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Přílohy
Příloha č. 1: Rozhovor s jednatelem eSports.cz Davidem Schlegelem provedený
11. 3. 2018 v Liberci (přepis rozhovoru)

Jak společnost eSports.cz vlastně vznikla?
Celý ten nápad se zrodil v noci z 22. na 23. července 2001. Napsal jsem Michalovi Bergovi,
svému pozdějšímu společníkovi, na Xchatu. Facebook nebo ICQ jsme tehdy ještě neměli.
Oba dva jsme jako vysokoškolští studenti bydleli na koleji a neměli jsme možnost zjistit, jak
hrají naše oblíbené kluby, v mém případě Plzeň a v jeho případě Opava. Museli jsme čekat na
večerní zprávy nebo na relaci Radiožurnálu. Povídali jsme si celou noc, ale byli jsme tak
nadšení, že nám to vůbec nepřišlo. Chtěli jsme ten stav nějak změnit.

Jakým způsobem?
Že bychom si sami mohli vybrat, kdy ty informace o výsledcích získáme. V České republice
navíc tehdy měly svůj web jenom asi tři nebo čtyři kluby. Michalovi jsem předestřel, že
bychom měli nejen vyrábět klubové weby, ale také se o ně starat, protože to kluby samy moc
neuměly. Internetu se spíš bály. Myšlenka byla taková, že vyděláme na technickém provozu
těch webů a budeme platit redaktorům za jejich články.

Měli jste už tehdy v plánu přijít také s portálem Onlajny.com, který se řadí k vašim
nejznámějším projektům?
Přidaly se až časem. Ty textové přenosy už vlastně existovaly, dělal je idnes.cz, ale šlo jenom
o dva zápasy v každém kole. My chtěli fanouškům poskytnout co největší množství zápasů.

Je tedy možné idnes.cz označit za vaši inspiraci při tvorbě tohoto projektu?
Neřekl bych, že to byla přímá inspirace. Tehdy to bylo tak, že náš první projekt byla hokejová
Slavia. Do té doby neměla svůj web. Přišel za námi obchodní ředitel pan Blažek, který chtěl,
abychom zároveň ze zápasů Slavie dělali i online přenosy. Přál si i přenosy z venkovních
zápasů, což už nebylo tak snadné zajistit. Výsledkem bylo, že jsme si řekli, že musíme mít
fungující skupinu po celé zemi. Začali jsme s extraligou a první ligou, navíc tehdy už
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existovala i služba přes SMS zprávy ve druhé lize. To byl začátek projektu Onlajny.com.
Nějakých šest let jsme je víceméně dotovali. Neměli jsme z nich prakticky žádný zisk, spíše
jsme je dělali z čistého nadšení. Já sám jsem trávil mnohé večery u počítače, přijímal zprávy
na mobil a přepisoval jsem je do přenosu, protože na stadionech nebyl internet. Sice jsme
měli zpoždění, ale i tak to byly nejrychlejší informace na trhu.

Začínali jste jako firma se třemi společníky. Jak jste měli rozděleny kompetence?
Radek Vokál měl na starost finanční stránku našeho fungování, plus pomáhal také s
programátorskou podporou. Michal Berg zajišťoval hlavně programování a já jsem sháněl
lidi. Stavěl jsem redakce, oslovoval jsem kluby. Věnovali jsme tomu všichni velké množství
času. Studoval jsem tehdy molekulární biologii, kterou jsem zdárně dostudoval. Dokonce
jsem byl přihlášen i na postgraduální studium, abych mohl dál bydlet na koleji. Neměl jsem
peníze na to, abych mohl bydlet ve svém. Když mi v roce 2002 umřela babička, peníze, které
jsem zdědil, jsem investoval do našeho internetového knihkupectví se sportovními knížkami
Marken.cz. Ten jsme propagovali pomocí Onlajnů. Táta mi předtím půjčil na založení firmy
200 000 Kč, abychom mohli založit společnost s ručením omezením, což jsem mu pak další
asi tři roky postupně splácel. Jiné peníze jsme neměli, neměli jsme za zády žádného
investora. Jezdili jsme autobusem, byl to takový pionýrský tábor. A tak to je víceméně
dodnes.

V jakém smyslu?
Peníze nejsou naše hlavní motivace. Dnes školství úplně nepřipravuje studenty na reálný
život. Praxe je ve škole hrozně málo. Naše firma mladým lidem otevírá dveře a ukazuje jim,
jak funguje velká organizace, nejen jako eSports.cz, ale také sportovní kluby. Stávají se
součástí většího celku. Setkávají se s úplně novou praxí. Ve škole píší sloh pro paní učitelku,
která to trochu subjektivně hodnotí. Tady píší pro stovky čtenářů. Zároveň naberou spoustu
kontaktů, které zúročí ve svém dalším životě.

Čím se snažíte být odlišní od školní přípravy do života?
Když budete sto lidem stejným způsobem říkat, co mají dělat, tak se nic nenaučí.
Potřebujeme, aby se sami dokázali posouvat. My těm, kteří prokáží, že na to mají, postupně
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otevíráme dveře do větších projektů. Posíláme je také na různé akce do zahraničí, aby viděli,
jak to tam funguje. Sami se pravidelně dostávají do kontaktu s klubem. Začínají chápat, jak to
funguje. Je možná dobře, že tu v našem prostředí zdaleka nefunguje vše zcela ideálně,
protože jinak by nikdo neměl důvod posouvat se dál. Někdo, kdo je talentovaný a začne jako
redaktor, by se měl časem posunout do funkce šéfredaktora a za dalších pár let vstoupí do
profesionálního světa. Na jeho místo pak přichází někdo další.

