči obdrželi šestku. Celkem si Sparta
vysloužila průměrnou známku 5, 9 a Jihlavští dostali hodnocení 4,2.
Západočechům, kteří po podzimu vedli tabulku o jeden bod, byl věnován titulek
„Nová verze funguje“233 na úvodní straně Sportu v úterý 2. 12. Redakce tím avizuje, že hlavní
téma vydání bude věnováno éře Plzně bez trenéra Pavla Vrby a záložníka Pavla Horvátha. To
uvnitř listu skutečně najdeme234 a autor v něm podrobně rozebírá hru Viktorie Plzeň
v aktuální sezóně a srovnává s ročníky předcházejícími, kdy do základní sestavy ještě patřil
Horváth a z lavičky tým vedl jiný trenér. Nachází pozitiva i negativa, upozorní na to, že
„Západočeši ustáli kritiku poté, co některé z jejich zápasů provázely kontroverzní výkony
sudích“ a na závěr konstatuje, že verze „Plzeň 2015“ „funguje, ale ještě stále potřebuje
vyladit.“
Zkraje najdeme také materiál o Spartě235, v němž rozebírá redaktor podzimní část
z pohledu pražské Sparty. Neopomene „hroznou kaňku“ v podobě vypadnutí v předkole Ligy
mistrů s Häckenem či nepodařené letní nákupy hráčů, jinak ale Pražané podle autora podzim
zvládli. Z ligového problému vytýká jen nevydařený srpen a nepovedené utkání v Plzní,
chválí však, jak se sparťané vypořádali s absencemi hráčů či zapracování talentovaného
útočníka Patrika Schicka.
V doplňujícím materiálu236 deník Sport v jednotlivých bodech shrnuje podzim
z pohledu všech tří týmů na předních místech prvoligové tabulky, u všech uvádí klady a
zápory a připojuje i nástin, co by se mělo či mohlo dít během zimní přestávky a v jarní části
soutěže.
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Sport v úterý přišel i s informacemi o zdravotním stavu Davida Lafaty237, jehož
zranění z víkendového utkání v Jihlavě se neukázalo jako vážné a neměl by přijít o poslední
zápas základní skupiny Evropské ligy na hřišti Young Boys Bern v následujícím týdnu238.
Velký prostor je věnovaný obránci Viktorie Plzeň Františku Rajtoralovi239, s nímž
redaktor rozebírá především jeho zdravotní potíže, kdy Rajtoral vynechal téměř celý podzim
kvůli únavovému syndromu, s nímž se potýkal už podruhé během své fotbalové kariéry.
Deník Sport vyznamenal rozhodčího Jana Jílka, který na podzim pískal utkání mezi
Plzní a Spartou, oceněním v kategorii „Počin podzimu“. V rozhovoru s ním240 rozebírá
redaktor nejen toto střetnutí, ale ptá se jej i na nepovedené momenty v jiných zápasech, načež
si Jílek vzpomene na pochybení z léta 2008, kdy měl udělit červenou kartu tehdejšímu
obránci Sparty Tomáši Řepkovi.
V hodnocení rozhodčích v zápasech 16. kola241 dostal Zbyněk Proske, který řídil zápas
Jihlavy proti Spartě, známku 7, což znamená velmi dobrý výkon. Jako dobrý (známka 6) byl
ohodnocen výkon Miroslava Zelinky v duelu Jablonce proti Plzni. Redaktor mu vytýká
„menší chyby“, například neudělení žluté karty plzeňskému Milanu Petrželovi, a tvrdí, že
„polemizovat můžeme i nad řadou dalších situací v blízkosti šestnáctky Viktorie, kde hlavní
arbitr přehlédl pár nedovolených zákroků.“
Bývalý reprezentant Ladislav Vízek ve svých „přesných trefách“242 cílí také na
nejvyšší tuzemskou fotbalovou ligu. Pro jaro vidí jako výhodu pro Plzeň, že oba zápasy
s Jabloncem má už za sebou, zatímco Sparta ještě pojede na sever Čech, naopak kladem pro
Spartu je, že vzájemné utkání se Západočechy hraje doma na Letné.
Ve středu už se titulní strana deníku Sport obešla bez Plzně i Sparty a věnovala se
tomu, zda bude hokejista Martin Ručinský hrát na mistrovství světa. Už na druhé straně se ale
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Sport zabývá svými statistikami243 týkajícími se podzimní části soutěže. Na základě
dlouhodobého bodového hodnocení výkonů hráčů v jednotlivých zápasech vznikla nejlepší
jedenáctka, v níž má pět zástupců Plzeň a tři Sparta. Po jednom hráči pak má v elitní sestavě
Jablonec, Mladá Boleslav a Slovácko. Vůbec nejlepšího průměrného hodnocení dosáhla
dvojice Tiemoko Konaté (Sparta) a Tomáš Wágner (Mladá Boleslav), o nichž redakce Sportu
sice říká, že „určitě nejsou nejvýraznějšími tvářemi“, ale dodává, že „kdykoliv však byli na
hřišti, dokázali odvést nadstandardní práci“. O Konatém samostatně pak tvrdí, že „udivoval
rychlostí a technickou vyspělostí“. O plzeňských hráčích se Sport zmiňuje už jen jmenovitě,
když vyjmenovává pětici Lukáš Hejda, David Limberský a „za své ofenzivní představení si o
nejvyšší ohodnocení řekli“ Tomáš Hořava, Daniel Kolář a Václav Pilař. Konatého doplnili
sparťani David Bičík, „jenž si drží výsostné postavení i přes zranění ze závěru podzimu“, a
Pavel Kadeřábek.
Další údaje pak vycházejí ze zápasových statistik, nicméně Sport doplňuje vlastní
výběr několika událostí podzimní části nejvyšší ligové soutěže. Například vyzvedává gól
„nůžkami“ sparťana Davida Lafaty do sítě Jablonce, které označí za „největší parádu“. Kromě
tohoto gólu upozorňuje ještě na trefu Davida Limberského do sítě Hradce Králové.
Z událostí podzimní části soutěže vyzdvihuje ještě vyhazov trenéra Dušana Uhrina
mladšího z Plzně a poukazuje na to, že ještě dva týdny před Uhrinovým koncem na
západočeské lavičce generální manažer klubu Adolf Šádek prohlašoval, že Uhrin nikdy na
vyhození nebyl a není. Další události už nemají souvislost se Spartou ani Plzní.
Velký prostor je ve středečním vydání Sportu dán záložníkovi Sparty Josefu
Hušbauerovi244, který byl nejlepším hráčem ročníku 2013/14, ten následující mu ale
poznamenaly zdravotní problémy, kvůli nimž zasáhl jen do devíti ze šestnácti podzimních
ligových duelů a jen dva absolvoval kompletní. Zpátky do hry po několikerých zdravotních
potížích se vrátil až v půlce listopadu. Pomohl k bezbrankové remíze v základní skupině
Evropské ligy proti Neapoli, v posledním podzimním ligovém kole pak vstřelil gól do sítě
Jihlavy a deník Sport hodnotí jeho návrat slovy, že „rychle nabral slušnou formu“.
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Součástí středečního čísla byla i příloha Liga po podzimu, v níž se objevil i komentář
redaktora Jana Podroužka s titulkem „Liga podpírá reprezentaci“245, kde autor v úvodu na pár
řádcích shrnuje podzimní dění v lize, ale především je článek o tom, že česká nejvyšší soutěž
dodává hodně hráčů do reprezentačního áčka.
Obsáhlým tématem o den později, ve čtvrtečním čísle deníku Sport, jsou přestupové
manévry, které se očekávaly v zimě246. Plzeň a Spartu přitom měl podle redakce sportovního
deníku spojovat zájem o jabloneckého Jana Kopice a Aidina Mahmutoviče z Teplic.247 Oba
týmy se podle deníku Sport zajímaly i o stopera Jana Baránka. Co se týče fotbalistů, o něž má
mít zájem Plzeň, zmiňuje Sport ještě Egona Vůcha, Tomáše Wágnera, Lukáše Štětinu a Josefa
Bazala, v případě Sparty píše kromě již zmíněných hráčů o Davidu Pavelkovi, Lukáši
Masopustovi, jehož ale deník zmiňuje především v souvislosti se zájmem Jablonce, a Adamu
Zrelákovi.
Ve stejný den vyšla i velká anketa redaktorů Sportu týkající se uplynulého podzimu248.
Jedenáctka novinářů vybírala nejlepšího fotbalistu, nejlepšího trenéra, nejlepší posilu, nejlepší
zápas a na závěr tipovali, kdo bude slavit titul a kdo naopak sestoupí do druhé ligy.
V kolonce nejlepšího hráče se pětkrát objevilo jméno sparťana Davida Lafaty, který
během podzimní části vstřelil deset branek. Ti, kteří hlasovali právě pro reprezentačního
útočníka, argumentovali především jeho formou a často uváděli jeho gól nůžkami do sítě
Jablonce. Z pražského týmu jednou bodovali ještě Bořek Dočkal a Pavel Kadeřábek, Plzeňští
se dočkali jednoho hlasu, a to pro Patrika Hrošovského. Zbývající tři nominace na nejlepšího
hráče podzimu posbíral Libor Došek ze Slovácka.
V trenérské kategorii to mezi Spartou a Plzní bylo nerozhodně 2:2, s pěti hlasy pak
zvítězil jablonecký Jaroslav Šilhavý. Výběr doplnili jihlavský Roman Kučera a Martin Svědík
z Baníku Ostrava.
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Nastejno to mezi Plzní a Spartou skončilo i v případě nejlepší posily, po jednom hlasu
získal Václav Pilař (Plzeň) a David Bičík (Sparta), kategorii ovládl Jean David Beauguel
z Dulky (sedm bodů), dva hlasy připadly jabloneckému Tomáši Hübschmanovi.
Nejlepším utkáním podle redaktorů Sportu byl zápas šestnáctého kola mezi Jabloncem
a Plzní (1:2), který vybrala trojice novinářů.
Největším kandidátem na mistrovský titul byla pro jedenáctku novinářů Sparta s osmi
hlasy, Plzeň posbírala zbývající tři. Na sestup tipovali nejčastěji Hradec Králové a České
Budějovice. Důvody, proč by právě Sparta měla získat titul, redaktoři příliš neuváděli, a když
už, šlo o kvalitu kádru, naopak proti ní mohla podle některých z nich hovořit slabší lavička či
program v jarní části Evropské ligy, do které ale nakonec nepostoupila. Pro Plzeň naopak
mluvila schopnost vyhrávat vyrovnané zápasy či zvládnutý důležitý zápas v Jablonci.

4.4.4 Shrnutí

O posledním listopadovém víkendu skončila podzimní část ligové sezóny. Pozornost,
kterou jí deník Sport věnoval, opět koresponduje se Schulzovou teorií publikovanou a
doplněnou Ruβ-Mohlem249. Deník český fotbal a konkrétně dvojici Plzeň a Sparta
upřednostňoval v prvních dnech sledovaného období na svých stránkách jak z toho pohledu,
že šlo o aktuální události (kritérium čas), které pocházely z českého prostředí (geografická
blízkost), a co se týče zvýšené pozornosti věnované oné dvojici týmů, lze ji přičíst znovu
vyššímu stupni popularity předních českých týmů, ale také jejich úspěšnosti v aktuální
sezóně. Je logické, že větší pozornost bude věnována týmům na prvních dvou místech tabulky
než celkům, které po podzimu figurují třeba kolem desátého místa.
MF DNES referovala o lize poměrně spoře, v celostátních vydáních dohromady v šesti
článcích, z nichž trojice měla za hlavní téma Plzeň, ať už šlo o její zápas posledního
podzimního kola, text o trenéru Koubkovi nebo o materiál týkající se Pavla Horvátha. Sparta,
která byla po podzimu druhá o bod za Plzní, pak dostává prostor jen v článku o utkání
šestnáctého kola.
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Ani ve Sportu už se zvyšujícím se časovým odstupem po skončení podzimní části ligy
tolik materiálů týkajících se ligy nebylo. Dohromady celkem čtrnáct, přičemž poměr těsně
hovořil pro Spartu, o níž byly čtyři články, tři pak o Viktorii. Hned polovina pak byla o obou
celcích, ať už šlo o články shrnující podzimní dění, materiály o rozhodčím, který v listopadu
pískal právě vzájemný zápas Plzně se Spartou, nebo texty o reprezentačních hráčích či
případných posilách.
Poměr článků je tak celkem vyrovnaný a vyváženě působí i většina ze sedmičky textů
týkajících se přibližně stejnou měrou obou celků. Zajímavá je z tohoto pohledu snad jen
anketa mezi redaktory Sportu, kdy osm z jedenácti novinářů tipuje, že titul získá Sparta,
přestože po podzimu byla za Viktorií Plzeň druhá.
Když se opět podíváme na faktor obrazové prezentace250, která v případě tisku hraje
jednu z klíčových úloh na titulních stranách, coby jedné ze zpravodajských hodnot, zjistíme,
že v MF DNES se na titulní stranu prosadil sport opět v minimální míře. Viktoria se na titulní
straně objevila v pondělí, když deník upozornil na fakt, že uvnitř vydání bude článek o tom,
že „Plzeň uhájila podzimní trůn, bylo to o chlup“. Pak už jen jednou, kdy šlo o avízo na
článek o Pavlu Horváthovi, jinak si fotbal cestu na úvodní stranu deníku nenašel.
Na „titulkách“ Sportu se odrazila skutečnost, že po podzimní části soutěže vedla ligu
Plzeň. Právě Západočeši byli hlavním tématem na titulkách v prvních dvou ze čtyř
sledovaných prosincových dní, fotbalová Sparta tentokrát se na první stranu dostala jen
formou výsledku zápasu v Jihlavě a avízem na materiál o zranění Davida Lafaty. Další dva
dny už má na prvních stranách převahu hokej.
I na titulních stranách se dá tedy pozorovat vyváženost coby jedna z důležitých složek
objektivity u Westerstahla251. V tomto případě hovoří poměr zastoupení obou klubů na
předních stranách deníku Sport pro Plzeň.
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4.5 Únor 2015
4.5.1 Hlavní témata analyzovaných textů

S blížící se jarní částí ročníku 2014/15 přišlo v českých médiích na řadu bilancování
dění v končící zimní přestávce. Oba sledované deníky se zaměřují především na změny
v kádrech, a to jak po obecnější stránce, tak i podrobněji o jednotlivých posilách. Vděčným
tématem jak pro deník Sport, tak MF DNES, byl například návrat Václava Kadlece do Sparty.
Nechybí ani předjarní prognózy a rozbory.
Jako v předchozích případech se ani tentokráte témata příliš zásadně neliší, jen ve
Sportu jsou rozebírána více dopodrobna. Místy jsou však rozdílná i v úhlu pohledu. Zatímco
MF DNES si vybírá spíše obecnější témata zaměřená komplexněji na týmy nejvyšší české
fotbalové ligy (cizinci v ligových týmech či „restart“ kariéry některých hráčů), deník Sport
často konfrontuje Plzeň a Spartu.
K jedné takové konfrontaci dochází hned v první den sledovaného období, kdy deník
Sport srovnává útočníky obou týmů Aidina Mahmutoviče a Davida Lafatu, a jak si ukážeme
dále, respondentovi kladené otázky vyznívají spíše ve prospěch sparťanského forwarda.
Naopak v rozhovoru s Václavem Kadlecem, novou posilou sparťanského útoku, redaktor
příliš nezachází do „nepříjemných“ otázek jako je tlak spojený s očekáváním, s nímž do
Sparty přichází.
Z hodnocení uplynulé ligové přestávky ale Sparta na rozdíl od svých dvou největších
konkurentů v boji o mistrovský titul vychází u deníku Sport spíše negativně, když se redaktoři
staví k jejím aktivitám během přestupového období spíše skepticky.

