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Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá genderovými nerovnostmi v mediálním zobrazování
českých sportovců a sportovkyň v průběhu Zimních olympijských her 2014 v Soči.
Důvodem provedení výzkumu na toto téma je tvrzení Mezinárodního Olympijského
výboru, že Olympiáda 2018 v Pchjongčchangu byla genderově vyrovnanější než
předchozí. V práci se zaměřují na mediální obraz české olympijské výpravy
zformovaným internetovým portálem iSport za časové období od 7. 2. 2014 do 23. 2.
2014. Práce vyplývá z předpokladu feministické teorie, že ve sportu dominantní roli
zastává muž, což může posloužit jako zdroj projevů genderových nerovností na
mezinárodních sportovních akcích. Za takové projevy se považují hlavně pohlavní
typizace sportu, genderové označení a specifické oslovení především sportovkyň. Úvodní
sekce popisuje dynamiku vztahu sportu a média a následné propojení s genderem. Pomocí
kvalitativní obsahové analýzy jsou shrnuté hlavní tematické okruhy informačních sdělení
o olympijském dění. Výsledky završují diskuzi o rozdílech v zobrazování českých
sportovců a sportovkyň, které se zakládají především na zdůraznění příbuzenských
vztahů u žen. Zároveň nastiňuji možné pokračování výzkumu ve snaze odhalit ovlivňující
podmínky formování genderově nevyrovnaných mediálních obrazů ve sportu.

Annotation
This thesis deals with gender inequalities in media presentation of Czech athletes during
Winter Olympic Games 2014 in Sochi. The rationale for conducting research on this topic
is the International Olympic Committee's statement that the Olympics in Pyeongchang
2018 were more gender-balanced than before. The paper focuses on the media image of
Czech Olympic team that was made by website iSport for the period from 7. 2. 2014 to
23. 2. 2014. The work stems from the assumption of feminist theory that a male athlete
plays a dominant role in sports, which can be a source of gender inequalities during big
international sports events. Such expressions of gender inequalities are mainly sex sports
typing, gender labeling, and the specific addressing, especially of sportswomen. The
introductory section describes dynamics of the sport and media relationships and
a subsequent connection with the gender. The qualitative content analysis summarizes
main theme topics of information notes about Olympic events. Results culminate in
a discussion about differences in the representation of Czech sportsmen and
sportswomen, which are based mainly on the emphasis on the family relations of women.
After that, I outline the possible continuation of the research in order to reveal the

influential conditions for the formation of gender imbalanced media images in sport.
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Úvod
Zimní Olympiáda se pořádá jednou za čtyři roky. Je to obrovská šance pro
sportovce, protože mají dva týdny na to, aby zaujali celý svět svými sportovními výsledky
a sponzory svou popularitou. Je to zdroj zábavy a národní hrdosti pro fanoušky, kteří
během těchto dvou týdnů mají možnost sledovat soutěže mezi nejlepšími sportovci
z celého světa.
Zimní olympijské hry 2018 v Jižní Koreji z pohledů Komise pro ženy ve sportu
(součást MOV) jsou genderově nejvyrovnanější olympiádou kvůli rekordnímu počtu
zúčastněných žen. Mezinárodní olympijský výbor tvrdí, že obdržel od předsedkyně
komise Marisol Casadove seznam ze 40 doporučení, která by měla omezit a v budoucí
perspektivě vyloučit genderové stereotypy, které se vyskytují během zimních
olympijských her. Některá tato doporučení měla svoji „pilotáž“ již během ZOH
v Pchjongčchangu [Women and gender parity in the spotlight at PyeongChang 2018].
Pokud to byla ve skutečnosti genderově vyrovnaná olympiáda, vzniká otázka, zda bylo
natolik vidět genderové nerovnosti na zimní olympiádě předtím. Olympiáda 2014 v Soči
je právě takovým předchůdcem.
Cílem této práce je prozkoumat informační sdělení internetového portálu iSport
o českých reprezentantech a shrnout hlavní tematické okruhy. Zvláštní zaměření je
věnováno zobrazování sportovců a nalezení případných rozdílů s ohledem na jejich
gender. Analýza dat vychází ze článků zpravodajského internetového portálu iSport, které
byly zveřejněné po celou dobu trvání zimních olympijských her 2018 (7. 2. 2014 – 23. 2.
2014). Vybrané články obsahují minimálně poznámku o jednom sportovci z české
olympijské výpravy. Následné porovnání mediálních obrazů mužů a žen reprezentujících
Českou republiku na olympijských hrách se stalo hlavním záměrem empirické části této
práce.
Práce obsahuje teoretickou a empirickou části. V první části bude představen
stručný přehled existující literatury na téma genderových nerovností. Teoretická část
zahrnuje hodnocení základní literatury vztahující se k problematice genderových
nerovností ve sportu, vztah této problematiky ke společnosti ze sociologické perspektivy
a vztah sociologie sportu k genderovým nerovnostem. Empirická část představuje
nejdříve metodologii výzkumu, jeho relevantnost k výzkumným otázkám a k tématu
práce. Poté následuje popis provedené analýzy dat. Na konci uvádím shrnutí svých
poznatků a výsledků výzkumu.

1. Teoretická východiska
1.1. Sport a média
1.1.1. Definice sportu
Sport je jednou ze součástí života společnosti. Ze sociologické perspektivy je sport
sociální praxí [Whannel 2000: 298]. Navíc může být také považován za sociokulturní
fenomén, který odráží kulturní hodnoty a postoje většinové společnosti. Ze strany
feministické teorie je sport pevné zázemí s patriarchálním rámcem [Sekot 2006: 4].
V dnešní době se tento obraz postupně mění a obdobná tvrzení se začínají zpochybňovat
[Lenskyj 1990: 240]. Začínají vystupovat proti tomuto patriarchálnímu obrazu
i organizátoři velkých mezinárodních událostí. Tak Mezinárodní olympijský výběr
založil v roce 1995 Komisi pro ženy ve sportu (Women in Sport Commission) s cílem
podporovat rovné příležitosti pro ženy. Tím je myšlena převážně účast na velkých
sportovních akcích [Koenigsberger 2017: 330].
Z antropologického hlediska byl sport málokdy považován za samotnou hru,
nýbrž spíše za formu anebo druh hry. Bateson (2000) uvažuje o tom, že sport je
paradoxem, který je součástí „metakomunikace“ - komunikace o komunikaci [Bateson
2000: 68-69]. Nýbrž sportovec je v pravidelném kontaktu se svým trenérem, servisním
týmem, kolegy z jednoho týmu a soupeři. Provádí se tato komunikace s cílem kontaktovat
sponzory, fanoušky apod. Zároveň může být sport vnímán jako rituál. Můžeme na to
nahlížet jako na vysvětlení vzpoury proti změnám genderových rolí ve sportu, které se
prolínají se sociálními rolemi. Když se podíváme na rituál jako na něco sakrálního, tak je
to něco, co by muselo být schováno ve své prvotní podobě. Ve sportu byla tato původní
podoba založena na mužské dominanci a podceňování či dokonce zákazu účastí žen v
určitých druzích sportu. Zákaz byl argumentován fyzickou neschopností žen zvládat tak
namáhavé aktivity [Bateson 2000:149].

1.1.2. Funkce sportu
Sport těsně souvisí se sociální integrací jedince a společnosti. Jde převážně o
sjednocující funkci a vybudování národní identity prostřednictvím propagace konceptu
„my“. Vztahuje se to převážně k reklamě světových pohárů a olympiád ve sdělovacích
prostředcích. Během probíhání podobných sportovních akcí je ve většině případů
používaná státní symbolika (státní hymna, vlajka, oblečení se státními odznaky). Podobná
symbolika jaksi spojuje fanoušky, aby byli také zapojení do těchto událostí a podíleli se
na poražení společných soupeřů. Navíc tato skutečnost prospívá sdílení společné národní

identity prostřednictvím sdílené národní hrdosti jak za sportovce či sportovkyně, které
reprezentují určitou země, tak i celkově za daný stát [Eitzen 2000: 372].
Sport se podílí také na předávání společně sdílených hodnot. Většinou jde o
nezamyšlený důsledek jednání, nýbrž není to v záměrech sportu předávat tradiční
hodnoty a vzory chování v této společnosti. Jde převážně o genderové role, ve kterých
může dominovat mužská hegemonie. Trend, ve kterém jsou ženy považovány za slabší
a méněcenné, se postupně mění [Eitzen 2000: 373]. Tomu přispívá nejen rozvoj
feministické teorii, ale i různá aktivistická hnutí a zvýšená pozornost sdělovacích
prostředků. Velké množství výzkumů na téma genderových nerovností začíná
zpochybňovat dominantní roli mužů, jak ve společnosti, tak i ve sportu, a směřují se ke
genderové rovnováze.