To ovšem znamená také velkou fluktuaci redaktorů. Nevidí to někteří klienti jako
problém?
Jistě, některé kluby by byly nejraději, kdyby vše zůstalo stejné na sto let. Jenže ono to má i
druhý pohled. Ti lidé, kteří kdysi psali pro nějaký klub, dnes pracují v různých funkcích v
celém českém sportovním prostředí. Nejde jen o média, ale také o samotné klubové
organizace. To je v konečném důsledku pro klub dobře, protože díky tomu mají lidé v klubu
kontakty, které mu mohou pomoci. Druhá věc je, že i když nám to působí občas v eSports a
výjimečně v klubu samotném nějaké dílčí problémy, je to nezbytné pro ty redaktory. Kdyby
měl člověk vydržet jako redaktor a psát třeba sedm let o dorostu, nevím, jak by ho to
naplňovalo a zda by se dokázal zlepšovat. Musí se někam posunout. To je trošku problém
tradičních médií. Novináři se tam těžko dostávají k reálné práci v terénu. Tu obstarávají jen ti
zkušení.

Jak se tuto praxi snažíte svým redaktorům zajistit?
Když pominu klasickou redakční práci, za minulý rok jelo do zahraničí s eSports.cz 89 lidí.
Něco zažijí, vidí kus světa, čímž si otevírají obzory. Řada lidí v klubech to vnímá tak, že ty
redaktory klubu „bereme“, ale v konečném důsledku to podle mě pomáhá eSports i klubu
samotnému. Je tu ještě jeden pohled, který některé kluby vidí velmi negativně, ale za mě je to
naopak pozitivní. Redakce mezi sebou mají spolupracovat. Není to jen o nějaké výměně
článků. Daleko důležitější je spolupráce ve smyslu předávání informací třeba o změnách v
kádru, ale také pomoc s vyřizováním akreditací, zajištění podmínek na stadionu a podobně. I
díky tomuto propojení si pak můžeme například s našimi bývalými redaktory dát vědět, když
je někde potřeba obsadit nějakou pracovní pozici, a řada spolupracovníků si tak najde
zaměstnání. Tohle je pro mě nejdůležitější. Ne každý klub to ovšem zcela chápe.
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Jak se to projevuje?
Občas jsou kluby trochu arogantní v tom, že neuznávají svou konkurenci. V podstatě si
navzájem dělají naschvály. Třeba v NHL to došlo do extrému, kdy jsou právě kvůli
podobným naschválům v současnosti veškeré klubové weby pod kuratelou soutěže. Občas se
k nám některé kluby, jejichž web třeba nespravujeme, chovají ohledně například akreditací
tak, že mi zůstává rozum stát. Pro kluby je obtížné nás pochopit, nemají například rádi nějaký
jiný klub, s nímž spolupracujeme, a proto s námi nechtějí mít nic společného. Naším cílem
není jim ubližovat, naopak. Společně chceme pomoct sportu, pomoct dostat lidi na stadion.

Dosud jsme se bavili takřka pouze o klubových webech. Jaké další projekty z portfolia
eSports.cz považujete za stěžejní?
Když to řeknu hodně natvrdo, klubové weby pro nás nemají takřka žádný ekonomický
význam. Průměrný extraligový klub přinese eSports.cz pár tisíc měsíčně, které ale stejně
spotřebuje technická podpora, kterou poskytujeme 24 hodin denně, a další náklady. Kromě
samotného webu zajišťujeme i redakci, často pro ně děláme i nějaké nadstavbové věci.
Hlavní význam mají co do ziskovosti spíše registrační systémy, informační systémy, ale také
Onlajny.com nebo statistický systém, s nímž jsme hodně expandovali na zahraniční trh.
Působíme tak i třeba v Kanadě nebo v Rusku.

Kde konkrétně tedy ještě vaše společnost působí?
Statistiky děláme například v Německu pro DEL216, potom také pro mezinárodní
‑

Champions Hockey League. Jednáme i s dalšími čtyřmi zeměmi, kde bychom náš systém rádi
zavedli. Aktuálně jsme začali spolupracovat s mezinárodní hokejbalovou federací. Máme
hodně projektů, aktuálně pracujeme třeba na třiceti s tím, že jich dohromady běží na 450.
Web děláme třeba také v Bělorusku klubu Neman Grodno, německému Laustizeru Füchse,
vyrobili jsme spoustu klubových webů v Rusku, včetně webů pro kluby KHL, aktuálně
chystáme web pro italskou hokejbalovou federaci. Vytvořili jsme web pro slovenskou
fotbalovou Fortuna ligu, pro kterou spravujeme i mobilní aplikaci. Tu aktuálně vyrábíme pro
fotbalový Slovan Bratislava. Weby jsme vyrobili a spravujeme je pro spoustu slovenských
klubů ve fotbale i v hokeji, ale Slovensko neberu jako zahraničí. V Kanadě jsme vytvořili

216

DEL, tedy Deutsche Eishockey Liga, je nejvyšší německá hokejová soutěž.
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registrační a platební systém pro cca 150 tisíc hokejbalových hráčů.

Je tedy vaší vizí další expanze do zahraničí?
Určitě. Teď se třeba soustředíme na mobilní aplikace. Dříve jsme fungovali tak, že jsme je
outsourcovali, ale teď už si je řešíme sami. Významnou věcí jsou pro nás také e-shopy.
Spustili jsme ho pro hokejový klub Soči, který hraje Kontinentální hokejovou ligu, děláme eshop pro Jaroslavl. V Čechách zase provozujeme e-shop české hokejové reprezentace,
Viktorie Plzeň nebo hokejové Sparty Praha. Po odchodu společníka Michala Berga jsme se
trochu reorganizovali a i personálně směřujeme trochu více do zahraničí. Máme několik
programátorů v zemích bývalého Sovětského svazu, neboť u nás jsou lidé na těchto pozicích
velmi drazí a často nechtějí pracovat v případě potřeby v noci nebo o víkendech. Řekl bych,
že výsledným mixem by měl být takto 70 až 80 procent programátorů v Čechách a zbytek v
zahraničí.

Je v českém prostředí nějaká firma, kterou považujete za konkurenci eSports.cz?
Když se podíváme na Onlajny.com, v prvních letech jsme tam odmítali mít reklamu od
sázkových kanceláří, protože nám to přišlo neetické. Nicméně po čase jsme zjistili, že bez
toho nemohou Onlajny ekonomicky existovat. Přesto se snažíme, aby jádro našich projektů a
příjmů tvořily jiné projekty. V tomto ohledu je u Onlajnů takovou naší konkurencí
Livesport.cz. Co se týče klubových webů, tam to je spíše o jednotlivých příkladech. Naším
cílem není ovládnout celý trh. To by koneckonců nebylo pro trh zdravé. Spíše chceme
vstupovat i do konkurenčního prostředí, snažíme se prosadit i na západní trhy, abychom
nezakrněli. Kdybychom působili pouze v českém prostředí, mohli bychom se uspokojit, což
nechci.

