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Abstrakt
Práce zkoumá strukturu a tendence sportovního zpravodajství České televize
prostřednictvím převážně kvalitativní analýzy 17 dílů pořadu Branky, body, vteřiny
odvysílaných v době Letních olympijských her v Rio de Janeiru v roce 2016. Díky
diskursivní analýze odhaluje skryté prvky a principy, které jsou obsaženy v části
zpravodajství, jež je věnována právě olympijským hrám. Autorka v práci pohlíží na sport
z různých sociologických a antropologických perspektiv (sport jako rituál, sport a
konstrukce identit, gender ve sportu), na jejichž základě odhaluje procesy, při nichž
dochází ke konstruování mediálního obrazu olympijských her. Výsledná zjištění jsou
v práci dokládána konkrétními příklady z jednotlivých relací.
Klíčová slova: sportovní zpravodajství, Česká televise, olympijské hry, diskursivní
analýza, mediální obraz, heroizace sportovců

Abstract
The structure and tendencies of Czech television´s sports news is analyzed in this
thesis. The hidden features and principles are revealed through a qualitative analysis of 17
episodes of the program Branky, body, vteřiny, which contains the information of Olympic
Games in Rio de Janeiro in 2016. The author looks at the phenomenon of sport from many
different sociological and anthropological perspectives (sport as a ritual, sport and identity
construction, gender in the sport). She reveals the processes through which the media
image of the Olympic Games is constructed. The final findings are demonstrated by
specific examples originating in 17 episodes of sports news.
Key words: sports news, Czech Television, Olympic Games, discourse analysis, media
image, heroization of athletes
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1. Úvod
„Co rozumíme přesně tím, když mluvíme o olympijských hrách? Zdánlivým
předmětem je skutečná událost, to znamená čistě sportovní představení, konfrontace atletů
z celého světa, která se odehrává ve znamení všeplatných ideálů, a rituál se silným
národním, ne-li nacionalistickým zabarvením, defilé národních týmů, předávání medailí
s národními vlajkami a hymnami. Ten skrytý předmět, to je souhrn zobrazení tohoto
představení, které filmují a vysílají televize, národní selekce v materiálu zdánlivě
národnostně neutrálním (protože soutěžení je mezinárodní) nabízeném na stadionu.
Předmět dvojnásobně skrytý, protože ho nikdo nevidí celý a protože nikdo nevidí, že není
viděn, každý televizní divák může mít dojem, že vidí toto olympijské představení v jeho
pravé podobě.“ (Bourdieu 2002: 89)

Citace francouzského sociologa představuje do značné míry téma mé práce.
Tematiku sportu jsem si vybrala vzhledem k jeho významu v současné společnosti. Někteří
lidé chápou sport jako novodobé náboženství, což vypovídá o jeho společenské roli.
Zároveň jsem se problematice sportu věnovala i ve své bakalářské práci, tudíž pro mě tato
tematika byla snadněji přístupná. Zajímá mě, jakým způsobem média determinují
a produkují obrazy sportu, které následně ovlivňují koncové konzumenty těchto obsahů.
Práce se nezabývá sportem jako takovým, ale jeho reprezentací v médiích.
Prostřednictvím zkoumání finálních výpovědí v podobě relací sportovního zpravodajství
České televize v době konání Letních olympijských her (dále LOH) 2016 v Rio de Janeiru
v roce 2016 se snažím popsat a pochopit procesy, které formují obraz významné sportovní
události. Zajímá mě, jak je konstruován diskurs olympijských her prostřednictvím vysílání
Branek, bodů, vteřin. Hlavní výzkumnou otázku jsem formulovala takto: Jaké postupy,
strategie a prvky v jednotlivých relacích Branek, bodů, vteřin tvoří diskurs sportovního
zpravodajství v době LOH v Rio de Janeiru? Dále hledám odpověď na otázku, jaké
sociologické a antropologické fenomény je možné identifikovat ve vykonstruovaném
obrazu LOH v Rio de Janeiru? Důležitým aspektem mého výzkumu je fakt, že je zaměřen
jak na rozbor struktury, tak i obsahu sportovního zpravodajství.
Teoretická východiska mé práce lze rozdělit do dvou hlavních oddílů. První část
se týká produkce zpravodajství jako specifického typu diskursu, jenž obsahuje typické
struktury a prvky. K analýze kompozice zpravodajství čerpám z myšlenek převážně tří
autorů: Marka Lapčíka, Martina Lokšíka a Tomáše Trampoty. Tyto teoretiky médií jsem
si vybrala vzhledem k tomu, že se věnují českému kontextu televizního zpravodajství.
Zároveň se jedná o současné autory, tudíž jsou jejich teorie aktuální. V druhé půlce
teoretické části se věnuji možným perspektivám, skrze něž lze přistupovat ke sportu
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a olympijským hrám. Zde využívám myšlenky jak autorů z českého prostředí,
tak sociologů a antropologů z celého světa. V českém kontextu se věnuje genderovým
aspektům sportovního zpravodajství Alice Tejkalová. Sport jako rituál popisuje
antropoložka Susan Birrel a heroizaci sportovců se věnuje Paul Gilchrist. Myšlenky všech
zmíněných autorů jsou vhodné pro teoretické ukotvení mé práce, a proto z nich dále
čerpám.
Pro získání odpovědí na výše zmíněné otázky ve výzkumu využívám částečně
postupy kvantitativního výzkumu, ale převažuje kvalitativní analýza. Po metodologické
stránce čerpám především ze studií Marka Lapčíka, který chápe televizní zpravodajství
jako specifický typ diskursu a proto používá strukturální diskursivní analýzu. (Lapčík
2008) Předmětem mého zkoumání jsou jednotlivé díly pořadu Branky, body, vteřiny
vysílané v období konání LOH v Rio de Janeiru v roce 2016.
V době psaní práce jsem byla studentkou navazujících magisterských oborů Mediální
a komunikační studia a Genderová studia na Fakultě humanitních studií. Proto jsem
se rozhodla napsat práci, kde se částečně věnuji i genderové tematice. I přesto jsem měla
na paměti, že tato diplomová práce je zakončením prvního z výše zmíněných studijních
oborů, a proto jsem tomu přizpůsobila jak téma práce, tak i strategie, které ve výzkumu
využívám.
Diplomová práce je členěna do následujících kapitol: úvod, teoretická část,
analytická část a závěr. V teoretické části nejprve na základě současných teorií popisuji
předpoklady, které determinují podobu zpravodajského vysílání. Dále se v této kapitole
snažím nastínit možné sociologické a antropologické přístupy ke sportu a olympijským
hrám, z nichž vyvozuji témata sledovaná při analýze jednotlivých relací. Analytická část
vysvětluje zvolené postupy a strategie, s jejichž pomocí jsem se snažila o co nejvěrnější
popsání diskursu sportovního zpravodajství, které se věnuje olympijským hrám.
Má práce neoplývá ambicemi vyprodukovat univerzálně aplikovatelné teorie. Jedná
se o analýzu a popis konkrétního příkladu utváření mediálního obrazu a s ním spojeného
diskursu.
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2. Teoretická část
V této části se snažím teoreticky ukotvit svou práci. Níže jsou uvedeny dva základní
typy teorií. Jedny se vztahují k televiznímu vysílání, jako ke specifickému mediálnímu
sdělení. To je ovlivněno předem danými strukturami a očekáváními, jež se vztahují jak
k formální, tak k obsahové stránce vysílání. Druhý oddíl teorie je věnován možným
interpretacím sportu a olympijských her. Na olympijské hry zde pohlížím z antropologické
a sociologické perspektivy. Snažím se nastínit možné přístupy a chápání sportovních
událostí, aby bylo zřejmé, na co se budu při analýze vykonstruovaného obrazu LOH 2016
soustředit.

2.1. Televizní zpravodajství
Televizní zpravodajství disponuje určitými charakteristikami, které jsou odvislé
od kontextu jeho vzniku, produkce a percepce. Televizní zpravodajství nelze zkoumat
izolovaně, je totiž součástí širší struktury. Níže popisuji, jak dochází k formování
televizního zpravodajství v závislosti na povaze televize jako specifického druhu média.
Dále

se

věnuji

vlivu

na

produkci

zpravodajství

ze

strany

České

televize

jako veřejnoprávního média a následně rozebírám specifika zpravodajství sportovního.

2.1.1. Specifika televizního vysílání
Asi nejznámějším výrokem kanadského teoretika masmédií Marshalla McLuhana je
citát „hlavním sdělením média je médium samotné“ (McLuhan 1967: 126). Autor se snaží
říci, že nezáleží ani tak na obsahu nějakého sdělení, ale na jeho formě. Proto je nutné
zaměřit se na televizi jako na specifický druh média, jehož vlastnosti popíšu níže.
Charakter televize jako média ovlivňuje právě podobu televizního zpravodajství. Většina
teoretiků (Lapčík 2012, Lokšík 2011, Osvaldová 2011), kteří pojednávají o televizním
zpravodajství, uvádí jeho specifičnost založenou na něčem, co český mediální teoretik
Martin Lokšík nazývá audiovizuálním jazykem. (Lokšík 2011: 73). Jedná se totiž
o charakteristiku, která náleží veškerému televiznímu vysílání, a to o spojení mezi zvukem
a obrazem. „[…] zpravodajství představuje specifický typ mediálního obsahu, který má
povahu komunikátu vyvažujícího k distribuci (a následně recepci a interpretaci) svých
obsahů dvou kanálů – audiálního a vizuálního.“ (Lapčík 2012: 14) Kombinace vizuálního
a verbálního materiálu skýtá mnohé možnosti, které jsou například tisku nebo rozhlasu
odepřeny.
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Televizní vysílání je také ovlivněno novými technologiemi. „Nástup elektronického
sběru dat prostřednictvím Internetu, elektronické pošty, videonahrávek a satelitního
přenosu z místa konání do redakce posílil důraz na novost zprávy […] Publikum očekává,
že uvidí aktuální (pokud možno bezprostřední) záběry.“ (Burton, Jirák 2001: 265) Tímto
způsobem je tedy ovlivněn jak obsah, tak struktura zpráv. Struktura zpráv je také ovlivněna
díky „možnostem digitálního zpracování dat a užití grafů, výřezů, animací a montáží“.
(Burton, Jirák 2001: 265) Důležité je, že struktura a do značné míry obsah zpráv jsou
ovlivněny dostupnými technologiemi.
Televize je médiem, které vypraví příběh. „Ať už se jedná o příběhy v podobě filmů,
seriálů, zpráv, reality show nebo kuchařských pořadů, televize vždy vypráví určitý příběh.“
(O´Donnell 2017: 77) Podle teoretičky masových médií Victorie O´Donnell mnoho autorů
říká, že nejlepší příběh je ten nejjednodušší, aby byl pro diváky přístupný a pochopitelný.
(O´Donnell 2017: 78) Tato teze je pro mě do jisté míry klíčová. Jak o tom budu hovořit
dále, jednoznačnost sdělení právě ve zpravodajství je zcela zásadní. Dále O´Donnell tvrdí,
že lidé jsou vypravěči odjakživa, že to náleží jejich povaze a televizní vysílání, aby bylo
úspěšné, se musí přiblížit formě vyprávění příběhů, jak jsou na to lidé zvyklí. (O´Donnell
2017: 81-82) Existuje mnoho narativních teorií věnujících se vyprávění příběhu, pro mou
práci je však podstatné uvědomit si, že lidská percepce má určitý charakter a televize
se této percepci neustále přizpůsobuje. Televize jako producent určitých obsahů a struktur
jen do značné míry odpovídá na požadavky publika. O´Donnell dále mluví o narativní
struktuře. Domnívám se, že v tomto bodě dochází k protnutí s mým výzkumem, protože
právě struktury byly předmětem mého bádání a jistá opakující se schémata jsou přítomná
v každém vysílání televizního zpravodajství.
„Navzdory dynamickému vývoji a růstu diverzity v oblasti informačních
a komunikačních technologií, stejně jako mnoha „technooptimistickým prognozám“
spojeným s růstem penetrace a rozsahu užívání tzv. nových médií, zůstává sociálně
preferovaným zdrojem zpravodajství stále jedno z médií tzv. tradičních – televize.“
(Lapčík 2012: 13-14) Televizní zpravodajství tedy pro mnoho lidí představuje základní
zdroj informací. Podle Marka Lapčíka, který se zaměřuje na diskurs zpravodajství, právě
televizní zpravodajství představuje jeden z nejsledovanějších mediálních obsahů vůbec.
(Lapčík 2012: 13) Televizní zpravodajství je tedy specifickým druhem mediálního obsahu,
který svou formou (ať už obsahem či strukturou) přitahuje lidi k televizním obrazovkám.
Lokšík tvrdí, že „televizní zpravodajství je určeno očím a uším diváka. Promlouvá k němu
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prostřednictvím kombinace pohyblivých obrazů, zvuků a mluveného slova, která je zatím
nejpřirozenějším a nejkomplexnějším smyslovým zprostředkováním informací o okolním
světě.“ (Lokšík 2011: 73) To do jisté míry opět navazuje na tezi O´Donnell o narativních
strukturách, které musí být divákovi známé, aby je mohl přečíst.

2.1.2. Formát televizního zpravodajství ve veřejnoprávním médiu
V České republice existuje tzv. duální systém médií. Současně zde působí jak média
soukromá tak veřejnoprávní, k nimž se řadí Česká televize. Níže definuji charakter
veřejnoprávního média pomocí právní perspektivy. Domnívám se, že právě skrze právní
diskurs mohu nejlépe vymezit jaké povinnosti a práva rámují vysílání České televize, a jak
tyto státem stanovené parametry ovlivňují formu a obsah sportovního zpravodajství.
„V případě, že nějaký subjekt nepotřebuje k vysílání licenci, ale toto oprávnění je mu
dáno přímo zákonem, nazýváme tyto subjekty provozovateli vysílání ze zákona.
V současné době existují dva takové subjekty, a to Česká televize a Český rozhlas. Jedná
se o subjekty, které též označujeme jako veřejnoprávní vysilatele.“ (Rozehnal 2012: 103)
Jako veřejnoprávní médium má Česká televize určité povinnosti. Poskytuje veřejnou
službu v oblasti televizního vysílání. Česká televize má několik hlavních úkolů plynoucích
z postavení veřejnoprávního vysilatele. Níže zmiňuji jen ty, které shledávám relevantní
pro mou diplomovou práci.
„Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména:
a) poskytování objektivních, ověřených a ve svém celku vyvážených a všestranných
informací pro svobodné vytváření názorů; […] c) vytváření a šíření programů
a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem
na jejich svobodu náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ,
národní totožnost a sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady
odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filosofických a uměleckých
směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost
pluralitních společností; d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně
příslušníků národnostních nebo etnických menšin; e) výroba a vysílání zejména
zpravodajských,

publicistických,

dokumentárních,

uměleckých,

dramatických,

sportovních, zábavních a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.“ (Rozehnal
2012: 104)

6

2.1.3. Pravidla „péče o informace“ České televize
Z výše uvedeného vyplývá, jakým směrem by se mělo ubírat poskytování informací
ve vysílání České televize. Rámec televizního vysílání by měl být určen také Kodexem
České televize, v němž jsou definovány základní tendence vysílání České televize. Pátý
článek nese název Péče o informace ve zpravodajství a aktuální publicistice. V tomto
článku je opět mnohokrát zmiňována nestrannost a vyváženost sdělovaných informací
a vztahuje se především ke zpravodajským relacím obecně. I přesto zde uvádím jisté
pasáže, které lze vztáhnout i ke zpravodajství sportovnímu. „5.7 Česká televize striktně
rozlišuje mezi zprávou a hodnotícím soudem (komentářem).“ (Kodex ČT: 14) Zatímco
u zprávy lze zkoumat pravdivostní hodnotu, u komentáře to nelze.
„5.12 Česká televize je povinna zajistit, aby obrazové a grafické části informace
ve zpravodajství a aktuální publicistice přispívaly k pravdivosti a přesnosti sdělení. Zvláště
není přípustné uchýlit se v obrazovém výrazu k postupům, při nichž dochází ke směšování
mluveným slovem či psaným textem sdělovaných zpráv s hodnotícími soudy obsaženými
ve zpracování obrazu (například záměrný výběr nefotogenických záběrů aktérů, umělé
proměny dynamiky nebo kvality obrazu apod.).“ (Kodex ČT: 16) Zde se Česká televize
zavazuje k tomu, že všechny složky (obrazová, mluvená, textová apod.) budou v souladu,
nebudou si navzájem odporovat a navíc nesmí být zneužity k nějakým postranním účelům.
Vztaženo k tématu mé diplomové práce bych mohla předpokládat, že v rámci prezentace
sportovců a sportovkyň na LOH budou čeští sportovci zobrazováni líbivěji než jejich
soupeři. Jestli tomu tak je, popisuji dále v analytické části.
„5.14 Redaktoři České televize si musí při vystupování ve zpravodajských
a aktuálněpublicistických pořadech počínat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají
na věc, o níž informují, názor.“ (Kodex ČT: 16). V tomto případě si neumím představit,
že by moderátor informující o zisku zlaté medaile pro Českou republiku, nedal najevo své
emoce. Proto je v rámci dvanáctého článku uvedena výjimka týkající se právě sportovního
vysílání.
Článek devět je věnován jazykovému projevu prezentovanému Českou televizí. Zde
uvádím opět doslovné znění některých jeho částí, aby bylo při analýze jasné, co by mělo
být základními požadavky kladenými na moderátory. „9.1. Česká televize je zavázána dbát
o kultivovanost jazykového projevu. Vyjadřování hlasatelů, moderátorů a redaktorů
ve vysílání musí působit jako vzor správného užívání jazyka již s ohledem na skutečnost,
že diváci mohou takovému vyjadřování přikládat normotvorný význam. 9.2 Česká televize
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má za povinnost vždy s ohledem na téma a žánr uvážlivě volit a pečlivě užívat jazykových
prostředků. Hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a aktuálněpublicistických
pořadů jsou povinni vyjadřovat se v pořadech zásadně spisovným jazykem, ledaže by
citovali či interpretovali výrok či chování jiné osoby nebo by se použití nespisovného
výrazu jevilo nezastupitelným vzhledem k situaci (například uchování autenticity
rozhovoru nebo užití reportážní licence podle čl. 16.17 apod.). 9.3 Slovní formulace
ve vysílání užité hlasateli, moderátory a redaktory by se měly vyhýbat frázím, klišé nebo
jiným formám zplošťování obsahu jazyka. Při sdělování informace nelze upřednostňovat
dobově populární výrazy či obraty na úkor přesnosti a věcnosti obsahu informace. Česká
televize dbá, aby v pořadech nedocházelo k stereotypnímu opakování výrazů, jejichž
obměnu lze při zachování přesnosti zajistit.“ (Kodex ČT: 19-20)
Dvanáctý článek je věnován sportovnímu vysílání. Opět jsem vybrala a níže cituji
úryvky stěžejní pro mou práci. „12.2 Česká televize tradičně věnuje obsáhlý prostor
olympijským hrám a olympijskému hnutí. […] 12.4 Prezentace sportu ve vysílání České
televize se musí držet hodnot fair play, a to bez ohledu na soupeře či startovní pole
závodníků. Je nepřípustné vyzvedávat nebo omlouvat porušení pravidel jako prostředku
k dosažení úspěšného výsledku. Tvůrci sportovního vysílání musí brát v potaz fakt,
že sportovní dění často slouží dětem a mladým lidem jako vzor chování a že mezi diváky
sportovního vysílání České televize obvykle bývá početná skupina dětí a dospívajících.
[…] 12.6 Sportovní vysílání České televize se musí zdržet podněcování nebo podpory
nesnášenlivosti mezi sportovními fanoušky. Česká televize zvláště nepřipustí, aby
do sportovního vysílání pronikl nacionalismus, rasismus či jiné extrémní postoje. […] 12.8
Na informování (zpravodajství) o sportu a tělovýchově se přiměřeně vztahují ustanovení
obsažená v čl. 5.1 až 5.18. Sportovní redaktoři musí respektovat pravidla řádného
a etického výkonu novinářské profese. Česká televize divákům nezamlčí ani informace
o odvrácené straně sportu, jakými se mohou stát smrt člověka či zvířete, trvalé poškození
zdraví, doping nebo poškození přírody. 12.9 Za rozpor s čl. 12.7 a 12.8 se vzhledem
k zvláštnímu charakteru sportovních pořadů nebude považovat, jestliže sportovní redaktor
nebo komentátor bude dávat najevo přízeň sportovcům z České republiky. Ani v takovém
případě však nelze připustit, aby projevy fandovství zcela převážily nad věcným
informováním diváků a kritickým úsudkem.“ (Kodex ČT: 22) Poslední citovaný článek
uděluje již zmiňovanou výjimku při prezentování emocí, pokud se jedná o ukázanou
náklonnost směrem k reprezentantům České republiky.
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Ze všech článků jsem vybrala jen pár přímo vztahujících se k tématu mé diplomové
práce, ale celý dokument se nese ve stejném duchu. Všechny práva a povinnosti jsou sice
jasně popsané, formulace je ale poněkud vágní a význam je do značné míry přizpůsobivý
a nejasný. Jak lze definovat vyvážené poskytování informací a kdo o tom rozhoduje?
Neexistují žádné pevně stanovené hranice mezi tím, co je ještě přípustná reakce
moderátora a co ne. Porušení stanovených pravidel lze v mnoha případech těžko odhalit
natož pak dokázat. I tak je tento dokument základním pilířem vysílání České televize
a rámuje tak předmět mého výzkumu.