1.1.3. Počátky zkoumání vztahu sport-média
Podle Garryho Whanneleho (2000) je vrchol spolupráce mezi sportem a médií
zaznamenán během 60. let 20. století. Toto období je spojeno převážně s rozvojem
televizního vysílání a jeho vzrůstající popularitou zejména ve Spojených státech
[Whannel 2000: 291]. Od té doby se nesmírně zvyšuje počet s tím spojených výzkumů
(Johnson 1969/70, Parente 1977, Chandler 1988). Například Chandler (1988) zahajuje
debatu o nezaujatosti televizního vysílání a odmítá myšlenku, že televize může
korumpovat sport [Chandler 1988: 203]. Naopak Boyle (2013) poukazuje na těsnou
propojenost sportu a televizního vysílání. Ten vztah je navázán nejen na proces
komercionalizace, ale marketizace a internacionalizace [Boyle 2013: 92]. Johnsom
(1969/70) popisuje způsob, jakým televize transformuje sport. Parente (1977) zároveň
poukazuje na vzájemnou souvislost či dokonce závislost mezi sportem a jakýmkoliv
televizním sdělovacím prostředkem kvůli finanční výhodě pro obě strany [Parente 1977:
128]. Zjevně ještě na začátku studia sportu v souvislosti s dosažením větší pozornosti
publika bylo zjištěno, že již existuje určitá míra komercionalizace sportu [Urquhart,
Crossmann 1999: 193].

1.2. Sport, média a gender
Pokud mluvíme o tištěných médiích, máme menší počet výzkumů, které dosahují
vrcholu své popularity až v 70. - 80. letech 20. století [Urquhart, Crossman 1999: 194].
Jeden z takových výzkumů byl proveden J. Vincenem a J. Crossman (2012), který je
příkladem zkoumání vztahu tištěných médií a sportu, a následně i těsného vzájemného

propojení s genderem. Je zaměřen na porovnávání mediálního obrazu zlatých medailistů
a medailistek ledního hokeje během Zimních olympijských her 2010. Jejich výzkum
skládající se z kvantitativní a kvalitativní části ukázal, že muži byli zmíněni ve výběru
z dvou nejčtenějších novin v Kanadě a Spojených státech dvakrát častěji než ženy
[Vincent, Crossmann 2012: 95,104]. Popis mužského a ženského hokeje během
olympiády 2010 obsahoval čtyři hlavní tematické okruhy, který jmenovitě byly
budoucnost hokeje, genderové diskurzy, význam hry na zlatou medaili a oslavy
probíhající po utkání [ibid: 98]. Obsahová analýza jejich výzkumu ukázala, že v
zobrazování ženského hokeje byla zpochybněna fyzická zdatnost žen a jejich zastoupení
v hokeji nebylo vůbec uznáno. Právě pomocí trivializaci a infantilizaci v prezentování
ženského hokeje byl dosažen podobný genderově nevyrovnaný obraz ženského
národního týmu. Snahy poukázat na budoucnost tohoto sportu u žen vedlo ke kritice
neúspěchů a případným nedostatkům sportovkyň [ibid: 104]. Nejen infantilizace
poukazuje na genderovou nevyrovnanost ve sdělovacích prostředcích. Koivula (1999)
zdůrazňuje, že v televizním vysílání je křestní jméno používáno častěji u žen než mužů.
Přesněji řečeno, sportovci byli osloveni svým příjmením dvakrát častěji než jejích
kolegyně-sportovkyně [Koivula 1999: 597].
Značně komplexnější výzkum provedla Toni Bruce (2008), v němž zjišťovala
vztah médií, sportu a genderu na Novém Zélandu prostřednictvím tištěných novin a
televize. Jejím hlavním záměrem bylo ukázat, jak jsou sportovkyně zobrazovány v těchto
sdělovacích prostředcích. Autorka článku na konkrétních příkladech popisuje nejvíce
používané způsoby popisu sportovních úspěchů či neúspěchů, které budou uvedené
později v dané práci. Bruce klade důraz na to, že sportovní úspěchy zkreslují mediální
obraz převážně u žen. Tím je myšlen mediální obraz s ohledem na sportovní úspěchy a
fyzickou výkonnost sportovkyň než jejich gender. Její výzkum zohledňuje i případ, kde
úspěchy sportovkyň během mistrovství byly více ovlivněny národní hrdostí než
genderovými stereotypy, což bylo vlastně jednou z hypotéz výzkumu. Její zjištění
poukazují na národní hrdost jako důležitou proměnu v analýze popisu a zejména výsledků
(úspěšných či ne) sportovců a sportovkyň [Bruce 2008: 67].
Výsledky jejího výzkumu lze shrnout do dvou klíčových bodů. Prvním je zjištění,
že sportovní úspěchy žen nejsou v zájmu médií, což nemůže prospět k zpochybňování
ustáleného sociokulturního předpokladu, že sport je mužskou záležitostí [Bruce 2008:71].
Druhé zjištění potvrzuje, že „médiasport“ jaksi napomáhá k tomu, aby se k sportům se
zastoupením žen začínala média chovat seriózně. Zvlášť se to týká sportovkyň, které
dosahují dobrých výsledků v mezinárodních soutěžích. Právě ony nezapadají do

stereotypních uvažování a jsou zobrazovány jako silné, soustředěné a nejvíce talentované
ženy, které by musely být příkladem pro ostatní. Právě podobné uvažování zpochybňuje
historickou představu, že ženy jsou slabé a nejsou vhodné pro sport [ibid]. Tento výzkum
bych považovala za jeden z klíčových v mé práci, jelikož podrobně popisuje genderové
nerovnosti na základě feministické teorii a současně je jeden z několika, který podrobně
popisuje problém genderových nerovností mezi sportovci a sportovkyněmi v rámci
sdělovacích prostředků jednoho státu. Jde především o zařazení do výzkumného
problému nejen zobrazování žen v médiích, ale i mužů s využitím porovnání těchto dvou
kategorií s cílem najít shodnosti nebo odlišnosti v průběhu sportovních akcí způsobených
médiasportem.

1.2.1. Médiasport
V kontextu sociologie sportu a médií se vyvíjel nový pojem „médiasport“, který
zahrnuje propojenost nejen těchto dvou entit, ale i dvou sociologických subdisciplín
[Rowe 2014: 576, 579]. Důraz na podobný vztah je poukázán různými sociologickými
výzkumy. J.Urquhart a J.Crossman (1999) tvrdí, že tištěná média jsou vlivným
socializačním agentem, a je to kvůli schopnosti sjednotit minimálně čtenáře, dále pak jako
zdroj zábavy a obecné trávení volného času. Stejně se tak podílí na sociální integraci
jedince a možné sociální změně na základě představených hodnot, idejí a postojů čtenáře
nebo diváka [Urquhart, Crossman 1999: 193]. Jejich vztah je založený na skutečnosti, že
sport „prodává“ média, dává jim práci, a zároveň média „prodávají“ sport tím, že píší
články a vysílají pořady [Urquhart, Crossmann 1999: 193]. Podobná spolupráce přináší
nejen finanční výhodu pro obě strany, ale je to i jedna z příčin, proč jsou v tak těsném
kontaktu i přes veškeré nevýhody, které převážně dostává sport v kontextu sociologie.
Výraz „médiasport“ je relativně novým pojmem v sociálních vědách, který je
podrobně popsán ve článku Global sport media [Miller, Lawrence, McKay, Rowe 2001:
211]. V kontextu tohoto článku výraz „médiasport“ je použit převážně ve smyslu
medializované sportovní kultury. Jde o skutečnost, kde se média spíše zaměřují na
zobrazování a sdílení symbolů těl sportovců. Jejich výzkum se opírá nejen o texty,
kterými je zobrazován sport, ale i o fotografie. Zároveň článek popisuje limity výzkumů
médií a sportu v jejich souvislosti se společností. Například u fotografie je důležité zúžení
událostí, na kterých je možné pořídit tyto zdroje informací. Takovými událostmi jsou
většinou jen velké sportovní turnaje jako mistrovství světa nebo olympiády [ibid]. Je
pozoruhodné, že ve vztahu sport-média hraje důležitou roli i finanční zájem médií
k zobrazování těchto událostí.

Autoři navíc zaznamenali vliv genderu, národnosti a sexuality na ekonomickou
stránku sportu. Podle jejich zjištění se sport a média vzájemně doplňují tím, že si
poskytují nezbytné zdroje pro další rozvoj. Autoři považují za takové zdroje finanční
kapitál (většinou od sponzorů), publikum, propagaci a samotné informační sdělení
[Miller, Lawrence, McKay, Rowe 2001: 212]. I když je jejich práce zaměřena spíše na
zkoumání rozvoje a vlivu televize na sport a role dané spolupráce ve společnosti, popisuje
také její globální vliv na sport jako takový. Jedno z podobných uvažování je v dané práci
klíčové, neboť je založeno na tvrzení, že se médiasport částečně podílí na procesu
vybudování národní identity (nation-building) [ibid: 213].
Médiasport se týká i televizních sdělovacích prostředků, a tak jeden z výzkumů
vztahu médiasportu a genderu zdůrazňuje, že genderově označený jazyk v případě popisu
sportu je popisem hodnotového ohodnocení žen a mužů ve sportu. Avšak genderové
označení v médiích nejen ukazuje na nerovné postavení sportovců v této oblasti, ale
hlavně na diferencovanost zobrazování žen a mužů [Koivula 1999: 600]. Tímto bych
chtěla zdůraznit, že použití genderového označení jako oslovení sportovců má funkci
ukázat na skoro nemožnou genderovou rovnost. To se týče zvlášť faktu, že smíšené týmy
jsou dovolené jen zřídkakde. Pokud se vrátíme do Zimních olympijských her, máme zde
jen smíšenou štafetu v biatlonu, jinak týmy jsou striktně rozdělené v souvislosti s
pohlavím sportovců. Výzkum Koivula (1999) v dané práce je podkladem pro analytickou
část, jelikož nabízí možné koncepty jako „oslovení sportovců“ a zároveň poskytuje
důležité poznatky ohledně genderového označení sportovců.