Takže se ze zahraničí snažíte také přebírat trendy pro vaše působení v České republice?
Přesně tak. Samozřejmě jde také o finanční hledisko. Většina firem v oboru to má tak, že
nejvíce peněz vydělá ve své domovské zemi. My naopak nejvíce vyděláváme v zahraničí. V
Čechách nám málokdo zaplatí byť jen o korunu víc, než musí. Také proto některé české
projekty nejsou z naší strany úplně perfektní, prostě se to nezaplatí. Naopak v Německu, ve
Švýcarsku nebo v Kanadě, koneckonců i v tom Rusku, které je tu démonizováno, je to trošku
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jinak. Velké organizace mají požadavky na naprosto perfektní produkt, ale také si ho umí
zaplatit. Kupují si nás jako výběrovou službu. Tady u nás je málokdo ochoten výběrovou
službu zaplatit.

Myslíte tedy, že v Čechách považuje spousta klubů svou komunikaci tak trochu za
nutné zlo?
Trošku ano, ale spíš tu vidím jiné okolnosti. Jsme rádi za každého fanouška, který přijde na
hokej nebo na fotbal. Panuje tu přesvědčení, že čím lepší budou výsledky, tím víc přijde lidí.
Proto se tedy investuje hlavně do sportovní stránky klubu. Nemám to těm klubům za zlé,
trochu s tím souhlasím. V Česku jsem zažil snad jedinou výjimku, kterou byl Lev Praha. Ten
do své komunikace investoval velké peníze. Abyste mohl růst, musíte investovat do nových
vylepšení a neustále se někam posouvat. Tady se snaží posunout marketing třeba hokejová
Sparta nebo třeba Chomutov, ale vždy za tou organizací musí stát také silný sponzor. Silné
kluby, které chtějí pracovat na lepší prezentaci, jsou motorem rozvoje a pomáhají celému
trhu.

Hledají některé kluby také jiné řešení své komunikace než eSports.cz?
Někdo se občas snaží hledat jiné řešení než eSports.cz. Jenže pak zjistí, že oslovená firma je
sice renomovaná ve svých jiných referencí, ale často nemá zkušenosti ze sportovního
prostředí a neví, jak to dělat. Když přijdou do reality, musejí si na sportovní prostředí zvykat.
Vymýšlejí věci, které už byly dávno objevené. Proto od nás jednotlivé organizace odcházejí
jen úplně minimálně. Jde třeba o maličké kluby, které platí za web do tisíce korun měsíčně.
Řeknou si, že jim nějaký sponzor udělá web úplně zadarmo, a jdou to tedy zkusit.

Je pro vás při jednání s klubem výraznou výhodou, že už máte široké portfolio projektů
a můžete jim tak kromě redakce a technického zajištění webu nabídnout i další služby?
Sice v mnoha případech ano, ale ne vždy si to kluby takto uvědomují. Celkově je naše
sportovní prostředí docela problematické, protože ve sportovním marketingu jsou velmi nízké
platy a často celý marketing klubu, který má rozpočet třeba 70 miliónů korun, řeší jeden
člověk. Občas se stane, že někdo z marketingu nějaké organizace odejde a nahradí ho člověk,
který se sportovním prostředím nemá vůbec žádné zkušenosti. Najednou by měl komunikovat
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za hokejový nebo fotbalový klub. Pamatuji si na tiskovou mluvčí v extraligovém klubu, která
branky označovala termínem „body“. Když jsme tohle v našich začátcích v roce 2002
zažívali, bylo hned naším cílem tohle trochu změnit. Za tu dobu se udál velký posun, ale stále
není vše ideální.

Zmínil jste, že kromě technického provozu webu zajišťujete klubům také redaktory.
Kdo se může stát redaktorem eSports.cz?
Věkové omezení třeba nemáme vůbec žádné. Vždy jsem říkal, že na začátku své dráhy
nemusí být člověk hned talentovaný, ale musí mít velké srdce a chuť se zlepšovat.
Vyzkoušíme tedy skoro každého. V redakci si pak redaktoři rozdělují práci mezi sebou. My
jen dohlížíme na to, zda jsou všechny úkoly pokryty. Podstatou věci je, že chceme, aby
pracovali tak, jak jim to časově vyhovuje. Sami si určí, jaký úkol si v redakci vezmou na
starost. Samozřejmě však kontrolujeme kvalitu jejich práce.

Kdo se o tuto kontrolu stará?
V první fázi je to zejména šéfredaktor dané redakce. V prvním roce se snažíme být s
nováčkem v kontaktu co nejméně, jakkoliv jeho práci samozřejmě sledujeme. Své místo na
slunci si musí vybudovat. Je pro nás strašně důležité, aby si každý svou cestu vyšlapal. Po
roce si jich začínáme všímat více. Vznikají tak tři skupiny lidí. První dostane větší prostor,
neboť se v prvním roce výrazně osvědčila. Druhá skupina je tak nějak spokojena s tím, co
mají. Práce je baví, ale zase nemají úplnou vůli se zdokonalovat, nebo jsou prostě ještě příliš
mladí. A třetí skupinou jsou lidé, které třeba tahle práce příliš nenaplňuje nebo na to nemají.
Mimo jiné v jejich rozpoznání, ale také v motivování, je důležitá role šéfredaktora. Jeho práce
není snadná. V reálném světě se učí rozhodovat a vést kolektiv lidí. Zároveň ale i díky tomu
pochopí, že mají být redaktoři hodnoceni podle odvedené práce, nikoliv podle toho, kdo je čí
kamarád. To tu v nás v Česku zůstává stále trochu zakořeněno.