2.1.4. Základní aspekty prezentace zpráv
V následující kapitole čerpám z autorů, kteří se dlouhodobě zabývají diskursem
mediálního zpravodajství. Každý z autorů přistupuje k televiznímu zpravodajství z trochu
jiné perspektivy. Níže se snažím naznačit možnosti, jak nahlížet na obsah a formu
zpravodajství. Výsledkem uvedeného přehledu by mělo být teoretické ukotvení práce
a následné představení mnou preferovaného přístupu.
Než přistoupím k detailnějšímu popisu jednotlivých determinant zpravodajství, je
nutné definovat specifické pojmy, s nimiž níže operuji. Jedním z nich je slovní spojení
mediální diskurs. Jedná se o „ustavený soubor pravidel, norem a konvencí označujících
praktiky, které jsou typické pro tvorbu mediálních sdělení v dané době“ (Reifová 2004:
48). Obdobně chápu i diskurs televizního zpravodajství, jako specifické výseče z oblasti
mediální produkce, která disponuje o něco specifičtějšími charakteristikami. Diskurs
zpravodajství je složen ze specifických prvků, struktur a postupů, které „nejenže umožňují
identifikace zpravodajské relace, ale současně ovlivňují jak její produkci, tak průběh
recepce a interpretace nesených významů“. (Lapčík 2012: 2014) S diskursem je spojen
pojem kódu, s nímž v textu také pracuji. Pro mou práci není ani tak důležitá přesná definice
kódu. Existuje nepřeberné množství chápání a definování tohoto pojmu. Reifová ho
ve Slovníku mediální komunikace popisuje jako „systematickou organizaci znaků, jejich
významů a vztahů mezi nimi sloužící k přenosu sdělení mezi komunikátorem a adresátem“
(Reifová 2004: 96) Vzhledem k záměru mé studie je pro mě klíčový předpoklad, že „kódy
jsou v určité formě obsaženy i v samotných sděleních, a mělo by je tedy možno být
ze samotných sdělení abstrahovat nebo na ně alespoň usuzovat“. (Lapčík 2012: 235)
Lapčík provedl komparaci různých definic kódu a píše: „Přes různé diference se […] zdá,
že napříč různými autory i přístupy panuje shoda na klíčové vlastnosti kódu: představují
abstraktní entitu jen těžko identifikovatelnou (přesněji: spíše vůbec) mimo okamžik
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komunikační události.“ (Lapčík 2012: 236) Toto vyjádření se mi zdá velice přesné
a zapadá do konceptu mé diplomové práce. I já se níže snažím odhalit specifický kód,
s jehož pomocí Česká televize produkuje a šíří svá sdělení. Zároveň Lapčík poukazuje
i na nesnadnou práci, co se týče identifikace těchto kódů, což se mi během analyzování
relací sportovního zpravodajství potvrdilo.
V práci používám označení komplexního komunikátu pro zvolený pořad. Komplexní
komunikát je podle Lapčíka právě zpravodajství, které je determinováno jak
technologiemi, s jejichž pomocí je produkováno a zprostředkováváno, tak určitým
„kulturním statusem“, jež obtěžkává zpravodajství požadavky jak z hlediska formy, tak
obsahu. (Lapčík 2012: 67-71) Tyto podmínky, jež předurčují podobu zpravodajství,
popisuji níže v teoretické části. Označení „komplexní komunikát“ tedy budu užívat
v případech, kdy budu chtít upozornit na specifickou povahu sportovního zpravodajství
založenou na simultánním označování a operování s více než jedním typem kódu
najednou.
Jak už bylo řečeno, televizní zpravodajství České televize je ovlivněno mnoha
faktory: charakterem televize jako média a specifiky spojenými s televizní stanicí, kterou
je ČT. Další faktor ovlivňující podobu zpravodajství je diskurs televizního zpravodajství
jako takového. Ten je předurčen výše zmiňovanými předpisy a Kodexem ČT. Dále ho ale
předurčují i hůře definovatelná očekávání, jak by měly zprávy vypadat. Jiná kritéria by
měla splňovat zpravodajská relace ČT 1 a jiná TV Nova, i když jistý základ by měly
splňovat obě stanice. Stejně tak se může předpokládat jiný diskurs u zpráv ze showbyznysu
(např. VIP zprávy TV Prima) a u sportovních zpráv ČT. „Zpravodajství obecně […]
představuje velmi specifický typ mediálního obsahu. Je složeno ze značného počtu
fragmentárních a současně sémanticky komplexních výpovědí o různých aspektech
a sférách sociální reality.“ (Lapčík 2008: 190) Charakter zpravodajství je tedy odvislý
nejen od struktur, které jsou mu nadřazené (masmédia, Česká televize), ale je určován
i obsahem a uspořádáním svých jednotlivých příspěvků.
Charakteristika, která rámuje jak obsahovou, tak strukturální povahu zpravodajství je
její časová omezenost. „Zatímco na stránkách novin je možné událost popsat relativně
rozsáhle, […] časově omezený prostor TV zpravodajství nutí jeho producenty k maximální
úspornosti.“ (Lapčík 2008: 191) Také nelze podávat důkazy o věrohodnosti v takovém
rozsahu, jako je to možné u jiných médií. Zároveň je televizní zpravodajství specificky
spojené s přítomností. „[…] znakem televizní zprávy je časová identita mezi jejím
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vysíláním a příjmem, které vede ke stírání časových rovin mezi předem natočenými
zprávami (minulý čas) a přímými reportážními vstupy redaktorů nebo živou zpravodajskou
moderací ze studia […], čímž se vytváří bezprostřední, specificky zpravodajská
přítomnost.“ (Lokšík 2011: 83) Tato charakteristika opět ovlivňuje povahu zpravodajských
příspěvků.

2.1.4.1. Obsah
Existuje představa, že média nejsou obyčejným typem podnikání a lidem by měla být
užitečná, tedy že by měla fungovat ve prospěch veřejného zájmu. Převládající očekávání
směrem ke zpravodajství nazýváme normativní požadavky na zpravodajství. (Trampota
2006: 141-143) „Mezi nejčastěji artikulované požadavky na zpravodajství v liberálně
demokratických společnostech můžeme zařadit požadavky objektivity, vyváženosti
a nestrannosti. Tyto normy se vztahují ke způsobu zpracování informací o událostech
a konečné podoby zpravodajských obsahů.“ (Trampota 2006: 143) Ačkoliv lze najít
spoustu různých definicí těchto základních třech požadavků, je zde patrná jistá
nejednoznačnost výkladu jejich významu. „Objektivita zpráv je tedy vždy jen relativní […]
Zprávy mají nevyhnutelně určitý sklon daný historickým, sociálním, ekonomickým
a kulturním kontextem společnosti, v níž vznikají.“ Existující požadavky kladené
na televizní zpravodajství ať už laiky nebo odborníky, jsou vždy závislé na vnějších
podmínkách, které prostupují celou společností.
Stejně jako jsou kladené nároky na zpravodajství jako na celek, určité vlastnosti
se očekávají i od jeho částí. „Od zpravodajského příspěvku v televizi se požaduje, aby byl
stručný, věcný, hutný, jasný a přesný.“ (Lokšík 2011: 77) Myslím si, že toto tvrzení by
se dalo pokládat za univerzálně platné. Ačkoliv mají zpravodajské relace vysokou míru
sledovanosti, jsou časově omezené. Proto je tendence zhutnit obsah do co nejkratšího
časového úseku zcela evidentní.
Diskurs televizního zpravodajství není zcela otevřený a přístupný. Vyvstává zde
otázka, kdo určuje, co je a co není důležité, a tudíž co se má stát obsahem zpráv a co ne.
Teoretik zpravodajství Tomáš Trampota mluví o výzkumu, který byl proveden právě
v oblasti tzv. gatekeepera. „Produkce zpráv, jakkoliv se v moderních […] demokratických
společnostech opírá o víru v objektivizační výrobní postupy, je přece jen těsně spojena
s osobou zpravodaje, redaktora či editora.“ (Trampota 2006: 38) Vždy lze za určitými
rozhodnutími dohledat konkrétní lidi. Některé zprávy by se daly označit jako samozřejmé.
Pokud se pohybujeme v diskursu olympijských her, je jasné, že zprávy by se měly týkat
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především českých reprezentantů a reprezentantek a zisku medailí. Pak se ale můžeme
zaměřit na zprávy, které nejsou tak jasně zařaditelné do „top zpráv dne“, a na nich
pozorovat, podle jakého klíče je gatekeeperové vybírají. Trampota upozorňuje,
že provedený výzkum dokázal, že „[…] ne všechny tematické kategorie zpráv měly
stejnou šanci dostat se do obsahu novin“. (Trampota 2006: 39) Výzkum byl zaměřen
na zpravodajství obecné, ale pokud to vztahujeme ke kontextu sportovního zpravodajství,
můžeme se ptát, kdo rozhoduje, který sport je důležitější nebo který závod je důležitější
než všechny ostatní? Zkoumat proces vybírání zpráv, které jsou následně uveřejněné
v rámci televizního zpravodajství, by vydalo na celý výzkum a další diplomovou práci.
Ve své práci se nebudu zabývat příčinami, které vedou editory k vybírání určitých zpráv,
popíšu pouze výsledky, tedy co bude viditelné v rámci konkrétní relace Branek, bodů,
vteřin.
Další požadavek, o němž mluví Lapčík, je jednoznačnost nebo transparentnost.
Jakákoliv událost prezentovaná v médiích je ze své podstaty polysémií. Existuje mnoho
verzí, jak ji prezentovat. Pokud by ale mohlo docházet k neomezené interpretaci ze strany
publika, došlo by „k delegitimizaci statusu zpravodajství jako privilegovaného zdroje
interpretací sociální reality. Proto je nezbytné šíři interpretačního pole pokud možno
co nejvíce zúžit, limitovat.“ (Lapčík 2008: 193) Tak by pro diváky měla vzniknout jedna
sdílená „správná“ realita, která by jim přinášela pocit bezpečí a nabízela by možnost
získání jistoty a orientace ve světě. Požadavek jednoznačnosti se promítá i do struktury
zpravodajství. Podle Lapčíka je nutné nalézt takové postupy, „které co nejvíce omezí
spektrum potenciálních […] interpretací“. (Lapčík 2008: 193)
Existuje mnoho typologií, které rozlišují různé druhy zpráv podle různých kritérií.
Trampota přejímá typologii zpráv od Johna Hartleyho. Základní tematické typy zpráv jsou
politické, ekonomické, zahraniční, domácí, příležitostné a sportovní. (Trampota 2006: 30)
Příslušnost zpráv se sportovní tematikou v základních typologiích jen potvrzuje jejich
význam a nedílnou součást každodenního zpravodajství.

2.1.4.2. Struktura
Stejně jako existují předem stanovené nároky na televizní zpravodajství v oblasti
jejich obsahů, ve zpravodajském diskursu se vyskytují i požadavky stran struktury a formy
vysílání. Podle Lapčíka „nejde jen o členění zpravodajství, ale také o jeho základní
identifikační znaky a především o ustavení základních interpretačních rámců na úrovni
zpravodajského diskursu jako celku, které probíhá mimo rámec jednotlivých zpráv.“
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(Lapčík 2008: 203) Tak tedy struktura zpravodajství obsahuje ustálené prvky jako znělky,
interview, headlines a další, které napomáhají divákovi identifikovat žánr zpravodajství
a dále mu pomáhají zorientovat se a pochopit prezentovanou událost požadovaným
způsobem.
Výše jsem jmenovala typy zpráv z hlediska jejich obsahu, nyní se budu věnovat
dělení zpráv podle struktury. Ačkoliv v současné době dochází ke značnému mísení
různých technologií a postupů, stále je možné identifikovat několik základních druhů
zpráv. Lokšík uvádí následující typy zpráv: čtená zpráva, zpráva obrazová, zpráva
kombinovaná, zpráva reportážní, televizní zpravodajský rozhovor. (Lokšík 2011: 85-87)
Čtená zpráva se dnes používá jen v případech, kdy je nutné informovat o aktuální události,
k níž ještě nedorazil obrazový materiál, a tak ji moderátor živě přečte ve studiu. Zpráva
obrazová je podobná klasickému filmovému šotu. Obrazový záznam události je doplněn
moderátorem čteným komentářem. Vyskytuje se ve dvou základních variantách: zpráva
čtená a její modifikace a v podobě tzv. kraťasů. Zpráva kombinovaná „je vystavěna
na komentáři a synchronních výpovědích kompetentních osob, obraz plní funkci spíše
ilustrační.“ (Lokšík 2011: 86) Reportáž je podle Lokšíka nejdokonalejší žánrovou formou
televizního zpravodajství: nejadekvátněji vystihuje prezentovanou událost a nejvhodněji
využívá dostupné technologie a postupy. Skládá se z expozice, střední části a končí
vyvrcholením. Rozhovor, interwiev označuje každou audiovizuální formu, „která je
realizovaná formou otázek a odpovědí“. (Lokšík 2011: 87) Může se jednat o anketu,
předtočený rozhovor, nebo živé vstupy redaktora či kompetentní osoby, která vstupuje
do dialogu s moderátorem ve studiu. (Lokšík 2011: 87-88)
Ačkoliv se jednotlivé zprávy prezentované v rámci zpravodajství od sebe liší, jejich
struktura

zůstává

relativně

stejná.

„Tendence

[…]

ke

stále

unifikovanějšímu

a uniformnějšímu způsobu zpracování zpráv je v televizním zpravodajství nejmarkantněji
patrná z kompoziční struktury televizní zprávy.“ (Lokšík 2011: 84) Podle Lokšíka existují
tři základní kompoziční postupy: chronologický, logický a akcentující, z nichž v nynější
tvorbě televizní zprávy převládá logická, významová struktura, která je charakteristická
svou dvojstupňovostí čela a těla zprávy. Moderátor ve studiu sdělí divákovi všechny
důležité informace a obrazový materiál je už pouhým doplňkem jednotlivé zprávy.
„Fakticky to znamená popření vlastní identity a poslání televizní zprávy, obrácení jejích
základních hodnot naruby: nejdůležitější a nejvýznamnější momenty události se divákovi
nezobrazují, ale pouze říkají.“ (Lokšík 2011: 84) Tak dochází k tomu, že všechny zprávy
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jsou značně monotónní. „Ve sportovním zpravodajství se uplatňuje chronologická
kompozice (zachování přesné časové posloupnosti vývoje a výsledku hry).“ (Lokšík 2011:
85)
Jedním z dalších prvků, které tvoří již celkem ustálenou strukturu zpráv, je její
titulek. Titulek se v nynějším zpravodajství vyskytuje ve dvojí podobě. „Jednak jako
uvedení jednotlivé zprávy, kdy titulek tvoří stručný text složený z několika slov, který je
naklíčován

zpravidla

v dvojexpozici

s moderátorem,

případně

ještě

v kombinaci

s obrazovým výřezem úvodního záběru příspěvku; a jednak jako headline – dramatický
přehled tří až pěti hlavních zpráv v úvodu zpravodajské relace, který má diváka okamžitě
zaujmout a upoutat.“ (Lokšík 2011: 85) „Headlines představují obvykle moderátorem
četný přehled vybraných událostí, které jsou v další části zpravodajství znovu dvakrát
prezentovány – jak na úrovni studiové části zprávy (moderátorem), tak formou samotné
reportáže.“ (Lapčík 2008: 204)
Další typologie zohledňuje zprávy a jejich vztah k času. To, jestli se jedná
o bezprostřední zprávu, vyvíjející či průběžnou určuje do jisté míry, jak bude strukturované
sdělení. Bezprostřední zpráva je jednorázovou záležitostí, která se nevyvíjí a je
prezentována pouze jednou jako kompaktní sdělení. „Naopak k vyvíjející se zprávě
získávají novináři informace postupně a na jejich základě zprávu inovují.“ (Trampota
2006: 31) Průběžná zpráva může být označena za „sérii příběhů na totožné téma
založených na událostech objevujících se během určitého delšího časového období“.
(Trampota 2006: 31) Trampota dále připouští, že typologie není zcela jednoznačná,
protože v praxi se stává, že jedna zpráva může projít i více kategoriemi. Důležité je také
upozornit na to, že některé zprávy svým obsahem tendují k určitému typu zpráv,
např. zpráva o autonehodě bývá většinou bezprostřední zprávou, zatímco zpráva o průběhu
voleb náleží k průběžným zprávám. (Trampota 2006: 31-32)
Zpravodajská relace se tedy skládá z různých zpravodajských příspěvků a ty lze
charakterizovat na základě rozlišných výše zmiňovaných kritérií. Jednotlivé reportáže je
možné dále rozparcelovat na menší celky (úvod, střed a závěr) a každý z těchto menších
celků je složen z jednotlivých záběrů. „Určujícím znakem audiovizuálního vyjadřování je
změna a pohyb zachycený v časovém úseku záběru. Záběr tvoří základní stavební jednotku
obrazu a je nositelem jeho obsahového významu. Charakter záběru je dán jeho vlastnostmi
(úhlem, postavením a pohybem kamery, rámováním a kompozicí obrazu), velikostí (celek,
polocelek, detail), a funkcí, kterou plní vzhledem k zobrazované skutečnosti (orientační,
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registrační, emotivní, dramatizační, symbolickou apod.)“ (Lokšík 2011: 74) Tak tedy
základní stavební jednotkou zpravodajství je záběr. Různé záběry výše rozdělené podle
velikosti mívají v jednotlivých reportážích specifické funkce. „Celky plní informačně
orientační funkci.“ (Lokšík 2011: 75) Mají diváky informovat o tom, kde a částečně kdy
situace probíhala. Divák se s jejich pomocí zorientuje v dané situaci. Většinou jsou tyto
záběry užívány buď na začátku, nebo na konci příspěvku. (Lokšík 2011: 75) „Polocelky
představují přechod mezi celkem a detailem. Identifikují hlavní subjekty události […]
a jsou nejvhodnější pro snímání objektů v pohybu.“ (Lokšík 2011: 75) Lze tedy
předpokládat, že při záznamu sportovních událostí bude užíváno především tohoto typu
záběrů. „Detaily eliminují význam okolí a přenášejí veškerou pozornost na hlavní subjekt
nebo na rozhodující článek zobrazované události. […] V detailech se natáčí většina
synchronních výpovědí a rozhovorů. Mají silný emocionální a dramatizační účinek.“
(Lokšík 2011: 75) Jednotlivé záběry se dále skládají do ucelených sekvencí pomocí střihu
a obrazové montáže. U každé televizní zprávy by měla být vybudována jasná struktura,
která má začátek, prostředek a konec. (Lokšík 2011: 74)