1.2.2. Charakteristika komplexu média-sport-kultura
Vztah sport-média je potřeba pojímat ve spojitosti s tím, že pro publikum je sport
veřejné blaho v kontextu globální společnosti [Miller, Lawrence, McKay, Rowe 2001:
214]. Autoři článku se zaměřují na zkoumání sportu jako veřejného blaha ve spojitosti
s kulturou a médii kvůli vzájemné propojenosti těchto entit. Takové propojení je
základem komplexu média-sport-kultura [ibid: 215]. Jelikož to je trojitý vztah, jde o
vzájemný vliv. Například média májí zájem o napsání článku o biatlonu, výsledkem je
zvýšený ekonomický příjem ve sportu kvůli zvýšené pozornosti, protože jednotlivé sporty
začínají dostávat světovou či vnitrostátní popularitu. Zisky vedou k profesionalizaci
samotného sportu a vzniku sportu jako povolání, což zvyšuje konkurenci a napětí během
soutěží. Tato skutečnost zároveň vede ke zvýšení sledovanosti a média začínají dávat více
a více publicity sportu obecně. Podobný řetězec může pokračovat dále, přičemž zaleží na
zájmech jedné ze stran z komplexu média-sport-kultura. V předchozím řetězci lze vidět,

jak média pomáhají „prodat“ sport, který díky tomu může dostat finanční podporu ze
strany sponzorů anebo státu.
Právě v tomto komplexu mají média schopnost, a dokonce i funkci, udržovat a
uschovávat sportovní mýty a symboly pro větší publikum [Miller, Lawrence, McKay,
Rowe 2001: 215-216]. Například o knírku snowboardistky Samkové na Olympiádě 2014
nebo o výhře biatlonisty Soukupa mohli vědět i lidé, kteří se o sport nezajímají a úmyslně
nečtou sportovní noviny. Zároveň upozorňují na postupnou komercionalizaci sportu,
jelikož média přinášejí do sportu nejen ukotvení v kulturní stránce společnosti
(považování jednoho sportovce či sportovkyně za sportovní ideál), ale i finanční
(sponzoři, PR, sportovní kluby a asociace) a emocionální (fanoušci, diváci, zvýšený
zájem) podporu. Vize budoucnosti výše uvedeného komplexu je založena na
předpokladu, že se profesionální sport zhroutí bez médií, neboť právě ona dávají sportu
ohlas ve společnosti [ibid: 216].
V této práci je komplex média-sport-kultura zásadní, protože vysvětluje
ukotvenost a důležitost vztahu sport-média ve společnosti, a že vysílání genderových
nerovností médií takovým způsobem může formovat obecný genderově nevyrovnaný
postoj ke sportu, čímž vytváří, udržuje a reprodukuje mýty a stereotypy, které mohou sice
přispět finančně v určitých ohledech, ale mohou se naopak stát překážkou rozvoje a
pokroku určitých druhů sportu a kariéry jednotlivých sportovců či sportovkyň.

1.2.3. Komunikační řetězec
Jak již bylo zmíněno, média mají určitý vliv na většinový názor společnosti a na
následné ukotvení představených postojů v kultuře. Pokud se vrátíme k tomu, jak se to
stává, musíme se obrátit k sociologii médií. Výše uvedený řetězec se přejmenovává na
komunikační řetězec a skládá se ze tři částí - produkce, poslání a přijetí [Whannel 2000:
291]. Detailnější porozumění daného řetězce by mohlo být nápomocno k pochopení vlivu
médií jak na sport, tak i na společnost s ohledem na to, co a jak média prezentují ve svých
sděleních.
Produkce neboli vytváření informačních sdělení je založena na zkoumání struktur
a financování kulturních institucí, zároveň zahrnuje ekonomické vztahy a právnické
(legální) limity [Whannel 2000: 291]. Produkce mediálních zpráv je zakotvena
v hierarchizaci, personalizaci, narativizaci a «rámování», což znamená definování
klíčových události a jejich shrnutí pro publikum [ibid: 292]. Navíc je zde potřeba
poznamenat, že žurnalisté pracující ve sféře sportu mají tendenci být více v kontaktu se
svými konkurenty než jejich kolegové z jiných sfér žurnalistiky, což se odráží často v

tom, že hlavním cílem je jen napsat článek, který by zaujal co nejvíc lidi. Souvisí to s tím,
že žurnalisté sice mají ponětí o tom, že existuje rozdíl mezi tím, co napsali oni, a
skutečnou situací ve společnosti, ale nehodlají se takový stav změnit. Dramatizace
událostí většinou jen posiluje rozdíl mezi obsahem informačního sdělení a skutečnou
situací [ibid]. Zároveň součástí sportovní žurnalistiky je marginalizace odborných
znalosti, soustředění na jednotlivce (hvězdné sportovce) a konstrukce dramatických
události [ibid: 293]. Zde lze vidět, že produkce informativních sdělení ve sportu nejen
vytvořila svou sféru žurnalistiky s určitými požadavky a nároky na žurnalisty, ale zároveň
má tendenci ve svých zájmech zkreslovat skutečná fakta.
Co se týče sportovních článků, zde můžeme zaznamenat různé styly a žánry psaní.
Avšak v rámci dané práce je mým zájmem skutečný obsah sdělení, a ne způsob vytváření
a jeho žánrové zařazení z hlediska žurnalistiky. Whannel upozorňuje, že sportovní
fotografie jsou také součástí obsahu sdělení, jelikož se také podílí na upoutání pozornosti
publika [Whannel 2000: 293].
Přijetí informačního sdělení je těsně spojeno s publikem kvůli zvýšení
sledovanosti. Whannel (2000) poukazuje na to, že historicky sportovní pořady sledují
většinou muže a tištěná média se podle něj moc nesnaží v zapojení marginalizovaných
skupin do řádu svých čtenářů. Vliv sportovních sdělení na společnosti je spíše v tom, že
média mají možnost podporovat již zakotvené myšlenky či zesilovat je, než zásadně měnit
názor a postoj. Avšak je možné říct, že média mohou připisovat určité vlastnosti k
jednotlivým druhům sportu, a tak i vytvářet doplněk k již existujícímu postojům. Zároveň
je důležitá skutečnost, ve které diváci začínají mít svůj vlastní postoj k určitému
účastníkovi zápasu, což je podstatný element v procesu sledování sportu. Navíc je zde
potřeba poznamenat, že takové sledování může mít i svoje rituály a může vyžadovat
nacházení se mezi společníky (společné posezení s kamarády v baru) [Whannel 2000:
294-295].

1.3. Gender a sport v obraze média
Aleš Sekot popisuje jaký je vztah mezi sportem a genderem na základě kritické
feministické teorii, která odmítá mužskou dominanci ve sportu. Pracuje s myšlenkou, že
sport je jakýsi odraz společnosti, a tak poukazuje na její hodnoty. Zároveň podle
přesvědčení feministické teorie je sport čistě mužskou záležitostí, a to je potřeba změnit.
Autor považuje tuto myšlenku za kontroverzní, protože podle jeho představ je biologický
determinismus v sociologii již překonán. Avšak je potřeba se ujistit, že když biologický
determinismus již nemá velkou roli v akademické obci, nemusí to vždy korespondovat
s tím, co se děje ve společnosti.
Vraťme se ke vztahu sport-gender. Co se týče postojových názorů feministické
teorie vůči sportu, autor uvádí hned tři, avšak neopomíná brát ohled na organizační meze
a možnosti žen ve sportu. Prvním názorem je sport jako mužské prostředí. Druhým je
separace ženského sportu od globálního chápání sportu a považování jej jen za doplňující
odvětví sportu. Jinak řečeno, to znamená nadvládu mužského sportu a podceňování
potenciálu ženského sportu. Třetím argumentem je zaměření jen na ženské sporty s cílem
celkového odstranění rozdílů mezi ženským a mužským sportem [Sekot 2006: 4-5].
Uvedené postojové názory poskytují náznaky toho, čeho je možné očekávat v průběhu
kódování a analýzy dat. Navíc dává možnost uvidět předem možnou formu vztahu sportgender.
Autor se zabývá problematikou genderové diskriminace a cituje tři přístupy této
problematiky. Prvním je asimilační, který je charakterizován přizpůsobováním se žen
mužům. Dále je to neutrální přistup - celková neutrální role mužů a žen anebo popírání
genderové nerovnosti mezi nimi. Třetí přistup je komplementární a zakládá se na
vzájemném doplnění mužů a žen ve spolčenosti.

