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Úvod 
 

Sport Jediné slovo, které v sobě skrývá tisíce hodin tréninkové dřiny, 

odříkání, radosti   z vítězství a rekordů, zklamání a smutku z poráţek. Napětí, 

uvolnění nebo také dramatickou podívanou – nedílnou součást současné masové 

kultury. Právě masová kultura a především   televize změnila charakter sportu.  

Kromě pasivní i aktivní regenerace můţe být díky médiím  i   výnosným 

byznysem. Sport je odedávna předmětem zájmu. Od doby, co se rozvinula 

ţurnalistika jako obor, je i předmětem zájmu mediálního, ač v prvopočátcích 

ţurnalistiky bychom sportovní strany v tehdejších tiskovinách skutečně nenašli. 

V současné době však sport představuje jednu z nejsledovanějších částí 

mediálních produktů.  

 

Téma své diplomové práce, jazykové prostředky sportovní ţurnalistiky 

deníku MF DNES, jsem si zvolil zejména s ohledem na to, ţe jsem dělal jako  

tlumočník pro egyptskou mladou fotbalovou reprezentaci během  fotbalového 

mistrovství  světa 2009 v Egyptě. 

 

Sportovní ţurnalistika je specifickým odvětvím, které vyuţívá pro své 

vyjadřování určité typy vyjadřovacích prostředků, které by například ve 

zpravodajství nebyly přípustné. Jejím problémem je jak něco vyjádřit nově, tak, 

aby neměl čtenář (nebo posluchač, divák) pocit, ţe čte nebo poslouchá něco, co 

uţ četl, poslouchal nebo viděl stokrát předtím. Nacházet nové a nové způsoby, 

jak sdělit recipientům fakta neokoukaným způsobem, se jeví jako stále těţší a 

těţší úkol. Tomu, aby sportovní novináři mohli tento úkol plnit, napomáhá 

pouţívání literárních figur a tropů, zejména kvůli jejich obraznosti. Právě na tyto 

jazykové prostředky a jejich pouţití se tato práce zaměřuje. Klade si za cíl 

vyjmenovat ty jazykové prostředky, které deník MF DNES vyuţívá. Pouţití 

zmíněných literárních figur a tropů dokládám na příkladech, které jsem získal 

analýzou ţurnalistických textů uveřejněných ve deníku MF DNES v době od 
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červena do července 2010, kdy se konalo  fotbalové mistrovsí světa 2010 v Jiţní 

Africe.  

 

Mojí výzkumnou otázkou tedy bylo, jaké jazykové prostředky pouţívá 

deník MF DNES. Vedlejší výzkumnou otázkou se stalo, který z těchto 

literárních tropů pouţívají redaktoři deníku MF DNES v největší míře i který 

z obrazných pojemování pouţívají redaktoři deníku AL-AHRAM v největší 

míře. 

 

Pro analýzu jsem si zvolil texty sportovních stran českého deníku MF 

DNES a egyptského deníku Al-AHRAM  v době od červena do července 2010, 

celkem jsem analyzoval přes sto článků ze sportovního dění. Vzhledem 

k obsáhlosti tohoto vzorku samozřejmě neuvádím všechny případy, kdy bylo 

literárního tropu nebo jiného jazykového prostředku pouţito.  

 

Metodou mého výzkumu byla lexikální obsahová analýza. Analytický 

operát vychází z tradiční klasifikace lexikálních jednotek, jak je charakterizuje 

odborná literatura. Formou této lexikální analýzy je potom deskripce, popis 

pouţívaných lexikálních jednotek a jejich dokladování na konkrétních případech 

vybraných z analyzovaného vzorku. Primárně se tedy analýza věnuje lexiku. 

 

Při samotném zpracovávání diplomové práce jsem se potýkal zejména 

s problémem nedostatku literatury o sportovní ţurnalistice. Odborná literatura 

k této problematice takřka neexistuje, pokud nepočítáme knihu Miloše Mlčocha 

Charakteristické rysy jazyka psané sportovní ţurnalistiky (2002) , který se otázce 

jazyka sportovní ţurnalistiky a jeho specifik soustavně věnuje ve své knize. 

 

Zvláštní pozornost výskytu obrazných vyjádření v publicistickém stylu 

věnovala především Eva Minářová. Ve své stati Obrazné vyjadřování 

v publicistice se zabývala  původem, způsobem vytváření, funkcemi a 
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celkovému smyslu uţití obrazných vyjádření. Souvisleji se obraznými 

pojmenováními v publicistice zabývala i Hana Srpová ve své publikaci 

Aktualizace a automatizace v současné psané publicistice. Zde je zařazuje mezi 

prostředky nepřímé nominace, jeţ se výrazně zasluhují o aktualizaci 

publicistických textů.   