4.5.2 MF DNES

Jarní část ročníku 2014/15 začala o předposledním únorovém víkendu. Sportovní
rubrika MF DNES přinesla v pondělí článek, v němž shrnuje aktivitu klubů nejvyšší české
fotbalové soutěže na přestupovém trhu252. Autor si všímá toho, že větších přestupů proběhlo
252
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jen pár a tento fakt zdůvodňuje tím, že v ligovém fotbale chybějí peníze i kvalitní hráči, za
které by byly kluby ochotny zaplatit větší částku. Nedostatek peněz potvrzuje i majitel Plzně
Tomáš Paclík. Právě Západočeši „hýbou přestupovým trhem“. Přivedli dva hráče dražší deseti
milionů korun, navíc uplatnili opci na Václava Pilaře v podobné výši. Časy, kdy například
Slavia koupila z Teplic Štěpána Vachouška za třicet milionů korun, se ale podle člena
představenstva pražské Sparty Jakuba Otavy v nejbližší době nevrátí. Podle něj není na
domácím trhu dostatečná kvalita a „tuzemské kluby stále častěji loví v zahraničí“. To ostatně
udělala i Sparta, když přivedla norsko-albánského fotbalistu Herolinda Shalu, naopak do
italského Cagliari zamířil jiný záložník, Josef Hušbauer. Přestupům se věnuje velký rozhovor
s generálním ředitelem Viktorie Plzeň Adolfem Šádkem253. Ten v něm mimo jiné srovnává i
přestupovou politiku Plzně a Sparty.
Přestupů se týká i článek254, který vyšel v úterý 17. února, konkrétně pak zahraničních
hráčů, kteří přicházejí do českých klubů. Skauting zahraničních fotbalistů funguje podle
hráčského agenta Ondřeje Chovance ve Spartě a Plzni a právě Pražané v zimním přestupovém
termínu přivedli už zmíněného Herolinda Shalu, naopak jiný cizinec, Otman Bakkal
z Nizozemí, na testech na Letné neuspěl.
Ve středu přinesla sportovní rubrika MF DNES rozhovor s trenérem plzeňské Viktorie
Miroslavem Koubkem255. Redaktorovi odpovídá na otázky ohledně stresu a tlaku, kterému je
jako kouč vedoucího týmu ligy vystavován, ale také týkající se hráčů a trenérova přístupu
k nim či na nadcházející souboj o titul.
Ke svému angažmá ve Spartě se ve čtvrtečním čísle deníku vrací útočník Roman
Bednář256, toho času na hostování v Příbrami. Středočechy čekal v prvním jarním kole souboj
právě proti Spartě, nicméně Bednář do něj kvůli dohodě obou klubů nemohl nastoupit.
Redaktora zajímají otázky týkající se právě pražského klubu, ptá se na působení Bednáře ve
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Spartě257, jeho konec na Letné i na jeho případný návrat či fakt, že se hráč prezentuje jako
velký sparťan, útočníkovi se ale na dotazy týkající se Sparty příliš odpovídat nechce.
Redaktor se ptal Bednáře i na restart kariéry a právě to je velké téma dalšího článku258,
který je kromě Bednáře i o dalších fotbalistech. U Romana Bednáře připomíná redaktor aféru,
kdy v roce 2009 britští novináři vyfotili tehdejšího člena české fotbalové reprezentace, jak
kupuje drogy, připomíná i jeho časté problémy se zraněními. Ze sparťanů připomíná dalšího
ofenzivního hráče, Václava Kadlece, který se příliš neprosadil v bundesligovém Frankfurtu a
na jarní část soutěže se vrátil na hostování do Sparty. Vypočítává ale velkou hráčskou
konkurenci, při které „není jasné, jestli Kadlec bude mít místo v základu“.259 Naopak ze
Sparty, kde podle svých slov necítil důvěru, odešel na hostování do Mladé Boleslavi záložník
Kamil Vacek. Z Plzně, kde „se postupně přesunul do role náhradníka a přednost dostávali
mladší“, zase přestoupil do Liberce útočník Marek Bakoš, naopak obdobně jako Václavu
Kadlecovi se vedlo i trojici plzeňských hráčů Václavu Pilařovi, Františku Rajtoralovi a
Milanu Petrželovi, kteří se už dříve vrátili na západ Čech z bundesligových štací.
Ještě jednou se k Václavu Kadlecovi vrací rozhovor s trenérem Sparty Vítězslavem
Lavičkou260, v němž kouč čelí otázkám, kterými redaktor zpochybňuje na základě toho, že
hráč rok a půl pravidelně nenastupoval a do Sparty přišel čtyři dny před prvním zápasem, jeho
kvalifikaci pro základní sestavu, a ptá se například i na možné tlaky ze strany hráčova agenta.
Páteční vydání nabízí čtenářům jedenáct tipů, proč sledovat jarní část fotbalové ligy261.
Nechybí ani „taháky“ z řad Plzně a Sparty – poslední jaro v kariéře plzeňského záložníka
Pavla Horvátha, šance sparťanského útočníka Davida Lafaty na čtvrtou trofej pro nejlepšího
střelce ligy, návrat Václava Kadlece do Sparty či posila a „nově největší zbraň“ Plzně Aidin
Mahmutovič. Neschází ani Lukáš Vácha, u něhož MF DNES zmiňuje, že „rád provokuje, což
se během dostihů s Plzní může stupňovat“.
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4.5.3 Deník Sport

Pro deník Sport nebyl v pondělí 16. února český ligový fotbal tématem číslo jedna, tím
byly úspěchy českých zástupkyň v zimních sportech, nicméně svůj prostor si našel.
Už na titulní straně najde čtenář avízo na velké srovnání kanonýrů Plzně a Sparty
Aidina Mahmutoviče a Davida Lafaty262, kterému uvnitř listu patří strana 10. Redakce na oba
klade tíhu úkolu dokopat góly svůj tým k titulu, sparťana Lafatu nazývá „panel Spolehlivým“
a výhodu oproti Mahmutovičovi, který v zimní přestávce posílil Viktorii Plzeň, vidí v tom, že
„nepotřebuje měsíce na sehrání“. Toto možné úskalí potvrzuje na příkladu Stanislava Tecla i
bývalý útočník Letenských Horst Siegl, redaktor Sportu pak dodává, že podobně na tom byl
na začátku svého angažmá ve Spartě i Lafata. Všímá si také statistik z přípravných zápasů.
V těch Mahmutovič v plzeňském dresu nastřílel pět branek, proto by nemusel mít
s aklimatizací „až takový problém“.
V rozhovoru na téma obou útočníků263 pak český trenér Verner Lička oba fotbalisty
porovnává, přičemž některé z celkem šesti redaktorem kladených otázek mohou navozovat
dojem, že jsou spíše v neprospěch Mahmutoviče. Ptá se například, zda Lička souhlasí, že
Lafata je lepší ve hře do plné obrany. Klade i otázku, zda Mahmutovič hru do plné obrany
v Plzni zvládne, když na ni není zvyklý. Rozdíl mezi oběma hráči nabízí redaktor Ličkovi i
v tom, že „Lafata pracuje více do defenzivy, Mahmutoviče v hloubi hřiště najdete málokdy“.
V pondělí vyšlo i velké předjarní srovnání tří nejlepších týmů po podzimní části
soutěže264. Čtveřice redaktorů si rozebrala Plzeň, Spartu a Jablonec a pokusila se odpovědět
na trojici otázek, z nichž dvě byly společné pro všechny celky a třetí se týkala speciálně
daného týmu. V otázce, zda se podařilo vyladit formu, dopadl nejlépe Jablonec, který si jako
jediný vysloužil kladnou odpověď, u Sparty i Plzně pak byla odpověď „částečně“. U Sparty
redaktor vyzdvihuje její výkon v posledním přípravném utkání proti Banské Bystrici (2:0),
zatímco v konfrontaci proti Steaue Bukurešť a ruské Kazani Sparta podle autora selhala (0:3,
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2:4), „což je varováním“, píše redaktor. V případě Plzně vadí dvojici redaktorů „kolísavé
výkony, které se odrazily na výsledcích“. Západočeši porazili Norimberk, byli kousek od
výhry nad kyjevským Dynamem, „tým trenéra Koubka naopak zaostával v konfrontaci
s Hannoverem, hrubě pak Viktorii nevyšla generálka proti Krasnodaru“, kterou prohrála 0:2, a
u níž autoři kritizují „alarmující výkon“.
Sparta u deníku Sport zaostala v otázce posílení. Zatímco Plzeň „se na přestupovém
poli pohybovala nejobratněji ze všech adeptů na mistrovský titul“, tak ve Spartě se „z nových
tváří tlačí do základní sestavy pouze Herolind Shala, který přišel jako náhrada za Josefa
Hušbauera. Další novicové jen osvěží už poněkud zatuchlou lavičku náhradníků.“ Hráče
Picaulta, Schranze či Chvátala hodnotí jako „zatím pouze přísliby, nic víc“, navíc „nesplněn
je dosud i úkol získat alternativu za Davida Lafatu, proto se stále pracuje na návratu Václava
Kadlece“.
Třetí otázka v případě Plzně míří na útočníky, konkrétně na to, zda se podařilo stanovit
jejich hierarchii. Odpověď deníku Sport je kladná, zatímco záporně odpovídá na otázku
týkající se Sparty a jejího plánu B pro případ, že na soupeře nebude platit sparťanská trpělivá
kombinace. Podle Sportu se právě tento herní plán B nepodařilo připravit, doslova pak píše
„Sparta zatím žádný facelift nepředvedla, zůstává jen u neurčitých vyjádření.“
V úterním vydání se trenér Vlastimil Palička pro deník Sport ohlíží za přípravným
obdobím Plzně a Sparty265 a soudí, že Pražanům škodí její zažitý herní styl, na který jsou už
soupeři připravení, zatímco Plzeň má více možností a variant, konkrétně má Palička na mysli
typologicky různé útočníky. Uznává, že Sparta má výborné fotbalisty, ale na mezinárodní
fotbal pomalejší. Naopak vyzdvihuje schopnost Viktorie Plzeň přizpůsobit herní styl soupeři.
Plzeňské fanoušky zřejmě příliš nepotěšila zpráva o tom, že Viktoria se bude muset na
jaře obejít bez obránce Radima Řezníka266.
Někdejší reprezentant Ladislav Vízek zase ve svých „Přesných trefách“ 267 vidí jako
hlavní aspekt v boji o titul rozlosování, kdy ve prospěch Plzně hraje to, že hraje osmkrát na
domácím hřišti a podle Vízka jediné těžké střetnutí hraje na Spartě. Problém nevidí ani ve
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zranění Radima Řezníka. Jde sice podle něj o komplikaci, ale ne neřešitelnou, protože v Plzni
„mají kam sáhnout“ a nabízí hned několik variant, jak situaci mohou Západočeši řešit.
Už na titulní straně středečního čísla, na níž jinak patří největší prostor zápasu Ligy
mistrů mezi Paris St. Germain a londýnskou Chelsea, se čtenář dozvídá, že uvnitř najde
materiál o sparťanském útočníkovi Jakubu Řezníčkovi coby ofenzivní posile Sparty. Ačkoliv
hostování Řezníčka z Mladé Boleslavi ve Spartě ještě nebylo oficiální, deník Sport o něm
píše268 jako o realitě na základě schůzky příbramského bosse Jaroslava Starky s vedením
letenského klubu.
Řezníček měl být alternativou za Davida Lafatu, přičemž ve hře stále ještě byl i
příchod Václava Kadlece.269 „U obou jmenovaných jsou ale malé pochybnosti,“ píše deník
Sport a v případě Kadlece zmiňuje, že je „absolutně bez zápasového vytížení“, u Řezníčka
zase připomíná, že „měl v minulosti problémy se životosprávou a taky byl kousek od toho,
aby skončil v base za potyčku s taxikářem, jehož vážně zranil“. Podotýká ale, že podle
některých zpráv svůj život razantně upravil a zdůvodňuje to Řezníčkovou svatbou a
narozením dcery. V závěru připomíná skutečnost, že Řezníčkův příchod bude pikantní hned
v úvodním kole, v němž Sparta přivítá Příbram270.
V rozhovoru se redaktor trenéra Jiřího Kotrby ptá i na Plzeň a Spartu a jejich
současnou formu a rivalitu271.
Ve čtvrtek se jeden z dvojice Sparta a Plzeň dočkal v deníku Sport titulní strany. Byli
to Pražané, když titulek „ZABIJÁCI ZASE SPOLU“272 doprovázela společná fotografie
útočníků Davida Lafaty a Václava Kadlece, v krátkém textu pak autor navrhuje, že oba
můžou hrát společně a připomíná, že v roce 2013 dohromady nastříleli 22 gólů.
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Kadlec byl klíčovým tématem i uvnitř listu, a to hned na druhé straně vydání 273, kde
redaktor tvrdí, že dvaadvacetiletý útočník, který přichází na půlroční hostování z Eintrachtu
Frankfurt, musí hrát. A to podle autora vyžaduje těsně před startem sezóny citlivý zásah do
sestavy. Připomíná, že „Sparta totiž dosud čelila za své počínání na zimním přestupovém trhu
kritice a ocitla se díky obratným manévrům Plzně a Jablonce pod velkým tlakem.
Koneckonců i proto ve finále ulovila hned dvě zajímavá jména místo jednoho.“ Nabízí přitom
možnost zařadit útočníka na pravé křídlo, „kde (ne)nastupoval i ve Frankfurtu“, což by bylo
na úkor Herolinda Shaly, na jehož místo ve středu zálohy by se posunul Bořek Dočkal.
Druhou možností pak je pozice útočníka společně s Davidem Lafatou, to by ale trenér
Lavička musel změnit rozestavení. Variantou je záskok na hrotu za Lafatu, „ale to je scénář,
který si ve Spartě nikdo nepřeje“.
V rozhovoru s Václavem Kadlecem274 se redaktor fotbalisty ptá na angažmá
v Německu, na Spartu i na další nabídky kromě té od pražského klubu, příliš jej ale nezatěžuje
otázkami na případný tlak spojený s očekáváními, s jakými do Sparty přichází. Zmiňuje jen
větší konkurenci.
V anketě275, která se taktéž týkala Kadlece a ptala se na to, zda se prosadí do základní
sestavy Sparty, případně na jakém postu, odpovídali bývalý reprezentant Milan Luhový,
někdejší obránce Martin Hyský, bývalý fotbalista Baníku Ostrava a pražské Dukly Václav
Daněk a trenéři František Komňacký a Vlastimil Palička, tedy vesměs respondenti (kromě
dvouletého hráčského působení trenéra Paličky v Plzni) nezatížení příslušností k pražské
Spartě či Viktorii Plzeň. Prosazení navrátilce z bundesligy do sestavy Pražanů spíše nevěřili,
tři z pěti (Luhový, Hyský a Palička) odpověděli záporně. Daněk a Komňacký odpověděli
kladně a pro Kadlece zvolili zařazení do záložní řady.
Posilování Sparty nenechalo klidným ani redaktora deníku Sport Jana Podroužka,
který mu věnoval svoji poznámku276 s titulkem „Sice na poslední chvíli, ale zato vydatně“.
Tvrdí, že oproti posilování Plzně se „pohyb Sparty na přestupovém trhu během ledna zdál
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poněkud štronzo277“ a jako důvody vyjmenovává „neznámé tváře, minimální náklady a
pochyby kolem způsobu, jak si držitel titulu Herolinda Shalu nebo Fabrice Picaulta
vytipoval…“ Zato příchod dvojice útočných hráčů těsně před koncem přestupního termínu278
označuje za portamento, tedy opak slova štronzo, které si, jak sám přiznává, našel na
internetu. V tom ale vidí i možné rozpaky, kdy hráči, kteří se s týmem chystali celou zimu,
získali najednou konkurenci, na kterou možná nebudou stačit, a tlak bude i na trenéra
Lavičku. Právě na realizačním týmu teď podle Podroužka bude, „jak obratný, citlivý a šťastný
bude při skládání sestavy“.
Další text je o dvojici plzeňských hráčů, kteří kvůli zdravotním potížím nemohli
zasáhnout do bojů o titul. Šlo o nemocného Mariána Čišovského a zraněného Radima
Řezníka. Deník v něm cituje trenéra Koubka, jenž zprostředkovává hlasy z kabiny, podle
kterých chtějí získat titul právě pro Čišovského a Řezníka.279
V příloze Liga na víkend redaktor uvažuje nad tím, zda Viktoria Plzeň vyrovná rekord
Sparty280, tedy vítězství ve všech patnácti domácích zápasech v ročníku, čehož Sparta docílila
v mistrovské sezóně 2013/14. Výhodu ve snaze dosáhnout tohoto cíle vidí v losu, zároveň ale
varuje před soupeři, proti kterým „to Plzeň doma zoufale neumí“ a jmenuje Slavii a
Liberec281.
Deník Sport před startem jarní části ligy vybíral nejofenzivnějšího hráče dosavadního
průběhu soutěže.282 Vycházel přitom z počtu vstřelených gólů, asistencí, přímého podílu na
gólové akci a počtu „extra útočných či klíčových přihrávek – tedy takových, kterou hráč buď
vyřadí defenzivní linii soupeře, nebo vytvoří brankovou příležitost. Každá z kategorií měla
svůj koeficient a ze sečtených bodů pak jako nejofenzivnější hráč podzimu vyšel Sportu Libor
Došek ze Slovácka. Do elitní desítky se pak vešli tři sparťané – Bořek Dočkal, David Lafata a
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Marek Matějovský. Sám Došek, který byl současně po podzimu nejlepším střelcem soutěže,
pak na krále střelců ročníku v rozhovoru s deníkem Sport favorizuje Davida Lafatu.
Kmenových hráčů Plzně i Sparty se týká další článek 283, který vyšel na straně 8 a
primárně je o Mladé Boleslavi. Jedná se o téma hostování hráčů a možnost či nemožnost
nastoupit v proti svému kmenovému klubu ve vzájemném souboji. Konkrétně v Boleslavi se
to na jaře mělo týkat pěti hráčů – Ďuriše, Wágnera a Končala, kteří přišli na hostování
z Plzně, a letenských „hostů“ Skaláka a Vacka. Zatímco s Plzní už bylo dohodnuto, že
fotbalisté do vzájemného zápasu nastoupit nesmí, v případě Sparty se vše mělo upřesnit až
těsně před zápasem284.
Páteční titulní strana nesla titulek „Bude to drama“285, pod nímž byli hráčští zástupci
všech tří vedoucích klubů první ligy (plzeňský Mahmutovič, sparťan Lafata a Hübschman
z Jablonce). Na první straně byla také avizována speciální příloha, magazín Ligový speciál.
Mimo něj, na stranách 2 a 3, je rozhovor s reprezentačním trenérem a dříve koučem
Viktorie Plzeň Pavlem Vrbou286. Ten tvrdí, že je mu jedno, kdo vyhraje titul, a klade důraz na
to, aby české týmy uspěly v kvalifikacích o evropské poháry. S redaktorem probírá kromě
evropských pohárů a reprezentace i právě nadcházející boj o titul. Autor se ho ptá například
na přednosti všech tří klubů z čela tabulky, jeho zkušenosti z Plzně či důležitost zápasu
Jablonce proti Spartě, který byl v plánu ve čtvrtém jarním kole287. Dotýká se i trenéra Sparty
Vítězslava Lavičky, „který byl blízko vyhazovu a musí vědět, že důvěra ze strany vedení je
velmi křehká“ nebo vlivu výpadku Pavla Horvátha ze základní sestavy na hru Plzně.
Nechyběla ani další z anket288, která se ptala na otázku, kdo získá mistrovský titul a
proč. Mezi respondenty byl bývalý trenér Sparty Dušan Uhrin starší, někdejší sparťanský
stoper Jiří Novotný, dále Robert Vágner, který hrával v útoku Plzně, dlouholetý útočník
Hannoveru či Liberce a krátce i obou pražských „S“ Jiří Štajner, trenér Vlastimil Palička,
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který své největší úspěchy slavil v Jablonci a hráčsky krátce působil i v Plzni, trenér a
někdejší obránce Roman Skuhravý a internacionálové Ladislav Vízek a Milan Luhový.
Výsledek ankety vyznívá pro Plzeň, pro niž hlasovala šestice z osmi respondentů. Pro Spartu
byli Dušan Uhrin a Jiří Novotný.
Tématem pro média je stále i Václav Kadlec, s nímž autor rozebírá jeho angažmá
v Německu i příchod do Sparty289. Zajímá ho, zda je Sparta jen přechodnou stanicí, jestli stihl
probrat svou roli s trenérem, jaká pozice na hřišti mu nejlépe vyhovuje či na konkurenci
v útoku Letenských. S odvoláním na německé zdroje i zdroje deníku Sport pak redaktor
upozorňuje, že Kadlec oproti angažmá ve Frankfurtu bude muset na hostování ve Spartě jít
s platem dolů zhruba o padesát procent290.
Redaktor Štěpán Filípek se ve svém komentáři291 soustřeďuje na rozhodčí. Tvrdí, že
faktor rozhodčí „bude hrát klíčovou roli a dít se může ledacos“, a v této souvislosti připomíná,
že v lize „fungují i určitá pravidla, která v předpisech nenajdete“. Podle Filípka „je zjevné, že
si lze v lize vydobýt zvláštní zacházení“. Mluví přitom o systematické „práci“ a jako příklad
uvádí Plzeň, která se „ocitla v přímém podezření“, demonstraci moci s gestem ve stylu
„všechno si líbit nenecháme“ spojuje se Spartou a třetí variantou vydobývání zvláštního
zacházení je jablonecká „mocná postava na vývěsním štítě fotbalové firmy“. „Výsledkem je
buď přímá podpora od sudích v celém zápase či ve stěžejním momentu, fakt, že alespoň
neublíží, nebo – a to je zvlášť pěkná nuance – dokonce pomůžou, i když se to od nich
nežádá,“ píše Filípek.
To vše podle něj vede buď k přímé podpoře rozhodčích, faktu, že alespoň neublíží, či
dokonce pomůžou, i když se to od nich nežádá. „V klíčových zápasech mezi sebou nechť si to
rozdají na férovku,“ píše. Filípek míní, že z toho by plynulo, že „někdo celou soustavu ovládá
nebo kontroluje, přinejmenším z velké části…a má s úspěchem některého z nesmiřitelných
spojený byznys plán“. V této souvislosti nabízí Romana Berbra, „nesmírně pracovitého,
profesně zdatného muže, ale také manipulátora, který rád vyhrožuje a provokuje, aniž by ho
kdokoli usměrnil“ a uvádí, že se oboje naplno projevilo při týdenním soustředění rozhodčích
ve Spojených arabských emirátech, na které byl Berbr pozván a podle Filípka se tak nemělo
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stát. Doslova o něm tvrdí, že „s ním řeší kluby své stížnosti a nasazení arbitrů i delegátů, o
něm se říká, že doporučuje své lidi do jednoho z nich“. Na závěr upozorňuje, že deník Sport
bude rozhodčí a dění kolem nich pečlivě sledovat.
Negativní zmínku o Spartě pak zaznamenáváme v případě článku o novinkách, které
pro jarní část nejvyšší liga zavádí292. Plánované utkání o česko-slovenský superpohár, tedy
zápas mezi českým a slovenským ligovým šampionem, totiž „dostalo těžkou ránu, a to v
podobě utkání Evropské ligy mezi Slovanem a Spartou, které skončilo skandálním střetem
mezi fanoušky obou týmů.“
Příloha Liga na víkend má na své první straně materiál s titulkem „7 klíčů k titulu“293,
kdy ke každému ze tří hlavních adeptů na mistrovský titul shromáždil sedmičku důvodů, proč
právě onen tým by měl pohár pro vítěze ligy získat. U Plzně vybrala redakce domácí stadion,
zvláštní motivaci v podobě získání titulu pro vážně nemocného spoluhráče Mariána
Čišovského, velkou konkurenci v útoku, zkušenost s bojem o titul, Václava Pilaře a Milana
Petrželu, na které bylo na podzim nejvíc penaltových faulů, účinné rohové kopy a fakt, že
Viktoria Plzeň nejčastěji ze všech mužstev v lize vstřelila první gól zápasu.
Dále zde redaktor uvažuje nad tím, zda Viktoria Plzeň vyrovná rekord Sparty294, tedy
vítězství ve všech patnácti domácích zápasech v ročníku, čehož Sparta docílila v mistrovské
sezóně 2013/14. Výhodu ve snaze dosáhnout tohoto cíle vidí v losu, zároveň ale varuje před
soupeři, proti kterým „to Plzeň doma zoufale neumí“ a jmenuje Slavii a Liberec295.
Spartu oproti tomu favorizují na titul spolupráce Davida Lafaty a Bořka Dočkala,
podobně jako u Plzně silná konkurence v ofenzívě, motivace trenéra Lavičky udržet se na
postu trenéra, jen bod ztráty na Plzeň, nejlepší obrana v lize, nejvíce bodů ze všech mužstev
ze soupeřových hřišť a zápas proti Západočechům na domácím trávníku.
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Dvojstrana s titulkem „Tři týmy na jeden titul“296 podrobně statisticky rozebírá
podzimní účinkování tří vedoucích týmů v lize. V rubrice Moje kolo se pak redaktor Jakub
Konečný zamýšlí nad tím, zda vyrovná Plzeň rekord Sparty v počtu vítězných domácích
zápasů v jedné sezóně, odpověď však v textu nakonec nenabízí. V prvním jarním kole je pak
z hráčů zvědav nejvíce na sparťanskou posilu Herolinda Shalu297.
Před úvodním kolem jarní části pak nechybí tradiční přehled zápasů i s tipy na
výsledky. Sport tipoval, že jak Plzeň proti Českým Budějovicím, tak Sparta proti Příbrami své
zápasy zvládnou a vyhrají (4:0, respektive 3:0).