1.3.1. Ženy a médiasport
Whannel popisuje vztah mezi ženami a médiasportem s ohledem na mužskou
dominanci ve sportu [Whannel 2000: 292]. Zároveň média popisují sportovce takovým
způsobem, že se spíše zaměřují na jejich výsledky a samotný zápas, kdežto u sportovkyň
jde převážně o popis jejich pocitů a vnějšku než o jejich sportovní výsledky. Jinými slovy,
sportovkyně stále mohou být reprezentovány jako objekty pozorování než aktivní
subjekty. R. Jones, A.J.Murrell, J. Jackson (2005) prováděli výzkum pod názvem «Pretty
versus powerful in sports pages». Jejich výzkum je zaměřen na 760 článků v tištěných
médiích ve Spojených státech, které popisovaly ženské týmy se zlatými medailemi

[Jones, Murrell, Jackson 2005: 183]. Jejich cílem je otestovat hypotézy, které jsou
založeny na myšlence o znevýhodňování sportovkyň v médiích. Prvním je předpoklad,
že popis sportovního výkonu žen bude pravděpodobně obsahovat poznámky o genderu.
Druhá hypotéza předpokládá, že ženské týmy, které hrají «mužské» druhy sportu, budou
popsány s irelevantními poznámkami o mužských stereotypech, kde budou více
porovnány se sportovci, než popis samotné hry. Třetí hypotéza se opírá o myšlenku, že
popis vykonávání «ženských» sportů pravděpodobně odráží stereotypy spojené
s genderovou rolí připisované ženě a obsahují více irrelevantních poznámek ohledně
výsledků, než by to bylo v případě «mužských» anebo «neutrálních» sportů [ibid: 185].
Výsledkem daného výzkumu je zjištění, že se zobrazování sportovkyň opírá o tradiční
představy o genderu, kde žena je tou podceňovanou [ibid: 189].
Tento výzkum je dobrým příkladem a oporou této práce, jelikož je potvrzením, že
sportovkyně v tištěných médiích jsou prezentovány skrze dimenzi klasických
genderových předsudků. Jde o zobrazování žen v „mužských“ či „ženských“ sportech a
vlivu těchto sportů na celkový mediální obraz sportovkyň.

1.3.2. Pohlavní typizace sportu
Jak jsem již naznačovala, ve vztahu sport-gender je podstatné pochopení těchto
prvotních genderových nerovností v obecném sportu. R.Jones, A.J.Murell a J.Jackson
(1999) uvádějí rozšířenou verzi Matteove sexuální typizace sportu. Podobná typizace má
tři základní kategorie - sporty patřící ženám, mužům a neutrální sporty. Do „ženských“
sportů patří gymnastika, krasobruslení a balet. V případě této práce, je potřeba
zaznamenat, že právě krasobruslení v Soči 2014 u žen nebylo téměř zmiňováno
sdělovacími prostředky. Naopak český krasobruslař Michal Březina byl dotazován médii
nejvíce ze všech krasobruslařů a byl prezentován jako hlavní postava českého
krasobruslení, i když neobdržel ani jednou medaili. Za „mužské“ sporty se považuje
basketbal, fotbal a americký fotbal [R.Jones, A.J.Murell a J.Jackson 1999: 184]. Co se
týče zimních sportů, patří do tohoto výčtu i hokej, a to v souvislosti s jeho agresivitou
a těsným tělesným kontaktem u mužů. Zároveň „ženské“ sporty jsou založené na
konceptu krásy a estetiky a na pozadí se posouvá tělesný kontakt, který je základem
„mužského“ sportu. Neutrální sporty jsou golf, softball, tenis a volejbal [ibid: 184].
Předpokládá se, že neutrální sporty neobsahují žádné náznaky spojené s genderem ve
svých nárocích a pravidlech. Ovšem tento předpoklad se nepovažuje za dost objektivní,
zvlášť v případě sportu, kde jsou jen ve výjimečných případech povolené smíšené týmy.
Podobná pohlavní typizace sportu umožňuje podívat se na společenské předsudky z jiné

dimenze a pochopit hluboko ukotvený předpoklad, že ženy participující ve sportech
patřících “mužům” potýkají se výzvou překonání tradičních genderových stereotypů
o role žen a mužů ve společnosti a jsou jaksi nucené jít proti podceňování své účasti
oproti sportovcům-mužům [R.Jones, A.J.Murell a J.Jackson 1999: 189-190].
Zároveň je třeba poznamenat fakt, že úspěšné sportovkyně, které splňují představy
pohlavní typizaci sportu a zároveň tradiční kulturní ideály ženskosti, krásy a
heterosexuality dostávají nejvíce pozornosti ze strany médiasportu. Na základě výsledků
vyplívajících z této práce je možné potvrdit, že úspěšné sportovkyně anebo sportovci,
kteří zapadají do pohlavní typizace sportu, mohou dostávat otázky tykající se tradičních
sexuálních rolí.

1.4. Olympiáda v sociologickém kontextu
1.4.1. Specifika ZOH
Co se týče sportovkyň ve zpravodajských sděleních během ZOH, je potřeba se
podívat na výzkum J. Urquhart a J.Crossmanové (1999). Navzdory tomu, že tento
výzkum je kvantitativní, opírá se na velké množství různých výzkumů spojených
s genderem a tištěnými médii včetně kvalitativních. Hlavním problémem v představení
sportovců právě během zimních olympijských her je ústřední postavení mužského
ledního hokeje. Jinak řečeno, autory prozkoumána média raději sdílejí informace ohledně
hokejového turnaje než ohledně ostatních druhů sportu. Skoro 30 % pozornosti ze strany
médií dostal jen tento druh sportu [Urquhart, Crossmann 1999: 198]. Podle autorů se to
trochu mění kvůli rozvoji ženského ledního hokeje.
Pokud se to pokusíme vztáhnout na českou společnost, tak zde uvidíme, že se
český ženský hokejový tým nikdy nedostal na ZOH a většinou skončil v kvalifikaci
[Český svaz ledního hokeje 2018]. Ale vraťme se zpátky k pojednání o roli ledního hokeje
na základě výzkumu provedeného v Kanadě a Spojených státech. Autoři také
poznamenali, že v Kanadě je centrální postavení mužského hokeje založeno především
na celkové oblíbenosti tohoto sportu.
Přesuneme se k možným příčinám znevýhodnění žen během zimních olympiád.
J.Urquhart a J.Crossman (1999) poznamenali, že hrdinství ze stran žen je méně zobrazeno
v médiích a zřídkakdy se dostává na první stránky tištěných novin. Avšak hrdinství ze
strany sportovců je většinou zobrazeno jako hlavní sdělení někde na první stránce a je
občas i zkresleno či dramatizováno kvůli dosažení většího emočního účinku [Urquhart,
Crossmann 1999: 198-199].
Jak je vidět v této části, sport a média se dostali do vzájemného styku
přednedávnem. Sport je jak součástí společenského života, který patří nejen do zdravotní
a zábavní stránky života, tak i socializačním nástrojem ve spojení s médii jako
socializačním agentem se schopností sjednocení a zobrazování již ukotvených hodnot v
kultuře určité společnosti a je komplexním a interdisciplinárním předmětem zkoumání.
Genderové nerovnosti patří do obou sfér, kde média nejen naznačují postoje většinové
společnosti, ale zároveň poukazuje na možné problémy ve sféře sportu. V následující části
se pokusím podrobněji rozebrat role typizaci sportu na základě pohlaví.

2. Cíle výzkumu
Cílem výzkumu je prozkoumání obsahu mediálních sdělení o českých sportovcích
na Olympiádě 2014 ve vztahu ke genderovým nerovnostem. K analýze byly vybrány
články obsahující pojednání o českých sportovcích z internetového portálu iSport. Cílem
bylo představit výsledky zkoumání v podobě shrnutí hlavních tematických okruhů
charakterizujících sportovkyně a sportovce a případné rozdíly mezi ně, a proto analýza
byla provedena kvalitativní metodou. Primárním zájmem výzkumu byl tematický obsah
informačních sdělení týkajících se české výpravy na olympijských hrách. V rámci
základního cíle hlavní pozornost byla věnována tématům, která korespondovala se
způsoby genderového označení jedince. Stěžejním bodem výzkumu je především analýza
mediálních obrazů českých sportovců na olympijských hrách. Komparace a popsání
odlišností v zobrazování mužů a žen českého reprezentativního týmu je jednou ze
zásadních částí výzkumu.