2.1.4.3. Diskurs
Zpravodajství jako specifická oblast vysílání vytváří typický diskurs zpravodajství.
„Zpravodajství – na rozdíl od jiných typů mediálních obsahů, jenž jsou velmi často
produkovány pro specifičtější cílové skupiny (publik/a) – musí pracovat s kódy, které
budou (respektive by měly být) akceptovatelné a srozumitelné pro většinu členů cílové
skupiny, definované obvykle více než velkoryse – jako většina, či dokonce celek dané
cílové populace. […] zpravodajství by mělo operovat s co nejvíce univerzálními kódy.“
(Lapčík 2012: 95) Sportovní zpravodajství je více specifická oblast, v níž se užívá slang
a předpokládá se znalost určitých specifičtějších kódů (viz. níže) i přes to jsou ale Branky,
body, vteřiny pořadem, který má být srozumitelný pro co nejširší škálu diváků z řad lidí,
kteří se zajímají o sport. Proto se domnívám, že charakteristiky uváděné Markem
Lapčíkem (Lapčík 2012), jež se týkají zpravodajství obecného, jsou do jisté míry společné
i zpravodajství sportovnímu.
Mnoho mediálních teoretiků poukazuje na typickou vlastnost zpravodajství, kterou
trefně shrnuje Lapčík. „Zatímco v rámci jiných typů mediálních obsahů je přípustná,
či dokonce žádoucí variabilita, ne-standartnost a ne-konvečnost postupů tvorby,
zpravodajství je primárně […] orientováno na stabilní, srozumitelnou a transparentní re-
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prezentaci informací o každodenně se měnících událostech sociální reality.“ (Lapčík 2012:
70)
Požadavek univerzálnosti užívaných kódů by měl být platný i u sportovního
zpravodajství, které trvá jen deset minut a má zachytit to nejdůležitější i pro lidi, kteří
se ve sportovní oblasti příliš neorientují. V takovém případě musí docházet „k simplifikaci
jak reprodukovaných sdělení, tak simplifikaci užívaných kódů a současně k omezení jejich
repertoáru na co nejmenší možnou míru (a to za účelem minimalizace samotné recepční
a interpretační náročnosti daných komunikátů […])“. Zprávy o sportovních událostech
by tedy měly být jasně čitelné, navíc pokud se jedná o událost, jakou jsou olympijské hry.
„Sport se v průběhu konání olympijských her stává […] globálním pojítkem hodnotově
jednotícího zájmu zcela sociálně, kulturně či nábožensky odlišných koutů světa.“ (Sekot
2008: 8) Pokud by měla být naplněna tato definice pro Českou republiku, je nutné, aby
diváci dostávali jednoduché zprávy skrze univerzální kódy sportovního zpravodajství,
protože většina lidí není odborníky na všech 28 sportů LOH.
„Specifické diskursivní prvky představují identifikovatelné formy prezentace,
užívané jak v rámci studiové části zpravodajství, tak v rámci jednotlivých specifikačních
reportáží.“ (Lapčík 2008: 205) Interpretace těchto diskursivních prvků musí vycházet
z kontextu jejich užití. Pro mou následnou analýzu budu využívat diferenciaci
diskursivních prvků na suportivní a konstitutivní, jak ji stanovuje Lapčík. (Lapčík 2008:
205) „Konstitutivní diskursivní prvky představují takové elementy, které jsou principiálně
nezbytné k realizaci zpravodajského diskursu a jsou předpokladem pro užití dalších
diskursivních postupů. Tyto prvky konstruují základní atributy diskursu zpravodajství jako
takového a jejich analýza spočívá v rozboru užitých charakteristických prvků a postupů.“
(Lapčík 2008: 205-206) Druhá skupina diskursivních prvků obsahuje již konkrétní formy
prezentace, jako jsou interview, telefonát, rekonstrukce události …). „Suportivní
diskursivní prvky zahrnují spektrum využitelných způsobů prezentace a představují
alternativní způsoby konstruování preferované interpretace. Jejich analýza nespočívá
pouze v rozboru postupů, jimiž konstruují preferovanou interpretaci, ale také v úrovni
funkce, kterou ve vztahu k diskursivním strategiím zastávají, proporcionalita jejich užití,
konstruování základních charakteristik diskursu zpravodajství jako takového apod.“
(Lapčík 2008: 206) Obě skupiny zde detailně definuji, a to z toho důvodu, že tuto
stratifikaci budu značně využívat při analýze získaných dat.
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Suportivní a konstitutivní prvky jsou ve vysílání používány k různým účelům.
K popsání těchto účelů mi posloužila kategorie diskursivní strategie, kterou Lapčík
definuje následovně: „Diskursivní strategie jsou struktury nebo postupy výstavby výpovědí
diskursu zpravodajství, které jsou manifestovány prostřednictvím výběru specifického
způsobu prezentace (interpretce události).“ (Lapčík 2008: 206) Podle toho, zda se potenciál
strategií vztahuje k diskursu jako celku nebo k jednotlivým zprávám, lze diskursivní
strategie rozdělit do dvou skupin: atributivní, distributivní. „Hlavní funkcí atributivních
strategií je konstruování specifického prostředí diskursu zpravodajství, tedy jeho
základních charakteristik – implikace jeho legitimity nebo jiné specifické charakteristiky.
V důsledku se však jejich efekt projevuje sekundárně i v rovině interpretce jednotlivých
zpravodajských příspěvků. Prostřednictvím distributivních strategií je implikována nebo
zvýrazněna preferovaná interpretace, její legitimita a relevance v úrovni interpretace
konkrétní události. Potenciál těchto diskursivních strategií je tedy vztažen k jednotlivým
zprávám událostech daného dne a tyto postupy konstruují nebo posilují sémantickou
dimenzi zprávy.“ (Lapčík 2008: 207)
Při analyzování dat jsem se snažila identifikovat všechny možné strategie a postupy,
které participují na vytváření diskursu sportovního zpravodajství. Mezi základní typy
diskursivních strategií patří podle Lapčíka legitimizace, identifikace, introducing,
autentizace, dramatizace a entertainizace. (Lapčík 2008: 207) Každá z těchto kategorií
implikuje základní funkci, kterou daný prvek plní při vytváření specifického diskursu.
Strategie legitimizace zahrnuje takové užívání prvků, které má zvýšit relevanci
a kredibilitu preferované interpretace. Pokud je zpravodajství, jako specifický diskurs,
považováno za legitimní, přispívá to ke kredibilitě jednotlivých příspěvků a naopak
kredibilita jednotlivých příspěvků se podílí na legitimizaci celého diskursu. (Lapčík 2008:
207) „Identifikace využívá specifického souboru postupů nebo prvků, jejichž
prostřednictvím je konstruován imaginární vztah mezi diváky a zpravodajským týmem.
[…] Jejím výsledkem je […] samotný konsenzus s danou interpretací – identifikace
podporuje akceptaci prezentované výpovědi, protože ta je konstruována tak, jako by byla
recipientovi vlastní. […] Identifikace využívá dvou základních principů – konstruování
imaginárního společenství a/nebo strategie exkluze.“ (Lapčík 2008: 207) Introducing je
strategie, s jejíž pomocí dochází k ustavení primárního a dominantního interpretačního
rámce pro danou událost. Je využíván především ve studiové části, kde dochází
k definování toho, co je v dané události důležité, čeho si máme všímat a jak vůbec celé
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téma pojímat a chápat. (Lapčík 2008: 208) Autentizační strategie „ustavuje vztah mezi
interpretací události a událostí jako reálným aktem“. (Lapčík 2008: 208) Autentizační
postupy mají vést k tomu, aby si divák myslel, že předkládaná interpretace je vlastně
reflexí reality a je to tedy jediný možný způsob, jak na danou událost nahlížet. Tak by mělo
dojít k eliminaci pochybností o předkládané interpretaci. (Lapčík 2008: 208) V rámci
kontextualizace dochází k vymezení konstrukce významu výpovědi. „Základní funkcí
kontextualizme je zvýraznit sémantické struktury preferované interpretace způsobem, který
zvýší pravděpodobnost, že zpráva o události bude interpretována v intencích, ve kterých
byla konstruována samotnými žurnalisty (v těchto intencích posiluje potenciál
introducingu).“

(Lapčík

2008:

208)

prostřednictvím

vložení/zdůraznění

Strategie

negativních

dramatizace
charakteristik

„umožňuje
nebo

[…]

–

konotací

–

transformovat sdělení o dané události do podoby, která bude diváky vnímána jako
atraktivní.“ (Lapčík 2008: 208) Poslední popisovanou diskursivní strategií je
entertainizace. Tato strategie si klade za cíl narušovat strohost zpravodajství vyplývající
z diskursu zpravodajství jako prostého zdroje informací. Transformace sdělení může
probíhat jak po formální, tak po obsahové stránce pomocí specifických postupů a prvků.
(Lapčík 2008: 208) Ve své analýze si tedy všímám různých diskursivních prvků a strategií,
které jsou v diskursu sportovního zpravodajství využívány. Jednotlivé prvky mohou být
využity více strategiemi. Například zařazení telefonátu může jednou odkazovat
k autentizaci a jindy k legitimizaci. (Lapčík 2008: 206)

2.1.5. Specifika sportovní relace
Pokud píši ve své práci o sportovním zpravodajství, míním tím krátké zpravodajské
pořady, jež jsou většinou řazeny v hlavním vysílacím čase po hlavní zpravodajské relaci.
Nejedná se tedy o vyčleněnou stanici, na níž běží sportovní zpravodajství celý den.
Sportovní zpravodajství – v případě mé diplomové práce Branky, body, vteřiny – je
zpravodajský pořad, jenž má informovat o nejdůležitějších událostech v oblasti sportu
za uplynulý den. Disponuje specifickým obsahem i strukturou, ovšem některé prvky
a aspekty sdílí s hlavní zpravodajskou relací, jak jsem popsala výše.
Nejprve bych chtěla shrnout základní principy sportovního zpravodajství, které
vyplývají ze zákonitostí obecného zpravodajství. Sportovní zpravodajství je pořad, který je
zprostředkován televizí jako specifickým médiem. Podstatou média je kombinace
vizuálních a verbálních sdělení a využití narativních postupů. Způsob prezentace sportovní
zpráv vymezuje diskurs zpravodajství (který je součástí konkrétní televizní stanice, v tomto
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případě ČT) a specifické technické a narativní postupy, které ovlivňují jak strukturu, tak
obsah zpráv.
O popularitě zpravodajských relací obecně jsem hovořila již výše. Novinářka Alice
Tejkalová uvádí, že i „sportovní rubriky […] mají obrovskou čtenost, stejně jako na sport
specializovaná periodika, a televizní sportovní přenosy patří k nejsledovanějším pořadům
nejen v Česku.“ (Tejkalová 2010: 105) Není tedy náhodou, že sportovní zprávy bývají
součástí hlavní zpravodajské relace, anebo na ní bezprostředně navazují.
K obecným pravidlům zpravodajství platí, že by mělo být přístupné téměř všem
lidem bez potřeby znalosti specifických informací. „Sportovní žurnalistika je specifická
tím, že ji většinou tvoří fanoušci pro fanoušky. […] Daleko víc než kde jinde bují
ve sportovních textech slang, specifická označení, kterým sportovní fanoušci rozumí,
ale kdokoliv jiný je úplně mimo. Dochází k určité „klubové“ uzavřenosti, a pokud se
chcete dostat dovnitř, musíte nashromáždit informace, jinak vám stále zůstane něco
skryto.“ (Tejkalová 2010: 106) V rámci krátkého večerního shrnutí reprezentovaného
pořadem Branky, body, vteřiny tak vyvstává pro producenty zpravodajství nesnadný úkol.
Ačkoliv podle Tejkalové „ze všech rubrik a pořadů stále zůstává právě sport tím nejvíc
zakódovaným“ Tejkalová 2010: 107), musí dojít ke zjednodušení a zuniverzálnění daných
informací. Proto není divu, že se reportéři často dopouští chyb plynoucích z potřeby
zpřístupnit zakódovaný obsah masám. „[…] jazyk sportovní žurnalistiky často nesprávně
plný klišé a zbytečných rádoby básnických obratů“ není podle Tejkalové vhodný a „[…]
výstižný a jazykově aktivní popis by měl nahradit zbytečné fráze.“ (Tejkalová 2010: 107)
V typologii zpráv založené na tématu a obsahu zpráv, kterou jsem zmiňovala výše,
definuje Trampota sportovní zprávy jako druh příspěvků, „který většinou akcentuje
mužské sporty a svět profesionálního sportu“. (Trampota 2006: 31) K problematice
genderových stereotypů v oblasti sportu a zpravodajství se vyjadřuji v jiné kapitole. Co
se týče preferování oblasti profesionálního sportu, pokud je má práce zaměřena
na olympijské hry, lze předpokládat, že zobrazování profesionálního sportu bude naprosto
převládat, i když se ukazují i výjimky spojené s reportážemi zaměřenými na olympijské
parky, které byly v průběhu LOH 2016 v ČR otevřeny.
Ačkoliv by zprávy měly objektivně zobrazovat sportovní dění, Tejkalová rozlišuje
určité skupiny sportů, které jsou častěji pokládány do centra naší pozornosti a na druhé
straně stojí sporty upozaďované. Jedná se o sporty tzv. většinové a malé sporty. Většinové
sporty jsou ty, které mají největší sledovanost a nejčastěji se o nich mluví. V našem
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případě se jedná o fotbal a hokej. Obsah zpravodajství vytvářejí jak producenti, tak
konzumenti. Většinové sporty jsou kvalitněji zpracovávány a tak jejich oblíbenost ještě
roste. Dostávají ve sportovním zpravodajství mnohem více prostoru. Oproti tomu malým
sportům není přikládán význam, je složitější dohledat o nich informace a často se reportáže
z těchto oblastí odbývají. (Tejkalová 2010: 109-110) Lze předpokládat, že i v rámci
Branek, bodů, vteřin vysílaných v době olympijských her, budou určité sporty protěžované
na úkor jiných. V tomto případě bude ale nutné brát v potaz například účast českých
reprezentantů jen v určitých disciplínách, kterým je následně dávána přednost ne kvůli
„zajímavosti“ sportu, ale kvůli podpoře českých sportovců a sportovkyň a kvůli něčemu,
co by šlo nazvat obecným zájmem.

2.2. Sport a možné přístupy
Sport je oblast, která vykazuje specifické charakteristiky. Tyto charakteristiky je
možné pospat z více úhlů pohledu. Níže se snažím nastínit základní sociologické
a antropologické přístupy, jejichž perspektivou lze na sport jako na specifickou disciplínu
nahlížet. Abychom nějakou činnost mohli označit za sport, musí probíhat na určitých
místech, musí se jí účastnit určití lidé a samotná činnost probíhá podle předem stanovených
pravidel. Interpretace sportovního dění může být následující.

2.2.1. Sport a gender
Oblast sportu je z genderového pohledu silně maskulinní. „Naše kultura snižuje
ženský sport a sportovkyně a propaguje pojetí sportu jako ztělesnění maskulinity.“
(Renzetti, Curran 2003: 494) Muži oblasti sportu dominují nejen z hlediska statistik,
ale především tím, že se jedná o maskulinní systém hodnot a norem chování, v němž „být
mužný“ znamená mít privilegium. (Whitson 1990:20) Sportovní teoretik David Whitson
dále tvrdí, že v rámci sportovního odvětví mají muži prvořadé a ženy druhořadé postavení.
Tento fakt je chápán jako odraz společenského uspořádání a tím odhaluje a potvrzuje
hierarchizaci mezi pohlavími vůbec. (Whitson 1990:20) „Většina lidí nadále snižuje
hodnotu ženské účasti ve sportu, považuje ženský přínos ve sportu za méně významný
než mužský a zpochybňuje fyzickou a psychickou sílu a houževnatost sportovkyň.“
(Renzetti, Curran 2003: 494) Vyvstává zde tedy otázka do jaké míry sportovní
zpravodajství a média obecně tyto stereotypy ať už vědomě či nevědomě podporují
a reprodukují.
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Sportovní prostředí v žádném případě není homogenní. Je zde mnoho aspektů,
podle nichž lze sport rozdělovat na různé podkategorie. Například norská teoretička sportu
Bente Skogvang rozlišuje rovinu profesionálního a amatérského sportu. Amatérský sport
není spojován se získáním slávy a peněz, oproti tomu profesionální prostředí je vždy úzce
provázáno s odvětvím médií a trhu. (Skogvang 2013: 106-108) S tímto rozdělením souvisí
i rozdělení výhod, které lze ze sportu získat. Teoretička generové rovnosti v oblasti sportu
Jane English rozlišuje dvě skupiny výhod: základní a vzácné. Do základní skupiny řadí
výhody jako získání zdraví, naučení se schopnosti prohrávat, mít radost ze hry nebo
získání sebedůvěry. Vzácné statky jsou tvořeny slávou a bohatstvím. English poukazuje
na to, že první skupina statků je ženám i mužům rovnocenně dostupná, zatímco vzácné
výhody jsou snadněji dosažitelné pro muže. (English 1982: 260-261) Pokud je
do vzácných statků zařazena sláva, je zde zcela evidentní propojení sportovního a mediální
prostředí, protože sláva stojí na způsobu a četnosti zobrazování daného fenoménu
v médiích.
Další diferenciace sportovního prostředí je podle míry maskulinity obsažené v daném
sportu. Některé sporty jsou chápány jako typicky ženské jiné jako typicky mužské.
Je rozdíl zabývat se genderovými aspekty boxu nebo fotbalu a oproti tomu zkoumat tanec
nebo gymnastiku. Je nutné si říci, že z historického pohledu k jistým změnám již došlo.
Elling a Knoppers, kteří jsou ve svém výzkumu zaměřeni na gender a etnicitu, tvrdí
„mnohé mužské sporty jako box či fotbal už byly ženami a dívkami dobyty, ovšem
začlenění chlapců a mužů do tradičně ženských sportů značně pokulhává“. (Elling,
Knoppers 2005: 257) Tak může sportovní odvětví působit současně jako prvek, který
nabourává způsob uvažování v binárních opozicích a hierarchizovaných stereotypech,
ale zároveň tento systém udržuje a prohlubuje. (Elling, Knoppers 2005: 257) Ve svém
výzkumu jsem se zaměřila na LOH, které by měly reprezentovat širokou škálu
nejrůznějších sportů ať už těch, co jsou považovány za femininní či maskulinní. I tak zde
ale platí, že „v naší společnosti jsou hlavními rysy sportu soutěživost a dominance,
sebeovládání a tvrdost, násilí a agrese“. (Renzetti, Curran 2003: 492) Proto lze
předpokládat, že projevy a osobnosti vykazující výše zmiňované „maskulinní“ rysy budou
v této oblasti lépe hodnocené a budou se vyskytovat častěji.
Pokud se bavíme o olympijských hrách, nemůžeme opomenout další kategorie, které
slouží k hierarchizaci jejich účastníků. Diferenciaci na základě věku či etnické příslušnosti
lze v oblasti sportu také vhodně tematizovat. Elling a Knoppers tvrdí, že stereotypy
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spojované s vhodností sportu pro urin osoby na základě jejich charakteristik jsou mnohem
silněji ukotveny mezi příslušníky etnických minorit. (Elling, Knoppers 2005: 266) Tak
tedy normativní představy o etnicitě i genderu tvoří strukturu sportovního odvětví.
Co se týče prezentace sportu v médiích, většina autoru vnímá značný rozdíl mezi
prezentací mužského a ženského sportu. Prostor pro mužské sporty nebo pro informace
týkající se mužů je širší než místo, které je věnováno ženskému sportu. Messner v jednom
ze svých výzkumů zjistil, že „mužský sport zabere ve Spojených státech 92% televizního
sportovního zpravodajství, ženským sportům se však věnuje pouze 5% zpráv. (Renzetti,
Curran 2003: 494) Obdobný výzkum pro české prostředí provedla i Hana Kovaříková
v roce 2008 a ukázalo se, že v agendě českých deníků je sportovní zpravodajství převážně
maskulinní záležitost.
„Šéfredaktory a hlavními editory jsou ve 100% případů muži a i přes sebevětší snahu
[…] dávají často přednost méně zajímavým událostem, pokud v nich figuruje v hlavní roli
muž.“ (Tejkalová 2010: 111) Tejkalová dále hovoří o tom, že ženy nemají důvod číst
či sledovat sportovní zpravodajství, protože je silně maskulinní. Reportáže jsou většinou
zaměřeny na mužské soutěže a informace o ženských soutěžích jsou uváděny jen
v dovětcích: „Mezi ženami vyhrála Nováková.“ Obsah zpráv je tak značně nevyvážený
ve prospěch mužů. (Tejkalová 2010: 112)
Vzhledem k charakteristikám, které jsou stereotypně připisovány mužům a následně
sportovnímu odvětví (agrese, násilí, tvrdost…) lze pozorovat, jak dochází ke konstrukci
specifických mediálních obrazů úspěšných žen sportovkyň. Domnívám se, že v českém
kontextu lze na dvou příkladech ukázat, jak diametrálně odlišně může vznikat takový
obraz. Nejprve bych se zastavila u rychlobruslařky Martiny Sáblíkové, která je médiích
prezentována jako „mužatka“. Američtí sociologové Claire Renzetti a Daniel Curran
popisují fakt, že „ženy, které se sportu věnovaly s plným nasazením, tak často činily
pod velikým stresem a byly ostatními nazývány mužatkami, neženskými […]“ (Renzetti,
Curran: 492), jako něco, co patří do minulosti sportu. Myslím si, že postava Martiny
Sáblíkové jasně dokazuje, že žena sportovkyně je neustále chápána jako rebelka, a její
mediální image značně podléhá generovým stereotypům. Sáblíkové je v článcích často
vyčítáno, že nežije osobní život, a v médiích se vedou spekulace o tom, jestli není
homosexuálně orientovaná. To koresponduje s výsledky studie, v níž se ukázalo,
že „v představách mnoha lidí musí být skutečně výkonná sportovkyně lesbicky orientována
[…]“. (Renzetti, Curran: 492) Tyto tendence nelze zkoumat z hlediska toho, co nám to říká
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o sportovkyních, ale co nám to říká o společnosti, v níž se dané vzorce hodnocení
sportovkyň objevují. Oproti obrazu Sáblíkové stojí postava Gabriely Koukalové, která je
v médiích značně feminizována. Kolem Koukalové se vytváří diskurs, jaká by měla být
správná žena sportovkyně – ačkoliv podává skvělé sportovní výkony, ty nejsou tak
důležité, je nutné, aby dbala na svůj vzhled a na správné fungování partnerských vztahů.
Oba obrazy ale jen demonstrují situaci, kdy se média snaží srovnat s tím, že i ženy mohou
být v mužské oblasti úspěšné. Pak je nutné je nějakým způsobem „zaškatulkovat“,
aby nebyly hrozbou pro genderový řád. Buď se neustále vyzdvihují stereotypně ženské
charakteristiky, tak dochází k jakési neutralizaci jejich sportovních výkonů a potvrzení
jejich „správné“ role. Anebo se daná žena a její výkony shodí tím, že je označena
za maskulinní a tím pádem už není v roli „nebezpečně dobré sportovkyně“, ale spíše v roli
nedostatečné ženy. Oba mediálně vybudované obrazy ukazují, jak se o ženách
sportovkyních mluví a s čím jsou spojovány. Například u žen se neustále hovoří o jejich
osobním životě, jaké jsou matky, milenky apod., u mužů tato tendence není zdaleka tak
silná, u nich je důležitý dosažený sportovní výkon. Tyto principy nám odhalují, jaký
diskurs se rozprostírá okolo sportovců a sportovkyň.

2.2.2. Sport jako rituál: heroizace sportovců
Mnozí autoři chápou sport jako fenomén stojící na základech rituálu. Teoretička
sportu a kulturních studií Susan Birrell uvádí, že tendence vykládat sport z hlediska jeho
rituálních charakteristik jsou opodstatněné z mnoha důvodů. (Birrell 1981: 354) „Některé
sporty se skutečně vyvinuly z rituálních praktik, které byly spojené například s oslavami
plodnosti nebo náboženskými ceremoniály.[…] náboženský význam sportovních aktivit
během let vymizel, ale forma těchto aktivit přetrvává a je připravena osvojit si nové
významy.“ (Birrell 1981: 354) Jaké významy nabývají sportovní aktivity a jejich
reprezentace v současnosti se snažím zjistit ve své práci. S tím mi pomáhá další teze
Birrell, která tvrdí, že rituální výklad sportu zdůrazňuje jak individuální stránku těchto
aktivit, tak i kolektivní významy, jež sdílí celá komunita. (Birrell 1981: 355) Například
konání olympijských her nese určité významy jak pro účastnící se sportovce, tak pro země,
které

reprezentují.