4.5.4 Shrnutí

Zimní měsíce jsou specifické tím, že se mění i skladba sportů a fotbal dostává
konkurenci právě v podobě sportů zimních. To se projevilo v obsahu jednotlivých vydání
deníku Sport, opět v souladu s teorií o zpravodajských hodnotách.
„Ať už je to cokoliv, všechno, co působí neočekávaně, kuriózně nebo senzačně,
zvyšuje zpravodajskou hodnotu události,“298 píše ve svém textu, v němž dále rozpracovává
Schulzovu teorii zpravodajských hodnot ze 70. let, Ruβ-Mohl. Řeč je v tu chvíli o faktoru
dynamiky. V tomto případě „přetlačí“ svým významem zpráva o úspěších českých
sportovkyň kritérium geografické blízkosti, když se dostane před domácí fotbalovou ligu i
přesto, že se závody konaly v Norsku, respektive USA. Pochopitelně zde hrají výraznou roli i
faktory popularity či kulturní blízkosti, kdy úspěchy českých zástupců na světové úrovni jsou
pro české čtenáře atraktivní.
Speciálně pro sportovní žurnalistiku ale může platit i faktor valence299, kdy jde o dobré
a špatné zprávy. Podle tohoto aspektu se do médií dostávají ve větší míře zprávy negativní,
ale vysokou zpravodajskou hodnotu mají i zprávy pozitivní. A články o medailových
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umístěních české ženské biatlonové štafety a slalomářky Šárky Strachové bezesporu takovými
zprávami byly.
V úterý z hlediska hodnoty zprávy opět zapůsobila dynamika, ještě přesněji dimenze
překvapení300. Tentokrát šlo o nečekanou rezignaci Zdeňka Ščasného na pozici trenéra
prvoligových fotbalistů Teplic. Ve čtvrtek a v pátek pak už ligový fotbal získává zpět prioritu.
Trochu překvapivěji se jeví, že česká liga neměla výsadní postavení ve středu, kdy se
do popředí dostala Liga mistrů, jež dospěla do své osmifinálové fáze, a redakci zaujal šlágr
mezi Paris St. Germain a Chelsea (1:1).
Celkem v deníku Sport ve sledovaném časovém úseku vyšlo třiadvacet relevantních
textů a převahu v nich tentokrát měl pražský klub, jenž byl hlavním tématem článku v sedmi
případech, zatímco Západočeši pouze ve dvou, čtrnáctkrát se pak v materiálech vyskytly ve
větší míře oba kluby. V MF DNES se většina článků zabývá oběma kluby, konkrétně čtyři
z osmi. Po dvou je pak zaměřeno na Plzeň, či Spartu.
Při takovém nepoměru vyvstává otázka, do jaké míry může hrát roli gatekeeping. Bylo
před jarní částí sezóny, před níž byl v tabulce jednobodový rozdíl mezi Plzní a Spartou coby
dvěma vedoucími týmy, do jarních bojů v evropských pohárech také ani jeden z těchto týmů
nepostoupil, nezdá se tak, že by se jednomu, či druhému celku mělo dostávat zvýšené
pozornosti. Onen rozdíl lze přičíst především Václavu Kadlecovi, jehož návrat z Frankfurtu
do Sparty byl v těch dnech definitivně dotažen, a Sport mu věnoval hned šest ze sedmi
článků, v nichž se zabýval převážně či výhradně Spartou.
Vybíráním zpráv se s odkazem na bádání sociologa Davida M. Whitea či mediální
teoretičky Pamely Shoemakerové zabývá Tomáš Trampota301 a píše i to, že celým procesem
až po konečné zveřejnění nějaké informace prochází řada gatekeeperů. Z pozice vzdáleného
pozorovatele, který nemá možnost být přítomen přímo v redakci deníku a celý proces
podrobně sledovat, je složité určit, do jaké míry upřednostňovali redaktoři či editoři toto téma
před jinými sportovními věcmi. Ve většině případů však tentokrát každopádně odpadá role
tiskové kanceláře, která vydá zprávu o přestupu, ale další materiály, v tomto případě například
anketu, rozhovor či materiál o hráčově platu, jsou pak už dílem redakce deníku.
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Pochopitelně jsou zde aspekty, které toto množství opodstatňují, tedy fakt, že Václav
Kadlec patřil v té době do reprezentačního A-týmu a to, že se vracel do českého prostředí ze
zahraničí, což většinou vyvolává větší zájem veřejnosti.
Čtrnáct materiálů Sportu pojednávajících současně o Plzni i Spartě by se dalo rozdělit
do několika podskupin. Většinu tvoří publicistické materiály redaktorů Sportu. Ve dvou jde o
srovnání útočníků Mahmutoviče a Lafaty, přičemž první se jeví jako nestranný, když u obou
shrnuje jejich plusy i mínusy, druhý je pak rozhovorem, v němž otázky respondentovi působí
jako spíše negativně laděné vůči Mahmutovičovi. V tomto případě by se dalo minimálně
spekulovat o možné předpojatosti, když se zdá, že jeden z aktérů je oproti druhému kladenými
otázkami znevýhodňován. Tuto formu biasu ve své práci zohlednili D´Alessio a Allen302,
podle nichž jde o tzv. statement bias, tedy zaujetí stanoviska, v němž je právě jedna ze stran
zvýhodněna na úkor druhé.
V dalších třech materiálech Sport z různých pohledů srovnává trojici vedoucích týmů,
která si to podle deníku rozdá o titul. Sparta, dle redaktora Jakuba Konečného, vychází ze
srovnání, jak jsou na tom kluby před jarní částí, oproti Plzni, kterou měli na starosti Karel
Häring a Jan Vacek, hůře ve dvou ze tří hledisek. Pro všechny tři pak nachází autoři sedm
důvodů, proč by právě ten či onen tým měl vyhrát titul, třetí z textů pak je čistě statistický.
Anketa, jejímž tématem je otázka na vítěze ligy, se může znovu jevit jako mírně
nevyvážená, když tři ze sedmi respondentů v minulých letech byli spojeni i se Spartou,
zatímco s Plzní jen dva (ve druhé z anket, která v tomto období ve Sportu vyšla, byl však zase
mezi dotazovanými jen jeden Plzeňák, Sparta zastoupení neměla).
Dvojice rozhovorů nic nestandardního vůči oběma klubům v redaktory kladených
otázkách nepřinesla a rubriky s názory fotbalových odborníků nejsou příliš relevantní. Zbývá
tak poslední text, kterým je redaktorský komentář rozebírající situaci mezi rozhodčími před
začátkem jarní části ročníku. Plzeň a Spartu však jmenuje jen jednou, Západočechy ve spojení
s tím, že se „ocitli v přímém podezření“ v souvislosti s tím, že si lze v lize systematickou
„prací“ vydobýt zvláštní postavení, na Letenské by pak podle něj seděla „demonstrace moci a
gesto ve stylu ,Všechno si líbit nenecháme´“. Jinak je text spíše kritikou Berbra s Damkovou
bez žádné další přímé narážky na jeden či druhý sledovaný klub.
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Na titulní strany se ligový fotbal tolik neprosazoval, Sparta zde byla hlavním tématem
jednou, díky návratu útočníka Václava Kadlece, plzeňský fotbalista se dostal na titulku také
jen jednou, když Sport avizoval v pátečním vydání souboj tří týmů o titul a každý z nich na
hlavní fotografii reprezentoval jeden z hráčů. V menších avízech je pak na úvodních stranách
Sportu dvakrát připomínán materiál o Spartě, dvakrát o Plzni a jednou o obou týmech. Mírně
navrch tak na úvodních stranách deníku Sport měla Sparta nad Plzní. Na titulní strany MF
DNES se fotbal výrazněji nedostal.