3. Výzkumná otázka
Samotný výzkumný problém spočívá v přítomnosti genderových nerovností ve
sportu. Jelikož výzkumná otázka na začátku zněla - «Zda se ve sportu objevují genderové
nerovnosti a jaké? », což jí z metodologického hlediska činí velmi obecnou, bylo potřeba
tuto otázku rozumně zúžit.
Výzkumná otázka pojednávající o genderových nerovnostech ve sportu se potýká
s problémem přehnané obecnosti. Z tohoto důvodu mým záměrem bylo najit velkou a
mezinárodní uznávanou sportovní událost, ve které by byla zastoupena Česká republika.
Olympiáda je jednou z takových.
Mnou byla zvolena jako velká mezinárodní sportovní událost zimní olympiáda i
kvůli zvláštnímu postavení vůči genderu. Na prvních zimních olympijských hrách ve
světových dějinách se zúčastnilo jen 13 žen a to pouze v krasobruslení, které je
považováno za sport patřící ženám podle pohlavní typizaci sportu [R.Jones, A.J.Murell
a J.Jackson 1999: 184]. Ženy se dostávaly do zastoupení v rozličných sportech postupně.
V 1998 začaly hrát lední hokej, v roce 2002 byly v bobech a právě v roce 2014 začaly
soutěžit ve skocích na lyžích.
U zimních olympijských her je zastoupení žen menší ve srovnání s letními hrami,
to potvrzuje i Mezinárodní olympijský výbor. Podle jejich údajů rekordní počet žen
soutěžících na ZOH byl zaznamenán během ZOH 2018 v Pchjongčchangu, kde ženy
představovaly 42 % celkového počtu reprezentantů [International Women’s Day 2018].
Zároveň kvůli provedení her jen jednou za čtyři roky vzrůstá důležitost olympijských her,
a to jak pro diváky, tak i pro samotné sportovce.
Jelikož ZOH 2018 v Pchjongčchangu byla považovaná za genderově vyrovnanější
než předchozí, bylo rozhodnuto zjistit, zda jsou genderové nerovnosti v obrazech českých
sportovců na olympických hrách před Pchjongčchangem. Předchůdcem je ZOH Soči
2014, která navíc měla menší zastoupení žen mezi soutěžící než v 2018. Komise MOV
pro ženy ve sportu zdůrazňuje, že na této olympiádě ženy poprvé závodily ve skocích na
lyžích, ale stejně nebyla považována za genderově vyrovnanou, a proto se mým záměrem
stalo prozkoumat, zda se zde opravdu objevuje problém genderové nerovnosti mezi
českými sportovci a sportovkyněmi [Women and gender parity in the spotlight at
PyeongChang 2018].
Odpovědi na následující výzkumnou otázku se objeví v kapitole «Diskuze».

1.

Jak jsou zobrazováni čeští reprezentanti soutěžící na ZOH 2014 s ohledem

na jejich gender?
Tato otázka se týká již zmíněných možných způsobů genderového označování
sportu a pohlavní typizace v popisech sportovců, které jsem zmiňovala v podkapitole
„Pohlavní rozdělení sportu“. Hlavním úkolem zde je porovnání zobrazování sportovců a
sportovkyň během olympiády v Soči. Na základě již provedených výzkumů jsem se
snažila najít již existující příznaky genderového podceňování nebo zveličení z pohledu
feministické teorie a najit uplatnění v analýze.

4. Metody a zdroje dat
Empirická část této práce je založena na datech, které jsem obdržela pomocí
internetových stránek iSport.cz, který je jedním z nejsledovanějších internetových portálů
o sportu v Česku [Media Projekt 2016: 2]. Zdrojem dat byly články napsané během
provedení ZOH 2014. Na začátku této kapitoly bych ráda představila metodologii
výzkumu a objasnila, proč zvolená výzkumná otázka vyžaduje kvalitativní metody
zkoumání více než kvantitativní. Na základě zvolené metody výzkumu popíši, jak
probíhal sběr dat, a uvedla bych, jaké jsem na něj měla nároky. Pak přejdu k jedné ze
zásadnějších částí – analýze dat. Po podrobném popisu analýzy je potřeba uvést limity
výzkumu a její etickou stránku. Na konci této kapitoly uvedu svou stručnou reflexi v roli
výzkumníka.

4.1. Volba metodologie
Jak jsem již zmiňovala, zvolena metoda daného výzkumu je kvalitativní. Jelikož
jsem prováděla analýzu nalezených textů na internetovém portálu zabývající se sportem,
jde převážně o analýzu psaného textu, interview a krátkých komentářů. Na základě
záměru o pochopení genderových nerovností v průběhu jedné velké události, bez předem
daných informací o této problematice v rámci české výpravy na Olympiádě 2014, za
nejvhodnější metodu byla zvolena kvalitativní obsahová analýza.
Přinos kvalitativní obsahové analýzy lze shrnout do dvou bodů. Prvním je její
základ na fenomenologických a interpretativních paradigmatech s důrazem na
konstruktivistický přistup, kde neexistuje jasně definována realita nebo objektivita
[Cassel a Symon 1994: 2]. Tento přístup umožňuje podívat se na mediální sdělení jako
na vhodný zdroj dat, nýbrž tyto sdělení sami definují realitu, kterou v případě této práce
je olympijské děni. Druhý bod spočívá v možnosti důsledného prozkoumání ojedinělých
případů v souboru dat [Kohlbacher 2006: 8]. Studium jednotlivých případů dává možnost
hlubšího porozumění kontextu napsaného textu, který je nezbytnou složkou kvalitativní
obsahové analýzy. Právě tyto vlastnosti chybí kvantitativní obsahové analýze dat [ibid].
Součásti kvalitativní obsahové analýzy je kódování souboru dat, které v dané práci
je inspirované postupy zakotvené teorie (grounded theory). Jde hlavně o fázích kódování
(otevřené, axiální a selektivní), systematickém porovnání významových jednotek a
průběžné tvorbě poznámek [Hendl 2016: 251]. O praktickém využití postupů zakotvené
teorie lze dozvědět v podkapitole „Zpracování dat“.

4.2. Popis dat
Deník Blesk, jehož součásti je internetový portál iSport, je jedním z
nesledovanějších celostátních deníků v České republice [Media Projekt 2016: 3]. Mým
zájmem byl jen internetový portál iSport, který duplikuje většinu článků z tištěné verze
novin. Jelikož olympiáda probíhala v období od 7. 2. 2014 do 23. 2. 2014, bylo
rozhodnuto, že nejrelevantnější články budou právě za toto období. Takové časové
omezení je odůvodněno především snahou zachytit čerstvé zážitky ze sportovního dění
na olympijských hrách. Vyhledala jsem více než 300 článků za dané období s poznámkou
«ZOH2014». Články jsou současnými dokumenty, protože vznikly v době provedení
vybrané události [Hendl 2016: 208]. Následujícím krokem bylo roztřídit tyto články podle
relevantnosti, což znamenalo vynechat články, které nezobrazovaly české sportovce,
protože cílem je zkoumání genderových nerovností v zobrazování hlavně českých
sportovců. Nalezené články byly roztříděné ještě jednou, tentokrát do tří kategorií «muži», «ženy» a «smíšené». To znamenalo, že články obsahovaly informace buď o
mužských sportovcích, ženských sportovkyních anebo oba. Podobné třídění článků
usnadnilo následné kódování a pomohlo s upravováním kódovací knihy1.
Celkem bylo nasbíráno 380 článků za dva týdny olympiády, které obsahovaly
informace o českých reprezentantech. Články představují rozmanitý materiál - krátké
komentáře, interview různé délky, dlouhé analýzy. Na jednu stranu, to zkomplikovalo
proces kódování, protože jsem potřebovala být velice flexibilní a v případě interview
kódovat i položené otázky. Na druhou stranu, taková výzva se vyústila do rozmanitého
procesu zpracovávání dat, neboť šlo o dost velký materiál, který by mohl odpovídat
kritériu důvěryhodnosti a hodnověrnosti dat. Dosaženo to bylo pomocí detailního popisu
předmětu zkoumání a pravidelné revize souboru dat v procesu provedení analýzy [Hendl
2016: 363-364].