Navíc

jsou

tyto

významy

určitým

způsobem

ztvárňovány

prostřednictvím médií, jako je tisk či televize. Birrell v souvislosti s rituálním charakterem
sportu hovoří i o osobnostech sportovců a jejich funkcích v dané komunitě, kdy se jedinec
stává posvátným. (Birrell 1981: 362) Níže toto téma popisuji perspektivou autora Paula
Gilchrista a jeho fenoménem heroizace. Birrell uvádí, že sport je možné chápat jako
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novodobé náboženství pouze omezeně. „Nedošlo zde totiž k nahrazení náboženských
ideálů sekulárními či až pohanskými představami. Tento obrat neznamená zásadní
proměnu společenských hodnot, nýbrž došlo k substituci média/instituce, která dané
hodnoty obsahuje a distribuuje.“ (Birrell 1981: 374)
V rámci naší kultury dochází k heroizaci určitých činností a osobností. Základní
prvky této heroizace prostřednictvím sportu popisuje Paul Gilchrist, který se sice zabývá
zcela odlišným typem sportu (dobýváním Mont Everestu) než jsou LOH, ale i tak je možné
jeho charakteristiky hrdinství aplikovat i na mnou zkoumané mediální obrazy sportovců.
Základní vlastností hrdinství je jeho závislost na kontextu. Hrdinou se může stát člověk jen
za určitých okolností a nelze jeho aspekty zkoumat odděleně od historického, politického
a sociálního rámce (Gilchrist 2006: 38) „Hrdinové jsou objekty uctívání.“ (Gilchrist 2006:
38) Hrdina je tedy nositelem specifických významů, které jsou ale stěžejní jen pro určitou
komunitu v určité době. Pokud tedy společnost označí někoho jako hrdinu, můžeme
se dozvědět mnoho o jejích hodnotách a zásadách. Jestliže se zabývám sportovci, kteří
bývají označováni jako hrdinové, vypovídá o naší společnosti především to, jaký význam
přikládá sportovcům a zásadám, které ztělesňují.
Také Susan Birrell hovoří o sportovních osobnostech a jejich obrazech. Sportovec
či sportovkyně se často uchýlí k tomu, že prezentují určitý charakter, jenž je po nich v dané
společnosti vyžadován. Ztělesňovaná osobnost je podle Birrell znakem uznávaných norem
a hodnot. Významná je i role médií, protože ty zprostředkovávají symbolické zosobnění
uznávaných hodnot téměř všem lidem. Lidé se tak učí, že tento typ chování by měl být
uznáván, chválen a obdivován. (Birrell 1981: 373) Antropolog sportu Paul Gilchrist sdílí
tento názor a tvrdí, že právě hrdinství je součástí kvazi-náboženského sociálního systému.
(Gilchrist 2006: 39) Tyto náboženské prvky lze najít „především u sportů, u nichž došlo
k formalizování a definování jasných podmínek produkce hrdinství. Sportovní arény jsou
popisovány jako katedrály a v těchto posvátných místech fanoušci vášnivě oslavují
sportující hrdiny v magických momentech plných písní, vřelých objetí a ducha dané
komunity.“ (Gilchrist 2006: 39) Tak je tedy hrdinství spojeno se specifickými praktikami,
které umožňují jeho vznik a následnou reprodukci.
V kapitole o televizním zpravodajství se zmiňuji o teoriích, které upozorňují
na tendenci zpravodajských relací zjednodušovat prezentované informace prostřednictvím
něčeho, co by šlo nazvat univerzálním kódem. Stejně tak je podle Gilchrista hrdinství
transformovatelné na jeho zjednodušené aspekty, které je poté pro lidi snadné
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identifikovat. Hrdinství musí být přeloženo do kulturně známého a ustáleného narativu.
Aby mohly být určité skutky chápány jako hrdinské, musí být umístěny do sítě lidských
vztahů, hodnot a norem. (Gilchrist 2006: 39) Podle Birrell nezáleží ani na typu aktivity,
kterou obdivovaný jedinec vykonává, ale záleží na způsobech chování a vystupování
v dané aktivitě. (Birrell 1981: 365) Birrell popisuje Goffmanovu teorii o čtyřech
základních charakteristikách uznávaných osobností. Jedná se o odvahu, vytrvalost, čestnost
a rozvážnost. Tyto vlastnosti jsou vysoce ceněny a respektovány. (Birrell 1981: 365)
Domnívám se, že v současné společnosti si těchto vlastností i nadále vážíme. Je ale možné,
že přibyly i další charakteristiky správného hrdiny. Také si myslím, že neustále přetrvává
praktika naprostého odsouzení každého sportovce, který selže. Birrell popisuje situaci
toreadora, jenž se bál vejít do arény a čelit býkovi, a tak utekl. Publikum po něm začalo
házet různé předměty, pokřikovali a plivali na něj a nakonec vypískali mladého toreadora
ven. (Birrell 1981: 373) Ikona ztělesněná toreadorem selhala a komunita na to značně
agresivně reagovala. Došlo k vyloučení daného jedince. Toreador totiž porušil normy dané
komunity a to veřejně, takové chování musí být odsouzeno, aby si mohla komunita
budovat svůj vlastní obraz. Jako selhání lze chápat například i doping, protože se jedná
o porušení pravidel a závodník nedostojí charakteristice čestnosti. V takovém případě je
nutné, aby se vůči dopingovým aférám vymezila jak široká veřejnost prostřednictvím
médií, tak i sportovní spolky a organizace, jejichž součástí byli sportovci, kteří
se prohřešili.
Způsob, jakým se konstruuje hrdinství českých olympioniků, „poskytuje svědectví
o charakteru národa, které symbolizuje způsob života dané komunity“. (Gilchrist 2006: 40)
Důležité je si také uvědomit, že hrdinství je založeno, jak na samotných skutcích, tak
na jejich reprezentaci. (Gilchrist 2006: 36) Tento fakt je klíčový pro mou práci, protože
se zabývám právě způsoby prezentace daných činů, nikoliv činy samotnými.

2.2.3. Sport a identita
Sociologové James Higham a Tom Hinch chápou sportovní oblast jako pole
pro vyjednávání kolektivních a individuálních identit. (Higham, Hinch 2009: 57-70) Autoři
tvrdí, že změny vyplývající ze sílící globalizace mají vliv na utváření identit. Vlivem
globalizace dochází ke stírání rozdílů, což vyvolává reakci v podobě hledání vlastní
identity. (Higham, Hinch 2009: 58) Identita a obzvláště ta kolektivní je těsně spjata
s pojmem kultury. Sport lze chápat jako „významnou manifestaci každodenní kultury
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globálního světa“. (Higham, Hinch 2009: 62) Proto lze skrze určité rysy sportu
identifikovat i důležité rysy dané společnosti.
Pokud se koná hokejový zápas mezi reprezentanty České republiky a reprezentanty
Ruska, daní sportovci reprezentují hodnoty svého národa a státu, a fanoušci mají možnost
se s nimi identifikovat. „Do 80. let 20. století byla dominantním zdrojem kolektivní
identity příslušnost k určitému státu či národu.“ (Higham, Hinch 2009: 58) Domnívám se,
že i v současné době je tento zdroj kolektivní identity silný, díky globalizaci máme ale
možnost identifikovat se s více kolektivy zároveň. Globalizace zapříčiňuje stírání ostrých
hranic mezi jednotlivými kulturami, což má za následek určitou krizi identity. Všichni
se chceme dozvědět, kdo jsme a kam patříme. Na druhou stranu globalizace poskytuje
možnost identifikovat se s více kolektivními identitami najednou a tato identifikace už není
předurčena geografickými aspekty. (Higham, Hinch 2009: 67) Mohu být tedy zároveň
Češkou, ale zároveň se mohu cítit být součástí kultury spojené s týmem Montreal
Canadiens.
Sport v západní kultuře nehraje důležitou roli jen při formování kolektivní identity,
ale je významný i pro tvorbu individuální identity. (Higham, Hinch 2009: 67) Pokud jsem
například aktivním hráčem nějakého týmu, mění se tím způsoby, jakými o sobě přemýšlím
a jak konstruuji sebe sama. Zde je nutné zmínit vlastnost procesu konstrukce vlastní
identity, jež je založena na binárním uvažování. Je zde jasná hranice mezi tím, kdo jsem
„já“ a kdo jsou „ti ostatní“. A stejná hranice existuje i mezi „my“ a „oni“. Dochází
k definování toho, co jsem, na základě toho, co nejsem, což je ztělesňováno skupinou
„ostatních“. (Higham, Hinch 2009: 58) Pokud jsem fanouškem Sparty, nemůžu být
Slávista a naopak. Stejně to funguje i na lokální úrovni při vlastní participaci. Jestliže hraji
fotbal za jednu vesnici, jsou fotbalisté z druhé vesnice ta kolektivní identita, proti níž se
vymezuji. Tím určuji hranice své vlastní identitě.
Na základě myšlenek Higham a Hinch zkoumám, jak dochází ve sportovním
zpravodajství ke konstrukci národní identity a jak funguje binární uvažování - „my“ vs.
„oni“. Je zde nutné zmínit ještě další důsledek globalizace, kterým je sportovní
emigrantství. Není zcela ojedinělé, že sportovec přestane reprezentovat stát, z kterého
pochází, a odejde sportovat pod vlajku jiné země. (Higham, Hinch 2009: 59) Nebo se může
stát, že sportovec má každého rodiče jiné národnosti, a ačkoliv reprezentuje stát, který je
mateřský pro jeho matku, značné množství jeho fanoušků se nachází i ve státu, v němž
se narodil jeho otec. I tím přispívá globalizace ke zmatení identit.
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2.2.4. Shrnutí možných přístupů
Jak už bylo nastíněno výše, prezentace sportu v médiích je silně genderově zatížena.
Ale lze jen těžko říci, kde je příčina a co je důsledek této situace. Ženské sporty nejsou tak
často prezentovány, mají menší popularitu a sport tím pádem zajímá méně žen. Pokud
směrem od žen nevzniká výrazná poptávka po sportovních obsazích v televizi, média
nemají důvod upravovat svou nabídku tak, aby zaujala ženy. Daný problém jsem vysvětlila
značně zjednodušeně, ale domnívám se, že názorně popisuje současnou situaci prezentace
ženského sportu a vůbec sportu pro ženy.
Mediální způsoby prezentace sportu a sportovních událostí pomáhají utvářet
specifický diskurs sportovního hrdinství. Heroizace sportovců a sportovkyň je také spojena
s rituální povahou sportu. Obrazy sportovců vypovídají o hodnotách dané komunity. Sport
tedy skrze své praktiky propojuje sportovce jako individua se společností jako souborem
norem a hodnot.
Sport lze chápat jako prostředí, v němž dochází ke konstruování kolektivních
a individuálních identit. Ať už se jedinec aktivně zapojuje do fyzických aktivit nebo je jen
divákem, stává se součástí kultury sportu. Sportovní odvětví je značně ovlivněno procesem
globalizace, který relativizuje význam kolektivní identity národní a přináší nové možnosti,
skrze něž lze kolektivní i individuální identitu konstruovat.
Všechny výše zmiňované perspektivy je možné vhodně aplikovat i na analýzu LOH
2016 jako specifické sportovní události. Nejedná se o vyčerpávající výčet všech možných
interpretací sportu. Zvolila jsem si takovou škálu přístupů, která je co do rozsahu
zpracovatelná v rámci diplomové práce a která je zároveň pro oblast olympijských her
klíčová. K faktu, že jsou tyto perspektivy stěžejní, jsem dospěla studiem odborné literatury,
v níž se právě tato témata nejčastěji objevují.

2.3. Olympijské hry
Olympijské hry, jako specifický typ sportovní události v sobě snoubí všechny výše
zmiňované perspektivy týkající se sportu obecně. Navíc lze v rámci olympijských her
identifikovat fenomény, jež tematizují národní hodnoty a oproti tomu stojící univerzální
hodnoty všech sportovců. Zároveň je důležité uvědomit si, že prezentace obsahů
s olympijskou tematikou je ovlivněná komercionalizací a globalizací, kterou způsobují
média (televize).
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2.3.1. Universální hodnoty vs. multikulturalismus
Sportovní prostředí, zvláště pak různé sportovní události jako mistrovství,
šampionáty a především olympijské hry, lze chápat jako místo, kde se střetávají lidé
pocházející z různých kultur. V každé společnosti se přístup ke sportu liší. „Sportovní
aktivity jsou chápány a zakoušeny v každé společnosti specifickým způsobem v závislosti
na lokální kultuře.“ (Abreu 2002: 203) Sociolog Aleš Sekot zabývající se sportem píše
otom, že „sport se v průběhu konání olympijských her stává […] globálním pojítkem
hodnotově jednotícího zájmu zcela sociálně, kulturně či nábožensky odlišných koutů
světa.“ (Sekot 2008: 8) Teoretička olympijských her Neisse Abreu popisuje, že jednou
ze základních charakteristik olympijského hnutí ale i olympijských her je právě snaha
o vytvoření sady univerzálně přijímaných hodnot. (Abreu 2002: 202) Proklamovaný
přístup institucí spojených s olympijskými hrami se řídí heslem „Všechny sporty, všechny
národy“. Olympijské hry jsou tedy určitým ztělesněním ambivalence mezi kulturním
universalismem a relativismem. (Abreu 2002: 207)
Abreu provedla výzkum, v němž identifikovala existenci „základních hodnot“, které
by měly být fundamentální pro ideologii olympijského hnutí. Mezi těmito hodnotami bylo
především přátelství a otevřenost jinakosti. Oproti tomu definovala skupinu „kulturních
hodnot“, které jsou typické pro určité kultury (schválně nepíši „typické pro státy
či národnosti“, protože určité společenství může mít svou vlastní kulturu, aniž by muselo
být izolováno hranicemi či stejným původem). (Abreu 2002: 239) Nasnadě je otázka,
jaké hodnoty jsou ty sdílené všemi a kdo je určuje? Během mnohaletého vývoje
olympijského hnutí přicházeli teoretikové z Afriky a Asie s námitkami, že Olympionismus
je založen na evropských hodnotách a jedná se o evropskou ideu. (Abreu 2002: 240) Tyto
argumenty jsou opodstatněné a skutečně nelze vydávat hodnoty určité homogenní
privilegované skupiny za hodnoty univerzálně platné. Abreu uvádí, že diskuze na toto téma
je nesmírně důležitá a otevírá cestu pro utvoření nových principů, podle nichž by mělo
multikulturní společenství jednat. (Abreu 2002: 241-242)

2.3.2. Média a olympijské hry
Pokud se bavíme o médiích, je nutné vnímat dvojí proces, kterého se v souvislosti
s olympijskými hrami účastní. Nejen že média konstruují určitý obraz sportovní reality,
který je konzumován divákem, ale média a jejich technologie ovlivňují i samotnou realitu.
Whannel píše o vztahu televize a olympijských her. Poukazuje na to, že při sledování
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olympiády v televizi je naše sledování limitováno tím, co sledují kamery. (Whannel 2005:
161) „Televize nepřináší jen záznam sportovních událostí […] ona ty události rekonstruuje,
kombinuje živé záběry z místa konání akce či ze studia s dříve nahranými záznamy,
přidává zpomalené záběry, záběry může i několikrát opakovat, různě je komentovat a dělat
z nich montáže.“ (Whannel 2005: 162) Tak dochází podle Whannel k proměně našeho
„dívání se“, mění se naše očekávání a zkušenosti spojené se sledováním sportovních
utkání. Technologie zpomalených záběrů a opakování uspokojuje potřeby diváka, tudíž
„přirozené diváctví na živo“ ztrácí svou hodnotu. Televize tedy transformuje povahu
živého „dívání se“. (Whannel 2005: 162)
Zároveň televize mění i samotnou událost olympijských her. Televize šíří určité
obrazy olympiády téměř do celého světa, tím se toto prostředí stává klíčovým typem trhu.
„Sport vyvolává asociace jako mládí, zdraví a aktivita, to dělá ze sportu instituci, která je
„cool“ a je vhodná pro propagování různých značek.“ (Whannel 2005: 162) Tím se mění
reálná podoba olympijských her. Stadiony jsou plné billboardů a reklam. Závodníci jsou
reprezentanti svých sponzorů. Olympiáda se stává globálním trhem. Televize propojená
s globalizací, o níž byla řeč výše, společně proměňují charakter a průběh olympiády.
Francouzský sociolog Pierre Bourdieu také píše o olympijských hrách a jejich
prezentaci v televizi. Oproti mé práci se zabývá veškerou prezentací sportovní události,
ne jen shrnujícím sportovním zprávám. Upozorňuje na důležitý aspekt vysílání a tím je
komercionalizace

olympijských

her.

Produkce

veškerých

obsahů

je

propojená

s ekonomickými zisky. „Tak se například stalo, že na hrách v Soulu byly časy klíčových
finále atletiky stanoveny […] tak, aby se odehrávala v hodinu maximální sledovanosti
ve Spojených státech.“ (Bourdieu 2002: 90) Bourdieu popisuje obří ekonomicky fungující
kolos v podobě olympijských her. „Mezinárodní olympijský výbor, postupně proměněný
ve velký obchodní podnik s ročním rozpočtem 20 milionů dolarů, ovládaný malou
camarillou sportovních šéfů a představitelů velkých průmyslových značek (Adidas, CocaCola atd.), která konkuruje prodej přenosových práv a práv na reklamu, stejně jako volbu
olympijských měst; velké společnosti, hlavně americké, konkurující si […] ve vysílacích
právech; velké nadnárodní společnosti ([…] Kodak, Philips atd.) konkurující si
ve světových právech na exkluzivní spojení jejich výrobků s olympijskými hrami […];
a konečně výrobci obrazů a komentářů určených televizi, rádiu nebo novinám […], kteří
jsou zavázáni konkurenčními vztahy vhodnými k orientaci jejich individuální i kolektivní
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práce na konstrukci reprezentace her – výřez a střih záběrů, vypracování komentáře.“
(Bourdieu 2002: 90-91) Tyto všechny aspekty ovlivňují produkci obrazů týkající se LOH.
Podle polského teoretika Tomasze Michaluka, který se věnuje sémiotice sportu, jsou
právě sportovní události (šampionáty, mistrovství atd.) manifestací existence sportu
a pro společnost jsou významné. (Michaluk 2012: 16) Ten také hovoří o tom, že z oblasti
sportu často dochází k přenosu různých gest či výpovědí do reálného světa. V daném
přesunutí se může změnit i symbolický význam daného gesta. Společnost je událostmi
ve sportu silně ovlivňována. (Michaluk 2012: 16) Michaluk uvádí příklad polského
skokana o tyči Wladyslawa Kozakiewicze, jehož vítězné gesto se stalo universálním
ikonickým vyjádřením vítězství. Podobná, i když ne zcela stejná situace nastala v České
republice v zimě v roce 2017. V té době se dařilo českým biatlonistům a biatlonistkám
na různých šampionátech. Jejich vítězným gestem se stalo políbení svalu na ruce, které
jsme u nich mohli vidět, když dojeli závod na medailových pozicích. Toto gesto jsem pak
viděla používat neprofesionální fotbalisty v nižších soutěžích při oslavě gólu. Za prvotního
původce gesta lze označit smyšlenou seriálovou postavu Juliuse Lavického ze seriálu
Vyšehrad, který popisoval prostředí českého fotbalu satirickou formou. Seriál byl v té době
v ČR populární. Skrze média došlo k rozšíření určitého sportovního gesta od elitních
sportovců mezi sportovce rekreační. Nejen naše vnímání sportu, ale i samotné sportovní
aktivity mohou být ovlivněny tím, co je prezentováno v médiích.
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3. Analytická část
Analytická část je věnována výzkumu, který jsem uskutečnila v měsících dubnu
a květnu v roce 2017. Níže popisuji předmět zkoumání, postup a analytické nástroje,
jež jsem ve výzkumu využila, a prezentuji výsledná zjištění.

3.1. Předmět zkoumání: LOH 2016 a BBV
Nejprve popíši předmět mého zkoumání, kterým byly jednotlivé díly pořadu Branky,
body, vteřiny (dále BBV), jež se týkaly LOH 2016. Chtěla bych jen krátce charakterizovat
LOH v Rio de Janeiru, aby bylo jasné, jakým obsahům byly celkově sportovní zprávy
věnovány. A dále v této podkapitole nastíním historii a charakter pořadu BBV, aby bylo
patrné, čím je jeho vytváření determinováno a jaké jsou jeho charakteristiky.
LOH v Riu se konaly v časovém rozmezí od 5. do 21. srpna v roce 2016. Celkově
se jich účastnilo 11 303 sportovců a sportovkyň z 206 národních olympijských výborů.
Soutěžilo se celkem ve 28 sportech a 306 disciplínách. Českých sportovců se účastnilo 104
a podařilo se jim získat 10 medailí. Soutěže se odehrávaly na 35 sportovištích v okolí Rio
de Janeira.
Kromě primárních informací spojených se sportovními výkony účastníků sledovala
média několik dalších témat přidružených k LOH v Rio de Janeiru. Prvním z nich bylo
rozšíření viru Zika právě v Brazílii. Vznikaly dohady o tom, jestli by se měli sportovci
účastnit her, když jim hrozí nákaza. Někteří sportovci svou účast na hrách právě z tohoto
důvodu odmítli. Dalším často zmiňovaným tématem byl zákaz startu ruských sportovců
kvůli systematickému dopingu. V médiích také proběhly zprávy o nepřipravenosti
sportovišť a zázemí. Sportovci si stěžovali na nevhodné a špinavé ubytování a zároveň
i na nesportovní chování fanoušků.
Společně se zahájením LOH 2016 byly v České republice zprovozněny čtyři
Olympijské parky (Lipno nad Vltavou, Pardubice, Plzeň, Ostrava) přístupné pro veřejnost.
Parky byly v provozu celkem 17 dní a navštívilo je v součtu kolem milionu fanoušků.
Sportovní parky nabízely možnost vyzkoušení různých sportů, anebo se fanoušci mohli
setkat s významnými osobnostmi z oblasti sportu, ale i kultury.
Předmětem mého zkoumání jsou díly BBV, nejstaršího pořadu České televize. Pořad
se začal vysílat v březnu v roce 1956 a byl spojen se vznikem samostatné sportovní
redakce ČT. Od počátku bylo úkolem BBV informovat diváky ve večerních hodinách
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o sportovních událostech z uplynulého dne. V pořadu se během jeho vysílání vystřídalo 30
moderátorů, z toho jen tři moderátorky. V letech 1976 – 1993 se pořad vysílal pod názvem
Branky, body, sekundy, jeho typická znělka zůstala z velké části nezměněna. Autorem
znělky je dirigent a skladatel Štěpán Koníček. (Branky body vteřiny 60 let, 2016 [film])
Z hlediska struktury jsou BBV součástí celkového zpravodajství ČT 1. Jsou vysílány
pravidelně každý večer a trvají zhruba 13 minut. Každý díl se skládá přibližně
z 8 reportáží, ale má i určité pravidelné rubriky, o nichž budu psát níže v analytické části.
BBV jsou prezentovány jako pořad shrnující nejdůležitější sportovní událostí z celého dne.