4.6 Květen 2015
4.6.1 Hlavní témata analyzovaných textů

Česká fotbalová nejvyšší soutěž nebyla i přes svůj blížící se závěr začátkem května
pro sportovní média a rubriky tématem číslo jedna. Důraz byl jako každoročně kladen na
hokejový světový šampionát, který v roce 2015 navíc pořádala česká města Praha a Ostrava.
Ve fotbalové lize se blížil druhý vzájemný zápas Sparty Praha a Viktorie Plzeň a
pozornost mu byla věnována už několik dní před výkopem. Do závěru soutěže zbývala čtyři
kola a rozdíl mezi oběma týmy na prvním a druhém místě byl tři body ve prospěch
Západočechů. Dalších šest bodů zpátky byli v tu chvíli fotbalisté Jablonce.
Zápas tak samozřejmě byl propírán ze všech možných úhlů v obou sledovaných
médiích. Vděčným tématem bylo angažování španělského rozhodčího Borbalána, k němuž se
v obou denících vyjadřují spíše kriticky, a to především v souvislosti s nedůvěrou v české
arbitry.
Z různých pohledů je jak v MF DNES, tak ve Sportu zpracována rivalita mezi oběma
celky. Mladá fronta se jí věnuje přímo v samostatném článku a srovnává ji s rivalitou mezi
Spartou a Slavií. V obou periodikách je řeč o Davidu Limberském a jeho nepříliš dobrém
vztahu se sparťanskými fanoušky. Mladá fronta si pak analogicky k plzeňskému obránci
vybírá jako téma i Lukáše Váchu, který na sebe často upozorňuje svojí kontroverzní aktivitou
na sociálních sítích.
Předzápasové materiály doplňují v obou listech i články o některých dalších
jednotlivcích z obou táborů, například o sparťanském brankáři Štěchovi, kterému se věnuje
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MF DNES, taktéž letenském Krejčím, jenž zaujal Sport, případně Kovaříkovi z Plzně, o
kterém se čtenář může dočíst v obou denících. Sport se pak zabývá i oběma trenéry a ještě
před zápasem je pro něj tématem i fakt, že se čeští fotbalisté v poslední době příliš
neprosazovali v zahraničních klubech.
Po zápase přišla řada na hodnocení, na němž se MF DNES i Sport v zásadě shodly, a
to i na určování nejlepších a nejhorších hráčů v obou celcích. Může překvapit na první pohled
vyrovnanější hodnocení obou týmů u Mladé fronty, ale je potřeba přihlédnout k tomu, že
Sport má na rozdíl od MF DNES desetistupňovou škálu, a tudíž i výsledný rozptyl
v hodnocení může být vyšší.
Sport i Mladá fronta DNES se shodly na tom, že Plzeň už má mistrovský titul na
dosah a především Sport ve svých publicistických materiálech pražský klub kritizuje. Naopak
chválí hlavně trenéra Plzně Koubka a španělského rozhodčího Borbalána. V souladu
s hodnocením hráčů se pak pozitivních řádků a odstavců dočkal v obou denících i Roman
Hubník.

4.6.2 MF DNES

Jedním z prvních témat, která zaujala sportovní redakci MF DNES, byla volba
zahraničního rozhodčího k řízení zápasu mezi Spartou a Plzní. Autor článku „Češi to neumějí,
nebo se bojí? Hit roku bude pískat Španěl“303 si klade otázku, proč nejlepší český rozhodčí
Pavel Královec píská „jen“ zápas Viktorie Žižkov, zatímco duel o špičku tabulky má být
svěřen zahraničnímu sudímu. Připomíná, že to není poprvé, kdy je rozhodčí z jiné země
pověřen řízením domácího zápasu a vyjmenovává dosavadní případy. Prostor k vyjádření
názoru na toto téma dává jak zástupcům obou klubů, tak vedení FAČR. Sám mluví o
schizofrenii v českém fotbale a o tom, že „tady pořád něco někomu smrdí“.
Druhý den se v MF DNES zaměřují na rivalitu obou soupeřů304. Je srovnávána s tou
mezi pražskými celky Slavií a Spartou, přičemž rozdíl redaktor vidí v tradici na jedné straně,
to je případ právě pražských „S“, a rivalitě na základě aktuální vyrovnanosti soupeřů, tedy
303
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v dané sezóně Sparty a Plzně. Teorii potvrzují zástupci obou znesvářených klubů a autor
nachází obdobné příklady i v zahraničním fotbale.
S blížícím se termínem zápasu nabírala na intenzitě i četnost článků týkajících se
tohoto střetnutí. Na přetřes přišlo opět téma rozhodčích, tentokrát v podobě celostránkového
rozhovoru s tehdejší předsedkyní komise rozhodčích Dagmar Damkovou305. Článek se věnuje
zejména volbě zahraničního arbitra pro zápas Sparta – Plzeň, o které Damková mluví jako o
výjimečném opatření a s přihlédnutím k vyrovnané situaci na čele tabulky o nutnosti měnit
plány. Jako důvod zvolení španělského sudího přitom uvádí tlak na české rozhodčí. Damková
ale čelí i otázkám na svůj vliv, nadržování rozhodčích silnějším týmům či komunikaci
s médii, řeč byla i o konkrétních rozhodčích a možnosti zavedení videorozhodčích.
Dalším velkým materiálem v den zápasu byl článek „Tři, dva, jedna…finále!“306 Píše
se zde o zápase dvou nejlepších týmů posledních let, souboji útočné jedničky české
reprezentace v osobě sparťanského útočníka Davida Lafaty a slovenské brankářské jedničky,
kterou byl plzeňský Matúš Kozáčik. Redaktor připomíná vzájemné souboje obou fotbalistů i
to, že Kozáčik má za sebou kromě slávistické i sparťanskou minulost.
Stranu doplňují menší články. První z nich je o sparťanském záložníkovi Lukáši
Váchovi307 a poukazuje na jeho působení na hřišti i na sociálních sítích. Vzpomíná jeho tweet
namířený proti plzeňskému záložníkovi Václavu Pilařovi, čímž si „rozházel“ i
reprezentačního trenéra Pavla Vrbu. Na druhou stranu ale připomíná i fakt, že jeho branka do
sítě švýcarského Bernu patřila do výběru 10 nejhezčích v základních skupinách Evropské
ligy.
Jako protipól k Váchovi představuje MF DNES Davida Limberského308, plzeňského
obránce s vítězným charakterem, který ale dává najevo i „rýpáním“ do soupeře, na což
negativně reagují sparťanští fanoušci. Na závěr se redaktor ptá, jaký vliv bude mít na
Limberského pískot fanoušků v nadcházejícím utkání.
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Druhou dvojicí článků jsou materiály o sparťanském brankáři Marku Štěchovi309 a
plzeňském záložníkovi Janu Kovaříkovi310 jako hráčích, kteří v první polovině soutěže příliš
nenastupovali, ale na jaře patří k důležitým článkům svých celků.
Góly Jana Holendy a Romana Hubníka zvítězila Plzeň na Letné 2:0 a odskočila
Pražanům tři kola před koncem na rozdíl šest bodů. Na to zareagovala Mladá fronta ve svém
pondělním vydání článkem „Titul? Plzni bude slušet“311, kde zisk mistrovské trofeje považuje
pro Západočechy za „skoro jistý“ a rozebírá důvody plzeňského vítězství a v závěru i
sparťanské nezdary.
MF DNES ohodnotila výkon jednotlivých fotbalistů, a to klasicky po svém na „školní“
stupnici od jedné do pěti. Sparťané získali průměrnou známku 2,42, přičemž nejlépe zahráli
Kadeřábek a Konaté (přišel na trávník v 54. minutě za Krejčího) s hodnocením 1,5. Nejhorší
v rudém dresu byla stoperská dvojice Brabec, Holek s hodnocením 3,5. Plzeňský průměr
vyšel redakci na 2,27. Nejvíce ji zaujal stoper Hubník, jenž zahrál na jedničku, nejslabším
článkem byli „trojkaři“ Rajtoral, Pilař a Hořava.
Spartou se podrobněji deník zabývá v článku s titulkem „Nová Sparta? Po sezóně bude
vábit Rosického se Sivokem“312. A začíná v podstatě stejně jako předchozí materiál, akorát
z opačného pohledu, a sice konstatováním, že „titul je (pro Spartu) nejspíš v trapu“, vzápětí
pak vytyčuje základní úkoly pro Letenské, a sice udržet druhé místo (po 27. kole měli
sparťané tříbodový náskok na třetí Jablonec) a sehnat posily. V souvislosti s tím píše
především o záložníkovi Tomáši Rosickému, který měl před koncem smlouvy s Arsenalem
Londýn. Taková akvizice by podle redaktora byla „terno a majstrštyk“, pozitivně pak hodnotí
i sparťanský zájem o stopera Tomáše Sivoka, neboť Spartě se dle něj hodí i vůdce obrany. Na
přetřes přichází i otázka sparťanské budoucnosti trenéra Zdeňka Ščasného, i v souvislosti o
zájem z Letné o zahraničního kouče, či možný příchod Tomáše Požára na post sportovního
ředitele.
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Díky svému výkonu na Spartě se samostatného článku dočkal plzeňský obránce
Roman Hubník313. Redaktor vyzdvihuje jeho výkon jak v obraně, tak v útoku a připomíná i
jeho dřívější sparťanské angažmá.
I rubrika Názory tentokrát patřila fotbalu a zápasu Sparty proti Plzni. Už z titulku
„Vypůjčený sudí, ,hovada´ a český fotbal v kursu“314 je patrné, o čem se novinář Jan Palička
rozepsal. Píše o vzájemně rivalitě a provokacích obou táborů, angažování španělského
rozhodčího i o tom, že česká fotbalová liga „na chvíli zastínila prvotřídní hokejový
šampionát“. Hlavním smyslem článku ale zřejmě je srovnání „cest“ obou klubů, kdy Plzeň
byla blízko zisku titulu i bez dříve klíčových postav trenéra Pavla Vrby a kapitána Pavla
Horvátha. Zato Sparta podle Paličky „kráčí po špatné cestě a musí najít klid a ztracenou
rovnováhu“. Redaktorovým přáním ale je, aby rivalita a výkony Plzně a Sparty přinesla
úspěchy na evropské úrovni a to nejen ve fotbale klubovém, ale i reprezentačním.

4.6.3 Deník Sport

Také v deníku Sport v těch dnech hrál hlavní roli hokej a světový šampionát. Ani na
titulní strany se v prvních dvou sledovaných dnech nadcházející zápas výrazněji neprosadil.
Zato přišlo hned ve středu 6. května na přetřes téma zahraničního rozhodčího315. Autor
vidí jako důvod tohoto kroku, který vymyslel předseda FAČR Pelta a zprostředkovala
předsedkyně komise rozhodčích Damková, snahu zklidnit situaci a míní, že čeští sudí si
oddechnou, že tento zápas nemusí rozhodovat, přičemž poukazuje na to, že „na jaře hromadí
chyby“. Přináší dokonce prohlášení nejmenovaného rozhodčího, že mezi nimi panuje hrůza,
aby ten zápas nedostali. Český sudí podle deníku „může odrovnat v současné atmosféře
otevřeného boje mezi Spartou a Plzní, který se z velké části zakládá na podezření ze
zákulisního ovlivňování zápasů“. Sport už se pustil i do pátrání po zatím utajeném jméně a
zúžil výběr na čtyři možnosti, mezi kterými byl i rozhodčí Borbalán, který se nakonec
opravdu v sobotu objevil na letenském trávníku. Prostor dostává kromě Pelty s Damkovou i
zástupce Sparty, názor Plzeňských se ve středečním vydání Sportu neobjevuje.
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Hned pod článkem se ale objevuje komentář šéfredaktora deníku Sport Lukáše
Tomka316. Podle něj má angažování zahraničního rozhodčího dvě strany. Na té první, které se
věnuje podstatně rozsáhleji, vidí především osobu Romana Berbra a v souvislosti s ním
zpochybňuje i záruku férového vedení zápasu španělským sudí, když připomíná jeho výrok o
tom, že „Damková umí díky konexím na UEFA (Evropská fotbalová asociace) ovlivnit i
zahraniční sudí“. Na druhou stranu tvrdí, že je možná v angažování zahraničních sudích
opravdu cesta, a přichází s nápadem zaplatit Německému fotbalovému svazu, aby českou
nejvyšší fotbalovou ligu pískali bundesligoví rozhodčí do doby „než se tu nastaví normální
prostředí“. Jedním dechem pak upozorňuje na to, že ačkoliv za českými hranicemi se občas ve
fotbale také objeví „podivnosti, na rozdíl od Česka bývají v zárodku rázně šetřeny i
potrestány.“
Menší prostor dostávají na kraji stejné strany tři krátké materiály. První o Marku
Matějovském ze Sparty317, jemuž hrozilo, že ze zdravotních důvodů o zápas proti Plzni přijde,
což by podle autora, odvolávajícího se na statistiky, byla pro Pražany vážná ztráta. Tématem
ke stručnému článku je i David Limberský a averze sparťanských fanoušků vůči plzeňskému
obránci318. Třetí materiál je znovu se sparťanskou tématikou a věnuje se Martinu Nešporovi319
a tomu, že se letenský útočník po dlouhodobých zdravotních potížích „vrací ve slibné formě“,
což podpořil statistickými údaji ze sparťanské juniorky.
Následující dvoustraně vévodí Ladislav Krejčí s Janem Kovaříkem pod titulkem
„Jednou jsi dole, jednou nahoře“. V části o Krejčím320 hledá redaktor důvody jeho zhoršující
se formy. Spekuluje o tom, jestli je to touhou po zahraničním angažmá, zároveň ale
upozorňuje, že to nemusí přijít, pokud nezačne Krejčí hrát lépe ve Spartě. V přehledu pak
ještě vyjmenovává Krejčího herní problémy.
Naopak pozitivní směrem k plzeňskému Kovaříkovi je komentář redaktora Jana
Vacka321, který záložníkovi věnuje i větší materiál322, v němž připomíná fotbalistovo
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podzimní trápení a vyzdvihuje rostoucí jarní formu poté, co dostal více šancí i zásluhou
marodky Západočechů.
Krejčího se ještě týká anketa323, v níž se deník Sport ptá, zda má být tento fotbalista
pro zápas s Viktorií Plzeň vynechán ze sestavy. Respondenty byli bývalí hráči Sparty Roman
Vonášek, Martin Frýdek, Jiří Novotný a Vratislav Lokvenc. První dva jmenovaní tvrdí, že ne,
druhá dvojice nechává rozhodnutí na sparťanském trenérovi.
Poslední článek středečního vydání deníku Sport věnující se sobotnímu duelu Spartě
proti Plzni je o Danielu Křetínském324, majiteli pražské Sparty, který ve studiu televizní
stanice Prima Cool během fotbalového utkání Ligy mistrů řekl, že je připraven Spartu dále
dotovat. A to i přesto, že se Pražané během jeho jedenáctiletého působení na Letné jen
dvakrát probojovali do Ligy mistrů a finanční ztráta klubu v té době už přesáhla miliardu
korun. Místo finančního hlediska si však posteskl nad sportovními výsledky Sparty.
Ve čtvrtek se sobotní zápas dostal na titulní stranu jen ve formě upozornění na články
uvnitř listu o trenérech obou týmů Zdeňkovi Ščasném a Miroslavu Koubkovi, které deník
Sport na „titulce“ uvádí jako „mistr konfliktů vs. workholik“.
O mistrovi konfliktů, ale také velkém šéfovi, hovoří i titulek samotného článku o
Ščasném325. Redaktor se vrací v čase zpátky a vzpomíná, jak po několika konfliktech
s rozhodčími na čas zanevřel na český ligový fotbal. Jeho ochotu jít do konfliktu demonstruje
i na situaci v Teplicích, kde po neshodách s obchodním ředitelem klubu dobrovolně skončil,
či na tom, jak „zametl“ ve Spartě s klubovou ikonou Jiřím Novotným. Řeč není však jen o
impulzivnosti kouče Ščasného, ale i o jeho vůdčích a psychologických schopnostech. Vše
doplňuje i rozhovor se Ščasným326, v němž se redaktor kouče Sparty ptá na taktiku
v sobotním zápase proti Plzni, zdravotní stav hráčského kádru či španělského rozhodčího.
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Druhou část dvoustrany o trenérech tvoří článek o Miroslavu Koubkovi327. I tady se
autor vrací do minulosti, konkrétně do roku 2010, kdy Koubek vedl Baník Ostrava a jeho klub
přišel o titul až kvůli inkasované brance v závěru duelu proti Mladé Boleslavi. Redaktor pak
připomíná peripetie, které Koubka provázely ve Slavii či už zmíněné Boleslavi až do chvíle,
kdy usedl na plzeňskou lavičku. Autor vyzdvihuje především Koubkovu autoritu, ale
připomíná i konflikty, které pod jeho vedením vznikly v Boleslavi, kde měl ovšem, jak si
redaktor také všímá, podobné problémy i Ščasný.
Je tu i článek, v němž se vyjadřuje plzeňský Václav Procházka328. Je řeč i o
podzimním vzájemném zápase Plzně a Sparty, který zvládli lépe Západočeši, ale také o
některých z posledních utkání obou týmů, v nichž Plzeň dvakrát body ztratila a naopak Sparta
jejich zaváhání využila.
„Ten, co vyloučil Ujfalušiho“329 je titulek článku o rozhodčím Borbalánovi, jemuž byl
zápas prvních dvou celku tabulky svěřen. Jméno přitom nebylo ještě ani před uzávěrkou
čtvrtečního vydání oficiálně potvrzeno, ve Sportu ale upozorňují, že španělská strana ho
zveřejnila, a podrobně se dívají na jeho dosavadní působení v probíhajícím ročníku španělské
nejvyšší soutěže.
Ostatní materiály už jsou v tradiční fotbalové příloze Liga na víkend. V ní je zápas
rozebírán z pohledu standardních situací330 a lépe z něj na základě statistik vychází Plzeň,
autor ale poukazuje na to, že oba celky mají ve svých řadách specialisty na standardky. Text
doplňuje podrobný grafický rozbor branek obou týmů, které padly buď přímo ze standardních
situací, nebo po jejich zahrání.
Rubrika Moje kolo tentokrát patří redaktorovi Jakubu Konečnému331. Ten tvrdí, že
Sparta musí vyhrát, a ptá se, jestli to zvládne, na což si následně dvoucestně odpovídá – na
jednu stranu upozorňuje na zimní dění ve Spartě, tedy „rozpačité potvrzení kouče Lavičky ve
funkci, nebo nepřesvědčivé počínání na přestupovém trhu“, navrch přidává nezdar v úvodním
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zápase Sparty po změně trenéra. Díky dvojnásobnému zaváhání Plzně však „sparťané dostali
nečekanou šanci napravit sezónu, v níž zpackali v podstatě vše, co mohli“. Skeptický je vůči
rozhodčímu, jehož výkon se podle něj po zápase bude zpochybňovat, „protože český fotbal
dospěl do stádia, kdy se bude minimálně jedna strana cítit poškozená, ať už tuzemské El
Clásico dopadne jakkoliv“. Na závěr tipuje výsledek 1:0 pro Spartu a spokojenost obou celků
(Plzeň v podzimním vzájemném zápase vyhrála 2:0, a tak by měla lepší vzájemnou bilanci,
která je po 30. kole při rovnosti týmů prvním rozhodovacím kritériem).
Po státním svátku a současně v den utkání už se duel na titulní stranu dostal. Vévodili
jí Pavel Kadeřábek za domácí a Jan Kovařík reprezentující hostující celek a velký titulek
„Bitva o titul“332. Úvodní strany vydání sice opět patřily hokeji, Češi o den dříve na světovém
šampionátu přehráli Rakousko 4:0, šlágr českého fotbalového jara si ale i tak našel svůj
prostor.
Tématem obsáhlého úvodního materiálu je přesný výsledek zápasu333. Autor opět
nabízí myšlenku, zda by při výsledku 1:0 pro Spartu, z důvodů, které byly výše popsány,
mohly být spokojeny oba týmy. V článku se objevují klasická témata – srovnávání zápasu
Sparta – Plzeň s derby pražských „S“, které u redaktora vyznívá pro první ze jmenovaných
zápasů, angažování španělského rozhodčího, jež „superšlágru dodává punc českého El
Clásika“, faktory, které po posledním kole rozhodnou při rovnosti bodů. Západočechům by
zdánlivě mohla vyhovovat i porážka 1:0, to ale Plzeňští ústy trenéra Koubka a hráčů
Limberského a Procházky v textu odmítají. Sparťané Dočkal a Lafata zase nemají v plánu
nahánět skóre a snažit se za každou cenu vyhrát alespoň 3:0, což by překlopilo vzájemnou
bilanci s Viktoriány na jejich stranu. Autor si ale všímá jednoho faktoru, který na rozdíl od
postavení v tabulce hraje pro Pražany. Je jím domácí stadión, kde Sparta z posledních 29
zápasů nevyhrála pouze jeden. Nechybí ani připomínka, že zde v aktuální sezóně sparťané
nad Plzní už vyhráli v zápase o Superpohár 3:0. K článku jsou přidány hráčské statistiky a
předpokládané sestavy.
Na další straně zpovídá redaktor sparťanského obránce Jakuba Brabce334. Otázky
směřují spíše na negativní témata, jako jsou Brabcovy slabiny, zdravotní potíže fotbalistů
332