4.3. Zpracování dat
Jedna z podstatnějších částí metody kvalitativní obsahové analýzy je proces
kódování, který byl proveden u všech 308 článků s aplikováním kombinované
(deduktivní-induktivní) kategorizaci. Deduktivní přístup kategorizování označuje, že jsou
využité již zformulované a teoretické odvozené aspekty analýzy a induktivní přístup
naopak nepředpokládá podepření teorii v průběhu analýzy [Kohlbacher 2006: 13]. Tím je
myšlen výzkum Toni Bruce (2008) a J. Urquhart a J.Crossman (1999). Jelikož je

1

Nebo „kódovací seznam“

provedení kódování tak velkého počtu textů náročné provést pomocí tužky a papíru, a i
když tenhle přístup byl použit v průběhu otevřeného kódování, rozhodla jsem využít
pomoc speciálního on-line programu QCAmap (Qualitative Content Analysis), který je
veřejně přístupný a značně usnadňuje proces kódování. Zde bych chtěla popsat podrobně,
jak probíhaly fáze analýzy před tím, než přejdeme k limitům výzkumu a etické stránce.
Fáze otevřeného kódování probíhala pomocí tradičního postupu tedy tužky a
papíru. Během této fáze se bylo potřeba seznámit s textem a alespoň naznačit klíčové
úryvky. Texty a úryvky byly porovnány mezi sebou ve snaze najít náznaky vzorkování
(případného opakování témat) a anebo naopak potvrdit variaci nalezených významových
jednotek. Mým záměrem bylo nalezení viditelných genderových nerovností anebo
náznaků a to převážně na základě přečtené literatury. Šlo zejména o oslovení sportovců,
popis jejich úspěchů a neúspěchů v zápasech a osobní charakteristiky. Nesnažila jsem se
již vytvořit určité kategorie, jen jsem označovala klíčové jednotky. Jelikož jde o poměrně
velký počet článků, porovnávání klíčových jednotek probíhalo alespoň v rámci jedné
kategorii, což do určité míry zjednodušilo proces axiálního kódování.
Axiální kódování umožnilo kódovat již vybrané klíčové úryvky a začít proces
kategorizace. Vytvářené kategorie bylo potřeba upřesnit pomocí rozdělení na menší
subkategorie. Významové jednotky tak dostávají nejen své dimenze, ale i vlastnosti. V
průběhu této komplexní fáze jsem se snažila odhalit nové subkategorie a případně i nové
koncepty, a na to jsem potřebovala nejen neustálené porovnání významových jednotek,
ale i jejich vlastností. Jde zejména o takové vlastnosti jako kontext, kauzální podmínky a
následky [Hendl 2016: 255]. Zde se vytvořené koncepty opíraly především o výzkum
Toni Bruce (2008) a J. Urquhart a J.Crossmanové (1999). Tyto dva výzkumy poskytly
předběžné koncepty, které se upravovaly v průběhu této fáze kódování.
Proces selektivního kódování byl zařazen do axiálního kódování, a to je převážně
kvůli jejich těsnému propojení. Zároveň soubor dat představuje různé žurnalistické žánry,
a proto každý text byl kódován axiálně, a pak i selektivně, aby se neztrácela hlavní
myšlenka zkoumaného textu. V případě interview s reprezentanty byly kódovány nejen
odpovědi sportovců, ale i otázky, jež jsou také součástí mediálního obrazu a směřují
rozhovor podle potřeb žurnalistů.
Je potřeba poznamenat, že vytvářené koncepty byly založeny na předchozích
výzkumech a již dosažených poznatcích a byly upravovány v průběhu kódování. Zde chci
zmínit především koncepty «Vztah sportovců», «Rodina» a «Druh sportu». První koncept
byl vytvořen po kódování několika článků a charakterizuje převážně osobní vztah mezi

českými sportovci. Poznámka o tomto konceptu ve výzkumu Toni Bruce (2008) nebo J.
Urquhart a J.Crossmanové (1999) nebyla nalezena, ale v průběhu kódování bylo nutné
rozšířit kódovací knihu o tento koncept. Vztah sportovců se sice nezdál na první pohled
tak důležitým konceptem ve zjišťování genderových nerovností, ale v mediálním
zobrazení kontaktu sportovců se může projevovat genderové označení.
Koncept «Rodina» byl již navrhnut ve výzkumu J. Urquhart a J.Crossmanové
(1999) jako jeden ze způsobů poukázat na feminitu v případě popisu sportovkyň. Proto
byl popis pádu snowboardistky Šárky Pančochové během závodu doprovázen článkem,
kde prarodiče sportovkyně komentovali danou situaci. Fyzický stav Ester Ledecké
popisoval její otec a zpěvák Janek Ledecký, který byl jejím doprovodem. Rozhovor
s matkou Martiny Sáblíkové, Gabriely Koukalové (v průběhu ZOH 2014 Soukalová),
Evy Samkové, poznámky o bratrovi Veroniky Moravcové a jen jedna poznámka
o manželce Ondřeje Moravce a interview s manželkou Jaroslava Soukupa. Původně mým
záměrem bylo používat koncept „rodina“ jen v případě interview s příbuznými
a poznámky

o

rodině

začleňovat

do

konceptu

«Charakteristika

sportovce»,

«Charakteristika sportovkyně». Ale už na začátku bylo jasné, že je potřeba začlenit
i jakékoliv poznámky o rodině, a to se týče nejen současné, ale i hypotetické jak to
naznačoval článek o Martině Sáblíkové a jejích budoucích dětech.
«Druh sportu» jako koncept, který byl navržen na základě stejného výzkumu, se
nevyplatil, nýbrž byl naprosto nerelevantní jako samostatný koncept v případě
prozkoumání postaveného výzkumného problému. Bylo zřejmé, že v případě nasbíraných
dat tento koncept spíš odváděl pozornost od výzkumných otázek, což brzdilo celý proces
kódování. Většina významových jednotek tohoto konceptu současně patřila do konceptu
«charakteristika sportovce/sportovkyně».
Výstupy procesu kódování se staly klíčovým zdrojem pro následné uvažování, a
to nejen v rámci celkových výsledků provedené práce, ale i pro limity samotného
výzkumu, které bych chtěla rozebrat podrobněji v následující části práce.

4.4. Limity a etika výzkumu
Tato část práce se bude týkat etických otázek a limitů. Chtěla bych především
zdůraznit, že články z internetového portálu iSport byly veřejně přístupné. Jména
žurnalistů neuvádím, protože zájmem výzkumu byl hlavně obsah článků. Pro kódování a
samotnou analýzu jsem používala jen samotný text a s ním související titulek.
Co se týče limitů výzkumu, je potřeba se ještě jednou obrátit na specifikum

metody kvalitativní obsahové analýzy, přičemž případné limity vycházející právě z
vybrané metodologie. Jde především o omezenou míru generalizace výstupů analýzy
[Ryan, Bernard 2000: 786]. Jinými slovy, výstupy analýzy nemohou být důkazem
přítomnosti genderových nerovností ve světovém sportu nebo na olympijských hrách. Jde
pouze o Zimní Olympijské hry 2014 a zobrazování českých sportovců.
Je nutné si uvědomit, že obdržený materiál je potřeba umístit do modelu
komunikace – zaměřujeme se buď na sdělovatele informačního sdělení a jeho zkušenosti
a emoce, nebo na prostředí, ve kterém byl text vytvořen. Navíc se můžeme soustředit na
sociokulturní zázemí vztahující se k samotnému sdělení nebo vliv této zprávy na sociální
prostředí [Kohlbacher 2006: 11]. Zároveň je podstatné, aby se dodržovaly pravidla
kódování textů, které pomáhají zvýšit kvalitu analýzy.
Nasbíraná data na jedné straně ukazují jen to, co nám chtěl sdělit žurnalista, avšak
považuji tohle spíše za specifičnost výzkumů sdělovacích prostředků a jejich mediálních
obrazů. Na druhou stranu by šlo považovat data za jakýsi komplexní soubor obsahující
nejen výroky samotných žurnalistů a sportovců, ale i sportovních expertů a trenérů, kteří
komentovali již proběhlé zápasy. Tyto výroky pak také lze aplikovat jako zobrazení
sportovců.
Počet nasbíraných článků je omezen časovým úsekem provedení Olympiády 2014
(7. 2. 2014 - 23. 2. 2014). Avšak připouštím, že články vytvořené kolem olympijských
her jsou také důležité v mediálním obraze sportovců.

5. Analýza dat
5.1. Koncept «oslovení»: SAMice a sedm beků
Nathalie Koivula (1999) ve svém kvantitativním výzkumu televizního vysílání
upozorňuje, že nejen zastoupení mužů ve sportovních závodech nikdy není genderové
označené, ale i oslovení mužů je omezené buď na „muži“ nebo „kluci“, kdežto u žen
během zápasu je vždy nějaká drobná poznámka, že se jedná o závod žen – „ženská
štafeta“, „superkombinace žen“, „závod žen“. Co se týče oslovení, podle autorky
výzkumu, u žen převažují zdrobněliny (infantilizace) a to jak genderově (holky,
holčičky), tak i jejich vlastních jmen (nápř. Gabča, Verča, Evka) [Koivula 1999: 596].
Toni Bruce sice přijímá podobnou typizaci, ale zároveň jí doplňuje myšlenkou, že
genderové označování je zodpovědné za to, že mužské sportovní akce jsou považovány
za ty „pravé“, zatímco ženské jsou pouze jakýmsi doplňkem k celkové soutěži [Bruce
2008: 60]
Na základě výzkumů J. Urquhart a J.Crossman (1999) a Toni Bruce (2012) bylo
zjištěno, že genderové nerovnosti v mediálním obraze se mohou projevovat
prostřednictvím oslovení. Bylo to dosaženo pomocí trivializace anebo infantilizace. Aby
to bylo možné zjistit v případě českých sportovců na olympiádě v roce 2014, byl vytvořen
koncept «oslovení», který se týkal jen oslovení českých sportovců. Tento koncept byl
následně rozdělen na «oslovení mužů» a «oslovení žen», aby bylo možné porovnat tyto
dva koncepty ohledně přítomnosti genderové nevyrovnanosti.
Analýza a následná porovnání výsledků ukázaly, že ohledně oslovení českých
reprezentantů je situace genderově vyrovnána a neukazuje ani příznaky infantilizace nebo
trivializaci. Zdrobnělá jména se používala skoro u všech sportovců, stejně jako i jména
a příjmení. Navíc je rozšířené používání přezdívek. Jeden z příkladů podobných
přezdívek je představen v záhlaví této podkapitoly - SAMice je dovozeno od příjmení
snowboardistky Samkové a sedm beků je označení obránců v hokeji. Je pozoruhodné, že
přezdívka „SAMice“ je založena na zdůrazňování pohlaví snowboardistky a propojení
s biologickou funkcí žen, což je genderovým označením a sexualizací. Oba tyto procesy
patří k vlastnostem médiasportu, které využívají s cílem dosažení většího počtu
sledovaných lidí [Bruce 2015: 382].
Byly zaznamenané i další způsoby oslovení olympijských závodníků. Tak
například jde o pojmenování spojeného se zastupováním určitého druhu sportu snowboardistka Šárka Pančochová, hokejista Jaromír Jágr. Jiným způsobem je poukaz