3.2. Metoda
Níže popisuji, jakým způsobem jsem získala data pro výzkum. V této podkapitole
prezentuji své výzkumné otázky a design výzkumu, jenž je přizpůsoben účelům mé práce.

3.2.1. Získávání dat
K získání potřebných dat bylo nutné kontaktovat Českou televizi. Česká televize má
pro studijní účely zřízenou speciální instituci – badatelnu. Jedná se o oddělení, které
zpřístupňuje již odvysílané pořady veřejnosti. V mém případě nebyla jiná možnost,
než pravidelně navštěvovat badatelnu, jelikož sportovní zpravodajství je specifickým
artiklem. Většinu odvysílaných pořadů je možné vyhledat na internetu, kde jsou
na webových stránkách České televize zpřístupněny veřejnosti. Sportovní zpravodajství
vzhledem ke svému obsahu nemůže být takovýmto způsobem přístupné. BBV obsahují
záběry jiných televizí, tudíž nemohou mít svůj obsah volně dostupný. Proto pro mě bylo
nutné navštěvovat badatelnu, kde jsem opakovaně prohlížela vysílání Branek, bodů, vteřin
a zapisovala jsem si poznámky nutné pro výzkum. K diplomové práci proto nemohu
přiložit primární data, z nichž jsem vycházela, ale snažím se značně názorně popisovat
příkladné situace, jež v práci analyzuji.

3.2.2. Analýza a výzkumné otázky
Analytická část je zaměřena na zkoumání diskursu sportovního zpravodajství v době
LOH v Rio de Janeiru. Tomuto aspektu je podřízen jak výběr zkoumaných dat, tak
i metody, s jejichž pomocí data následně analyzuji.
Ve své analýze jsem se zaměřila na ty části dílů BBV, které se věnují olympiádě.
Pro popis a charakteristiku struktury sportovního zpravodajství bylo samozřejmě nutné
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sledovat celé díly BBV. Avšak pokud jde o obsahovou stránku a analýzu diskursu, čerpala
jsem pouze z příspěvků věnujících se událostem LOH 2016. Tím se zmenšil objem
zkoumaných dat a mohla jsem dosáhnout větší preciznosti při analýze.
Hlavní výzkumnou otázku jsem formulovala takto: „Jaké postupy, strategie a prvky
v jednotlivých relacích BBV tvoří diskurs sportovního zpravodajství v době LOH v Rio
de Janeiru?“ Tyto prvky, postupy a strategie bylo nejprve nutné identifikovat.
Opakovaným sledováním jednotlivých dílů a zapisováním významných momentů jsem
dokázala rozpoznat diskursivní postupy, prvky a strategie. Jak naznačuje obsah teoretické
části věnované sportu a olympijským hrám, stanovila jsem si několik vedlejších
výzkumných témat či otázek, na něž jsem se při analýze zaměřila. Zajímalo mě, jak
se v souvislosti se sportovním zpravodajstvím a olympijskými hrami tematizuje
problematika genderu a jestli při produkci relace BBV nedochází k reprodukování
genderových stereotypů. Dále jsem si všímala, jakým způsobem dochází k heroizaci
sportovců skrze verbální a vizuální prvky. Důležité pro mě dále bylo, jak jsou
prezentovány kulturní hodnoty a jestli jsou některé chápany jako univerzální, anebo
naopak patřící výlučně jen určitému národu či skupině lidí. V souvislosti s národy jsem
sledovala budování kolektivních i individuálních identit. Identifikace těchto prvků byla
velice složitá, protože většina z těchto postojů není vyjádřena explicitně a je nutné provést
hlubší analýzu.
K analýze dat jsem si musela vytvořit vlastní kritéria, která nejlépe odpovídají účelu
mého výzkumu. Jako nejvhodnější se ukázala kombinace kvalitativního a kvantitativního
výzkumu. V některých případech mě zajímaly četnosti událostí (jak obsahového
a formálního charakteru), nebo časové dotace zpráv s určitým charakterem. Proto jsem
si vytvořila přehledné tabulky, do nichž jsem si zapisovala stopáž některých reportáží,
či četnosti využívání různých diskursivních prvků.
Větší část mé analýzy ale věnuji kvalitativnímu výzkumu. Po vzoru analýzy
zpravodajství, kterou provedl Lapčík, jsem postupovala následovně. „S ohledem
na strukturovanost a mnohovrstevnatost zkoumané problematiky vycházejí principy
analýzy z metody zakotvené teorie a pro analýzu samotných komplexních komunikátů
a jejich obsahů jsou využity nástroje a postupy především diskursivní a sémiotické
analýzy.“ (Lapčík 2012: 260) Kombinace více metodologických přístupů je v tomto
případě nezbytná. Analýza by v případě zaměření se pouze na jeden postup mohla
sklouznout buď k pouhému popisu obsahu jednotlivých sdělení, bez možnosti analýzy
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jednotlivých kódů (které jsou již jistou abstrakcí), nebo by byl naopak výzkum uvězněn jen
v abstraktní rovině sémiotické analýzy, jehož výsledkem by byla obecná zjištění. (Lapčík
2012: 261) Proto jsem se rozhodla postupovat podobně jako Lapčík, abych mohla docílit
komplexní analýzy sportovního zpravodajství manifestovaného skrze vysílání pořadu BBV.
Moje analýza je založena na třech základních principech: 1) samotné záznamy
jednotlivých dílů pořadu BBV představují jediný empiricky dostupný materiál pro analýzu
kódů, 2) analýza kódů užitých producenty je možná díky předpokladu, že tyto kódy jsou
odvoditelné ze svých výsledků – konkrétních komplexních komunikátů (odvysílaných dílů
BBV), 3) analýza kódů z hlediska příjemců předpokládá možnost identifikace „ideálně
typického“ způsobu interpretace a percepce. (Lapčík 2012: 264) Cílem tedy není popsat
významy konkrétních komplexních komunikátů (odvysílaných dílů BBV), ale „jejich
povahu a jejich jednotlivé roviny a vztahy mezi těmito rovinami prostřednictvím kódů,
jež jsou v těchto komunikátech manifestovány, a vztahů mezi těmito kódy.“ (Lapčík 2012:
265)
Při analýze dat bylo důležité si uvědomit komplikovanost zpravodajství, „jak
ve smyslu zpravodajství jako specifického typu kulturního diskursu, tak ve smyslu
formální a obsahové struktury konkrétních narací (zpravodajských šotů) i zpravodajských
relací jako celků“. (Lapčík 2012: 195) Zpravodajství lze rozdělit na verbální a obrazovou
složku, které lze chápat jako „základní roviny intervenující do procesu recepce
a interpretace – tedy roviny, v nichž a jejichž prostřednictvím je vytvářen význam
zpravodajských narací. […] Izolace těchto rovin má samozřejmě pouze heuristický
charakter – při běžném sledování zpravodajství na diváky působí všechny současně.“
(Lapčík 2012: 195)

3.3. Výsledná zjištění
Níže prezentuji výsledná zjištění svého výzkumu. V textu uvádím příklady výpovědí,
na nichž demonstruji identifikované fenomény. Kapitola obsahuje dvě části, první je
věnována struktuře BBV a druhá pojednává o diskursivních tendencích sportovního
zpravodajství.

3.3.1. Struktura BBV
Odvysílané díly sportovního zpravodajství obsahují určité fragmenty, které
se neustále opakují a vytváří tak pevnou strukturu každého dílu. Níže popisuji nejprve
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základní posloupnost těchto ustálených struktur a následně rozebírám detailněji podobu
jednotlivých oddílů.
Mnou sledované pořady vždy začínaly znělkou, která je doprovázena i graficky
vytvořeným úvodem. V rámci této úvodní znělky jsou zařazeny tři „minisestřihy“, Lapčík
je nazývá headlines (Lapčík 2008: 211), upozorňující na hlavní sportovní zprávy z daného
dne, k nimž čte komentář reportér ve studiu. Poté je vizuálně i auditivně znělka dokončena
a následuje část ze studia. Ve studiu figuruje moderátor, který uvádí reportáže. Tímto
způsobem probíhá téměř celé vysílání: střídá se komentátor a jednotlivé předtočené
reportáže. Některým reportážím nepředchází úvod od komentátora ve studiu a jsou složeny
pouze z předtočeného vizuálního i verbálního materiálu. Navzájem související reportáže
jsou řazeny do společných bloků, které jsou opět odděleny audiovizuální znělkou. Znělky
jsem identifikovala dvě: jedna oddělovala reportáže vztahující se k olympiádě a druhá
uváděla příspěvky týkající se nejvyšší české fotbalové soutěže (Liga e-pojištění). Do druhé
půlky zpráv byly zařazovány sportovní události týkající se amatérského sportu, extrémního
sportu, požárního sportu, fotbalu zahraničních týmů v UEFA superpoháru, fotbalu
domácích týmů v Lize mistrů, nebo sportování a jiných událostí v olympijských parcích
v České republice. Ke konci zpráv pak často byla věnována ještě jedna reportáž tématu
LOH. Každý díl BBV je uzavřen rozloučením proneseném moderátorem a audiovizuální
znělkou.
Tato struktura je většinou dodržována, pokud dojde k jejímu narušení, působí to
velice zmatečně. Občas byly zcela bez předělu zařazeny za olympijský blok informace
o jiných turnajích či událostech, což způsobovalo nepřehlednost obsahu. Jako méně
efektivní předěly někdy fungují slova moderátora, nebo třeba otočení moderátora směrem
k jiné kameře.
Níže rozebírám jednotlivé fragmenty, které jsem rozdělila do tří oddílů: studiová
část, speciální zvukové a vizuální efekty, kompozice reportáží.

3.3.1.1. Studiová část
V rámci analýzy studiové části jsem se zaměřila na moderátorský tým a popsala jsem
i studio jako specifický prostor.
Všichni

moderátoři

BBV

disponují

určitými

společnými

charakteristikami.

Konstruování zpravodajského týmu patří ke konstitutivním prvkům tvořícím studiovou
část zpravodajství. (Lapčík 2008: 209) Složení moderátorského týmu BBV, které jsem
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mohla ve vybraných dílech vidět, je následující: Barbora Černošková, Vojtěch Bernatský
a Jan Smetana. Věkové rozmezí moderátorů je od 35 do 42 let. Moderátoři jsou štíhlí a lze
usuzovat, že splňují konvenční požadavky vizuálně příjemného vzhledu. Oblečení
moderátorů a moderátorky je vždy čisté, upravené, společenské a „podle poslední módy“.
Ačkoliv má každý moderátor do jisté míry osobitý styl vyjadřování a vystupování, všichni
mluví spisovně, stojí vzpřímeně, v ruce drží tablet s logem České televize a gesta a mimiku
přizpůsobují obsahu sdělované zprávy.
Celý zpravodajský tým při prezentaci zpráv z LOH 2016 dává najevo své emoce.
Jak bylo zmíněno výše v teoretické části, Kodex ČT a právní předpisy určené
pro veřejnoprávní médium umožňují moderátorům a moderátorkám vyjadřovat své emoce
právě v situacích, kdy se jedná o vítězství či prohry českých sportovců a sportovkyň
na mezinárodní úrovni. Emoce vyjadřují především skrze svou mimiku a hlas. Někdy
se vyjadřované emoce netýkají výkonů sportovců, ale i přesto se snaží moderátoři působit
pozitivním a přátelským dojmem. Domnívám se, že právě tyto emoce mají v divákovi
vyvolat dojem, že se s moderátory dobře zná a že patří do „velké sportovní rodiny“ (viz.
níže). Například 10. 8. 2016 uváděl Bernatský BBV slovy: „Dobrý večer, pátý den
olympijských her v Riu stále čekáme na první českou medaili.“ Věta tedy odkazuje
k určitému propojení mezi moderátorem a divákem, protože jsou všichni součástí skupiny
„my“. Členové tohoto „my“ pak mají stejné intence a zájmy a vyvolává to v divákovi pocit
sounáležitosti, protože „my všichni očekáváme“ a „my všichni sdílíme stejné hodnoty“.
Moderátorský tým tak divák vnímá jako své kamarády, kteří mu říkají zprávy
ze sportovního prostředí, jež jsou pro moderátory úplně stejně významné jako pro diváky.
Kromě přátelské skupiny sportovních fanoušků, patří moderátoři do rodiny sportovců
samotných. Divák má pocit, že moderátor daného sportovce zná mnohem lépe, než by
se na první pohled mohlo zdát, a tudíž že dané zprávy jsou legitimní a autentické. Tato
tendence je ještě více patrná u samotných reportérů, kteří v terénu natáčí reportáže, proto
o ní budu hovořit ještě i níže.
Jednotlivé záběry moderátorů podléhají konvenčnímu užívání celků, polocelků
a detailů. V úvodu jsou moderátoři zabírání z větší vzdálenosti a je vidět celá jejich
postava. Záběr lze tedy klasifikovat jako celek. Můžeme také vidět, že moderátoři fyzicky
kráčí přes studio směrem k nám. Obě akce přibližují moderátora divákovi. Následně
se kamera změří pouze na horní polovinu těla moderátorů a moderátorek a detailní záběr
přetrvává až do konce relace. Po poslední odvysílané reportáži se kamera opět oddálí
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a moderátor se loučí v záběru, kde je vidět opět jeho celá postava. V tomto má každý
odvysílaný díl jasnou strukturu, která má úvod, střed a závěr.
Vyjadřování moderátorů se většinou drží striktních norem daných Kodexem ČT1.
Občas se objevily výpovědi, které byly na hranici spisovnosti. Domnívám se, že tato slovní
spojení mají za cíl přiblížit moderátora koncovému konzumentovi zpravodajství. Divákovi
by slovník moderátorů neměl připadat umělý a strojený, to by diváka mohlo od sledování
zpráv odradit. Používání slangu je sice pravidelné, ale slovní zásoba je celkem běžná.
Vzhledem k tomu, že BBV jsou shrnující sportovní relací pro všechny fanoušky sportu,
nedochází zde k nadměrnému užívání slov, jejichž význam by byl divákům skrytý. V mém
výzkumu se potvrdil předpoklad Alice Tejkalové o používání specifického slovníku
(Tejkalová 2010: 106). V relaci BBV jsou používána slova jako „ofsajd“, „časovka“,
„skif“, „brejk“, „semifinále“. Tato slova jsou klíčová pro popsání průběhu závodu
či zápasu, na finální sdělení ale nemají zásadní vliv. Specifický slovník využívají jak
moderátoři, tak reportéři. Například reportáž z tenisového utkání divákovi sděluje,
že Kvitová prohrála zápas s Puigovou a to i přes to, že obsahuje pro sportovního neznalce
těžko pochopitelná označení.
Komentář: Naopak servis pak vůbec nešel Kvitové. Puigová jí za stavu čtyři čtyři
brejkla a následně dopodávala k vítězství v první sadě. Ve druhé sadě Kvitová […]
dovolila uhrát Puigové jen jeden gem.
Ve výpovědi se vyskytuje mnoho cizích slov jako „servis“, „brejkla“, „první sada“,
„gem“, s nimiž si poradí pouze člověk, který zná pravidla tenisu. V reportáži tedy
producenti popíší detaily, ale hlavní sdělení je shrnuto na začátku a často i na konci, takže
i neznalí diváci jej pochopí.
Prostor studia je složen z podlahy, stěn a stolku. Tyto tři prvky jsou jediné stálé.
Vzhledem k tomu, že stěny jsou konstruované jako obří obrazovky, jejich vzhled
se neustále mění v závislosti na obsahu zpráv. V úvodu a závěru relace je za moderátorem
na velké obrazovce uvedené datum. Jakmile moderátor začne mluvit, začnou se za ním
objevovat fotky, sestřihy, videa či animace, které patří k danému tématu. Obrazový
materiál funguje pouze jako doplněk mluveného slova.
Vzhled studia působí moderním dojmem. Velká obrazovka v pozadí a tablet v rukou
moderátorů plní funkci legitimizační pro celé BBV. Předměty představují zástupce nových
technologií a mohou symbolizovat aktuálnost a přesnost uváděných zpráv. Tak tyto prvky
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zvyšují kredibilitu celému diskursu BBV, ale také jednotlivým výpovědím v podobě
reportáží.

3.3.1.2. Kompozice reportáží a využívané prvky
V relacích BBV jsem identifikovala několik druhů reportáží. Největší podíl zpráv
tvoří zprávy kombinované, v nichž se kombinuje čtený komentář a obrazový materiál. Tyto
kombinované zprávy bych ještě rozdělila na ty, které jsou uvedené moderátorem ze studia,
a reportáže oddělené pouze zvukovým předělem. Z reportáží věnovaným LOH bylo 8 – 10
uvedeno moderátorem a 4 – 5 jich navazovalo na předchozí reportáž pouze po zvukovém
předělu. Pouze dvakrát se objevila reportáž, která by byla pouze čtená a nebyla doplněna
žádnou následující reportáží. I čtená zpráva však byla doprovázena fotkami v pozadí
moderátora ve studiu.
I přes níže uvedené různé druhy zpráv objevené v relacích BBV má analýza potvrzuje
tendence zpravodajství ke stále unifikovanější tvorbě reportáží. Tuto tendenci popisuje
i Lokšík, který dodává, že podstatné informace jsou sdělené verbálně a vizuální složka je
pouze doplňkem. (Lokšík 2011: 84) V každém případě téměř u všech reportáží (výjimku
tvoří reportáž, která shrnuje průběh LOH) byl obraz výplní a základní kostra příběhu
se odehrávala ve verbální rovině.
Lokšíkova typologie (jak jsem popsala v teoretické části) uvádí tři typy zpráv
s ohledem na použitý kompoziční postup: logická, chronologická a akcentující. (Lokšík
2011:84) Ukázalo se, že většina reportáží je tvořena logickým způsobem. Nejprve
moderátor řekne vše důležité v „čele“ zprávy a následné „tělo“ zprávy jen zpřesňuje
a rozvádí již zmíněné informace. Tato kompozice je patrná i na reportáži o Martině
Sáblíkové, kterou uvádím níže. Zároveň Lokšík uvádí, že sportovní reportáže využívají
chronologickou kompozici. Některé z mnou sledovaných reportáží tak byly zároveň
logické a chronologické. V úvodu bylo moderátorem řečeno, kdo v jaké disciplíně vyhrál
a v následující natočené reportáži byl popsán přesný průběh zápasu či závodu s různými
obraty a zajímavostmi. Výsledná informace se ale po zhlédnutí reportáže nijak nemění.
Zjištění týkající se rozdělení zpráv podle jejich vztahu k času už byla mírně
rozmanitější. Jak uvádí Trampota, typologie zpráv z hlediska jejich vztahu k času
(bezprostřední, vyvíjející se a průběžná) je determinována i charakterem obsahu zpráv.
(Trampota 2006: 31) Zde jsem tedy objevila převládající tendenci sdělovat informace
o českých sportovcích pomocí typu vyvíjející se zprávy a události spojené s úspěchy
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zahraničních sportovců jako jednorázové. Informace o tom, zda se Martina Sáblíková
postaví na start cyklistické časovky, byly prezentovány pět dní za sebou. Někdy o jejím
čekání na rozsudek arbitráže byla natočená plnohodnotná reportáž, jindy byla zařazena
pouze čtená zpráva. Celá událost se vyvíjela a 9. 8. 2017 tedy pět dní od zahájení LOH
byla odvysílaná závěrečná reportáž (přepis reportáže níže), která celý průběh situace ještě
jednou shrnula, a tím bylo dané téma uzavřeno. Obdobným způsobem byla sledována
situace například českých tenistů a tenistek, kteří se postupně posouvali turnajem výš
a blížili se tím k medaili. Tak mohla redakce každý den dávkovat nové informace a
zároveň upozorňovat na chystané živé přenosy budoucích zápasů prostřednictvím ostatních
stanic ČT. Ve vysílání se zaměřením na LOH se objevovaly všechny tři typy zpráv:
vyvíjející se, průběžné i bezprostřední.
Součástí reportáží je i reportérský tým. Ten je tvořen lidmi, kteří se nacházejí v Rio
de Janeiru a natáčí reportáže z místa konání her. Pokud byli reportéři součástí obrazového
materiálu, byli oblečeni ve sportovním oblečení. Oblečení mělo na sobě symboly či nápisy
spojené s LOH nebo s Českou republikou. Většinou jsou umístěni tak, že v pozadí za nimi
je vidět sportoviště, na němž probíhal referovaný závod. Právě reportáže přímo z místa
konání opět fungují jako legitimizační ale zároveň autentizační prvek. Pokud divák vidí
reportéra přímo v lokaci závodu, vytrácí se u něj pochybnosti, zda je daná interpretace
reality správná, protože vidí, že reportér byl na místě, když se událost přihodila, a tudíž
nemůže být pochyb, že podává legitimní a autentické svědectví o dané situaci.
Komentátoři během svých výstupů občas záměrně ztrácejí odstup od sportovců
a oslovují je křestními jmény, nebo o nich tak alespoň mluví. Tento úkaz může vyznít
dvojím způsobem. Fakt, že moderátor působí, jako by byl v úzkém spojení se sportovcem,
dává divákovi informaci o legitimním a autentickém obsahu dané reportáže. Oslovování
sportovců křestními jmény přispívá k celkovému obrazu sportovců a reportérů, jako
skupiny, která má mezi sebou výhradně přátelské vztahy. Mimo jiné to přispívá
ke konstruování sportu a olympijských her jako prostředí, kde se mají všichni rádi
a všichni si navzájem fandí ve jménu multikulturních hodnot jako láska, přátelství, úcta
atd. Tento fenomén rozebírám níže.
Kompozice jednotlivých zpráv a využití vizuálního materiálu nebyla nijak
překvapivá. Záběry byly v reportážích užívané tak, jak to popisuje Lokšík. (Lokšík
2011:75) Celky byly řazeny v úvodu reportáže, aby bylo jasné, čeho se bude reportáž
týkat. Jestliže zpráva informovala o fotbalu, úvodní záběr byl na stadion Maracana v Rio
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de Janeiru (kolosální fotbalový stadion uprostřed města). Pokud se zpráva týkala kanoistů
a skifařů, první záběr byl na jezero Rodriga de Freitase. Tak si mohl být divák jistý, čemu
se reportáž bude věnovat. Polocelky sloužily k identifikaci důležitého subjektu. První
záběr: jezero. Druhý záběr: osm závodníků v lodích na vodě. Dále tato konkretizace
pokračovala záběrem samotné lodi a sportovce uvnitř. Detaily byly využívány především
v rozhovorech, kdy byla sportovcům snímána většinou jen vrchní část těla nebo jen hlava
a divák nebyl rozptylován žádným okolím.
Některé reportáže bych zhodnotila jako kvalitní, měly jasnou strukturu a informovaly
diváka jasným způsobem o dané události. V některých případech bylo ale patrné,
že redakci v ten den došly náměty na kvalitní reportáže. Například příběh Martiny
Sáblíkové byl až zbytečně často skloňován, aniž by k tomu byl nějaký faktický důvod.
Níže uvádím příklad reportáže, která se svým nulovým informačním přínosem mezi
ostatními vynikala.
Moderátor ve studiu: Souboj o setrvání v turnaji čeká v noci na čtvrtek plážové
volejbalistky Markétu Slukovou a Barbodu Hermanovou. Pokud chtějí postoupit
ze skupiny, musí po dvou porážkách uspět v souboji s argentinskou dvojicí Kluguvá
a Galajová. Více už přímo z Kopakabány Jiří Rejman a Kristýna Kolocová.
Záběr na dva „experty“ (Rejmana a Kolocovou) stojící před hřištěm na plážový
volejbal.
Rejman:

Důležité

bude,

jak

zvládne

tento

duel

Barboha

Hermanová.