BITVA O TITUL. Deník Sport. 2015, 63(9. 5.), 1.

333

KONEČNÝ, Jakub. 1:0? Sparta by to brala. Plzeň ne. Deník Sport. 2015, 63(9. 5.), 16.

334

PODROUŽEK, Jan. Přesně na to jsme čekali. Deník Sport. 2015, 63(9. 5.), 18.

96

Sparty, nutnost nastupovat na jiné než obvyklé pozici či situace ve Viktorii Žižkov, kde on a
trenér Ščasný dříve působili. V doplňujícím materiálu pak autor rozebírá, jak důležitý rok
2015 pro Brabce je, když se během něj oženil, bojuje se Spartou o titul, brzy ho čekal
evropský šampionát fotbalistů do jednadvaceti let a s manželkou čekali v létě narození
potomka.
Plzni se deník Sport věnuje v článku, kde řeší, zda v jejím útoku od začátku nastoupí
Aidin Mahmutovič, nebo Jan Holenda, přičemž jde především o statistické srovnávání obou
fotbalistů335.
V anketě336 se deník Sport ptá čtyř osobností z fotbalového prostředí, jak ligový šlágr
dopadne. Mezi tázanými jsou spíše lidé spojení s Plzní, její bývalý útočník Robert Vágner a
někdejší trenér Stanislav Levý, Spartu reprezentuje kouč Dušan Uhrin starší, čtvrtým
respondentem pak je Vlastimil Palička, i on krátce hráčsky působil v západočeské metropoli.
Výhru Sparty tipuje jen Uhrin, ostatní hádají, že Plzeň neprohraje.
Komentář Štěpánka Filípka337 se věnuje hráčským kádrům obou klubů. Všímá si, že
žádný z plzeňských hráčů se během pěti let, kdy se Západočechům dařilo, v zahraničí trvale
neprosadil. Jedinou naději vidí ve Vladimíru Daridovi. Několik hráčů Sparty se sice v cizině
prosadilo, šlo však o zahraniční fotbalisty. Na obou stranách nachází hráče, kteří zatím
nenaplnili svůj potenciál. Vidí sice objektivní důvody tohoto trendu jako zdravotní problémy
či třeba změnu trenéra, ale příčina je podle něj především v nepřipravenosti na vyšší nároky.
Vadí mu, že v českém prostředí se málokdy říká pravda a že ji je málokdo ochoten přijmout.
Připouští ale, že je možné, že čeští hráči na zahraniční konkurenci prostě nemají a jako
jediného konkurenceschopného hráče z aktuálních kádrů Plzně a Sparty vidí letenského
obránce Pavla Kadeřábka.
Plzeň vyhrála na Spartě 2:0 a tři kola před koncem soutěže měla na prvním místě na
pražský celek šestibodový náskok. Na titulní straně nedělního vydání Sportu vidíme u titulku
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„Už sahají po titulu“338 fotografii radujících se plzeňských fotbalistů. V krátkém textu je pak
shrnuto, že z dramatických dostihů sešlo a že Plzeň se výrazně přiblížila titulu.
V titulku k hlavnímu článku o zápase ve znění „Exsparťané posunuli Plzeň k titulu“ 339
pak autor akcentuje fakt, že se o vítězství Plzně postarali fotbalisté, kteří dříve oblékali
sparťanský dres. Svými góly ve druhém dějství jej totiž zařídili Jan Holenda a Roman
Hubník. Na obhajobu titulu může, jak píše už v perexu, Sparta zapomenout, naopak „si musí
hlídat druhé místo před dotírajícím Jabloncem“ a poznamenává, že v případě vítězství může
Plzeň slavit už po dalším kole. Samotný článek pak je reportáží z utkání doplněnou o
komentáře trenérů Ščasného a Koubka.
Je tu i zápasové hodnocení. Sparťané odehráli utkání s průměrnou známkou 4,92 na
hráče, přičemž nejlépe byl hodnocen pravý obránce Kadeřábek (7) a nejhůře stoper Brabec (3)
a útočník Kadlec (3). Plzeň získala průměrnou známku 6,45. Nejlepším Západočechem byl
podle Sportu obránce Hubník, který získal nejvyšší možnou desítku a logicky byl i mužem
utkání, trojice Rajtoral, Hořava, Vaněk pak zahrála nejhůře (5). Autorovi se líbilo vystoupení
fanoušků, když oba tábory ohodnotil na desetibodové škále devítkou.
K rozhovoru si redaktor pozval sparťanského obránce Holka340. Ptá se ho na situaci
před prvním plzeňským gólem, zda je rozhodnuto o titulu, a když fotbalista říká, že si to Plzeň
uhlídá, také na to, jestli Sparta o titul přišla v zápase s Plzní, nebo Holka spíš mrzí předchozí
nevydařené zápasy. Dále jej zajímá, co chybí Spartě oproti minulému úspěšnému ročníku a na
závěr se ptá na výkon španělského rozhodčího.
Na téže dvoustraně jsou ještě dva články. Hubníka se redaktor ptá na průběh zápasu
včetně nepříliš vydařené první půle, na Hubníkův osobní pocit z utkání i na to, co by se
muselo stát, aby Plzeň titul nezískala341. Hlavním sdělením poznámky Jana Vacka342 pak je
klíčová role trenéra Miroslava Koubka v zápase, především díky tomu, že do základu postavil
Jana Holendu místo Aidina Mahmutoviče.
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Na dalších stranách najde čtenář podrobnější hodnocení jednotlivých hráčů, které
víceméně koresponduje se známkováním. Je tu i rozhovor s Davidem Limberským343, který se
týká opět hodnocení zápasu a možnosti rozhodnout o titulu hned v dalším utkání. Točí se i
okolo sparťanských fanoušků, jejichž pokřikům a pískání směrem ke své osobě plzeňský
obránce během duelu na Spartě čelil.
Stejně jako před utkáním má i bezprostředně pro něm pozornost i španělský rozhodčí
David Fernández Borbalán. Sport i za pomoci bývalého českého rozhodčího Ivana Grégra
jeho výkon hodnotí vesměs pozitivně344.
K samotnému zápasu se vyjadřují i dva experti – trenéři Dušan Uhrin starší345 a
Vlastimil Palička346. První z nich vidí příčiny porážky Sparty ve výkonu Matějovského,
střídání Krejčího a v tom, že Spartě nešly standardní situace, na druhé straně ocenil hru Plzně
v obou šestnáctkách a rozdíl byl podle něj v obráncích na obou stranách. Liga je podle něj po
tomto zápase rozhodnutá. Palička neváhá kritizovat i Plzeň, třeba defenzivní schopnosti
Františka Rajtorala. Naopak chválí sparťanskou levou stranu či Krejčího. Přesto si myslí, že
Plzeň bude mistrovský titul slavit už po dalším kole.
I po víkendu dostal přednost hokej, Češi na mistrovství světa porazili Německo a před
posledním utkáním základní skupiny byli ve hře o druhé místo v tabulce.
Fotbalová liga se prosadila až na dvacátou stranu pondělního vydání deníku Sport.
Pozornost si získává především trenér Plzně Miroslav Koubek, kterému se už podruhé za
sebou na západočeské lavičce podařilo dovést své svěřence k vítězství nad Spartou. Redaktor
v článku „Koubek: To je klíč ke Spartě i titulu“347 oceňuje taktiku i sestavu a vyzdvihuje fakt,
že Koubkovi se proti Spartě ve srovnání s jinými trenéry daří. Pochvalných slov se dočkal i
Roman Hubník v článku „Roman Dobyvatel: Skvěle bránil, pak udeřil“348.
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V rozhovoru s Janem Holendou349 je řeč o výsledku zápasu, gólu, kterým k němu
Holenda přispěl, i o tom, že útočník dříve ve sparťanském dresu hrával, nebo o plzeňském
náskoku před Spartou. Kromě těchto článků se stručně k zápasu z plzeňského tábora vyjadřují
David Limberský a Matúš Kozáčik350.
Publicistickou část si bere na starost Jakub Konečný a zabývá se Spartou351. Autor
nehledá moment, kdy Sparta přišla o šanci na titul, v zápase 27. kola proti Plzni, ale už
v zimě. Konečný kritizuje vedení Sparty za prosincové manévry s trenérem Lavičkou, který
byl „de facto odvolán, naštvané letenské vedení řešilo pouze jméno jeho nástupce.
Jenže na nikoho kloudného nepřišlo, a tak když horké hlavy vychladly a hněv z nich vyprchal,
dostal Lavička další mandát“. Nelíbí se mu ani zimní přestupové počínání Sparty, v čemž vidí
jednu z hlavních příčin „jarního sparťanského tápání“. Nepomohla podle něj ani dubnová
výměna trenéra, když Ščasný vychází ze srovnání s Lavičkou dokonce hůře. Závěrem přemítá
o tom, jestli by „nová Sparta“ měla vyměnit hráče, nebo trenéra a dochází k tomu, že musí
začít s novým koučem i novým kádrem. Komentář na stránce doplňují statistické údaje ze
zápasu Sparta – Plzeň, z nichž povětšinou vycházejí lépe hosté.
Nechybělo hodnocení rozhodčího Borbalána. To je od autora článku „Borbalán: sudí
s respektem“352 pozitivní a nese se v duchu titulku. Ten se podle redaktora Sportu „nevyhnul
chybě, ale ani v jedné minutě šlágru nehrozilo, že by se mu zápas vymkl z rukou“. Jak
autorovi článku, tak oběma trenérům, kteří dostali slovo, se líbilo, že sudí „nechal hře spád“.
Závěrem si redaktor posteskne, že je škoda, že stejného uznání se nemohlo dostat českému
arbitrovi.
Trenér Sparty Zdeněk Ščasný rozebírá na stejné straně některé problémy pražského
celku a deník Sport k jeho postřehům připojuje vlastní komentáře353. V některých bodech,
jako je nedostatek agresivity nebo špatná psychika záložníka Krejčího, s trenérem deník
souhlasí, většinou má ale připomínky, které upozorňují na trenérovy chyby a nedostatky,
například volbu hráčů do sestavy. Stranu doplňují pozápasové názory sparťanů Krejčího a
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Holka354 a krátký článek „Tlak Sparty bez gólu“355, v němž redaktor stručně popisuje průběh
zápasu.

4.6.4 Shrnutí

V květnu bylo na programu druhé vzájemné utkání Sparty a Plzně. Tentokrát ale na
přední strany deníku Sport pronikla sportovní událost důležitější, dokonce nadnárodního
významu, kterou bylo hokejové mistrovství světa, jež se navíc ten rok konalo v České
republice.
Jde tedy opět o to, které zprávy dostanou přednost z pohledu zpravodajských hodnot.
Zařazení hokeje do popředí znovu ospravedlňuje na základě této teorie hned několik aspektů.
Jedná se o aktuální událost (kritérium času), což platí ale i u dění ve fotbalové lize. V rámci
časového faktoru píše Ruβ-Mohl s odkazem na Schulze i o kontinuitě a tvrdí, že „čím více
nějaká událost odpovídá očekáváním, přáním a potřebám publika, tím větší je
pravděpodobnost, že se stane zprávou“.356 Sportovní žurnalistika je specifický obor a obdobné
mediální teorie se na něj v některých případech obtížněji aplikují, právě s očekáváním však
jsou spojeny sportovní události nadnárodního významu typu mistrovství světa či
olympijských her, v tomto případě je to pak vystupňované ještě faktem, že se světový
šampionát konal v České republice.
Jinak ale bylo fotbalovému zápasu Sparty proti Plzni věnováno jak v MF DNES, tak
ve Sportu (včetně jeho nedělního vydání), poměrně velké množství textů. Celkový počet
materiálů MF DNES týkajících se tématu byl dvanáct. Polovina se věnovala oběma týmům,
tři články především Plzni a stejný počet hlavně Spartě.
V případě Sportu jich bylo devětatřicet. Před utkáním dvaadvacet, z toho osm o Spartě
i Plzni, ze zbývajících čtrnácti bylo osm zaměřených na Spartu, šest na Plzeň. Po zápase se
většina materiálů věnovala převážně buď jednomu, nebo druhému týmu. V osmi případech
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šlo o vítěznou Plzeň, v pěti o Spartu. Ve čtyřech případech byla pozornost deníku zaměřena
na oba celky.
Z pohledu počtu článků tak byl poměr mezi oběma kluby v rámci obou deníků na
první pohled vyrovnaný.
Stejně jako v listopadu se i tentokrát nabízí prostor pro srovnávání článků týkajících se
obou týmů. V MF DNES jich vyšlo šest, ve Sportu dvanáct. Hned první den přitom oba
deníky zaujalo téma angažování zahraničního rozhodčího pro zápas Sparty proti Plzni,
k němuž oba deníky přistupují v obdobném duchu, a sice že jde hlavně o to, aby se předešlo
různým spekulacím a omezil se tlak na české rozhodčí spojený s řízením tohoto důležitého
utkání. Podobně laděn je pak i další příspěvek Sportu v ten den na stejné téma, který je
především kritikou Romana Berbra. Opět se tu tak objevuje téma stereotypů, když lze znovu
zaznamenat tendenci vykreslit určitý typ lidí, v tomto případě rozhodčích a fotbalových
funkcionářů, v určitém a nepříliš lichotivém světle357.
I v dalším průběhu období obrací oba deníky svou pozornost na rozhodčího, byť MF
DNES až v den zápasu. Sport už o dva dny dříve zajímá názor sparťanského kouče Ščasného
a přináší i profil sudího. V den duelu pak má Mladá fronta rozhovor s Dagmar Damkovou,
kde sice dvojice redaktorů dostává svými otázkami svou respondentku pod tlak, ale nepouští
se do kontroverzí mezi Spartou a Plzní.
Další texty, které vyšly před utkáním, se v MF DNES týkají vzájemné rivality obou
klubů, kterou autor srovnává s pražským derby i jinými obdobnými zápasy v evropských
ligách, a souboje obou týmů převtěleného do boje mezi sparťanským útočníkem Lafatou a
gólmanem Plzně Kozáčikem.
Mezi zbývajícími materiály Sportu opět nechybí anketa. V té tentokrát převládají
respondenti dříve spříznění s Plzní, Spartu reprezentuje jeden ze čtyř, Plzeň v menší či větší
míře všichni ostatní. Není to poprvé během sledovaných období, kdy anketa nebyla vyvážená,
tentokrát je to však ve prospěch fotbalistů ze západu republiky.
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Dá se vypozorovat, že především Sport byl znovu kritický vůči Romanu Berbrovi,
nebyly ale shledány významnější výkyvy od objektivity směrem ke kterémukoliv ze
sledovaných klubů.
Na titulní strany MF DNES pronikal sport sice o něco častěji než obvykle, ale bylo to
především zásluhou zmíněného hokejového mistrovství světa. Kopaná se na obálky dostávala
spíše sporadicky a formou malých avíz na články uvnitř jednotlivých vydání.
I titulní strany Sportu byly především o hokeji. Hlavním tématem byl ve středu i ve
čtvrtek. V ten den se poprvé ve sledovaném období prosadil fotbal na obálku aspoň ve formě
upozornění na článek o zbraních Sparty a Plzně, příběhy obou trenérů a osobu španělského
rozhodčího. V den zápasu už měl duel obálku pro sebe, vévodil jí titulek „BITVA O TITUL“
a pod ním fotografie zachycující po jednom fotbalistovi z obou celků. Editor úvodní strany
upozornil čtenáře i na tři texty uvnitř vydání – předzápasové statistiky a materiály o sparťanu
Brabcovi a plzeňském Mahmutovičovi. Nedělní Sport měl na titulní straně radující se
plzeňské fotbalisty a titulek „UŽ SAHAJÍ PO TITULU“, neboť Plzeň nad Spartou zvítězila.
V pondělí už zase byl v popředí na úkor fotbalu hokej, konkrétně Jaromír Jágr. Místo si našel
ale i víkendový zápas díky avizovaným článkům o triumfu Plzně a špatné personální politice
Sparty.
Tentokrát se tak účast Plzně a Sparty na titulních stranách deníku Sport zdá být
vyvážená.