Kolik redaktorů zhruba v tuto chvíli eSports.cz má?
V naší facebookové skupině je asi 680 uživatelů, ale nevěřili byste, kolik lidí třeba dosud
nepoužívá Facebook nebo ho nechce používat k pracovním věcem. Řekněme, že každý měsíc
platíme odměny tak 1200 až 1300 lidem. To má další důsledky. Například ten, že musíme
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každý měsíc vygenerovat zhruba dva miliony korun, což není vůbec jednoduché. Řada klubů,
a to i těch velkých, a dalších firem, se kterými spolupracujeme, platí podle toho, kdy jim
dorazí peníze od sponzorů. Nás vnímají jako dodavatele služby. Nejprve zaplatí svým
zaměstnancům, ale my jsme až na konci řetězce. A občas vypadne nějaká větší platba, kterou
musíme nějak nahradit. Dřív to byla pro nás velká hrozba, teď už je přeci jen situace i díky
zahraničním projektům lepší.

Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, že je v eSports.cz pouze zhruba 17 procent žen,
což odpovídá obecnému trendu ve sportovní žurnalistice. Čím to podle vás je?
Vidím tu dva hlavní problémy. Pohybujeme se v internetovém světě, navíc ve sportovním
prostředí, které obecně přitahuje spíše muže. A podle mě to mají navíc holky také poněkud
těžší. Nejde o to, že by ve sportu nechtěly pracovat. Nechci ani říkat, že jsou kluby středisky
šovinismu, ale v určitých organizacích to dámy zkrátka nemají snadné. V extraligových
klubech máme kupříkladu tři šéfredaktorky a ani jedna to v tom klubu nemá jednoduché.
Nám je jedno, jestli se k nám hlásí dívka nebo chlapec. Pro holky se však to drsné prostředí
občas ukáže jako problém. Dám příklad. V hokejovém světě pracuje spousta bývalých
hokejistů. Ti jsou zvyklí si vše velmi důrazně a rychle vyříkat. Na holky však podobný
přístup nefunguje úplně dobře a řada z nich si pak řekne, že takovou práci nemá zapotřebí.

Společností eSports.cz prošla řada současných profesionálních novinářů. Mohl byste
odhadnout, kolik jich je?
V některých sportovních redakcích už je to dokonce přes padesát procent jejich členů, jinde
to tak vysoké procento není. Dohromady už to bude tak přes sto lidí. A není to jenom o
novinářích. Řada našich bývalých redaktorů pracuje v klubech, ale také v PR odděleních
firem, které sponzorují hokej. Kdysi mi jedna významná postava českého hokeje řekla:
„Davide, vy jste jako mafie. Kdybys nebyl tak pozitivní člověk, tak spolu s těmi všemi lidmi
můžete udělat pořádný cirkus!“ Ale já po lidech, kteří prošli eSports.cz, nechci, aby nám byli
nějak vděční a dohazovali nám kšeftíky, jak se říká. Někteří to dělají, což nás těší, ale o tom
naše spolupráce není. Důležité pro nás je, že eSports.cz znají, že znají náš styl práce. Vědí, že
nejsme drazí a že umíme poskytnout kvalitní služby, takže se na nás mohou obrátit.

*170

Jakým způsobem se o vás redaktoři dozvídají?
Když nabíráte šestnáctileté redaktory, nemůžete dělat klasické výběrové řízení. Jistě, také
občas zkrátka vypíšeme řízení, že sháníme nové redaktory, ale největší roli hrají při nabírání
nových lidí kamarádi. Vrstevníci našich redaktorů se třeba dozvědí, že takhle pracují pro
hokejový klub, a rázem mají také zájem. To se nám osvědčilo nejvíce.

Čím podle vás vlastně práce pro klubový web je? Jde o žurnalistiku nebo o PR?
Tahle otázka mě docela trápí nejen v našem případě, ale obecně v české žurnalistice. Dříve
mohli být novináři skutečně nezávislí a byli za to dobře zaplaceni. Ale dnes? S výjimkou
České televize vlastní média miliardáři, kteří na nich nechtějí vydělávat. Jen samozřejmě
nechtějí být moc v minusu, takže platy novinářů dlouhodobě stagnují. PR je na tom možná
trochu lépe. To je o přesvědčování lidí, z principu nejste nestranní. Sport je záležitost, která je
svým způsobem čistá. Vyhrává ten, kdo je na hřišti lepší. Jenže obecně mi prvek nestrannosti
v českém mediálním prostředí poněkud chybí, protože na nezávislé novináře chybějí peníze.
Naopak, nahrazuje se to bulvarizací, každý se honí za čteností.

Souvisí to podle vás s rozmachem internetové žurnalistiky, kdy se musí každý článek
jako jednotka prodat?
Otázkou je, jestli by to šlo jinak. Můžete udělat placený obsah, o což se snaží třeba iSport.cz.
Jenže pak se nabízí otázka, jestli to lidé budou kupovat. Přeci jen v našem prostředí málokdo
zaplatí za něco navíc, když to není úplně nutné. Já bych tu ještě trochu odbočil, pokud to
nevadí.

Jistě.
My fungování naší firmy nebereme jenom jako možnost výdělku, ale také jako určité poslání.
Nikdy nechci eSports.cz prodat, i kdyby mi někdo nabídl miliardu. Vedle mé manželky a
dvou synů je eSports.cz pro mě smysl života. Kdybych nebyl v eSports.cz, chtěl bych být
učitelem. Vždy jsem chtěl nějak pomáhat lidem, formovat je. Mladí lidé neočekávají, že je
povedete za ručičku. Naopak, musejí dostat prostor, aby se mohli realizovat. To je to, co mě
nejvíc naplňuje. Chci, aby naši redaktoři něco dokázali a aby byli v životě šťastní. Sám vím,
jaké to je, když děláte práci, která vás baví. Potom jste šťastnější i v osobním životě. Neděláte
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to z donucení, realizujete se v tom. Třeba jednou zkrachujeme, kdo ví. Tak zavřeme krám a
zhasneme. Ale ti lidé, jejich schopnosti, vědomosti a jejich zážitky po nás zůstanou.