V předcházejících zápasech se právě na ni soupeřky vždy více zaměřily, měla více
přihrávek a tedy i smečí.
Kolocová: Asi to tak bude, ale na druhou stranu nemůžeme vidět do hlavy trenérů
Argentinek, které přeci jenom stanoví taktiku a možná se budou soustředit třeba
i na Markétu, ale nekladla bych veškerý důkaz na Báru. Ale bude to mít těžké.
Rejman: Necháme se překvapit. Každopádně těšte se na zajímavý volejbal
z Copacabany.
Kolocová: A držet palce.
V uvedeném přepisu reportáže je užito i familiárního oslovení sportovkyň, o němž
jsme mluvila výše. Jako divák této reportáže jsem se dozvěděla, že v blízké budoucnosti
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čeká české volejbalistky zápas, který nebude jednoduchý. K této informaci ale určitě
nebylo nutné točit reportáž bezmála na 40 sekund.
Další důležitý fenomén, který se vyskytuje i v této reportáži, slouží opět
k legitimizaci dané zprávy. Jedná se o výskyt všemožných expertů a odborníků, kteří mají
svým názorem a hlasem legitimizovat předávanou informaci. V uvedeném případě byla
reportáž zcela bez věcného podkladu, pokud se do ní ale zapojili hned dva volejbaloví
experti, její validita stoupá. Je otázkou, na základě čeho jsou tito lidé označeni
za odborníky. V některých reportážích vystupují bývalí sportovci, kteří mají s daným
sportem svou vlastní zkušenost. Zde je tedy odbornost odvoditelná od praxe a dosažených
výsledků sportovců a sportovkyň. Ve výše uvedeném příkladu lze jen těžko odhadovat,
na základě čeho byli dva lidé nominováni do role expertů. Můžeme se jen domnívat,
že se jednalo například o komentátory plážového volejbalu. Pokud v reportážích
vystupovali jiní lidé než reportéři, vždy k nim byl doplněn titulek, který definoval roli
a status mluvčího.
Snad nejčastěji užívaným suportivním prvkem jednotlivých reportáží kvazi-interview
sloužící k legitimizaci a zvýšení autentizace. „Jedná se o specifickou formu prezentace,
která se blíží interview, ale nenaplňuje jeho základní atribut – reverzibilitu rolí v rámci
vztahu mluvčí – posluchač.“ (Lapčík 2008: 211) Divák zaznamenává střídání komentářů
a výpovědí jednotlivých aktérů a tato struktura připomíná interview. Níže dokládám
příkladem, který svým obsahem pojednává o závodění na skifu za silného větru.
Reportér: Ondřej Synek ve své rozjížďce v jednu chvíli nepříjemně zavrávoral,
ale podařilo se mu zvítězit a postoupil přímo do čtvrtfinále. Přesto byl hodně
rozčarovaný.
Synek: To je prostě jenom plácání se ve vlnách. A nějaký takový jako, kdo to líp
přejede. Ale tohle nemá nic společného s naším sportem.
Reportér: Obhájkyně Londýnského zlata Mirka Topinková dojela v sílícím větru
ve své rozjížďce na druhém místě a také postoupila přímo.
Topinková: Myslela jsem si, že je to nějaká legrace, že to organizátoři vůbec
nezastavili ten závod, nechají to v tom jet.
V úryvku se střídá komentář reportáže a zdánlivě plynule na něj navazují výpovědi
samotných zúčastněných, kteří se vyjadřují k již uskutečněné události. Výpovědi
samotných účastníků slouží jako potvrzení a upřesnění informací, jež uvedl reportér
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v komentáři. Relace BBV využívá kvazi interview velice často, téměř v každé reportáži je
prezentována i výpověď konkrétního aktéra závodu. Jako silně autentizační prvek působí,
když je rozhovor dělán bezprostředně po závodě a závodník během svých výpovědí
zrychleně dýchá a popadá dech. Ačkoliv struktura připomíná interview, v příspěvcích
většinou není nikdo, kdo by kladl otázky, sestříhány a odvysílány jsou pouze výpovědi
závodníků a závodnic.
Komentáře prezentované během BBV se většinou drží základních pravidel
spisovného jazyka. Občas se ale i komentátorům vloudila do sdělení nějaká chyba,
například opakování slov v rámci jedné věty.
Komentář: Verdikt arbitráže byl ale celkem očekávatelný, nominační kritéria mluví
celkem jasně.
Podle Kodexu ČT by se moderátoři a reportéři měli vyhýbat používání klišé
a zplošťujících slovních obratů. (Kodex ČT: 19-20) Tato snaha je v reportážích
i ve studiové části patrná. Občas je tato snaha ale kontraproduktivní, protože dochází
k tomu, že reportéři se snaží přijít s neotřelým výrazem za každou cenu, což má pak za
následek vznik až směšných výpovědí.
Moderátor: Barbora

Špotáková […]

se prodrala na bronzovou pozici

až v předposlední sérii. Pátý hod doprovodila výkřikem lvice a […] vybojovala
bronz.
Někdy byly výpovědi reportérů poněkud zmatečné. Martinu Sáblíkovou titulovali
jako trojnásobnou olympijskou vítězku, ale neuvedli v jakém sportu. Vzhledem k tomu,
že zbytek reportáže byl věnován cyklistické časovce, mnoho diváků tuto informaci mohlo
pochopit tak, že Sáblíková již třikrát zvítězila v cyklistickém závodu, nikoliv
v rychlobruslení, jak tomu je doopravdy.
Česká televize rozsáhle definuje v Kodexu ČT (viz teoretická část) své postoje
a principy, podle nichž je produkováno vysílání. Ačkoliv si zakládá na objektivnosti
a především na tom, že ve zprávách převládá informativní složka nad emocionální,
do relace BBV byly zařazeny i softshoty, které mají sloužit divákům pro odlehčení.
V rámci BBV byly vkládány na konec zpráv informace z olympijských parků rozmístěných
po České republice. Mimo jiné v nich byli ukazováni vrcholoví sportovci a sportovkyně
v interakci s „obyčejnými“ lidmi. Mnohdy sportovci pro diváky dělali nějakou show.
Zprávu, v níž Jiří Prskavec předvádí, kolik je schopen udělat „eskymáků“ v bazénu, musím
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označit za softshot. Nedomnívám se, že by charakter sportovních zpráv byl natolik
zdrcující, že by na závěr nutně musela přijít zlehčující reportáž. Navíc tyto softshoty chápu
v rozporu s deklarovanými postoji televize v rámci Kodexu ČT.

3.3.1.3. Speciální zvukové a vizuální efekty
V rámci relace BBV byly používány speciální zvukové a vizuální efekty. Níže
popisuji strukturu a funkce znělek, zvukových předělů, tabulek a dalších grafických prvků.
Znělka BBV se skládá z vizuální a zvukové složky. Je postavena na jednoduché
melodii, která má stoupající tendenci. Různé fragmenty této melodie jsou využívány
během celého pořadu. Stejnou znělkou relace i končí. Úvodní znělka trvá 6 sekund,
poté jsou do ní implementovány tři headlines čtené moderátorem a doprovázené
obrazovým materiálem a tento úvodní blok je ukončen vyvrcholením znělky. Celý tento
blok trvá 30 sekund. Barvy, s nimiž se v grafickém zpracování zachází, jsou bílá, šedá,
modrá a zelená. Bílá a šedá fungují jako podkladové barvy pozadí, modrá barva je použitá
na nadpisy a ostatní text a zelenou barvou jsou tvořeny dynamické animace v rámci
znělky. V úvodu shotu se objevují postupně tři zelené koule, jejichž pohyb připomíná let
tenisového míčku. Při podrobném prozkoumání koulí zjistíme, že se otáčí kolem své osy
a můžeme na nich rozeznat tvary světadílů. Tato jednoduchá animace tak symbolizuje
deklarované poselství BBV – sportovní zprávy z celého světa. Pohyb koulí evokuje sport,
jejich vzhled koresponduje s podobou globusu. Schematizace zeměkoule podle Lapčíka
naznačuje, „že se dozvíme to nejpodstatnější ze všech koutů planety“. (Lapčík 2008: 203)
Na konci této sekvence se objeví modře psaný nápis „Branky Body Vteřiny“.
Dynamickým prvkem je v tomto případě zelená tenká podtrhující čára, která nadpis
doplňuje postupně zleva doprava. Poté následují tři minisestřihy nejdůležitějších reportáží
daného dne. O těchto headlines píše jak Lokšík tak Lapčík. Tento materiál je doprovázen
modrou lištou, v níž je bílým písmem shrnuto jinými slovy to, co moderátor říká. Každá
upoutávka má pět sekund a je prakticky nemožné zároveň poslouchat moderátora
a zároveň si přečíst zmiňovaný titulek.
Moderátor: Kulhavý má další olympijskou medaili. V Riu český biker vyjel stříbro.
Titulek: Stříbrná tečka za olympiádou.
Dochází zde tedy k duplikování informací a navíc průměrný divák není schopen
zachytit simultánní prezentaci dané události v obou kanálech.
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Pro lepší strukturovanost zpráv používá produkce zvukové efekty. Zvukové předěly
od sebe oddělují reportáže, které postrádají čelo zprávy reprezentované komentářem
moderátora ve studiu. Použitý hudební motiv vychází z úvodní znělky BBV, což přispívá
k pocitu komplexnosti a ucelenosti relace. Přehlednost a zároveň kompaktnost zajišťovaná
zvukovými předěly přispívá k tomu, aby byla zachována jednoduchá struktura, a tedy
i kód, kterým je sdělení přenášeno.
Zajímavým prvkem, který v sobě spojuje mnoho mnou zkoumaných fenoménů,
je „stěna slávy“. Na základě úspěchů českých sportovců bylo producenty vytvořeno
grafické ztvárnění stěny slávy, kam symbolicky ale i vizuálně putovali všichni úspěšní
čeští sportovci. Umísťování sportovců a sportovkyň na stěnu slávy probíhalo následovně.
Reportáže o zisku medaile českými sportovci byly umístěny vždy v úvodu celé relace BBV.
Po odvysílání reportáže se slovo vrátilo do studia. Tam se na velké obrazovce za zády
moderátora objevilo grafické zpracování stěny slávy. Podklad pro bílou tabulku byl tvořen
barvami typickými pro grafické zpracování LOH v Riu. Tabulka měla zeleně psaný nadpis
„České medaile na LOH 2016 v Riu“ a pod nadpisem byla tabulka rozdělena do tří řádků.
Každý řádek měl na svém začátku obrázek medaile: zlaté, stříbrné a bronzové.
Do příslušného řádku pak postupem času přibývaly fotky jednotlivých sportovců
a sportovkyň. Sportovec, který přibyl naposled, měl u své fotografie napsané své jméno.
Tuto grafickou stěnu slávy lze nahlížet více způsoby. Za prvé se jednalo o ustálený
rituál, který provázel každý zisk medaile českým sportovcem. Do stabilní formy
zpravodajství BBV přibyla navíc ustálená struktura spojená výhradně s LOH. Vytvořené
struktury pomáhají divákovi v orientaci v daném obsahu, jak bylo řečeno v teoretické části.
Každý divák se tak mohl těšit, že pokud sportovec českého původu získal medaili, bude
následovat tento krátký rituál, kterým moderátor české televize potvrdí výjimečnost dané
situace.
Samotné utvoření stěny slávy slouží k hierarchizaci obsahů, pouze sportovci, kteří
mají medaile, se dostanou na stěnu slávy. Na stěnu slávy se nemůže dostat sportovec, jenž
se neumístí ve své disciplíně nejhůře třetí, a zároveň se tam nemůže dostat sportovec jiné
než české národnosti. Tento grafický prvek napomáhá ustavit hierarchizaci témat
týkajících se LOH a to tak, že nejdůležitější jsou maximální úspěchy českých sportovců.
Stěna slávy také přispívá k heroizaci sportovců, o které budu hovořit níže.
Další prvek, který se objevuje ve vysílání BBV, jsou tabulky. Vytvořené
a prezentované tabulky slouží především ke zvýšení přehlednosti a zároveň k legitimizaci
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vysílaných obsahů. Nejčastějším typem tabulky v mnou sledovaných relací BBV byla
tabulka fotbalové Ligy e-pojištění. Na segment zpráv netýkající se LOH jsem ale nebyla
zaměřena. Tabulek věnovaných LOH už nebylo tolik. Grafické zpracování je obdobné,
jako je zpracování stěny slávy: barevné pozadí, bílá tabulka a zelený nadpis. Jako příklad
používám

tabulku

vztahující

se

k tenisovým

zápasům

českých

reprezentantů

a reprezentantek. „LOH Rio 2016 Tenis“ - to je podoba podružného nadpisu v čele
tabulky. Následují čtyři řádky, kde jsou vypsaná jména tenistů a tenistek společně s malým
obrázkem vlajky země, kterou reprezentují. V jednom řádku je vždy český zástupce
a naproti němu je umístěn jeho soupeř či soupeři z jiné země, také s příslušnou
zmenšeninou vlajky. V tabulce můžeme vidět účastníky jak tenisové čtyřhry, tak
i dvouhry. Z tabulky divák může odtušit, že se jedná o budoucí zápasy, které proběhnou
mezi dvojicemi uvedenými v jednom řádku. Komentář moderátora ve studiu sděluje právě
tyto informace. Tedy přes koho se musí naši sportovci dostat, aby mohli pomýšlet
na medaili.
Je-li v obsahu jakéhokoliv média obsažena tabulka, odkazuje to k určité vědeckosti.
Tedy, že uváděné informace jsou věrohodné a legitimní, protože jsme na ně přišli
vědeckou metodou. Tabulky jsou tedy suportivním prvkem, který přispívá k legitimizaci
prezentovaných obsahů.
Posledním prvkem vysílání sportovních zpráv, jenž v této kapitole rozebírám, je
znělka věnovaná LOH v Riu. Po vizuální stránce znělka prezentuje hry v Rio de Janeiru
následujícím způsobem. Je složena ze tří fotografií, které se na obrazovce postupně
prostřídají. Na prvním obrázku je socha Krista Spasitele na kopci Corcovado nad Rio de
Janeirem. Postava vytesaného Krista je v centru fotografie, za ní je vidět jen modrá obloha.
Socha je ve spodní polovině zakrytá bílým praporem, na němž je nakresleno pět
olympijských kruhů. Na druhé fotografii je možné identifikovat hořící olympijský oheň na
podstavci a v pozadí obrázku je vidět rozmazané logo LOH 2016. Poslední obrázek je
letecký záběr části města Rio de Janeira, kde v centru stojí fotbalový stadion Maracaná.
Celou znělku uzavírá grafiky vytvořený předěl, kde je na bílošedém pozadí přesně
uprostřed umístěno logo LOH v Rio de Janeiru včetně pěti olympijských kruhů a ve spodní
části obrazovky je současně umístěn modrý nápis „Olympijské hry 2016 – Rio de Jeneiro“,
jenž je zeleně podtržený. Zelené podtržení není statické, nýbrž nápis je průběžně
podtrháván zleva doprava. Čára je dlouhá téměř přes celou obrazovku a nápis je umístěn
ve středu. Bílošedé pozadí odkazuje k hlavní znělce, jelikož zobrazuje pohybující
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se světadíly na globusu. Znělka obsahuje audio složku, která je založena na podobném
motivu jako hlavní znělka, postupně graduje a končí společně s dokončením zmiňovaného
podtrhávání nápisu.
Znělka slouží ke strukturálnímu oddělení daného bloku reportáží. Všechny fotografie
odkazují ke klíčovým aspektům olympijských her. Reprezentují místo konání
a skrze fotografii olympijského ohně lze identifikovat i odkaz na rituální charakter dané
události. Znělka obsahuje zobrazení majestátních a důstojných fragmentů olympijských
her. Na fotografiích nejsou lidé, ale budovy, sochy, vlajky, prapory a oheň. Tento fakt lze
interpretovat jako snahu autorů znázornit LOH 2016 jako důstojnou a významnou událost.
Zároveň jsou zobrazované předměty neutrální, žádným způsobem neodkazují k české
účasti na daných hrách. Ačkoliv je značná část zpráv z olympiády věnována právě českým
sportovcům, úvodní znělka k tomu žádným způsobem neodkazuje. Hudební část
neodkazuje k olympiádě jako takové, ale spíše funguje jako pojítko. Tuto dílčí znělku lze
totiž díky hudebnímu podkladu chápat jako součást většího celku, kterým je celý pořad
BBV. Tím, že znělka zní podobným způsobem a na konci je umístěna graficky vytvořená
stránka, která do jisté míry kopíruje stránku úvodní pro celé BBV, je divákovi
demonstrována

jednota

daného

pořadu

a

dochází

k propojení

nového

prvku

reprezentovaného olympiádou se zavedenými a divákovi dobře známými prvky v podobě
stejného stylu grafiky a podobně znějícího hudebního doprovodu.

3.3.2. Diskursivní tendence zpravodajství BBV v době LOH 2016
Tato část pojednává o identifikovaných fenoménech v rámci diskursu BBV. Některé
aspekty jsou patrné u všech reportáží a relací nehledě na to, jestli jejich obsahem byly
informace o olympijských hrách. Jiné tendence jsou výlučně spjaty s diskursem LOH v Rio
de Janeiru.