na sounáležitosti k národnímu týmu («hráč národního týmu»), trenérovi («svěřenkyně
Petra Nováka»), titul z minulých soutěží («poslední vítěz Stanley Cupu s Chicagem») a
pozice na olympiádě v momentě napsání článků («největší česká naděje»). Národnost je
také jakýmsi oslovením a stejně tak i připisování vlastnosti jako «Šťastný Soukup» nebo
«Nadšená Vrabcová-Nývltová». Stávalo se v několika případech, že reprezentanti byli
osloveni skrze své příbuzenské vztahy jako «sestra televizního moderátora politických
diskusí Václava Moravce» a přátelské jako «přítelkyně». Zároveň se může zdůrazňovat
věk («dvaačtyřicetiletý Nedvěd») a místo odkud pochází («lyžař žijící v Děčíně»). Tyto
vlastnosti jsou u sportovců a sportovkyň stejné, objevily se však i vlastnosti, které se mezi
těmito subkategoriemi neopakovaly.
Vlastnost «poznámka o jiném sportovci» byla nalezena jen u sportovkyň a týká se
převážně momentu, kde sportovkyně byly popsány jaksi «přes» jiného sportovce dvacetiletá dívka ze Slovanu Karlovy Vary, kde začínal s kariérou Lukáš Bauer. Naopak
u sportovců byla zjištěna dimenze «pozice mimo ZOH». Patří především hokejistům a to
je kvůli možnosti zastupování v celosvětových národních klubech - centr Bostonu, mladý
bek Tampa Bay Lightning.
Jak je vidět, oslovení se jako jeden ze způsobů projevu genderových nerovnosti u
českých sportovců potvrdilo částečně, nýbrž oslovení SAMice ve skutečnosti je
genderovým označením a sexualizací.

5.2. Výhra - dobře, prohra - také?
Co se týče kategorie «výhry» a «prohry» u sportovců a sportovkyň, existuje rozdíl
převážně v definování neúspěchu žen. Rozdíly jsou založeny na genderu a jde převážně
o hodnocení výhry u žen a prohry u mužů. V rámci olympijského turnaje za výhru se
považuje medailové umístění. Avšak u českých sportovců za dobrý výsledek bylo
považováno umístění na 4. nebo dokonce 20. místě. Podíváme se, zda v tyto koncepty
mají emocionální složku a zda tam jsou rozdíly mezi ženami a muži.
J. Urquhart a J.Crossman (1999) zdůrazňovali emocionální stránku v popisu
neúspěchu sportovkyň, což se v daném případě nepotvrdilo, nýbrž dimenze «emoce» je
zastoupena i u sportovců. Dokonce má tato dimenze u mužů větší rozsah a zahrnuje více
vlastností jako «smutek», «zloba», «víra». U sportovkyň je sice tato vlastnost přítomná,
ale je tam důraz spíše na soupeřky - kolik nestačilo vteřin na úspěch anebo co by bylo
možné udělat jinak, aby byl výsledek dostačující na medaili – o 22 let starší soupeřku
porazila celkem o 49 setin, chtělo by to ztrátu kolem dva a půl vteřiny. V rámci popisu

sportovců se kladl spíše důraz ne na fyzickou nadvládu soupeřů, jako tomu bylo u
sportovkyň, ale na fyzické limity samotných reprezentantů. Překročení fyzických limitů
je téma jak v případě úspěchu na závodě, tak i jako argumentace prohry - šel do branek
naplno a riskoval. Dalším argumentem byly nepředvídané klimatické podmínky či
obecné podmínky závodu, které jsou omluvením neúspěchu - pomalejší sníh, každý kopec
i mírnější rovina byly náročnější.
Co se týče podstatných rozdílů mezi popisem výhry a prohry u mužů a žen, lze to
shrnout do dvou bodů. Prvním je skutečnost, ve které byl úspěch/neúspěch sportovkyň
doprovázen pojednáním na téma rodiny. Šlo převážně o názor rodičů na výsledek zápasu.
Nejvíc se to rozebíralo v souvislosti s biatlonistkou Gabrielou Soukalovou a její matkou
Soukalovou starší, bývalou biatlonistkou. Bylo to zobrazeno jako soupeření, kde
Soukalová mladší musela být podle očekávání širší společnosti lepší než její matka.
Biatlonistka, která na olympiádě medaili vyhrála, byla stejně zobrazována jako důkaz
výkonnosti její matky. Zde je příklad toho, jak médiasport poukazuje na spojení role
matky a dcery. Jde o představu, že postoje nebo chování matek mohou neúmyslně ovlivnit
dceru [Shannon 2008: 4]. To, co matky někdy udělaly, má větší vliv na chování dcer než
to, co mohly říct [ibid: 13]. Tak, biatlonistka Soukalová byla víc ovlivněna faktem, že její
matka vyhrála stříbro na Olympiádě 1984 v Sarajevu než to, co řekla po prvním
neúspěšném zápase – tři dala, to jsem sem nemusela jezdit. V případě prohry
snowboardistky Šárky Pančochové po jejím pádu na trati byl pořízen rozhovor s jejími
prarodiči. Podobné výkyvy nebyly v zobrazování výhry nebo prohry u mužů. V jejich
případě šlo o fyzické limity a možnosti udělat něco jinak nebo se pokusit o výhru příště.
Druhým bodem je odůvodnění prohry, které u žen bylo způsobeno neštěstím –
škoda, že vyšlo takové špatné počasí, anebo jejich aktuální sportovní formou – ale tak to
je, záda se pokazila. V zobrazování mužských neúspěchů a zvlášť u hokejového
národního týmu byl pokládán velký důraz na výkonnost soupeře a chyby v taktice, které
by bylo potřeba v budoucnu opravit. Emocionální stav se sice zobrazoval, ale o nějaký
náznak na emocionální neschopnost se vyrovnat s výhrou či prohrou s ohledem na gender
reprezentanta vůbec nešlo.

5.3. Charakteristika sportovců
Koncept «charakteristika» se stal nejobsáhlejším a jeho výsledkem je zjištění, že
v nezávislosti na «mužský» nebo «ženský» sport, bylo zobrazování sportovního výkonu
zaměřeno převážně na jejich fyzický stav, a to nehledě na to, jaké problémy měly. Fyzické
problémy byly celkově klíčové téma u sportovců a sportovkyň - záda snowboardistky