Zmíněnou volnost tedy necháváte redaktorům i v jejich působení na klubových webech
či v jiných projektech?
Nevím, jestli je to dnes ve školách jinak, ale za nás to bývalo tak, že dala učitelka žákům
nějaké zadání a dělalo se to. My tu nechceme suplovat roli učitele, který bude redaktorům
zadávat domácí úkol nebo je vést při psaní za ruku. Chceme, aby se u nás realizovali. Buď to
dokážou, a poté budou úspěšní, a nebo se jim to nepodaří a holt je celý život bude muset
někdo za tu ruku vést. Chceme člověku co nejvíc pomoct. Jsou samozřejmě takoví redaktoři,
které je potřeba usměrnit trošku víc. Někteří jsou z neúplných rodin, nemají úplně nejlepší
zázemí. Nechci říct, že bych jim nahrazoval tátu, ale zase vím, že jim je potřeba ukázat cestu
trošku víc. Podle mě bychom jako eSports.cz měli hlavně otevírat obzory. Čím víc budou ty
věci předem nalajnované, tím méně se toho člověk naučí. Když chce mladý člověk získat
brigádu, postaví ho do supermarketu, aby doplňoval zboží. Jistě, možná neudělá moc chyb,
ale bude ho to naplňovat? Já chci, aby získali také nějakou zodpovědnost.

Tu jistě při práci pro sportovní klub získají. Zároveň však jako kluboví redaktoři často
píší také zpravodajské obsahy, jako třeba online reportáže pro Onlajny.com. Není to
podle vás střet zájmů?
Je to tak, je to částečně střet zájmů. Byl jsem si toho vědom od roku 2001. Ale zároveň dělám
vše pro to, aby byl co nejmenší. Fandím dobrému hokeji, nebo i jinému sportu. Když vím, že
jsem ve střetu zájmů, chci ho vyřešit ve prospěch všech a působit nestranně. Kluby mají
občas představy, že by redaktoři měli dělat pouze pro ně. Ale my nežijeme v roce 1970, kdy
tu byly jedny lokální noviny a vy jste nemusel vytáhnout paty z domu. Jsme ve světě, který je
mimořádně propojený. I klub potřebuje, aby ti lidé byli vzdělaní a dívali se, jak věci fungují
jinde. Když budete dělat pořád to samé, zakrníte.

Je tedy na jednotlivých redaktorech, jak se se střetem zájmů a dalšími problémy
vypořádají?
Vždycky říkám, že práce pro klubovou redakci je podle mě to nejdůležitější. Je to svým
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způsobem malá mikrofirma, kde se ukáže, jak jste zodpovědný, jak si poradíte s problémy a
jak dokážete pracovat v kolektivu. Navíc nám sice redakce možná nepřinášejí takový finanční
profit, ale zase nám nahrazují personální agenturu. Vidíme tam, jestli na to lidé mají, nebo ne.
Když přijdete na pohovor, záleží na tom, jak působíte a jak umíte mluvit. Při přijímání
zaměstnanců už ale nevidíte, jak ten člověk skutečně pracuje. My však díky redakcím
můžeme jít pod povrch. I to, jak se redaktoři vyrovnávají se střetem rolí, je pro nás důležité. I
proto je v eSports.cz minimální fluktuace. Z projektových manažerů od nás odešel za
posledních let, kdy projekťáky ve firmě máme, jediný člověk, se kterým navíc i nadále
spolupracujeme.

Uvažovali jste někdy o tom, že byste jako eSports.cz měli pro případy řešení střetu
zájmů vlastní etický kodex?
Řešíme se svými redaktory dva hlavní systémové problémy. Prvním je, zda máme člověka na
chybu upozornit veřejně. To sice toho redaktora znemožní, ale zase všichni vidí, že je něco
špatně, a jaká je cesta. Druhou věcí je, že tu jsou velké rozdíly mezi redaktory velkých
extraligových klubů a některých menších, třeba Hodonína. U těch velkých si můžeme ze
zájemců vybírat. Ale o místo redaktora v malém klubu už takový zájem není. Musíme o to víc
s lidmi pracovat a individuálně se jim věnovat, navádět je na správnou cestu. Etický kodex,
který by jasně určoval, co se smí, sice má své plusy, ale já vždy chtěl, aby k těm hodnotám
lidé došli sami.

To ale může znamenat také to, že občas neudělají vše tak, jak by bylo vhodné.
Jenže to má také druhý pohled. Když dojde k problému, nevadí mi to, protože se díky tomu
můžeme posunout dál. Chybami se člověk učí. Ještě je potřeba připomenout jednu věc. V
klíčové fázi sezony, třeba v play-off, dojde k tomu, že jsou zápasy mezi kluby vyhecované
nejen na ledě nebo na hřišti, ale také mezi redakcemi. Kdybychom tohle úplně potlačili, zbyly
by z redaktorů stroje. To nechceme. Emoce poté vychladnou, leckdo si uvědomí, že udělal
někde chybu, a zase se tím poučí. Ale o to ve sportu jde, lidé jsou pro něj zapálení. Novináři,
kteří komentují zápasy České republiky, také nejsou nestranní. Nechci, aby naši redaktoři byli
chladní jako lednička, naopak. Je dobře, že se naučí pracovat i s emocemi. Navíc v různých
klubech stanovují tiskoví mluvčí a PR manažeři různá pravidla pro práci v redakci a my
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chceme, aby to tak bylo. My jsme servisní organizace a posloucháme. Děláme to, co se nám
řekne.

Pomáháte růstu vašich redaktorů také nějakým systémem profesního vzdělávání?
O to se hodně snažíme například na zahraničních cestách, kde je s nimi vždy někdo zkušený.
Stejně tak každý rok zajišťujeme vybraným redaktorům kurzy ve školícím centru H1, kde
pracuje jedna z našich bývalých spolupracovnic.