3.3.2.1. Tendence k opakování
V rámci celého sportovního zpravodajství BBV lze identifikovat jasnou tendenci
k opakování sdělovaných informací. Na příkladu reportáže z 9. 8. 2017 bych chtěla
demonstrovat danou charakteristiku. ČT 1 v reportáži informovala o neúčasti Martiny
Sáblíkové v cyklistické časovce.
Nejprve byla tato informace součástí úvodních headlines. K obrazu Sáblíkové
na kole byl čtený tento komentář: Martina Sáblíková v Riu nepojede, arbitráž ji
na start časovky nepustila.
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Následně o ní mluvil moderátor ve studiu: […] začínáme jednou nepříjemnou
zprávou. Martina Sáblíková bohužel zítřejší časovku v Riu nepojede.
A po znělkovém předělu moderátor pokračoval. Zvláštní panel mezinárodní
sportovní arbitráže totiž přímo v Riu zamítl žalobu ze strany jejího týmu.
Trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení se špatnou zprávu dozvěděla
přímo v dějišti her, kde stále trénovala.
A poté následovala reportáž, v níž jsme se nedozvěděli žádné nové informace.
Čtený komentář: Druhého června se Martina Sáblíková dozvěděla, že přes umístění
na mistrovství světa v Richmondu není nominována na olympijské hry, ač ji lidé
o tom z cyklistického svazu ujišťovali. Od té doby trvala snaha přesvědčit
mezinárodní cyklistickou federaci o nejednoznačnosti nominačních kritérií.
Ta vyvrcholila žalobou ke zvláštnímu panelu mezinárodní sportovní arbitráže v Riu.
Ten ale rozhodl v neprospěch Martiny Sáblíkové. (Ke čtenému komentáři
se promítaly záběry Sáblíkové na kole).
Poté byl zařazen komentář předsedy českého olympijského výboru Jiřího Kejvala:
Je to rozhodnutí soudu, které musíme respektovat, ale hodně to bolí.
Pokračoval další čtený komentář: Verdikt arbitráže byl ale celkem očekávatelný,
nominační kritéria mluví celkem jasně.
Následovalo čtení textu, který byl zároveň zobrazen na obrazovce. Kvóta
pro individuální časovku je zahrnuta v celkovém počtu 67 závodnic pro silniční
cyklistiku. 25 jezdkyň již zapsaných v silničním závodě se zúčastní individuální
časovky.
Lubor Tesař (cyklistický expert ČT) se vyjádřil následovně: Ta šance byla opravdu
minimální, protože ta nominační kritéria byla daná nějakým způsobem a ona je ale
opravdu bohužel nesplnila.
Čtený komentář: Martina Sáblíková se vyjádřila jen v tiskovém prohlášení.
Na pozadí fotka Martiny Sáblíkové, její jméno a označení „trojnásobná olympijská
vítězka“. Opět čtený text, který zároveň vidíme na obrazovce. V tuto chvíli ve mně
samozřejmě převažuje obrovské zklamání, doufala jsem ve start do posledních
chvil.
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Na kameru mluví reportérka: Martina Sáblíková je momentálně na cestě z Ria,
tréninkové cyklistické kilometry chce teď využít v zimě na bruslích. Pro českou
televizi Žaneta Peřinová, Rio de Janeiro.
Výsledné sdělení reportáže lze shrnout tím, co bylo prezentováno v headlines
v úvodu daného dílu BBV, tedy, že Martina Sáblíková se vlivem rozhodnutí arbitráže
neúčastní cyklistické časovky. I tato reportáž spadá pod logický druh kompozice, který
se dělí na čelo a tělo zprávy. Další uváděné informace do jisté míry mohou rozvádět
základní čelo zprávy, ale v mnoha případech se jen nadbytečně opakovaly. Tělo zprávy by
nemělo být složeno z neustále se opakujících informací, ale mělo by přinášet něco nového.
Divák se ale nic nového nedozvídá, jen mu ty samé informace buď pokaždé říká někdo
jiný (komentátor, reportér, samotný sportovec, nějaký expert či trenér), anebo se to samé
říká jinými slovy. Lapčík píše o tom, že „některé informace o vybraných událostech
se v rámci zpravodajství objeví třikrát.“ (Lapčík 2008: 204) Tato tendence se zde
potvrzuje. Pokud by měl ještě obraz fungovat jako opakující aspekt, tak zpráva zde selhává
úplně. V tomto případě se potvrzuje Lokšíkovo tvrzení, že zpráva vše důležité sděluje
skrze zvuk a vizuální stránka tak funguje jen jako doplněk, což je vlastně proti samotné
podstatě televizní zprávy. (Lokšík 2011: 84) Obraz by měl být stěžejní, v této reportáži ani
v mnohých jiných tomu tak ale nebylo. Nejenže tedy dochází k neustálému opakování
informací v rámci jednotlivých zpráv, objevuje se ale i další aspekt, popsaný již
v teoretické části, a to monotónnost formy jednotlivých zpráv. (Lokšík 2011: 84)

3.3.2.2. Preferované obsahy
Odvysílané reportáže BBV jsou výsledkem určitého výběru „důležitých událostí“.
V práci ponechávám stranou procesy, jak dochází k danému výběru a kdo určuje, jaký typ
události je hodný reprezentace. Zaměřuji se pouze na výsledné promluvy daného diskursu,
tudíž níže popisuji, jaké typy zpráv jsou prezentovány, a je tak možné odtušit jejich
domnělou významnost.
Zprávy, které se dostaly do relace BBV, se vždy týkaly úspěchu či neúspěchu
českých sportovců, výjimečných výkonů zahraničních sportovců a nestandardnímu
chování a zranění sportovců a sportovkyň z celého světa. Preferované obsahy se tedy
týkaly buď českých sportovců, nebo jednání sportovců, které nějakým způsobem
narušovalo předpokládaný vývoj LOH, ať už v dobrém či ve špatném smyslu.
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V rámci vysílání BBV dochází k hierarchizování událostí. K hierarchizaci mohou
přispívat různé strategie a prvky. Například výše zmiňovaným neustálým opakováním
informací vzniká hierarchie mezi událostmi. Opakovaná prezentace „indikuje důležitost
jednotlivých zpráv a marginalizuje ostatní“. (Lapčík 2008: 204) Druhý aspekt, který
se k opakování vztahuje, je zvyšující se potenciál zapamatování. „Vzhledem k omezené
kapacitě paměti je zřejmé, že informace obsažené v headlines, mají mnohem větší šanci,
že si je divák zapamatuje. Jednak proto, že jsou zařazeny na začátku zpravodajství […]
dále že jsou vnímány jako důležitější a také proto, že dochází k jejich repetici.“ (Lapčík
2008: 204) Oba aspekty se v mnou vybraném vzorku potvrdily.
Dále mě zajímalo, jaký typ zpráv je chápán právě jako ten nejdůležitější a hodný
zapamatování. Ačkoliv jsem sledovala BBV v průběhu LOH, jejich obsah byl věnován
i jiným sportovním událostem, jako fotbalu, hasičskému mistrovství světa nebo extrémním
sportům.
Sledovala jsem 17 relací BBV. V každé z těchto relací, byly alespoň 2 headlines ze tří
věnovány LOH. V jedenácti relacích se všechny tři headlines týkaly LOH 2016. V šesti
případech informovala zpráva zařazená v headlines (netýkající se LOH) o fotbalových
událostech (Liga e-pojištění, Liga mistrů). Je evidentní, že fotbal je oproti jiným sportům
jasně upřednostňován. Zkoumání jiných částí BBV, které se nevěnují LOH, ale nebylo
předmětem mého bádání.
„Nejprestižnější“ události s tematikou LOH, řazené v úvodu relace se týkaly úspěchů
či neúspěchů českých sportovců. Pokud sportovec získal medaili, byla to první zpráva
v headlines i v celé relaci BBV. Individuální úspěchy jsou totiž chápané jako úspěchy celé
České republiky. O tomto fenoménu budu psát níže v kapitole věnované heroizaci
sportovců. Zároveň toto prezentování „českých úspěchů“ odkazuje k diferenciaci
mezi „my“ a „oni“. Dalšími důležitými zprávami jsou neúspěchy českých sportovců,
tedy zpráva, která se věnuje tomu, jak se reprezentantům nepodařilo získat medaili. Další
preferované obsahy se týkají sportovců z celého světa, ale podmínkou pro jejich zobrazení
je nějaký výjimečný sportovní výkon: v dané disciplíně zvítězí opakovaně nebo dosáhnou
překonání nějakého rekordu (světového, osobního, národního). Zprávy týkající se výše
zmiňovaných sportovních událostí byly převážně součástí headlines.
Zprávy, které nebyly součástí headlines a vysílaly se převážně ve druhé polovině
BBV, prezentovaly například zranění některých sportovců. V tomto případě je už samotný
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obsah reportáže značně dramatický, produkce se ale nebojí používat i prvky,
jenž dramatizaci dané situace ještě umocní.
Komentář: Při druhém mečbolu všem zatrnulo. Martina Hingisová napálila míček
přímo do oka Andreji Hlaváčkové a několik minut se nehrálo.
Výše používané slovní obraty fungují jako prvky dramatizace, což zvyšuje
atraktivnost daného sdělení pro diváky.

3.3.2.3. Heroizace sportovců a sportovkyň
V rámci mnou sledovaného vysílání BBV jsem identifikovala tendenci heroizace
sportovců a sportovkyň. Zároveň je tento fenomén těsně spjat s vymezováním „naší
skupiny“ oproti „těm ostatním“ a s definování multikulturních hodnot spojených
s olympijskými hrami. K tomu, aby byl sportovec oslavován jako hrdina, přispívají různé
strategie.
Asi nestěžejnějším prvkem, který ovlivňuje obraz sportovce prezentovaného v relaci
BBV, je verbální složka zpravodajství. Používané slovní obraty jasně odkazují k tomu,
jak bychom daného člověka měli chápat, a nastavují pravidla, jak o něm mluvit. „Hvězda“,
„mistr světa“, „plavecký fenomén“, „velký šampión“, „král sprintu“, „královna disciplíny“
– tyto výrazy požívali reportéři i moderátoři, když mluvili o sportovcích. Z používaných
výrazů jasně vyplývá glorifikace profesionálních sportovců. Obdobným způsobem byly
popisovány vlastnosti takto obdivovaných sportovců: „velké srdce bojovnice“, „speciální
energie a síla“, „neporažený“, „neporazitelný“, „vydřela vítězství“, „nejúspěšnější
v historii“, „výkřik lvice“. V těchto výrazech je možné identifikovat i spojení mezi sportem
a spiritualitou, které možná vyplývá z rituálního původu sportu.
Obdivované vlastnosti sportovců jsou následující. Vítězství vždy musí být
zasloužené. Pokud někdo podvádí, ztrácí status hrdiny. Všichni sportovci, kteří užívají
doping, jsou odsouzeni prostřednictvím prezentace v médiích stejně, jako byl v příkladu
Birrell odsouzen toreador, který se nedokázal postavit před býka a utekl. (Birrell 1981:
373) Čím více je vítězství nesnadné, tím více je uznávané. Čím více sportovec trpí
při dosahování svého cíle, tím více je heroizován. Níže uvádím dva nezávislé příklady
výpovědí potvrzující toto tvrzení.
Gebas: Hodně jsem toho obětoval a dneska jsem za to rád, i když tam ta medaile
nespadla, ale svět se z toho nezboří.

50

Komentář: Hlaváčková se rozhodla hrát, i když má po semifinálovém souboji
po úderu Martiny Hingisové zlomeninu kůstky za okem.
Hlaváčková: Všichni doktoři se tady shodli na tom, že si to můžu zhoršit jakýmkoliv
tlakem, jakýmkoliv kýchnutím.
Sportovec ani nemusí vyhrát, ale je ceněn za to, jak trpí, aby dosáhl úspěchu. Čím
těžší je soupeř, tím více je sportovec ceněn. Žádná z českých medailí nebyla získaná
snadno a v uváděných reportážích tomu předcházel veliký boj. Dramatizace sportovních
událostí navíc zvedá sledovanost.
Jedna z reportáží informovala o tom, jak se při šermu závodník přiznal, že nestrefil
soupeře, ale sám sebe. Další příspěvek pojednával o tom, jak při závodu v běhu jedna
závodnice spadla a druhá jí pomohla. Právě tyto vlastnosti jsou ceněny nejvýše. Pokud
se tak zachová náš český sportovec, dochází k tomu, že divák se s ním může identifikovat.
Tak dochází ke konstrukci našeho „češství“ jako souboru pozitivních vlastností.
Komentář: Beran se sportovně přiznal, že brazilského mušketýra nezasáhl.
Beran: Já jsem si trefil vlastní nohu. Asi kdybych byl Švýcar nebo Ukrajinec, tak
bych řekl, že jsem mu dal zásah. Ale prostě takový já nejsem. Je to fairplay.
V tomto příkladu je názorně vidět, jak dochází ke konstrukci vlastní identity
na základě vymezení se oproti identitě cizí. Zároveň tímto výrokem dochází
ke konstruování kolektivní identity Švýcarů a Ukrajinců jako nečestných sportovců.
Kromě verbální složky přispívá k heroizaci sportovců i vizuální stránka. Například
záznam sportovního klání či závodu je vždy ztvárněn jako veliký boj. Výrazy sportovců
v záběrech jsou urputné a bojující. Sportovci jsou prezentováni především v akci, kdy
vynakládají nějaké úsilí a podle toho vypadá jejich mimika. Speciálním efektem je slow
motion, který působí velice silně při konstruování hrdinství. V této kapitole bych
jako příklad chtěla rozebrat závěrečnou reportáž z LOH v Riu. Produkce BBV nazvala
tento sestřih jako poděkování sportovcům a já ho nyní detailněji popíši.
Z Ria si čeští sportovci odvezli 10 medailí. Sestřih zařazený na závěr BBV poslední
den LOH 2016 obsahoval shrnutí zisku těchto medailí. Moderátor uvedl reportáž
následujícím způsobem.
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Moderátor: Všechno jednou začíná a všechno jednou končí. Dnes v noci našeho
času se rozloučíme s Olympijskými hrami v Brazilském Riu. S hrami, které nám,
sportovním fanouškům v České republice, přinesly desetkrát medailovou radost –
jednou zlatou, dvakrát stříbrnou a sedmkrát bronzovou.
Po tomto úvodu následovala „reportáž“ složená ze sestřihů z jednotlivých závodů.
V úvodu je patrný opět odkaz na „velkou rodinu sportovních příznivců“, kdy se moderátor
přibližuje divákovi tím způsobem, že označuje jeho a zároveň sebe jako členy jedné
skupiny „my“. Tato „reportáž“ postrádá jakékoliv prvky informativnosti a jediné,
na co působí, jsou naše emoce a to skrze zvuk a obraz. Přiznám se, že když jsem zhlédla
daný sestřih poprvé, měla jsem po těle husí kůži. Zároveň jsem se ale musela smát, protože
z kritického pohledu se jednalo o prvoplánovou akci, která měla v divácích zanechat
požadovaný dojem.
Celý sestřih byl podbarven tklivou písní hranou na klavír. Zvuková složka dále
obsahovala výkřiky komentátorů, kteří se bezprostředně radovali z úspěchů českých
sportovců. Komentátor křičel velmi emotivním hlasem:
Lukáš Krpálek vítězí. Ano vítězí! Lukáši tys to dokázal. Český reprezentant Lukáš
Krpálek je olympijským vítězem.
Josef Dostál má stříbro z her v Rio de Janeiru. Pepo gratulujem!
Sportovci jsou zachyceni při svých vrcholných výkonech, většinou technikou slow
motion, a poté jsou natočeni, jak přebírají medaile a jak se radují. Některé části jsou
věnované „slzám štěstí“. Moderátor po doznění reportáže hlasitě vydechnul a ukončil
ji ještě ze studia následovně.
Moderátor: Úplně mi běhá mráz po zádech. Děkujeme moc.
Na zmíněných úryvcích si opět můžeme všimnout familiárního oslovení sportovců.
Používané prvky ať už se jedná o zvolená slova, obrazy či zvuky mohou vést u diváka
k radosti, ale zároveň nostalgii. Jako kdyby pro něj těch čtrnáct dní byly nejdůležitější
právě zážitky z LOH 2016, jako by tam sám byl a cítil radost sportovců a fanoušků.
Dochází ke stlačení vzdálenosti mezi sportovci, moderátory a diváky. Všichni se účastní
jedné události a všichni mají stejné pocity. Produkce BBV nás nutí vnímat dané události
jednou správnou perspektivou.
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3.3.2.4. Konstrukce kolektivních identit („my“ vs. „oni“)
Témata vztahující se k identitě lze rozdělit do kategorie kolektivní identity
a kategorie individuální identity. Konstruování individuální identity diváků a sportovců
se v práci nevěnuji. V relaci BBV dochází ke konstruování především dvou kolektivních
identit, jedná se o identitu národní nebo lépe řečeno kulturní českou a o identitu
sportovního příznivce či fanouška. Divák prostřednictvím média dostává zprávu o tom,
jaký by měl být, pokud se hlásí k určité identitě. Pokud je Čech, bude hrát fairplay,
jak bylo patrné z výroku šermíře Berana (viz. výše). Jednotliví sportovci představovali
soubor vlastností jako je statečnost, vytrvalost, ohleduplnost, citlivost, přátelství
a tolerance a bylo možné je chápat jako zástupce kolektivní identity českého národa.
Jak popisovala Birrell, při charakterizaci hrdinství není důležité, jakou aktivitu sportovec
vykonává, ale jak si v ní počíná. (Birrell 1981: 365) Ke konstruování české identity jsou
používány především verbální prvky, ale lze identifikovat i některé vizuální. Všichni čeští
sportovci jsou zobrazováni v takových záběrech, v nichž jsou relativně veselí a usměvaví.
I když prohrají závod, usmívají se a říkají, že to dopadne třeba příště. Je otázkou, jestli je
to jen jejich mediální prezentace (zamračení sportovci jsou vystříháni), nebo jestli se tak
opravdu chovají? Konečný produkt ale vypovídá o českých sportovcích, že jsou veselí
a nevzdávají se. Tak dochází ke konstrukci obrazu českého sportovce, s nímž se může
identifikovat „obyčejný člověk“.
Právě i kategorie obyčejného člověka je skrze výpovědi jednotlivých aktérů
konstruována jako opozice sportovce. Tato binarita odkazuje k rituálnímu původu sportu,
jak ho popisuje Birrell. (Birrell 1981: 354) Rituálů se jedna část společenství účastí a druhá
jen přihlíží. Stejně tak sportovci se účastní olympijských her a fanoušci přihlíží. V jedné
reportáži hovoří fanoušek o setkání se zlatým medailistou Lukášem Krpálkem.
Fanoušek, dospělý muž: „Tak je to samozřejmě celoživotní zážitek pro nás obyčejný
lidi.“
Zároveň se ale domnívám, že tuto distanci mezi účastníky a přihlížejícími se snaží
média, co nejvíce snížit. Profesionální sportovce se snaží přiblížit obyčejnému člověku
snad proto, aby byla zjednodušena možnost identifikovat se s nimi. Například odvysílaná
výpověď Vítězslava Gebase, který nezískal medaili, odkazuje k jeho „normálnímu“ životu.
Gebas: Já půjdu normálně do práce, až se vrátím, a zase půjdu normálně na trénink
jako do teď. Takže pohoda.
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Reportéři také uvádějí detaily z rodinného života sportovců, které naznačují, že jejich
rodiny fungují stejným způsobem jako ty diváků.
Pětadvacetiletý rodák z Jihlavy.
Malý Jířa, jak se třiadvacetiletému kajakáři ve vodácké rodině přezdívá [...]
Drsňák, Vulgo Vousáč, 202 centimetrů vysoký obr [...]
Jako malý kluk si nakreslil na papír pět kruhů ve známém obrazci a započal svůj
olympijský sen, který si teď splnil.
Jedna z reportáží byla umístěna do bytu, v němž sportovci fandila celá jeho rodina
včetně prarodičů. Informativnost dané reportáže opět nebyla valná, ale příspěvek měl spíše
socializační funkci.
Moderátor: Jeho závod velmi emotivně prožívala i celá jeho rodina.
Záběr na rodinu sportovce, jak fandí před televizní obrazovkou a všichni řvou
a povzbuzují svého favorita.
Matka: Je to neuvěřitelný, protože jsme viděli, že na olympiádě získat nějakou
medaili je čím dál tím těžší. Takže jsem hrozně na něj pyšná a Pepo díky moc.
A děkuju všem fanouškům, protože to zabíralo. Děkujeme.
Sestra s kamarádkou: Co my na to? (Zpívají) Tak je druhej no a co no a co no
a cooo. (Smích) Já jsem strašně šťastná a nejkrásnější bylo, jak byl brácha šťastnej
a plácal si do vody radostí.
Komentář: […] a nakonec ještě zpátky k Dostálům, svému Josefovi totiž drželi
palce i babička s dědečkem. (záběr na tleskající prarodiče)
Babička: Přeji mu to, že takhle dopad na druhém místě, ale teď se těším,
až vyhrajou ten čtyřkajak.
Ze všech výše zmiňovaných komentářů vyplývá, že profesionální sportovec žije
stejný život se svou rodinou jako divák. Jedná se vlastně o proces, v němž sportovec ztrácí
svou nedotknutelnost a posvátnost a je přiblížen „normálnímu“ člověku.
Konstruování „fanouškovské rodiny“ jsem místy popisovala už výše. Pomocí
verbálních prvků u moderátorů a komentátorů, kteří vybízejí k fandění a ke sledování
dalších programů ČT, dochází ke snižování distance mezi tím, co divák vidí v televizi
a mezi jeho životem. Moderátoři i reportéři se snaží vyvolat dojem, že jsou jedni z nás,
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jedni z diváků, a společně fandí a sledují dění. Zároveň jsou moderátoři zdánliví přátelé
se sportovci, tudíž je autenticita zpráv v divákových očích nezpochybnitelná. Moderátor
a reportér je zprostředkovatel informací.
Při konstruování jak kolektivní, tak individuální identity dochází i k vymezení
negativnímu. Vznikají tak následující dichotomie: „Česká identita“ X identita jiných
národů či kulturních společenstev; kolektivní identita fanoušků X identita lidí, co se o sport
nezajímají, identita sportovců X identita obyčejných lidí, identita jedince X identita těch
ostatních.
Vzhledem k místu konání LOH docházelo ke konstruování identity Brazilců jako
homogenní skupiny. V reportážích často i samotní sportovci porovnávali kvalitu
sportovních areálů v Riu s těmi z her v Londýně.
Topinková: Je pravda, že je to tady takový skromnější v porovnání s Londýnem […]
Moderátor: Zatímco na kanále voda netekla, v olympijské vesnici, tedy v domě
českých sportovců se valila po chodbách.
Moderátor: Slavnostní zahájení na stadionu v Maracaná nebylo tak okázalé, jako
před čtyřmi lety v Londýně.
Narážek na pořadatele bylo prezentováno mnoho. Jejich vyznění bylo především
negativní. Sportoviště byla nepřipravená (zaprášená, nefunkční přístroje potřebné
k závodu), organizátoři nechávali jet závody v nedůstojných podmínkách a ubytování
sportovců a zahájení LOH bylo skromnější, z čehož vyplývá, že Brazilci neinvestovali
dostatečné množství peněz. Lze tedy identifikovat další vykonstruovanou kolektivní
identitu a to evropskou, která vzniká jako opozice proti brazilské, potažmo jihoamerické.
Je zde zcela patrná tendence připisovat mé vlastní identitě nebo kolektivní identitě, s níž
se ztotožňuji, kladné vlastnosti a negativní charakteristiky přisuzovat „těm druhým“.
Již jednou jsem zmiňovala níže uvedený výrok sportovce Berana a nyní ho uvádím
jako příklad procesu, kdy dochází ke konstruování české národní identity vymezením
oproti jiným kolektivním národním identitám. Zároveň připojuji komentář reportéra,
na němž lze snadno potvrdit konstruování pozitivního obrazu vlastní kolektivní identity.
Beran: Já jsem si trefil vlastní nohu. Asi kdybych byl Švýcar nebo Ukrajinec,
tak bych řekl, že jsem mu dal zásah. Ale prostě takový já nejsem. Je to fairplay.
Hejnová: Češi se drží hesla – jsme jeden tým – a vzájemně se podporují.
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V níže uvedeném příkladu je představen další fenomén, který popisují i Higham
a Hinch a to je situace, kdy sportovec opouští zemi původu a na olympijských hrách závodí
pod vlajkou jiné země. (Higham, Hinch 2009: 59)
Komentář: Němec českého původu Alex Čejka byl zatím patnáctý.
Obsah reportáže, z níž je vybrán výše zmiňovaný úryvek, byl věnován golfovému
turnaji. Sdělení předává informaci o původu golfisty, ale není jasné, jestli je to člověk,
který odešel z ČR reprezentovat jinou zemi, nebo jestli byla například jeho matka Češkou
a on zdědil národnostní příslušnost po otci a reprezentuje Německo odjakživa. Jeho
sportovní výkon nebyl nikterak oslnivý, takže je jasné, že pokud by nebyl českého původu
(ať už to znamená cokoliv), v reportáži by se o něm nikdo nezmínil. Vzhledem k tomu,
že má ale český původ, předpokládá se, že české fanoušky bude zajímat jeho účast
na LOH, protože jak diváci, tak zmiňovaný golfista jsou součástí kolektivní české identity.
Všechny uvedené výpovědi ilustrují proces, při němž dochází ke konstruování vlastní
kolektivní identity. Moderátor, reportér, sportovec i divák BBV je tedy příslušníkem více
kolektivních identit najednou. Dvě hlavní kolektivní identity, které jsem identifikovala,
byly: velká rodina sportovců a fanoušků a česká národní identita. Dále docházelo
ke konstrukci identity evropské vs. jihoamerické a v neposlední řadě jsem si všimla
vytváření identity obyčejného člověka stojící oproti identitě heroizovaného sportovce.
Na závěr této kapitoly se věnuji multikulturním hodnotám spojovaným
s olympiádou. Abreu definovala základní hodnoty olympijského hnutí jako přátelství
a otevřenost. (Abreu 2002: 239) Tyto hodnoty jsou prezentovány i v reportážích BBV. Níže
uvádím příklad týkající se judisty Krpálka.
Komentář: Včera procházel olympijským turnajem za dalším úspěchem a palce mu
držel i soupeř a zároveň kamarád Ázerbájdžánec Gasimov.
Komentář podpořen obrázky radujícího se Krpálka po zisku medaile. Následuje
záznam rozhovoru s Krpálkem, který je přerušen jeho „kamarádem“ Gasimovem.
Krpálek odpovídá na nějakou otázku: Mu nenaletět na tu …
Rozhovor je přerušen a přichází Gasimov, který Krpálka ze zadu obejme a říká
v angličtině: On je můj přítel, světový šampión.
Krpálek na to reaguje úsměvem.
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Reportáž pokračuje komentářem: Osud pak svedl do finále právě tyhle dva a Čech
svého kamaráda porazil.
Pomocí vizuálních i verbálních prvků zde dochází ke konstrukci přátelství mezi
soupeři. Schopnost přátelit se a navzájem si fandit i mezi soupeři je glorifikována.
Podobným příkladem může být pomoc mezi závodnicemi na trati při pádu, což jsem
zmiňovala již výše. Ačkoliv se Olympiády účastní sportovci a sportovkyně různé
národnosti, etnicity či náboženského vyznání, v relacích BBV jsou prezentováni jako
otevření a navzájem přátelští. Neshody mezi sportovci, ať už by byly jakéhokoliv původu,
nejsou ve zprávách vůbec prezentovány. Konstrukce obrazu „velké a šťastné sportovní
rodiny“ je tím pádem dokonalá.