4.7 Červen 2015
4.7.1 Hlavní témata analyzovaných textů

Sparta v rámci 30. kola v „malém“ derby na domácím hřišti nedokázala porazit
Bohemians, s nimiž remizovala 1:1, zatímco Plzeň přehrála Příbram 5:2. To už ale jen
zvýraznilo plzeňský náskok na Pražany na konečných pět bodů. O majiteli mistrovské trofeje
se rozhodlo už ve 28. kole, kdy si Plzeň poradila s Jihlavou 2:0, a navzdory vítězství sparťanů
5:2 nad Slováckem udržela šestibodový odstup před Spartou, což jí vzhledem k lepší bilanci
vzájemných zápasů k jistotě stačilo. Třetí místo obsadil s tříbodovou ztrátou Jablonec, už
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s velkým odstupem byla čtvrtá Mladá Boleslav. Že se minimálně na rok rozloučili s nejvyšší
soutěží, věděli už s předstihem fotbalisté Hradce Králové a Českých Budějovic.
Den po závěrečném ligovém kole byla vyhlášena i anketa o nejlepších českého
fotbalistu sezóny 2014/15 podle hlasování novinářů.
Společným tématem byla všemožná posezónní hodnocení. Obě mužstva si vedla
obdobně, co se týče obsazení v nejlepší jedenáctce ročníku 2014/15. Jak v MF DNES, tak
v deníku Sport, se do výběru dostalo po čtyřech hráčích ze Sparty i Plzně, jen personální
obsazení se v několika případech liší – obě periodika se shodla na pětici Hubník, Kolář,
Limberský (Plzeň), Štěch a Kadeřábek (Sparta). Deníky se podle průměru známek shodly i na
nejlepším hráči sezóny, kterým se v obou případech stal Kolář.
Tématy, kterým se věnují jak MF DNES, tak deník Sport, jsou konec profesionální
kariéry plzeňského Pavla Horvátha a také, i když spíše jen stručně informativně, možní
soupeři českých celků v předkolech evropských pohárových soutěží.
Posilování pro příští sezónu si sice všímají oba tituly, nicméně MF DNES spíše jen ve
svých regionálních přílohách. Sport pak více probírá změny kádru ve Spartě, ať už směrem do
klubu, nebo z klubu, když se Letenským obsáhle věnuje v článku o zájmu o teplického
Franciho Litsingiho či materiálu o „nových terčích Sparty“. Pohybů ve sparťanském kádru se
navíc dotýká i rozhovor s Pavlem Kadeřábkem, o něhož je zájem v Německu, rozhovory
s trenérem Ščasným a obráncem Sivokem. Plzni je v tomto směru věnován velký článek o
příchodu Jana Suchana a Aleše Matějů z Příbrami, který je stručně avizován i v krátkém textu
o den dříve. Rozhovor s agentem Pavlem Paskou se týká jak sparťanských, tak plzeňských
hráčů, nicméně v titulku je akcentován pražský klub.
Ve Sportu najdeme také více publicistického materiálu ve formě komentářů, glos či
poznámek. Ty se ve dvou případech, kdy autory byli redaktoři deníku, týkaly rozhodčích či
jejich šéfky Dagmar Damkové a místopředsedy FAČR Romana Berbra. Sport se se přitom
nezdráhá pouštět do kontroverzních témat naznačujících spojitost plzeňského týmu s Berbrem
a Damkovou a s tím spojenou podporou sudích.
Sport se také, na rozdíl od MF DNES, věnuje i bulvárnějším tématům, v nichž v obou
případech vyčnívala Sparta – poprvé v podobě ankety o nejkrásnější dvojici na ligovém
galavečeru, kterou vyhrál Pavel Kadeřábek s partnerkou, podruhé pak byla rubrika Sport
Show věnována Lukáši Váchovi.
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V deníku Sport i MF DNES najde čtenář také inzerci klubu AC Sparta Praha, které
bude větší prostor věnován v červnovém shrnutí.

4.7.2 MF DNES

S koncem soutěže žily sportovní stránky MF DNES především vyvrcholením boje o
titul nejlepšího střelce první ligy. O ten až do posledního kola soupeřili sparťan David Lafata
a slávista Milan Škoda. Z vítězství se nakonec radoval první jmenovaný, který s dvaceti
brankami předčil útočníka červenobílých o jednu přesnou trefu.
V MF DNES si všimli i celkového počtu prvoligových gólů, které během své kariéry
Lafata nastřádal (158), a propočítali, že pokud si udrží střelecké tempo, dosáhne za dva roky
dvou set358

359

. Autor si přitom neodpustí narážky na to, že Sparta je „aspoň v něčem první“,

když mistrovský titul získala Plzeň, což ovšem potvrzuje i sám Lafata. Jinak už je článek o
hráčových výkonech, nechybí připomínka jeho předchozích vítězství v soutěži o nejlepšího
kanonýra sezóny či vyzdvižení jeho významu pro Spartu.
Menší prostor patří vyhlášení ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu
sezóny360. Tu vyhrál poprvé v historii samostatné České republiky hráč z domácí soutěže.
Vítězného Davida Lafatu na pomyslných stupních vítězů doplnili další sparťanští fotbalisté
Pavel Kadeřábek a Bořek Dočkal.
Deník vybral i události uplynulého ligového ročníku, respektive jeho posledního
kola361. Dostala se mezi ně jak Plzeň, tak Sparta. Západočeši si díky „mistrovské kanonádě na
závěr“ užili „večer šampiónů“ a se 72 body stanovili klubový rekord, Letenské do rubriky
dostal už zmíněný střelecký triumf útočníka Lafaty. V rubrice „Závěrečné 30. kolo ve
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zkratce“362 pak redakce ještě připomíná, že zápas proti Příbrami byl posledním v kariéře
dlouholetého plzeňského kapitána Pavla Horvátha.
Spartě pak byla věnována, jak už bylo výše napsáno, celá inzertní strana. Tu klub
využil k poděkování fanouškům a partnerům za podporu v právě skončeném ročníku.
Výraznější narážku na vyhlášení ankety o nejlepšího fotbalistu sezóny 2014/15
najdeme v MF DNES o den později, kdy vyšel článek „Čísla mluví jasně. Dream Team bez
zlatého Lafaty“363. V průběhu sezóny redakce hodnotila jednotlivé hráče a po 30. kole z jejich
bodování vzešla nejlepší jedenáctka ročníku, přičemž podmínkou bylo, aby fotbalista odehrál
nadpoloviční většinu utkání. Do výběru se David Lafata neprobojoval. Ze Sparty zde figurují
gólman Marek Štěch, obránce Pavel Kadeřábek a záložníci Matějovský a Dočkal. Plzeňští
měli stejně početné zastoupení, v sestavě najdeme trojici obránců Václav Procházka, David
Limberský a Roman Hubník a záložníka Daniela Koláře. Osmičku hráčů z dvojice nejlepších
týmů ligy doplňují záložník Jan Kopic z Jablonce, příbramský záložník Martin Zeman a
v útoku slávista Milan Škoda.
Ke každému hráči navíc redakce doplnila krátký komentář, přičemž u každého hráče
bez výjimky se objevují pozitivní hodnocení jako suverén Štěch, nejlepší pravý bek, famózní
jaro (u Hubníka), sehraná stoperská dvojice (Hubník s Procházkou), obdivuhodná výdrž
(Limberský), skvělá bilance (Kopic), originální přihrávky (Matějovský), dokonalé centry
(Dočkal) či ten nejlepší (Kolář).
Jak Plzeň, tak Sparta se díky svému umístění v soutěži probojovaly pro příští ročník
do evropských pohárů, čemuž se věnuje další článek s titulkem „Na cestě do pohárů číhají
giganti“364, který shrnuje, do kterých kol čeští zástupci zasáhnou a na jaké soupeře by mohli
narazit. O věhlasných soupeřích, tedy zmíněných gigantech, je přitom řeč především
v případě Sparty, která měla být už ve 3. předkole Ligy mistrů nenasazená, a dvojice
nenasazených českých celků v předkolech Evropské ligy, Jablonce a Mladé Boleslavi.
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Poslední materiál365 v celostátním vydání MF DNES týkající se Sparty nebo Plzně ve
sledovaném období přišel ve středu 3. června a byl o konci kariéry plzeňského Pavla
Horvátha, který v posledním kole sezóny nastoupil naposledy v soutěžním utkání a v úterý
pak odehrál rozlučkový exhibiční zápas. V tomto případě jde spíše o publicistický text
redaktora Jana Paličky, který je současně i autorem biografie Pavla Horvátha Můj příběh
nekončí, která vyšla v roce 2012.