Zmínil jste zahraniční cesty. Co si pod tímto pojmem představit?
Každý rok je tu pár hlavních akcí, na které posíláme své redaktory. V první řadě jde o
mistrovství světa hokejistů do 20 a do 18 let, kam se snažíme posílat už takřka hotové
novináře. Vyzkouší si tam práci pro velká média, tiskovou agenturu, rozhlas, zkrátka věci, o
kterých do té doby slyšeli pouze teoreticky. Poté vyrážíme třeba na velké mistrovství světa v
hokeji nebo na trip do NHL. Tam s redaktory jezdím i já osobně. Snažím se s nimi hodně
pracovat a vysvětlit jim nejen, co je pro ně důležité v práci, ale také v životě. Tedy, nechci jim
nic diktovat, ale alespoň je trochu vést. Na mistrovství světa bývá 14 redaktorů plus tři
zaměstnanci eSports.cz, na NHL čtyři lidé a já. A dál posíláme redaktory také na menší
turnaje, jako třeba Euro Hockey Tour. Tam jezdí ti, kteří ještě nejsou tak vybroušení. Na
všech zahraničních cestách spolupracujeme s co nejvíce velkými médii, aby si redaktoři
vyzkoušeli něco nového a zároveň také něco zažili. Říkal jsem tu příklady hokejových akcí,
ale jezdíme stejně tak i na další sporty.

Snažíte se tedy co nejvíce dbát na individuální přístup k redaktorům?
Ono je těžké něco vštěpovat obecně všem. Jsou tu třeba studenti žurnalistiky, kterým těžko
budu vysvětlovat základy novinářské práce, když jsem sám vystudoval mikrobiologii. Ti
naopak potřebují jet na akci, kde si otestují teoretické schopnosti v praxi. Když znáte jen
teorii, chybí vám pak v praxi sebevědomí. A když pak chcete někde pracovat, těžko někoho
ohromí životopis, kde bude pouze vzdělání, ale žádná reálná praxe. Obecně nechceme
nahrazovat vzdělání. V novinařině je podle mě klíčové, aby lidé získali zkušenosti. Máme
hrozně rozmanitou skupinu redaktorů, individuální přístup je velmi důležitý.
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Takže i proto nechcete zavést všeobecný etický kodex?
Je to tak. A ještě je tu jeden pohled. Já nechci, aby si kluby myslely, že je tu nějaká paralelní
struktura eSports.cz, která svým redaktorům diktuje, jak mají psát. Některé sportovní
organizace chtějí, aby se na jejich webu psalo: „My hrajeme, my jsme dali gól.“ To není
běžné, určuje si to klub. Kdybychom to nějak zevšeobecnili, najednou by všechny weby byly
stejné. To nechceme. Tím spíš by pak kluby chtěly web od někoho jiného. Chceme, aby si to
klub mohl dělat podle sebe. Naši redaktoři tím zároveň poznají více různých přístupů ke
komunikaci. Člověk, který dělá redaktora třeba v Liberci, ví, že tam má psát nějakým
způsobem. Poté ho pošleme na nějaký turnaj zajišťovat zpravodajství pro Tenisovýsvět.cz a
on moc dobře ví, jak k tomu přistupovat. Redaktoři to vnímají a přizpůsobují se tomu.
Naopak je podle mě dobře, když si vyzkouší psát více způsoby.

Jak se na vás jako na společnost dívají celostátní média?
Rozdělil bych to na tři fáze. V první fázi nás brali jako nadšence, možná i trochu parazity.
Jako lidi, kteří toho mnoho neumí, dělají skoro zadarmo a berou lidem práci. Je pravda, že
jsme se tehdy spoustu věcí učili a dělali jsme řadu chyb. Poté se to vyvinulo v takovou
symbiózu, kdy od nás začali přebírat online přenosy a podobně. Začali s námi spolupracovat.
Dnes jsme ještě dál. Lidé, kteří pracují v ČTK nebo v jiných médiích, často jen sedí v
kanceláři, protože každá cesta je drahá a musí se zaplatit. Rozpočty se co nejvíce osekávají.
Lidé v eSports.cz vědí, jak to v klubu chodí, a mají s ním kolikrát větší zkušenosti než
novináři z celostátních médií. Občas se stane, že nás využívají média jako zdroj. Když třeba
připravíme online přenos z nějaké tiskové konference, stane se, že tam ani novináři z Prahy
nejedou, ale převezmou to od nás.

V rozhovorech se současnými či bývalými redaktory se občas objevovala výtka, že je
jejich práce málo finančně ohodnocena. Jak se k tomu stavíte?
Dívám se na to tak, že když začínáte pracovat v patnácti, šestnácti letech, nejde vám primárně
o peníze. Když vám jde jenom o peníze, můžete jít odklízet mrtvoly z dálnice nebo doplňovat
zboží do obchodu, ale nikam se nikdy neposunete. Nicméně když jsou lidé dobří, posouvají
se k lépe ohodnoceným projektům. A co se týče přímo našich zaměstnanců, ti mají
nadprůměrné mzdy.
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Nicméně tyto výtky se týkaly především menších projektů, jako jsou klubové weby,
nebo jednotlivé přenosy na webu Onlajny.com.
Tam narážíme na základní problém. Žijeme v prostředí, které si na konkurenci pouze hraje.
Hlavní mediální domy v České republice vlastní tři miliardáři, pan Babiš, pan Křetínský a
pan Bakala. Ti, alespoň se to se vší pokorou domnívám, sledují u médií jiné zájmy, než
výdělek. Tím dochází k určitému pokřivení trhu. My ale v zádech nikoho nemáme. Musíme si
na každou korunu, kterou vyplatíme redaktorům, vydělat. Řešili jsme, jestli vést v online
přenosech nějakou pohyblivou složku podle toho, kolik lidí ho četlo, ale kdo by pak psal
třeba přenosy z mládežnických soutěží? Nejvíce jsou na tom biti ti, kdo píší přenosy z
nejprestižnějších soutěží. Na jejich úkor jsou financované onlajny z nižších soutěží. Když
nemůže redaktor dorazit přímo na extraligový zápas, může ho teoreticky někdo nahradit z
domova podle streamu. To ale ve druhé hokejové lize nejde. Tím spíš potřebujeme, aby tam
někdo byl. Je to ryze politické rozhodnutí. Třeba ve fotbale je z těchto důvodů nejvíc peněz
za přenos z druhé ligy. Redaktorům dohromady vyplatíme každý měsíc milion korun, což
jsou pro nás velké peníze.