3.3.2.5. Genderové aspekty BBV
Nyní budu pohlížet na zpravodajství genderovou optikou. Nejprve se zaměřím
na složení moderátorského a reportérského týmu. Jak bylo řečeno výše, BBV moderovali
v mnou sledovaném období dva muži a jedna žena. Mezi reportéry na LOH v Riu
figurovala pouze jedna žena, ostatní reportéři byli mužského pohlaví. Tento poměr
potvrzuje myšlenky Tejkalové, která píše, že muži převládají ve významných funkcích
spojených se sportovním zpravodajstvím (Tejkalová 2010: 211). Složení moderátorského
a především reportérského týmu je tedy nevyvážené. Moderátoři i reportéři používají
generické maskulinum, které může vést k přehlížení žen v daném odvětví.
Moderátorka: Českým plavcům se na olympijských hrách zatím nedaří.
Komentář: Simona Baumrtová na 100 metrů zaostala za svým osobním maximem
o sekundu a čtyřiadvacet setin […]
Lze pochopit situaci, kdy se reportáž vztahuje například k tenistům a k tenistkám,
a moderátor použije generické maskulinum „tenisté“. V tomto případě byla ale celá
reportáž věnována pouze plavkyním, moderátorčino užití mužského rodu, bylo v tomto
případě naprosto nevhodné.
Rozbor vysílaných obsahů byl značně složitý. Někdy reportáže podporují zažité
stereotypy a jindy s nimi v souladu nejsou. Tejkalová tvrdí, že ve sportovních zprávách
převládá prezentace mužských soutěží. (Tejkalová 2010: 112) Pokud bych vzala BBV jako
celek, tak například mužskému fotbalu jsou věnovány dvě až tři reportáže téměř v každé
relaci, zatímco o ženském fotbale nepadne ani slovo. Tato skutečnost by tezi Tejkalové
potvrzovala. Co se týče LOH, nejsou výsledky mé analýzy zcela jednoznačné. Klíčovou
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proměnou pro zařazení reportáže s určitým obsahem nebyl gender, ale národnost daného
soutěžícího a prestiž sportu. Pokud v desetiboji byli úspěšnější muži, hlavní část reportáže
patřila jim a ženská část soutěže byla zmíněna jen okrajově. Jestliže se blíže k medaili
přiblížily ženy tenistky, informace o mužích byly pouze přilepeny k hlavnímu sdělení
o ženách. Prezentace disciplín, kde byli zastoupeni čeští sportovci a sportovkyně se tedy
odvíjela od jejich šance na dobré umístění.
Obsahy věnované zahraničním sportovcům už byly jiné. ČT zde jasně podléhá
určitým tendencím, jež lze chápat jako kulturně podmíněné. Chtěla bych zde porovnat
prezentaci Usiana Bolta a Kaiori Icho ve vysílání BBV a na jejich příkladu demonstrovat
nerovné zacházení vyplývající z různých aspektů.
Kaiori Icho je japonskou zápasnicí disciplíny nesoucí název volný styl. Stala
se desetkrát mistryní světa a čtyřikrát za sebou vyhrála v dané disciplíně na LOH.
Jamajský sprinter Usian Bolt získal zlaté medaile na LOH třikrát za sebou, ale každý rok
minimálně dvě a to v běhu na 100 a 200 metrů. Sedmkrát se stal v těchto dvou disciplínách
mistrem světa. Obdobně úspěšný je i ve štafetě na 4x100 metrů, ale tam se na výkonu
podílí celkem čtyři atleti. Úspěchy Icho a Bolta jsou srovnatelné. Oba sportovci byli
nicméně prezentování rozdílným způsobem. O Kaori Icho byla natočena jedna reportáž.
Usianovi Boltovi bylo ve vysílání věnováno mnohem více prostoru. Zároveň byl Bolt
mnohonásobně více glorifikován a obdivován. Z čeho tato po kvalitativní i kvantitativní
stránce rozdílná prezentace vyplývá?
Charakter obou sportů je rozdílný. Zápasnice může získat během LOH pouze jednu
medaili, zatímco sprinter má hned tři disciplíny, v nichž může uspět. Druhým rozdílem
je popularita daného sportu. Dalo by se říci, že atletika je velice populární v naší kultuře.
Tato popularita ale nevzniká samovolně. Do jisté míry se o ni zasazují čeští sportovci, kteří
jsou v daných disciplínách úspěšní, takže se diváci naučí tyto soutěže sledovat, protože
dochází k jejich častějšímu vysílání. Jsou zde ale také média, která konstruují obraz daného
sportu. Právě média přispívají k rostoucí popularitě sportů tím, jak je prezentují. Pokud
je opakovaně věnováno více prostoru atletickým disciplínám oproti zápasnickým, lze
předpokládat, že jejich popularita bude narůstat. V konečném důsledku to může vést
k tomu, že častěji zobrazované a výše hodnocené sporty budou mít v České republice
mnohem širší sportovní základnu, a tudíž vyšší pravděpodobnost, že se najde talentovaný
sportovec či sportovkyně, kteří se jednou zúčastní olympijských her. Je otázkou, jakým
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způsobem je Kaiori prezentovaná v japonských médiích a kolik prostoru jí je v nich
věnováno. V BBV odvysílali reportáž v následujícím znění.
Reportér: Nemá tak zvučné jméno jako Usian Bolt, nebo Michael Phelps, přesto se
japonská zápasnice Kaiori Ichová může chlubit čtyřmi zlatými medailemi ze čtyřech
her v řadě. Při tom už po vítězství v Pekingu ukončila aktivní kariéru kvůli ztrátě
motivace. Rok na to se ale vrátila a teprve letos skončila její série 189 zápasů bez
porážky. Zlato v Riu do 58 kilogramů získala, když v posledních sekundách otočila
finálový duel s Ruskou Valerií Koblovovou.
Zatímco reportáže věnované Boltovi byly řazeny v úvodu zpráv, nebo se objevovaly
i mezi headlines, informace o Kaiori byly odvysílány až téměř v závěru bloku
olympijských zpráv. Domnívám se, že v tomto případě je gender závodníků veličinou,
která není rozhodující, ale je možné, že výslednou prezentaci také ovlivňuje. Zdá se,
že gender při prezentaci událostí olympijských her ustupuje jiné složce identity,
a to národnosti. Ta je klíčová pro zobrazování sportovců. Ve vysílání tedy není důležité,
jestli je sportovec muž nebo žena, ale jestli je Čech, anebo někdo s jinou národností.
Dále jsem se zaměřila na české sportovce a sportovkyně a na rozdíl v jejich
zobrazování. Ve vysílání jsem nezaznamenala výrazné rozdíly v jejich prezentaci. Úspěšní
sportovci a sportovkyně byli spojování stejně často se svými rodinami. U ženských
sportovkyň nebyl jejich výkon spojován zároveň s tím, jak dobře vypadaly, nebo jak
spokojenou mají doma rodinu. Naopak často byli s rodinou a vztahy spojováni muži
sportovci.
Komentář: Přestože sám na olympijskou medaili nedosáhnul, díky své
novomanželce se jimi doma ve vitríně může kochat i tak, a třeba tam přibude
jednou i ta nejcennější.
Koukal: Teď už je to jen na Gábině ty vítězství […] pořád na ní čeká ta zlatá
olympijská medaile a já pevně věřím, že se jí to povede a budu rád, když jí v tom
budu moci pomoct.

Komentář: Rychlostní kanoista a člen posádky českého čtyřkajaku Daniel Havel
odjíždí do Ria nejen jako obhájce bronzové medaile z Londýna, ale také jako
nastávající otec.
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Havel: Je to pro mě taková motivace, udělat tam co nejlepší výsledek. Čekáme
holčičku, tak aby na mě dcera byla pyšná.
Tyto výroky neodpovídají stereotypům, které zobrazují muže jako necitlivé
a bez vztahu k rodině. Někteří sportovci se po zisku medaile také třeba rozpláčou a to vše
je ve zprávách zobrazováno a není to hodnoceno negativně. Občas ale dochází k tomu,
že toto chování, které je v kultuře připisováno spíše ženám, se komentátor snaží obhájit
nebo někde dále v komentáři vyvážit něčím typicky maskulinním. Když reprezentanti Fidži
zvítězili v rugby následoval níže uvedený komentář.
Komentář: […] a v slzách štěstí pak stokiloví chlapi utopili svou radost. Ragbyoví
tvrďáci z Fidži pak dokázali, že ovládají nejen týmovou hru, ale i sborový zpěv.
V komentáři jsou zmíněny dvě charakteristiky chápané spíše jako ženské: pláč
a zpěv. Tyto vlastnosti jsou vyvážené slovními obraty „stokiloví chlapi“ a „ragbyoví
tvrďáci“. V tomto případě sice k zobrazení ženských charakteristik u mužů sice došlo,
ale producenti pokládali za důležité to určitým způsobem vyvážit, což vypovídá
o preferenci zobrazování obsahů, které jsou heteronormativní.
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4. Závěr
Diplomová práce popisuje prvky a strategie, které determinují diskurs pořadu České
televize (Branky, body, vteřiny) v době LOH 2016. Odpovídala jsem na základní
výzkumnou otázku: Jaké postupy, strategie a prvky v jednotlivých relacích Branek, bodů,
vteřin tvoří diskurs sportovního zpravodajství v době LOH v Rio de Janeiru? Výsledná
zjištění shrnuji níže.
V teoretické části jsem nejprve vytyčila základní rámec, jímž se řídí produkce
sportovních zpráv. Struktura pořadu BBV je určována charakterem média, které ji
zprostředkovává divákovi. Televize je médium, v němž se kombinuje vizuální, verbální
a zvukové sdělování informací. Kombinace těchto tří rovin by měla být určitým způsobem
vyvážená, ale někteří teoretikové identifikovali (Lapčík 2012, Lokšík 2011), že tomu tak
u vysílání zpravodajství není. To potvrzuje i můj výzkum. Vizuální složka zpravodajství je
zcela podřízena verbální, zvukové. Základní sdělení zprávy je kódováno verbálně,
a zvukově. Obrazy a sestřihy, které tvoří reportáže po vizuální stránce, jsou pouhým
doplňkem. Narativní struktura reportáží se tedy odvíjí od zvukového zpracování daných
obsahů.
BBV je pořad, který lze zařadit do relací televizního zpravodajství. Tento žánr
definuje jak strukturu, tak obsahy produkce BBV. Pořad se vyznačuje specifickým
užíváním jazyka. Předpokládá se, že užívání jazyka v rámci této relace může mít
normotvorný charakter (Kodex ČT: 19), tudíž se očekává, že moderátoři a komentátoři
budou mluvit spisovně. Na druhé straně je nutné mít na paměti charakter obsahu zpráv,
jenž je věnován sportu. Sport jako takový je spojován s emocemi a „fanděním“, tudíž
se objevují tendence používat jazyk hovorový a slangový (Tejkalová 2010: 106).
Po jazykové stránce je tedy nutné skloubit tyto požadavky do kompaktního celku.
Moderátoři a reportéři tedy kombinují spisovnou češtinu s hovorovými a slangovými
výrazy typickými pro sportovní odvětví. Tím vzniká zajímavý jazykový útvar, který
by bylo možné podrobit detailnější lingvistické analýze.
Struktura pořadu BBV byla po dobu mého pozorování ustálená. Tato pevná struktura
zajišťuje snazší orientaci diváka v prezentovaných obsazích. Divákům jsou zprávy
předávány prostřednictvím kódu, který je do značné míry ovlivněn právě formou televizní
relace. Mezi ustálené prvky BBV patří: znělky, předěly, moderátorský tým, reportérský tým
a reportáže samotné. Kompozice jednotlivých reportáží je také ustálená. Reportáže
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využívají převážně chronologický nebo logický postup. Tímto způsobem je divák
„vycvičen“ a zvyšuje se jeho orientace a následně i zainteresování do daného pořadu. Tím,
že rozumí zavedeným strukturám, ví, co ho čeká v následujících deseti minutách
po zhlédnutí úvodní znělky, získá jistotu a k danému pořadu se vrací i v dalších dnech.
S tématem LOH došlo k určitým změnám ve struktuře. Producenti BBV například
vytvořili grafický prvek nazvaný „stěna slávy“. Tento virtuální prostor byl využíván
ke glorifikaci sportovců, kteří tam byli umisťováni po zisku medaile. Po dobu konání LOH
2016 byl tento prvek zařazen do stabilní struktury a ztělesňoval určitý druh rituálu. Divák
se opět lépe orientuje a navíc se může pokaždé těšit na umístění sportovce či sportovkyně
do virtuálního prostoru. Dochází k tomu, že divákovi se plní očekávání, což ho uspokojuje.
Producenti však divákova očekávání předem určují a tak i vědí, jak je uspokojit.
Pořady zpravodajství využívají specifické diskursivní strategie, aby upoutaly
co největší množství diváků a ti, aby prezentovaným interpretacím uvěřili. Zde bych ráda
využila Lapčíkovu typologii diskursivních strategií (Lapčík 2008: 207-208), abych popsala
používané prvky. K uplatnění legitimizační strategie se používá například vzhled
a vystupování moderátorů a reportérů, kteří působí seriozním dojmem. Dále k legitimizaci
zpráv přispívá podoba studia a různé grafické a vizuální prvky jako znělky, předěly
či tabulky. Tyto prvky odkazují k vědecké oblasti a novým technologiím, což zvyšuje
kredibilitu produkovaných interpretací. To vše vyvolává pocit, že prezentované obsahy
jsou nezpochybnitelné. Oproti klasickému zpravodajství, sportovní zpravodajství
nevyužívá tolik živé vstupy, které mají také legitimizační a autentizační potenciál.
O strategii identifikace jsem psala především ve spojení s konstruováním kolektivní
identity rodiny sportovních nadšenců, kdy moderátor navazuje vztah s diváky skrze
specifický slovník a přátelské vystupování, což podporuje apriorní akceptování
prezentovaných interpretací. K autentizaci sdělovaných informací slouží například
rozhovory se sportovci, trenéry a jinými odborníky. Dobrým příkladem jsou rozhovory
prováděné bezprostředně po doběhnutí závodníků, kdy jsou ještě zadýchaní sportovci
zpovídáni. V rámci strategie dramatizace jsou u některých událostí zdůrazňovány negativní
aspekty, jako zranění sportovců, doping nebo podvádění. Tyto informace jsou pro diváky
atraktivnější a tím si Česká televize zvedá sledovanost. To platí i pro poslední strategii,
kterou je entertainizace. Tak jsou například k určitým reportážím věnovaným výkonům
sportovců a sportovkyň přidávány informace o jejich osobních životech. Produkují se tedy
obsahy, které se netýkají přímo sportu. Reportéři a moderátoři prezentují informace
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o milostném životě, dětství či zaměstnání závodníků a závodnic. Využívání všech těchto
prvků vede k uplatňování diskursivních strategií, což má za následek ztrátu kritického
přístupu k prezentovaným obsahům ze strany diváků. Tyto diskursivní strategie jsou
charakteristické pro veškeré vysílání BBV nehledě na obsah. Strategie lze identifikovat,
jak u reportáží věnujících se LOH, tak i u ostatních sportovních zpráv.
Obdobně nehledě na téma obsahu zpráv lze v relaci BBV identifikovat tendenci
k opakování. Existují preferované obsahy, díky nimž je snižována rozmanitost
prezentovaných zpráv. Takovými preferovanými obsahy jsou například: profesionální
sport, úspěchy a neúspěchy českých sportovců a sportovkyň, anebo zranění jakéhokoliv
závodníka. Tato protěžovaná témata a často i forma jejich zpracování, byla zřejmě
producenty shledána jako osvědčená a tedy jako zvyšující sledovanost. Tendence
k opakování jak z hlediska struktury, tak z hlediska obsahu je jednou z nejsilnějších, kterou
jsem ve svém výzkumném vzorku objevila.
Další otázka, na níž jsem hledala odpověď, zněla: Jaké sociologické a antropologické
fenomény je možné identifikovat ve vykonstruovaném obrazu LOH v Rio de Janeiru?
V práci jsem se zaměřila na tři hlavní témata: heroizace sportovců, genderové aspekty BBV
a konstruování kolektivních identit. Zjistila jsem, že skrze jednotlivé díly sportovní relace
dochází k heroizaci sportovců. Vyzdvihují se u nich pozitivní vlastnosti, úsilí, s nímž
dosahují svých výsledků, a zároveň takové hodnoty jako rodina či přátelství. Tak vzniká
pozitivní obraz českých sportovců, jenž může mít normotvorný dopad na diváky, kteří
se mohou s takovým hrdinou či hrdinkou snadno identifikovat.
V rámci BBV dochází ke konstruování kolektivních identit, a to především
na základě binárních opozic. Identita je tedy vymezena negativně oproti jiné.
Identifikovala jsem konstrukci následujících identit: česká národní identita (vs. identita
ostatních národů), velká rodina sportovců a fanoušků, evropská identita (vs. jihoamerická)
a identita obyčejných lidí (vs. identita heroizovaných sportovců). Hlavním rysem
konstrukce identity je tendence přisuzovat pozitivní vlastnosti skupině, s níž se identifikují
producenti BBV, a ty negativní přisuzovat skupině „těch druhých“.
Z genderové perspektivy jsem zkoumala složení moderátorského a reportérského
týmu, kde, jak jsem zjistila, muži převažují. Domnívám se, že vysílané relace BBV v době
LOH 2016 tématizují spíše národní identitu a nikoliv genderovou. V době LOH je jedno,
jestli se jedná o „mužský“ nebo „ženský“ sport a je jedno, jestli je sportujícím jedincem
žena či muž, důraz je kladen na úspěchy českého národa. Genderová identita ustupuje
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té národní. Muži a ženy jsou prezentovány rozdílným způsobem. Pokud je například
mužský sportovec spojován s rodinou, nebo jsou vysílány záběry, jak pláče, jsou tyto rysy
následně vyvažovány různými komentáři, aby byla zachována sportovcům jejich
„mužnost“. U žen se toto spojení s rodinou a femininními vlastnostmi nijak nekompenzuje.
Nehledě na pohlaví jsou všichni sportovci a sportovkyně prezentováni jako přátelští
ke svým soupeřům a otevření vůči jiným národnostem.
Domnívám, že se mi podařilo odhalit, jak dochází ke konstrukci obrazu LOH 2016,
a jaký ten obraz vlastně je. Vlastnosti mediálního obrazu jsou determinovány obecnými
charakteristikami daného média (ČT) a pořadu (BBV), ale zároveň závisí na obsahu daných
relací (téma LOH 2016). Lze tedy říci, že producenti BBV konstruují obraz LOH v Rio
de Janeiru jak pomocí prvků stabilní struktury sportovní relace, tak pomocí specifických
prezentací vztahujících se ke sportovcům a událostem LOH 2016.
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