4.7.3 Deník Sport

MF DNES měla pro titulní strany jiné, povětšinou nesportovní adepty, ale deník Sport
si hned první den po závěrečném ligovém víkendu našel prostor pro český fotbal. Konkrétně
se na titulku dostal Pavel Kadeřábrek366, který byl vyhlášen nejlepším fotbalistou uplynulé
sezóny české první ligy. Plzeň se na titulní stranu pondělního Sportu dostala zásluhou Pavla
Horvátha, jemuž patří malé avízo na článek uvnitř listu o konci jeho kariéry.
Ještě předtím je ale na následující straně velký rozhovor s Kadeřábkem367. Otázky
redaktora se točí kolem výsledků ankety, nadcházejícího evropského šampionátu fotbalistů do
jednadvaceti let, ale především okolo spekulací o přestupu sparťanského obránce do
bundesligového Hoffenheimu. Z veskrze pozitivně laděného rozhovoru vybočuje jen otázka
na případné obavy z toho, že řada českých fotbalistů se v německé nejvyšší lize nedokázala
prosadit. Vše doplňují Kadeřábkovy ligové statistiky a pořadí na prvních třech místech ankety
o nejlepšího ligového fotbalistu ročníku 2014/15.
Pod článkem o Pavlu Kadeřábkovi najdeme materiál věnovaný Davidu Lafatovi coby
nejlepším českém fotbalistovi uplynulé sezóny368. Jde o jakýsi průřez Lafatovou sezónou od
podařeného podzimu, z něhož autor vyzdvihne hráčovu vzrůstající roli v reprezentaci či
podařená vystoupení v zápasech evropských pohárů, kdy do sítí estonského Tallinu a
švédského Malmö nastřílel během dvou zápasů celkem osm branek, až po jarní část, v níž se
365
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útočníkovi, stejně jako Spartě, už tolik nevedlo a navíc si „ublížil dramatickou scénou
v zápase s Teplicemi“, po níž mu disciplinární komise udělila padesátitisícovou pokutu za
simulování. Stejně jako u Kadeřábka doplňují článek statistické údaje a celkové pořadí
ankety.
Další z anket, tu o trenéra sezóny, vyhrál zástupce plzeňského fotbalu Miroslav
Koubek. Redaktor vystavil rozhovor jako příběh posledních sezón Koubkovy kariéry, kdy se
od vyhazovu ze Slavie dostal během roku a půl až k titulu mistra ligy v Plzni. Tím směrem se
ubírají i úvodní otázky, které naráží nejprve na působení ve Slavii a poté i na počáteční
nedůvěru v jeho angažmá v Plzni. Z odpovědi na poslední téma je vystavěn i titulek článku
„Foukalo ze všech stran“369, když Koubek mluví o počátcích své trenérské štace v Plzni. Ke
konci rozhovoru se pak redaktor táže i na rozhodčí, když se ptá, co Koubek říká na to, že
„Plzeň byla první na ráně“, když se během sezóny hodně mluvilo o rozhodčích, a poté se
autor ptá na to, zda trenér hráče „vede k tomu, aby na pomoc rozhodčích vůbec nespoléhali“.
„Plzeňskou“ stranu doplňuje téma Pavel Horváth a jeho poslední zápas profesionální
fotbalové kariéry370. Převážně o něm a o emocích, které jej provázely, článek je. Jen na
jednom místě, když redaktor píše o tom, že „paradoxně to byl právě Horváth, kdo ji (trofej
pro mistra ligy – pozn. autora) pozvedl k nebesům jako první“, může zarazit použití slova
„paradoxně“ vzhledem k tomu, že Horváth byl dlouholetým kapitánem plzeňské Viktorie, byť
je pravda, že v posledních měsících kariéry už neměl jisté místo v základní sestavě a
kapitánskou pásku převzal David Limberský. Je asi na každém čtenáři, jak si tento úsek
interpretuje.
Pak už se ale redakce věnuje opět Spartě a tomu, co Sparta udělá, aby se neopakoval
další ročník bez trofejí. Konkrétně se článek týká posilování kádru a z větší části jde o zájem
o záložníka Franciho Litsingiho z Teplic371, což je téma, o němž MF DNES píše jen ve svých
regionálních mutacích. Hned na úvod redaktor připomíná, že už neplatí dřívější prohlášení
trenéra Ščasného, že nestojí o žádného hráče ze svého předchozího působiště, tedy z Teplic.
V článku jsou vyzdvihovány jak fotbalistovy přednosti podpořené statistickými údaji, tak
průšvihy jako řízení automobilu pod vlivem alkoholu, což podle redaktora z jeho angažování
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dělá poměrně rizikovou záležitost, protože by mu na základě hrozícího soudu nemusela být
prodloužena víza pro pobyt v České republice. Kromě Litsingiho je psáno i o zájmu o další
hráče, konkrétně jsou jmenováni Tomáš Rosický a Tomáš Sivok. Tématu Zdeňka Ščasného se
týká vsunutá citace útočníka a kapitána Sparty Lafaty o tom, že hráči jsou rádi, že byl kouč
Sparty potvrzen ve funkci i pro následující sezónu.
Už byla řeč o tom, že i v deníku Sport najdeme inzerci pražské Sparty, jen menšího
rozsahu než v případě MF DNES.
Druhý den už fotbal hlavním tématem titulní strany Sportu nebyl. Předčilo jej úspěšné
vystoupení české tenistky Lucie Šafářové na French Open, na němž ji čekal boj o semifinále.
Tentokrát dostává přednost Plzeň před Spartou, alespoň co se týče umístění článků
v listu. Druhou stranu totiž zaplňuje rozhovor s Danielem Kolářem372, kterého deník Sport
zvolil vítězem soutěže o krále ligových trávníků, tzn. právě Kolář měl nejvyšší průměr
známek udělovaných za výkon v jednotlivých zápasech (1 – nejhorší, 10 – nejlepší),
konkrétně 6, 63.
Hned v úvodu redaktor připomíná, že v průběhu sezóny podlehla ve třiceti letech těžké
nemoci Kolářova manželka, v otázkách kladených záložníkovi se k tomu ale už nevrací.
S fotbalistou řeší uplynulou sezónu jen po sportovní stránce, od nepovedeného začátku, kdy
Viktoria vypadla z pohárové Evropy, přes změnu trenéra až po titul, Kolářův triumf v soutěži
Sportu a fakt, že se stal nejlepším střelcem v historii klubu.
Na vedlejší straně pak je kompletní nejlepší jedenáctka sezóny tak, jak vzešla
z bodování Sportu373. Plzeň v ní má čtyři hráče (Hubník, Kolář, Limberský, Pilař) stejně jako
Sparta (Štěch, Kadeřábek, Konaté, Lafata), po jednom hráči mají pražská Slavia, Jablonec a
Příbram (Škoda, Novák, Zeman).
Ke každému hráči přidal Sport i krátký komentář. I zde byly vesměs o pozitivních
slovech. „Suverénně nejlepší krajní obránce ligy“ Kadeřábek „přerostl svou výkonností
tuzemskou soutěž“, gólman Štěch „vykazoval konstantní výkonnost“, Lafata je „mašina na
góly, jen Konatému kromě několika pozitiv doporučuje autor větší klid v koncovce. Podobně
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dopadli i Plzeňané. Kolář „si za uplynulý ročník zaslouží naprosté absolutorium“, Hubník
„byl na jaře fenomenální“, Limberský „vládne pevnou rukou na trávníku i v kabině“, Pilař
„byl znovu vynikající“, i když se „nevyhnul výkyvům formy“.
I tato soutěž měla svoje pravidla. Aby fotbalista mohl v zápase získat hodnocení,
musel odehrát alespoň třicet minut, nebo nastoupit v základní sestavě a být na hřišti
minimálně minut deset. Aby mohl být hráč hodnocen po konci ligového ročníku, musel získat
minimálně patnáct známek. Výsledná jedenáctka byla v rozestavení 4-4-2, a pokud by měli
dva hráči stejně bodů, vybrán by byl fotbalista z výše postaveného týmu v tabulce.
Jestliže se předchozí den řešily ve Sportu možné přestupy Sparty, tentokrát je to Plzeň,
jejíž personální politika se dostala na stránky deníku374. V tomto případě ale již nejde jen o
spekulace, ale o potvrzené přestupy Aleše Matějů a Jana Suchana z Příbrami, navíc „by už
brzy mohla Viktoria uzavřít na české poměry megapřestup“, tím byl možný příchod Jana
Kopice z Jablonce. V souvislosti s ním je v článku zmínka i o Spartě, která o fotbalistu jevila
zájem dříve, tentokrát však podle slov člena představenstva klubu Jakuba Otavy zájem nemá.
Článek doplňují i krátké výpovědi obou čerstvých plzeňských akvizic.
Texty věnované především Plzni pokračují v podobě rozhovoru s majitelem klubu
Tomášem Paclíkem375, který je prakticky výhradně o financích, padají otázky na rozpočet,
prodej permanentních vstupenek či význam postupu do evropských pohárů.
Spartě byl věnován titulek krátkého článku376 o možných soupeřích českých týmů
v předkolech evropských pohárů. V textu se pak vyjmenovávají potenciální protivníci všech
českých zástupců.
Ligové soutěži patří příloha „Liga 2014/15“, kde je i publicistický materiál v podobě
komentáře redaktora Štěpána Filípka s titulkem „K nesmiřitelným přibyla třetí síla. A už
hrozí“377 o tom, že kromě Plzně a Sparty se dopředu dostává i Jablonec.
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Konečný zde tvrdí, že Plzeň je mistrem „právem i logicky“, její bodovou i gólovou
bilanci hodnotí jako „nad očekávání skvělou“, ale zmíní i to, že za cílem jde „koncentrovaně,
chladnokrevně, sebejistě, ba bezskrupulózně, se zajištěním pozic na všech frontách, včetně
vysoké fotbalové politiky“. Pozastavuje se i nad plzeňskou přestupovou politikou, když píše
„Samostatnou kapitolou jsou přestupy, při nichž nehledí na korunu a myslí několik tahů
dopředu. Díky tomu má trenér přepychovou možnost zareagovat na jakoukoli situaci.
Otázkou jen je, co plzeňský apetit dělá s cenovou hladinou hráčů v Česku a co s nabobtnalým
kádrem.“
Spartu podle Konečného „pořád něco zdržuje“. Srovnává ji ale i s Plzní, když píše, že
Sparta „je pod větším tlakem, co projde Plzni, u ní je přinejmenším předmětem vášnivých
diskusí.“ O Pražanech ale tvrdí, že nejsou „plně konsolidovaná a akceschopná jednotka“ a
nelíbí se mu sparťanské doplňování kádru. Na Jablonci pak oceňuje tehdejší trenérské trio
Šilhavý, Chytrý, Veselý, všímá si finančních možností jabloneckého šéfa Miroslava Pelty a
přemítá nad tím, kam až v přibližování se Plzni a Spartě zajde „a co mu to (ne)přinese)“.
Ve zbytku textu si všímá propasti, která je za vedoucí trojicí, ale ii dalších klubů,
kritizuje třeba Slavii a ostravský Baník. Závěrem se zmíní o tom, že zbývá kromě řady
vyjmenovaných pozitiv „ale také trpký pocit z toho, že rozhodčí mají jasné notičky a pískají
naproti vybraným týmům. Jako by to už byla norma, samozřejmost, s níž všichni počítají,“
což podle něj není a nesmí být. V ligové příloze najdeme i podrobné sezónní statistiky.
Další publicistický text obstaral bývalý fotbalový reprezentant Ladislav Vízek378.
Shrňme si jej tentokrát jen ve stručnosti – chválí Plzeň, Spartu varuje před dotírajícím
Jabloncem, nevěří, že se Pražané dostanou do Ligy mistrů, věří ale, že kouč Ščasný to ve
Spartě „vyčistí“, kritizuje ale klubový management, třeba Jakuba Otavu. Ve druhé polovině
textu pak rozebírá i rozhodčí a důrazně říká „raději zapomeňme“. Sudí podle něj v ligovém
ročníku udělali „neuvěřitelně mnoho chyb“, a tvrdí, že se „bojí, že některé chyby byly
tendenční“ a v souvislosti s tím zmiňuje i to, že „Plzeň si nemůže stěžovat“, podle něj „je
vidět, že v tom umí chodit“. Sparta podle Vízka „hraje mnohem čestnější roli než dříve“.
Spartě i Plzni se opět věnuje i bulvární rubrika Sport show379, kde je tentokrát
ústředním tématem galavečer fotbalové ligy a hodnocení párů módní policistkou, kterou byla
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bloggerka Pavlína Jágrová, neteř hokejisty Jaromíra Jágra. Nejvyšší hodnocení od ní získal
pár Pavel Kadeřábek a Tereza Chlebovská. Právě Chlebovská v té době už pracovala jako
reportérka pro internetovou televizi deníku Sport iSport.tv. Za nimi se umístil Václav Kadlec,
který přišel v doprovodu agenta Pavla Pasky, gólman Jaromír Blažek a jeho manželka Lenka,
Pavel Horváth s chotí Janou, manželé Lafatovi a nechyběl ani Matúš Kozáčik s manželkou
Ivanou.
I středeční titulní strana Sportu patří Šafářové, která postoupila už do semifinále
grandslamového turnaje v Paříži. Čtenář je nicméně upozorněn i na fotbalové téma, když se
dozví, že se uvnitř vydání dočte o tom, že „Ščasný staví silnou Spartu“.
Obsáhlý rozhovor s trenérem Sparty380 na druhé straně se opravdu orientuje směrem
na posily, současný hráčský kádr, ale i realizační tým, spolupráci Ščasného se sportovním
ředitelem klubu Jaroslavem Hřebíkem nebo plány pro nadcházející sezónu. Text kromě
několika životopisných a statistických údajů či krátké výpovědi majitele Sparty Křetínského
doplňuje ještě článek o změnách v realizačním týmu Sparty, kde, i na přání Ščasného, skončili
asistent Václav Jílek a kondiční trenér Pavel Rada.
Redaktor Ondřej Škvor se v komentáři381 ještě vrací k tématu rozhodčích, od nichž
plynule přechází k jejich šéfce Dagmar Damkové. Zmiňuje fakt, že rozhodčí nechybují jen
v českém fotbale, ale například i v nejvyšších soutěžích v Anglii či Německu. Jiné podle něj
je to, že „zatímco v Anglii (Německu apod.) se tyhle přehmaty sice taky řeší a kritizují,
neobjevuje se tam to silné a známé podezření – že pan rozhodčí šel chybě naproti“.
Vidí za tím dva důvody. „Ten první je takový, že tu máme kluby, které se těší
pravidelné podpoře pánů s píšťalkou,“ a přímo jmenuje Plzeň, Příbram, Spartu a Jablonec.
Vzápětí to sice mírní tvrzením, že „je sice tolerovanou normou i jinde, že se silným a vlivným
hodí nějaké procento navíc, a možná je to v lidské přirozenosti,“ ale jedním dechem dodává
„jenže tady taky platí – plzeňská a příbramská cesta za úspěchem je ještě o něco prošlapanější
a jako první po ní nekráčeli hráči. To vyvolává zlobu.“
Druhý důvod je podle Škvora personální, čímž naráží na to, že Damková je partnerkou
Berbra, tedy „muže, jenž sudí fakticky ovládá, přičemž se má za to, že ovládá i ji“. Tím se
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podle něj sudí dostávají pod tlak, který „vrcholí hrůzou z toho, že budou pískat nejdůležitější
zápas jara mezi Spartou a Plzní“. Autor se obává, že se to nezmění, protože si jednak „všichni
pochvalují, jaké má Damková slovo na evropské úrovni“ a hlavně „do střetu s Berbrem nikdo
nepůjde“, a to ani předseda FAČR Pelta, který „Berbra bude potřebovat ke shánění hlasů na
příští valné hromadě“.
Řešení je podle něj jedině v penězích, „takových, které kluby přesvědčí, že jim s nimi
bude lépe než v šedé zóně. Třeba z televizních práv, což je ovšem běh na dlouhou trať. Nebo
obří kauza, která to celé rozštípne“.
Kromě toho je tu i hodnocení rozhodčích za zápasy 30. ligového kola 382. Pavel Franěk
obdržel od Sportu za utkání Plzeň – Příbram na desetibodové stupnici známku 8 značící
výborný výkon, když mu redakce nic nevytkla. Stejně hodnocen byl i Pavel Orel za výkon
v duelu Sparty proti Bohemians. Sport našel jediný verdikt, „o němž se dá diskutovat“, a to
neudělení žluté karty hostujícímu Radovi „za ostrý skluz na Marka Matějovského v 31.
minutě“.
Ani zde nechybí rubrika Sport Show, tentokrát v ní hlavní roli hraje sparťan Vácha a
jeho záliba v módě, když představil vlastní oděvní kolekci383.
Podruhé v týdnu se na titulní straně Sportu objevuje ve čtvrtek Sparta. Tématem jsou
plány na posilování kádru, konkrétně spekulace o tom, že by na Letnou mohl přijít útočník
Tomáš Necid, to vše s titulkem „Spartu láká i Necid“384. V krátkém textu je pak zmínka i o
Tomáších Sivokovi a Rosickém a Ondřeji Mazuchovi. V článku na druhé straně385 pak
jednotlivé varianty rozbírá Sport podrobněji i s procentuální pravděpodobností příchodu
daných hráčů do pražského celku. Nejvyšší pravděpodobnost, devadesátiprocentní, deklaruje
u obránce Ondřeje Čelůstky, vysoká, osmdesát respektive sedmdesát procent, je i u
libereckého Martina Frýdka a již zmiňovaného Franciho Litsingiho.
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Co se Necida, jehož eventuální spojení se Spartou se objevilo v titulku na úvodní
straně vydání, týče, v textu článku se o něm píše jen v jeho závěru s tím, že „se nezdá, že by
byl pikantní deal v tuto chvíli reálný,“ čemuž nahrává i výpověď hráčova agenta Jiřího
Müllera, že prioritou je pro ně zahraniční angažmá. Pravděpodobnost jeho příchodu pak Sport
vyhodnocuje na tři procenta.
Komentář Štěpána Filípka386 se věnuje také hráčské situaci ve Spartě. Tentokrát je řeč
především o jabloneckém Janu Kopicovi. Text v podstatě srovnává přestupové strategie
Sparty a Plzně a lépe z toho vychází ta západočeská. O sparťanské autor píše, že „je o poznání
nečitelnější a pojí se s trably s obsazením trenérského postu“, zatímco Plzeň „cílevědomě
kompletuje sbírku i jen trochu nadprůměrných fotbalistů či talentů z českých luhů a hájů,
kteroužto taktiku provozovala dříve právě Sparta“. I na plzeňské cestě však redaktor nachází
kromě množství pozitiv i negativa, konkrétně „přetlak, utlumení růstu vlastních odchovanců a
ne vždy odpovídající výdaje“. U Sparty zmiňuje jako pozitivum, že víc zabudovává vlastní
hráče, a že se kouká i po zahraničních hráčích. Celkově ale nákupy hodnotí jako
nepřesvědčivé. Co se Kopice týče, připomíná „rýpnutí“ Adolfa Šádka do Sparty, když
v reakci na prohlášení Jakuba Otavy, že o Kopice Sparta neusiluje, řekl „Jestli o něm český
klub, který má ambice, neuvažuje, tak nemá vhodně a dobře nastavenou sportovní koncepci.
Je to jeden z nejzajímavějších hráčů.“ Sparťanský názor ale nehodnotí negativně, naopak
kritizuje částku 30 milionů, o kterou si za Kopice řekl jablonecký šéf Pelta. Plzeňskou
strategii musí podle konečného Sparta „přebít ještě vyšší kvalitou přesahující českou ligu
a/nebo konečně správným výběrem dokázat, že méně je opravdu více“.
Částečně se Sparty týká rozhovor s obráncem Tomášem Sivokem387, kterého se
redaktor ptá i na zájem Pražanů. Jejich nabídku ale Sivok před ostatními neupřednostňuje.
Všech šestnáct ligových týmů se dočkalo od deníku Sport hodnocení jako ve škole. 388
Kromě udělené známky a stanovení nejlepšího hráče (vyšel z průměrů známek udělených
Sportem) a nejlepšího zápasu dostalo každé z mužstev i slovní hodnocení. Plzeň si vysloužila
jedničku, jejím nejlepším hráčem byl podle redakce Kolář a nejlepším utkáním zápas 13. kola
proti Spartě (2:0). Ve slovním hodnocení nenajdeme nic negativního, naproti tomu Sparta
386

FILÍPEK, Štěpán. Proč je Kopic na nic?. Deník Sport. 2015, 63(4. 6.), 2.

387

HÄRING, Karel. Rozlučka v Besiktasi? SATISFAKCE!. Deník Sport. 2015, 63(4. 6.), 4.

388

Liga měla tři premianty a dva propadáky. Deník Sport. 2015, 63(4. 6.), 6.