Bývá náročné všechny přenosy zafinancovat?
Občas přijde měsíc, kdy mají Onlajny.com méně návštěv. Pracujeme ve sportu, takže hodně
záleží na výsledcích. Teď byla olympiáda, kdy navíc většina sportu probíhala v dopoledních
hodinách, takže jsme měli hodně návštěvníků. Ale pak přijdou situace, kdy se třeba hraje
tenisové US Open a téměř všichni čeští tenisté vypadnou v prvním kole. Poté už ta akce příliš
fanoušků nezajímá. Oni si občas redaktoři stěžují na horší finanční podmínky, ale upřímně,
při současné situaci v české žurnalistice jim třeba regionální deník nezaplatí víc.

Setkal jste se už někdy s tím, že právě z finančních důvodů někdo odmítl pracovat pro
eSports.cz?
Za sedmnáct let naší firmou prošlo tolik lidí, že už jsem zažil i hrozby stávkou za lepší mzdy.
Ale na začátku to tak nebylo. Měli jsme třeba smlouvu s klubem na správu webu za tisíc
korun měsíčně a redaktoři dostali desetikorunu za článek. Další sezonu už to byl čtyřnásobek
a pak to dále rostlo, ale ty začátky byly skutečně amatérské. Pracovali pro nás opravdu pouze
srdcaři, ale zase si myslím, že se jim to v budoucnu nějak vrátilo. Všechno má svůj vývoj.
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Vždyť na každý měsíc v tuto chvíli padnou ve firmě dva miliony, které se rozdělí mezi
redaktory, zaměstnance a pak třeba na technické věci, jako je hosting. Zdaleka už nejsme tak
malá firma.
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Příloha č.2: Dotazník pro redaktory eSports.cz (dotazníkový formulář)

Redaktoři eSports.cz jako budoucí aktéři mediálního trhu
Dotazník k diplomové práci Fenomén eSports.cz na českém mediálním trhu. Dotazník je
zcela anonymní a nebude využit jinak než pro samotné účely praktického výzkumu jako
součásti zmíněné diplomové práce.
*Povinné pole

1. Jste muž/žena? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Muž

•

Žena

2. Jaký je Váš věk? *
Označte jen jednu odpověď.
•

15 a méně

•

16

•

17

•

18

•

19

•

20

•

21

•

22

•

23

•

24

•

25 a více
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3. V jakém věku jste jako spolupracovník eSports.cz začínal/a? *
Označte jen jednu odpověď.
•

15 a méně

•

16

•

17

•

18

•

19

•

20

•

21

•

22

•

23

•

24

•

25 a více

4. Měl/a jste už v té době zkušenosti s působením ve sportovní žurnalistice/PR? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Ano

•

Ne

5. Odkud jste? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Praha

•

Středočeský kraj

•

Ústecký kraj

•

Karlovarský kraj

•

Plzeňský kraj

•

Jihočeský kraj

•

Vysočina

•

Jihomoravský kraj

•

Moravskoslezský kraj

•

Zlínský kraj

•

Olomoucký kraj

•

Pardubický kraj

•

Královéhradecký kraj

•

Liberecký kraj
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6. Jak dlouho v eSports.cz působíte? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Méně než rok

•

1-2 roky

•

2-3 roky

•

3-4 roky

•

4-5 let

•

5 a více let

7. Jaké je Vaše nejvyšší dosud dosažené vzdělání? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Základní

•

Středoškolské bez maturity

•

Středoškolské s maturitou

•

Vyšší odborná škola

•

Vysoká škola bakalářský obor

•

Vysoká škola vyšší než bakalářský obor

8. Jste: *
Označte jen jednu odpověď.
•

Student ZŠ

•

Student SŠ

•

Student VOŠ

•

Student VŠ bakalářský obor

•

Student VŠ vyšší než bakalářský obor

•

Zaměstnanec

9. Plánujete absolvovat žurnalisticky zaměřené vzdělání? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Ano

•

Ne

•

Už jsem ho absolvoval

10. Plánujete absolvovat vzdělání zaměřené na PR? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Ano

•

Ne

•

Už jsem ho absolvoval
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11. Chtěl/a byste v budoucnu působit ve sportovním prostředí v médiích či PR? (mimo
eSports.cz) *
Označte jen jednu odpověď.
•

Média

•

PR

•

Ne

•

V současnosti již působím v médiích

•

V současnosti již působím v PR

•

Zatím nevím

12. Hlavním kladem působení v eSports.cz pro budoucí praxi v žurnalistice je podle
Vás: *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Finanční ohodnocení

•

Interní ocenění (např. Zlatý Gregor)

•

Možnost vycestovat na zahraniční cesty

•

Získání zkušeností pro další působení v médiích či PR

•

Získání kontaktů

13. Hlavním kladem působení v eSports.cz pro budoucí praxi v PR je podle Vás: *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Finanční ohodnocení

•

Interní ocenění (např. Zlatý Gregor)

•

Možnost vycestovat na zahraniční cesty

•

Získání zkušeností pro další působení v médiích či PR

•

Získání kontaktů

14. Na kterých z těchto projektů se podílíte/na kterých webech publikujete? *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Onlajny.com

•

Hokej.cz

•

Klubový web

•

Sběr statistik

•

Championshockeyleague.com

•

Jiné:
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Současná sportovní žurnalistika a PR
Tato část dotazníku se týká současné sportovní žurnalistiky a trendů, které se jí dotýkají.
15. Které z těchto vlastností považujete k vykonávání profese sportovního žurnalisty za
nezbytné? *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Žurnalistické vzdělání

•

Sportovní přehled

•

Klubismus

•

Všeobecný přehled

•

Ani jedna z možností

•

Jiné:

16. Setkali jste se s tím, že byla sportovní žurnalistika považována za podřadné odvětví
novinářské činnosti? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Ano

•

Ne

17. Využíváte ve své vlastní produkci prvky multimediality? (k textu připojeno i video
apod.) *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Žádné

•

Video

•

Tabulky

•

Grafiky

•

Jiné:

18. Které z těchto dovedností během působení v eSports.cz využíváte? *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Tvorba psaného textu

•

Natáčení videoobsahu

•

Fotografování a zpracování fotografií

•

Střih videa

•

Tvorba tabulek či grafik

•

Jiné:
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19. Které ze zmíněných dovedností jste získali až v eSports.cz? *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Tvorba psaného textu