Ledecké (záda mě bolí), chřipka hokejisty Gudase (skolila ho nemoc) anebo pád
Pančochové (hrůzný pád Šárky Pančochové). O těchto událostech se psalo nehledě na
jejich sportovní výsledky a ptalo se dokonce i na názor ostatních reprezentantů (se Šárkou
jsem soucitil). Představa o sportu jako namáhavé aktivitě pro ženy zde nemá potvrzení
[Bateson 2000:149]. Novináři zobrazovali fyzické potíže sportovců bez ohledu na jejich
gender.
Zvláštním fenoménem byla Samková, která byla pod dohledem médií celou dobu
nejen kvůli svým úspěšným sportovním výkonům, ale i kvůli její povaze. Její vítězný
knírek v barvách české vlajky natolik zaujal, že tomu byly věnovány 2 zvláštní články.
Diskutovali o tom jiní významní sportovci. Dále pak se její «zlatá» bunda2 stala dalším
středem diskuzí.
Analýza ukázala přítomnost genderového označování role sportovkyň a týkalo se
to budoucích plánů. Martina Sáblíková byla dotazována na dítě s ohledem na svůj věk
a úspěšnou sportovní kariéru. U Samkové se novináři ptali na svatbu, na kterou by už byl
čas podle sdělení média. Podobné poznámky nebyly nalezeny v případě zobrazování
mužů. Nelze popřít, že téma rodiny je u mužů zahrnuto také, avšak se netýká budoucnosti.
U mužů se ptalo jen na profesní očekávání a směr jejich kariéry. Genderové označení se
používalo i v popisech zúčastněných sportovních akcí. Příkladem může posloužit
označování smíšené štafety v biatlonu během ZOH 2014. V případě, že nešlo o smíšenou
štafetu, účast žen vždycky byla genderově označena, kdyžto u mužů ne. Mužská štafeta
se označovala jen jako „štafeta v biatlonu“, kdyžto u žen byla častá poznámka „ženská
štafeta“. Stejná tvrzení o genderovém rozdělení sportu zněla i ve výzkumu Koivula
(1999). Zde generové oznáčení potvrzuje diferencovanost mediálních obrazů žen a mužů
s ohleden na jejich gender.
Poznámky o rodině a vztazích s trenérem se rozebíraly podrobně právě u žen názor rodičů, kamarádů a trenérů o jejich výkonech se objevovaly jako pokus o hodnocení
sportovního výkonu. Názor trenéra se bral v potaz i v případě úspěchu. U mužů se sice
objevovaly názory příbuzných, ale je zde rozdíl v postavení těchto příbuzných. U žen to
byly matky, prarodiče a sourozenci, kdežto u mužů šlo o manželky a přítelkyně. Tento
rozdíl je zajímavý tím, že takové zobrazování rodiny a partnerských vztahů u mužů v již
zmiňovaných výzkumech jsem nenašla. Takový odlišný obraz rodiny u žen a mužů může
být důsledkem připisování genderových role, ve které žena má neustálenou touhu po
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domácnosti a rodině [Valdrová 2001: 186].

6. Závěr
Na začátku této práce bylo zmíněno, že mediální obraz reprezentantů hraje velkou
roli nejen pro sportovní kariéru a popularitu sportovce, ale i pro společnost, která je
konzumentem informačních sdělení a je ovlivněna. Výše uvedená diskuse nad tímto
tématem se pokusila představit mediální zobrazování českých sportovců ve vztahu ke
genderu během Olympiády 2014.
Zvolenou metodou výzkumu byla vybraná kvalitativní obsahová analýza, která
umožnila provést analýzu pomocí důsledného prozkoumání 380 článků z internetového
portálu iSport. Celkově analýza poukázala na přítomnost genderových nerovností
v zobrazování českých sportovců. Hlavní rozdíl je v důrazu na příbuzenské vztahy
v popisování sportovkyň. Osobní vztah k rodičům nebo vztah rodičů ke sportovkyním je
představován skrz genderové role „matka-dcera“. Týká se to převážně sportovních
výsledků. V případě úspěchu je to radost z obou stran, ale když jde o prohru, neúmyslně
se kladou nároky na sportovkyni, která by musela dokázat svou fyzickou sílu [Shannon
2008: 13]. Viditelný rozdíl je i v zobrazování budoucích plánů sportovců. Otázky týkající
se budoucnosti kariéry se objevovaly u všech reprezentantů, ale jen sportovkyně
dostávaly výroky ohledně založení rodiny. Neobjevily se ani značné rozdíly v oslovení
sportovců s ohledem na gender.
Argumenty uvedené výše prokazují, že genderové nerovnosti v zobrazování
českých sportovců v průběhu Zimních olympijských her jsou přítomné. Genderové
označování, pohlavní typizace sportu a důraz na příbuzenské vztahy jakožto projev
genderových rolí stále zůstává v informačních sděleních. Tato práce je dobrým
podkladem pro pokračování ve výzkumu genderových nerovností mezi českými
sportovci.
Vize budoucího výzkumu spočívá v nalezení nějakého vzorce, který by odhalil
příčiny systematického použití genderových stereotypů vůči sportovkyním v určitých
situacích [Jones, Murrell, Jackson 2005: 189-190]. Mohly by to být ovlivňující faktory
jako význam sportovní události pro sportovce nebo role genderu ve společnosti, ve které
sportovkyně či sportovec dlouhodobě žijí, nebo ve které se nachází sdělovací prostředek
podílející se na vytváření mediálního obrazu. Zároveň nelze popřít, že mediální publikum
může nahlížet na tyto rozdíly kriticky, a tím i zmenšovat vliv média na vlastní postoje a
názory [Urquhart, Crossman 1999: 193].
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Předpokládaný název práce:
Prezentace žen-sportovkyň v českých médiích.
Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému:
Ve své bakalářské práci se budu soustředit na mediální prezentaci žen-sportovkyň v
současných českých médiích. Práce podá odpověď na následující na otázku – Jaký je
obraz ženy-sportovkyně, který je konstruován českými médii? Bakalářská práce bude
založena na předpokladu, že sociální sféra sportu do určité míry odráží globální
společenské procesy, stejně jako může přispět k jejich proměně. Zároveň média mají
vliv na formování veřejného mínění a mohou tyto změny posílit či zbrzdit, a proto
mediální obraz může poskytnout nám důležité informace o postavení žen-sportovkyň
jak v oblasti sportu, tak i ve vybrané společnosti.
Postavení žen ve sportu obecně představuje častý zájem sociologů zejména ze strany
feministické teorie a sociologie sportu (Bruce 2015, Bernstein 2002, Pfister 2010),
protože umožňují prozkoumat, jak do původně sociálně zkonstruovaného mužského
sportu nastupují i ženy, jak na to reaguje společnost nebo jak právě tyto procesy odráží
média. Tématu se v ČR věnoval například výzkum Valdrové (2011), podle níž česká
média v projekcích mužů a žen odkazují především na společně sdílené stereotypy a
předsudky. Jeden z takových předsudků podle autorky zní následujícím způsobem:
„účast žen v náročně sportovní akci snižuje její prestiž“. Podobně jako ukázaly studie ze
zahraničních studií, média prezentují ženy-sportovkyně s důrazem na ženskou krásu, a
to je s cílem výhodně prezentovat nějaký produkt či službu. Komercionalizace ženy
v takovém případě zesiluje vytvořené stereotypy. V oblasti kariery se vytváří obraz
ženy, která nemůže ovládat nějakou profesi na kvalitní úrovni včetně profesionálního
sportu. Takovým způsobem u mediálního obrazu ženy byla zaznamenaný omezení
v kariéře, protože je především matkou a manželkou. Mediální prezentací žen v ČR se
zabývala i Pokorná (2011), který ji prezentovala v kontextu tzv. „magického
trojúhelníku“ – sport-media-obchod. Autorka zdůrazňuje nejen vliv sportu a médií na
prezentaci žen, ale i vliv trhu zboží a služeb, které vytváří poptávku na určitý obraz
ženy.
Problém obrazu sportovkyň v českých mediích byl prozkoumán nepřímo – buď přes
genderové stereotypy, anebo přes obsah a sledovanost sportu žen v médiích. Nelze
popřít, že vytvořený negativní a stereotypní mediální obraz do velké míry přispívá
ke genderové diskriminaci ve sportu. Ta může přispět k segregaci týmů na základě
pohlaví a omezit profesionální soutěžení ve smíšených týmech. Zároveň může posílit
obecně sdílenou představu o tom, že ženy jsou fyzicky slabší a méně schopnější.
Takovým způsobem se v oblasti sportu rozvijí genderové nerovnosti, které doplňují již
existující nerovnosti na základě věku, národnosti, země původu, sexuální orientace atd.
Cílem mé bakalářské práce bude analýza mediální prezentace mediálního obrazů žen-

sportovkyň v českých mediích. Práce bude vycházet z perspektivy kritické sociologie
sportu a feministické teorie. K dosažení cílů bude využita metoda kvalitativní obsahové
analýzy.
Předpokládané metody zpracování a předběžnou strukturu práce:
Práce bude rozdělena na teoretickou a empirickou část výzkumu. V teoretické části
budou podrobně rozebrány předchozí poznatky o projekci sportovkyň v mediích a
zastoupení žen ve sportu obecně. Hlavním zájmem by měl být problém zobrazení žen ve
sportu a jeho odraz v mediích, který popisuje sportovkyň jako neschopných a občas i
diskriminovaných. Zároveň bude potřeba prozkoumat a porovnat předchozí podobné
výzkumů v oblasti sociologii médií a sociologii sportu.
Empirická část nejprve představí metody studie a následně se zaměří na analýzu a
interpretaci dat. Jakým způsobem bude proveden sběr dat a jeho výběr, bude upřesněno
po detailním prozkoumání předchozích výzkumů, vědeckých článků a knih, které
umožní lepší přehled o možných metodách výzkumu a nejvhodnějších způsobech
analýzy. Získána data budou zanalyzovány kvalitativními metody. Práce použije některé
vybrané principy zakotvené teorie (grounded theory), která pomůže sociologicky
interpretovat zkoumaný jev pomocí otevřeného a selektivního kódování analyzovaných
mediálních sdělení a srovnat s existujícími teoretickými pohledy v sociologii sportu a
feministické teorii.
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