114

„zaznamenala oproti předchozí rekordní sezóně vážný úpadek“, navíc je Pražanům vytýkána
špatná přestupová politika. Na pětistupňové škále dostali známku 2-, jako nejlepšího hráče
viděli ve Sportu Kadeřábka a nejlepším zápasem byla výhra 2:0 nad Jabloncem v 6. kole.
Potřetí z pěti dnů byla na titulní straně deníku Sport Lucie Šafářová, a to v pátečním
vydání. Tentokrát díky tomu, že v Paříži postoupila do finále. Ani uvnitř tentokrát už tolik
materiálů o Spartě a Plzni nenajdeme. V podstatě už jen rozhovor s agentem Pavlem Paskou,
jehož hlavní téma, už podle titulku „Kadlec? Chce jej dánský mistr“389, je zájem dánského
mistra o sparťana Václava Kadlece. Řeší se zde ale i snaha Plzně o jabloneckého Kopice či
zájem Sparty o Rosického.
Součástí vydání je i velká anketa redaktorů Sportu týkající se ligového ročníku
2014/15390. Dvanáctka redaktorů deníku vybírá nejlepšího hráče, trenéra, zápas, největší
zklamání, událost sezóny a ideální jedenáctku.
Za vítězným slávistou Škodou, který získal 4 hlasy, se umístili tříbodoví sparťan
Kadeřábek a Kolář z Plzně, po bodu získali útočník Slovácka Došek a jeho sparťanský
konkurent Lafata.
Nejlepším trenérem byl podle sedmi redaktorů plzeňský Koubek, Sparta v této anketě
nezískala ani jeden hlas.
Na prvních dvou místech ankety o nejlepší utkání se umístily vzájemné zápasy Sparty
a Plzně (dvakrát 0:2 z pohledu Sparty), zabodovaly ale i duely Sparty v Liberci (2:1 pro
Liberec), proti Slavii (Sparta vyhrála 2:1) a v Teplicích (0:0) a také plzeňský zápas, v němž
hostila Příbram (5:2).
Největším zklamáním byla pro redaktory deníku ve dvou případech Sparta a Baník.
Jako událost sezóny pak trojice redaktorů viděla „titul pro Čišu“, tedy fakt, že plzeňští
fotbalisté věnovali mistrovský titul těžce nemocnému spoluhráči Mariánu Čišovskému. Do
ideální jedenáctky sezóny se sparťanští hráči dostali redaktorům Sportu celkem dvaatřicetkrát,
Plzenští měli o jedenáct nominací více.
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4.7.4 Shrnutí

Začátek června opanovala dvě výrazná sportovní témata. Kromě skončeného ročníku
české fotbalové nejvyšší soutěže to bylo úspěšné vystoupení tenistky Lucie Šafářové na právě
probíhajícím grandslamovém turnaji French Open. Vyjma „titulek“ se ale prosazoval fotbal
na předních stranách více, tenis měl svůj prostor hlouběji uvnitř jednotlivých vydání.
Co se týče zpravodajských hodnot, je na tom tenis podobně jako zimní sporty během
únorových vydání. Na rozdíl od těch nejvýznamnějších sportovních akcí, jako jsou
olympijské hry nebo fotbalové či hokejové mistrovství světa, by se nejspíš French Open, byť
jde o jeden ze čtyř největších tenisových turnajů roku, nedostalo na titulní stranu českého
sportovního deníku (a dokonce i nesportovního, jakým je MF DNES), kdyby na něm neuspěla
česká zástupkyně.
Je to podobné jako s biatlonem a alpským lyžováním v únoru, tedy do popředí se na
základě teorií o zpravodajských hodnotách dostávají díky kritériu dynamiky, konkrétně
faktoru překvapivé události, a především valence, tedy to, že jde v tomto případě o pozitivní
informaci týkající se úspěchů české sportovkyně391. Samozřejmě opět hraje roli i popularita a
kulturní blízkost.
MF DNES se tématu Sparty či Plzně věnovala v sedmi textech, ve většině současně
oběma. Dvakrát pak referovala o Spartě, to u příležitosti Lafatova vítězství ve dvou soutěžích,
v případě Horváthova konce kariéry pak o Plzni.
Deník Sport vydal třiadvacet textů k danému tématu. Jedenáctkrát se týkal Sparty i
Plzně, ze zbývajících dvanácti sedmkrát kladl důraz na Spartu, pětkrát na Plzeň, tedy z tohoto
pohledu výrazná převaha ani pro jeden z týmů nepanovala ani v jednom z deníků.
Společná témata obou deníků tentokrát vycházejí z nejrůznějších posezónních
hodnocení. Například z volby nejlepší jedenáctky uplynulého ročníku vyšly Sparta i Plzeň u
obou deníků stejně, mají v nich po čtyřech hráčích. MF DNES pak má po jedné zmínce o
každém z dvojice týmů v rubrice o událostech kola a ligy, o obou celcích se pak zmiňuje i
v materiálu o možných soupeřích v evropských pohárech, který přinesl i Sport, kde si pro
titulek vybrali jen Spartu. Navzdory tomu, že jde o kratší materiál, dá se i na takovém
391
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prostoru hovořit o jisté formě předpojatosti, budeme-li vycházet z kategorizace biasu, kterou
uvádí Trampota. Ten píše o předpojatosti nezáměrné, jejímž projevem je i preferenční
pozornost či naopak vyhýbání se něčemu, aniž by to bylo ospravedlnitelné reálnou situací 392.
Účast v evropských pohárech se totiž kromě Sparty týkala i dalších českých týmů včetně
Plzně, ale Sport preferoval v titulku Letenské, zatímco MF DNES zvolila neutrální titulek bez
konkrétní zmínky o některém z klubů.
Deník Sport i MF DNES se věnují tématu posil či přestupových spekulací, i když
druhý jmenovaný list tomu dává prostor nezřídka jen ve svých regionálních přílohách. Ve
Sportu pak toto téma akcentují spíše v souvislosti s pražským celkem.
Několik publicistických redaktorských komentářů se pak orientuje vesměs směrem na
rozhodčí a zákulisní politiku, přičemž několikrát je v této souvislosti zmíněna v negativním
slova smyslu i Plzeň, což už bylo popsáno v předešlé podkapitole. Znovu to však poukazuje
na určitou míru stereotypizace týkající se negativních konotací v souvislosti s rozhodčími,
funkcionáři a fotbalovým zákulisím.
Co zaujalo v případě obou periodik, byla inzerce AC Sparta Praha s textem
„Děkujeme všem fanouškům a partnerům za podporu v sezoně 2014/15“. MF DNES i deník
Sport totiž v té sezóně byly jedním z partnerů pražského celku393. V případě mediálního
partnerství jde obecně o to, že klub umístí na svém stadionu například reklamní bannery, za
což dostává prostor v daném médiu, ať už jde například o pozvánky na utkání či jiná sdělení
veřejnosti. Podle McQuailovy kategorizace předpojatosti (bias), jak ji shrnul Trampota 394, se
přitom právě podobná inzerce dá považovat za formu angažované podpory.
Podobně tomu je i u dalších klubů nejvyšší české fotbalové ligy. MF DNES figuruje
mezi partnery například v pražské Slavii, FK Teplice či Vysočině Jihlava. Jak MF DNES, tak
iDNES.cz a deník Sport spolu s webem iSport.cz a dalšími navíc patří mezi mediální partnery
ligové soutěže.
Co se týče titulních stran, tedy spíše té v deníku Sport, zaujme fakt, že ani jedné
z „titulek“ od pondělí do pátku nevévodili fotbalisté Plzně coby novopečení mistři ligy.
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Vlastně ani v neděli, den po závěrečném kole, Viktoria na „titulce“ Sportu větší
prostor neměla. Tehdy patřila úvodní strana Davidu Lafatovi a jeho dvaceti ligovým gólům,
díky kterým získal cenu pro nejlepšího ligového střelce ročníku 2014/15. Byť je nutno
objektivně poznamenat, že Plzeň si titul zajistila s předstihem, zatímco o držiteli koruny krále
ligových střelců se rozhodlo až v posledním kole. Plzeň získala prostor v horních místech
titulní strany, kde se větším písmem prosadilo loučení s kariérou Pavla Horvátha a menším
korunovace Západočechů.
Ani od pondělí do pátku pak Viktoria Plzeň nebyla hlavním tématem titulní strany
Sportu ani jednou. V pondělí patřilo nejvíce prostoru na „titulce“ sparťanu Kadeřábkovi jako
nejlepšímu hráči ligové sezóny, Pražané se navíc dostali na úvodní stranu i díky avízu na
článek s přestupovými spekulacemi, Plzeň jen zásluhou stejného formátu týkajícího se změny
angažmá Pavla Horvátha. Svými výkony na tenisovém French Open se prosadila na první
stranu hned třikrát Lucie Šafářová. V úterý ji doplnilo i upozornění na rozhovor s nejlepším
hráčem ligy podle hlasování Sportu, kterým byl plzeňský Kolář, ve středu pak na stejném
místě avizoval Sport článek o trenérovi Sparty Ščasném. Dvakrát pak patřila první strana
převážně Spartě. Kromě pondělí to bylo ve čtvrtek, kdy byly pro Sport významným tématem
přestupové spekulace týkající se Letenských.
Právě faktor obrazové prezentace přitom doplnil Ruβ-Mohl k Schulzově teorii o
zpravodajských hodnotách jako ten, jehož význam sílí v posledních letech a je důležitý nejen
pro televizi (nebo dnes už i internet), ale pro tisková média395. Potenciální čtenář, jenž na
pultech novinových stánků většinou jako první vidí titulní strany, které mohou mít velký vliv
na jeho prvotní názor, se tak vlastně po posledním odehraném ligovém kole téměř nemá šanci
dozvědět, který tým se stal českým mistrem.
Z výše uvedeného vyplývá, že v červnu tedy byla na titulních stranách patrná převaha
materiálů věnovaných Spartě.
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Závěr
Je to už osm let, co se síly v českém ligovém fotbale poněkud přeskupily. Slavia, která
místo toho, aby navázala na své dva tituly z let 2008 a 2009, zabředla do hluboké krize,
vyklidila pozice a na její místo nastoupila Plzeň. Souboj pražských „S“ se změnil v bitvu mezi
Spartou a Plzní a to nejen na hřišti, ale i v zákulisí. Stejně jako tomu tak bývalo zejména na
přelomu tisíciletí u Letenských, tak nyní se nejen mezi fanoušky objevují pochybnosti o
čistotě úspěchů Plzeňských.
A to vše samozřejmě za asistence médií. Pikantérií je, že ve vlastnické struktuře
jediného celostátního sportovního deníku v České republice a současně fotbalového klubu AC
Sparta Praha figuruje tentýž člověk. To zavdává mezi sportovními fanoušky a čtenáři tohoto
média příčinu k názorům o tom, že redaktoři tohoto periodika ve svých materiálech
zvýhodňují právě pražský klub.
Tato práce měla za cíl odpovědět na otázku, zdali deník Sport v publikovaných
materiálech zvýhodňuje klub AC Sparta Praha a naopak znevýhodňuje klub FC Viktoria
Plzeň.
Pomoci k jejímu zodpovězení mělo studium vydání deníku Sport v několika obdobích
v průběhu jedné sezóny a jejich komparace s materiály jiného média, v tomto případě deníku
Mladá fronta DNES.
S pomocí vědeckých poznatků mediálních teoretiků týkajících se zpravodajských
hodnot, stereotypizace či aplikace normativních požadavků na zpravodajství byly materiály
obou deníků rozebrány v několika rovinách od poměrů jejich počtů mezi oběma kluby, přes
jejich obsahy až po podobu titulních stran.
Právě v posledním zmiňovaném aspektu byl shledán rozdíl, což může mít na dojem
čtenáře značný vliv, protože přední strany deníků bývají tím prvním, co potenciální kupující
vidí jako první na pultech trafik a jiných zařízení, kde si může denní tisk zakoupit. Na
titulních stranách měla celkově mírnou převahu Sparta, a to především v obdobích, kdy tato
skutečnost nebyla až tolik opodstatněná, což se týká především období bezprostředně po
skončení ligové sezóny, kterou ovládla Plzeň. Pražané měli na obálkách vydání Sportu
neadekvátně výraznou převahu i před startem ročníku, což bylo zčásti zapříčiněno její účastí
v předkole evropského poháru. Mírně navrch pak měli Letenští na titulních stranách Sportu i
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po posledním kole podzimní části sezóny. Plzeň měla více prostoru na titulních stranách po
obou vítězstvích ve vzájemných zápasech se Spartou a po skončení podzimní části sezóny, po
níž vedla tabulku.
Dalším hlediskem, kterým se práce zabývala, byl poměr textů zaměřených primárně
na jeden z celků. Už z logiky věci, když fotbalisté Sparty a Plzně byli největšími rivaly a
dvakrát se střetli proti sobě, vyplývá, že v řadě případů byly tématem jednotlivých materiálů
oba týmy najednou. Posuzovat míru zaměření na jeden, či druhý celek bylo poměrně složité.
Obecně se dá říct, že do takové kategorie spadaly především rozhovory s hráči a funkcionáři
či články na ně zaměřené. Zatímco v MF DNES takových materiálů vyšlo celkem třiatřicet,
z čehož jen těsně měla vyšší pozornost u tamních redaktorů plzeňská Viktoria (17:16),
v deníku Sport z devíti desítek textů týkajících se jednoho z obou týmů bylo více než pět
desítek věnovaných Spartě, v případě Plzně to pak bylo necelých čtyřicet.
Aspektem číslo tři byl pak samotný obsah článků. Ten se povětšinou nesl v duchu
aktuálních událostí. Tedy například pokud ve vzájemném utkání zvítězila Plzeň, byly texty
stavěné pozitivněji pro západočeské fotbalisty. Zajímavým rysem obsahů textů pak je oproti
MF DNES u Sportu převládající zaujetí osobami rozhodčích či Romanem Berbrem s Dagmar
Damkovou, kterým zejména v obdobích okolo vzájemných měření sil Sparty a Plzně věnují
zvýšenou pozornost, přičemž několikrát zmiňují v negativním slova smyslu i souvislost se
silnějšími kluby, či dokonce přímo s Viktorií Plzeň. Redaktorská tvorba deníku Sport se však
nevyhýbá ani negativním tématům v souvislosti se Spartou, například kritice směřované na
vedení klubu, trenéra či přestupovou politiku.
Pokud máme odpovědět na otázku, jestli deník Sport ve svých materiálech zvýhodňuje
klub AC Sparta Praha a naopak znevýhodňuje klub FC Viktoria Plzeň, tedy alespoň v těch
materiálech, které vyšly během sledovaných období sezóny 2014/15, můžeme shrnout, že co
se týče obsahů článků, nebylo shledáno významnější protežování pražského celku, naopak u
zastoupení témat týkajících se Sparty a Plzně se převaha ve prospěch Letenských projevila
více a totéž se dá do určité míry říci i o titulních stranách.
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Summary
It's been eight years since the forces in Czech league football regrouped
somewhat. Slavia, who instead of following up on her two titles in 2008 and 2009, has
plunged into a deep crisis, she cleared the positions and Plzen took her place. The duel of
Praha's "S" turned into a battle between Sparta and Plzen, not only on the pitch but also
behind the scenes. Just as it was at the turn of the millennium at Sparta, there are now doubts
among the fans about the purity of the Plzen achievements.
And of course with the assistance of the media. There is a piquancy that the same
person figures in the ownership structure of the only national sports journal in the Czech
Republic and AC Sparta Praha football club. This puts the sport fans and readers of this media
at the heart of the opinion that the editors of this periodical in their materials are privileged by
the Praha club.
This work was aimed to answer the question whether the journal Sport in the
published materials favors AC Sparta Praha club and vice versa FC Viktoria Plzen club.
The study of the edition of the Sport daily in several periods during one football
season and their comparison with other media, in this case the Mladá fronta DNES helped to
answer this question.
With the help of the scientific knowledge of media theorists about news values,
stereotyping, or application of normative requirements, the materials of the two journals have
been broken down in several layers from the proportions of their numbers between the two
clubs, through their contents and the title pages.
It was in the last mentioned aspect that a difference was found, which can have a
considerable impact on the reader, because the front pages of the journals are the first thing
that potential buyers see first on newstands and other facilities where they can buy the daily
newspaper. Sparta had a moderate predominance, especially in times when this phenomena
had no speacial reason, since it happened immediately after the league season that Plzen
dominated. Praguers had an inadequately pronounced predominance in the front covers of the
Sport edition before the start of the year, partly due to their participation in the qualifying
round of the European Cup. The club from Letná was slightly up on the front pages of Sport
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journal also after the last round of the autumn season. Plzen had more space on the front
pages after both victories in mutual matches with Sparta and after the end of the autumn part
of the season, which led the table.
Another aspect of the work was the ratio of texts focused primarily on one of the
teams. Already from the logic of the matter, when Sparta and Plzen were the biggest rivals
and fought twice against each other, it follows that in a number of cases, both teams were the
topics at the same time. Assessing the degree of focus on one or the other was quite
difficult. Generally speaking, in this category were the interviews with players and officials or
articles focused on them. While there were a total of thirty-three texts in MF DNES, of which
only a little more attention of MF DNES editors was paid to the Viktoria Plzen (17:16), in the
Sport daily from ninety texts concerning one of the two teams there were more than fifty
dedicated to Sparta, in the case of Plzen it was less than forty.
Aspect number three was the content of the articles itself. It was mostly in the spirit of
current events. For example, if Plzen won a match, the texts were built more positively for
West Bohemian footballers. An interesting feature of the text content is the prevailing interest
at Sport journal to personalities of referees and Roman Berbr's and Dagmar Damková's, to
whom the particular attention is paid during the mutual measurements of the Sparta and Plzen
forces, mentioning several times in the negative sense the connection with stronger clubs, or
even directly with Viktoria Plzen. The editorial content of the Sport journal, however, does
not avoid even negative issues related to Sparta, such as criticism of club leadership, coach or
transition policy.
If we are to answer the question whether the Sport journal in its materials favors AC
Sparta Praha club and vice versa FC Viktoria Plzen club, at least in the materials that were
published during the monitored period of the 2014/15 season, we can summarize that as
regards the content of the articles , there was no significant protection of the Sparta; on the
other hand, in the Sparta and Plzen themes, the predominance in favor of Sparta was
manifested more and the same can be said to the title pages to a certain extent.
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