•

Natáčení videoobsahu

•

Fotografování a zpracování fotografií

•

Střih videa

•

Tvorba tabulek či grafik

•

Jiné:

20. Na kterých z těchto činností se v rámci produkce klubového webu podílíte? *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Zápasové zpravodajství

•

Pozvánky na utkání

•

Pozvánky na akce klubu

•

Propagace akcí pořádaných klubem

•

Krizová komunikace

•

Nejsem redaktorem žádného klubového webu

•

Jiné:

21. Kdo zasahuje do produkce vašeho klubového webu? *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Vedení klubu

•

Vedení eSports.cz

•

Šéfredaktor

•

Nejsem redaktorem žádného klubového webu

•

Jiné:

22. Využíváte pravidelně ve své produkci materiál od fanoušků? *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Příspěvky fanoušků ze sociálních sítí

•

Psaný materiál od fanoušků

•

Fotoobsah od fanoušků

•

Videoobsah od fanoušků

•

V žádné podobě takový obsah nevyužívám

•

Jiné:
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23. Pokud ano, v kterých komunikačních kanálech tyto materiály používáte?
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Onlajny.com

•

Klubový web

•

Hokej.cz

•

Sociální sítě

•

Jiné:

24. Čelil/a jste někdy tlaku na zvýšení čtenosti/sledovanosti publikovaného materiálu? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Ano

•

Ne

25. Pokud ano, od koho?
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Vedení eSports.cz

•

Redakční šéfredaktor

•

Vedení klubu

•

Jiné:

26. Využíváte ke zvýšení čtenosti/sledovanosti prvky bulvarizace? *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Žádné

•

Zavádějící titulky

•

Nesportovní témata ze života sportovců

•

Jiné:

27. Pokud ano, v kterých komunikačních kanálech bulvarizační prvky používáte?
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Onlajny.com

•

Klubový web

•

Hokej.cz

•

Sociální sítě

•

Jiné:

*184

28. Jsou podle Vás prvky bulvarizace v současné internetové sportovní žurnalistice
nutností? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Ano

•

Ne

29. Využíváte statistiky produkované eSports.cz (například z extraligy, WSM ligy apod.)
k vlastní datové žurnalistice? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Ano

•

Ne

30. Pokud ano, v kterých komunikačních kanálech tato data používáte?
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Onlajny.com

•

Klubový web

•

Hokej.cz

•

Sociální sítě

•

Jiné:

31. Jsou podle Vás ženy jako sportovní novinářky znevýhodněny? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Ano

•

Ne

•

Nevím

Kombinace žurnalistiky a PR
V závěrečné části dotazníku se zaměřím na otázky související s kombinací žurnalistiky a PR.
32. Je podle Vás působení v redakci klubového webu spíše žurnalistikou nebo PR? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Pouze žurnalistikou

•

Spíše žurnalistikou

•

Obě odvětví jsou zastoupena rovnocenně

•

Spíše PR

•

Pouze PR
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33. Považujete působení v redakci klubového webu a současné psaní online přenosů ze
zápasů daného klubu nebo textů o tomto klubu na Hokej.cz a jiné zpravodajské weby za
střet zájmů? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Ano

•

Ne

34. Setkal/a jste se v nějakém z těchto projektů eSports.cz s tím, že se v obsahu
projevovalo evidentní nadržování autora jednomu z prezentovaných klubů? *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

V žádném

•

Hokej.cz

•

Onlajny.com v případě nejvyšších soutěží

•

Onlajny.com v případě nižších soutěží

•

Jiné:

35. Vyhýbáte se některým z těchto způsobů střetu zájmů? *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Nepíšu online přenosy ze zápasů týmu, pro jehož klubový web píšu/který podporuji

•

Nepíšu texty pro Hokej.cz a jiné zpravodajské weby o týmu, pro jehož klubový web
píšu/který podporuji

•

Vyhýbám se jakékoliv novinářské činnosti ve stejné soutěži, kterou můj tým hraje

•

Žádný

•

Jiné:

36. Jaký vliv podle Vás pro budoucí žurnalisty má předchozí působení v redakci
klubového webu? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Pouze kladné

•

Spíše kladné

•

Spíše záporné

•

Pouze záporné

•

Nemá výrazný vliv

37. Které klady si podle Vás může do novinářské praxe klubový redaktor odnést? *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Kontakty uvnitř klubu

•

Kontakty s redaktory z jiných koutů republiky

•

Přehled o dění ve sportovním zákulisí

•

Žádné

•

Jiné:
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38. Které zápory si podle Vás může do novinářské praxe klubový redaktor odnést? *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Přílišné vzájemné kontakty se svým klubem

•

Stigma propojení s klubem v očích fanoušků

•

Horší vztah k ostatním klubům

•

Žádné

•

Jiné:

39. Je podle Vás přijatelné, aby sportovní novinář zároveň pracoval v PR sportovního
klubu? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Ano

•

Ano, po schválení obou stran

•

Ano, v případě vyloučení střetu zájmů

•

Ne

40. Řídíte se při své práci některým z novinářských etických kodexů? *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

Etický kodex Syndikátu novinářů ČR

•

Etický kodex Klubu sportovních novinářů

•

Vlastní redakční kodex

•

Žádný

•

Jiné:

41. Absolvoval/a jste nějakou formu vzdělání v žurnalistické etice? *
Zaškrtněte všechny platné možnosti.
•

V rámci mého vysokoškolského vzdělání

•

Formou školení u specializované agentury

•

Formou interního firemního školení

•

Formou interního školení uvnitř redakce

•

Žádnou

•

Jiné:
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42. Je podle Vás eticky přijatelné, aby zaměstnanec klubu byl zároveň
spolupracovníkem eSports.cz? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Ano, ve všech ohledech

•

Ano, při vyloučení novinářské činnosti související s klubem

•

Ano, při úplném vyloučení novinářské činnosti

•

Ano, ale pouze v rámci klubového webu daného klubu

•

Ne

43. Měla by podle Vás eSports.cz mít jasně stanovená etická pravidla? *
Označte jen jednu odpověď.
•

Ano, už je má

•

Ano, formou etického kodexu

•

Ne

•

Jiné:
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