 

Nepřímá pojmenování nejsou opomenuta ani ve stylistických příručkách, 

jako jsou  Sloh stylistiky (1986) od J. V. Bečky, Stylistika současné češtiny  

(2002)  od Marie Čechové a Štylistika od Jozefa Mistríka, které nám 

poskytovaly základní teoretické poznatky. Detailněji se problematice obraznosti 

věnoval Jiří Pavelka ve své monografii Anatomie metafory (1982).  

 

Svou práci rozdělím do dvou hlavních částí. Na část teoretickou a 

praktickou. V teoretické části se nejdříve pokusím objasnit pojem ţurnalistiky a 

sportovní ţurnalistiky. Stručně se zmíním o vzniku a předmětu ţurnalistiky, dále 

se snaţím objasnit novinářské ţánry a jejich klasifikaci. Vzhledem k tomu, ţe 

jsem materiál pro svou diplomovou práci čerpal z publicistických textů, budu se 

tomuto stylu věnovat podrobněji. Stručně se zmíním o sportovní ţurnalistice 

podrobněji se budu věnovat jazykovým prostředkům, které publicistický styl 

vyuţívá. 

 

Praktická část je věnována zkoumání  jazykových lexikálních prostředků 

podle příslušnosti k vrstvám národního jazyka, tedy lexikálním prostředkům 

nespisovným, stylově, časově a citově příznakovým, lexikálním prostředkům 

cizím a lexikálním prostředkům s přeneseným významem, Samotná analytická 

část rozčleňuje nalezené pouţité jazykové prostředky do patnácti kategorií,  

z nichţ kaţdou nejprve charakterizuje pomocí odborné literatury a dále dokládá 

pouţití určitého jazykového prostředku na příkladech vybraných 

z analyzovaného materiálu. V rámci některých kategorií jsem potom vyčlenil 
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podkategorie jednotlivých literárních tropů podle různých hledisek, a přiřadil 

jednotlivé příklady k těmto kategoriím na základě jejich znaků, které je k ní 

bezpečně řadily. 

 

Poslední, třetí kapitola se zabývá obraznými pojmenováními v arabštině 

z egyptského deníku Al-AHRAM v době od června do července 2010 během 

fotbalového mistrovství světa v Jiţní Africe 2010. Klade za cíl vyjmenovat tyto 

obrazná pojmenování, která pouţívá deník Al-AHRAM a zjistití které 

z obrazných pojemování pouţívají redaktoři deníku Al-ahram v největší míře. 

 

Ve závěru této magisterské práce je česko – arabský fotbalový slovníček. 

Slova jsem sbíral z různých zdrojů, v prvé řadě, z doby svého tlumočení pro 

egyptskou mladou fotbalovou reprezentaci v roce 2009, zadruhé z knihy 

Sportovní traumatologie (2007) a knihy Fotbal (2006) a konečně z těchto 

fotbalových textů, které jsem analyzoval. 
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I. Ţurnalistika 

1. Základní ţurnalistické pojmy 
 

V této úvodní kapitole se seznámíme se základními ţurnalistickými 

pojmy, abychom se v této problematice orientovali a mohli se zaměřit na hlavní 

téma této práce, tedy jazykové prostředky sportovní ţurnalistiky MF DNES se 

zaměřením na fotbalové zápasy mistrovství světa 2010 v Jiţní Africe. 

 

Nebudeme se zde zabývat historií ţurnalistiky, protoţe by tato kapitola 

svým velkým bohatstvím materiálů vydala na samostatnou práci. K našemu 

rozboru ţurnalistiky postačí pouze stručný přehled stavu ţurnalistiky. Neţ se 

tedy dostaneme ke specifičtějšímu tématu, uvedeme si nyní několik zásadních 

pojmů, které jsou pro naši práci podstatné. 

 

 

1.1 Definice ţurnalistiky 

Kdybychom hledali definici ţurnalistiky, která by se vešla do tří slov, 

mohla by znít co je nového? Ten otazník má velmi důleţitou funkci, protoţe 

zachycuje jeden z nezbytných aspektů sdělování a tím je tázání se. Celá jedna 

profese a podstatná část lidského rozhodování na tomto tázání stojí a odpověď 

na tento, na první pohled jednoduchý, dotaz tak ve svých důsledcích zpětně 

ovlivňuje ţivot společnosti. Ţurnalistika tuto otázku denodenně zodpovídá 

prostřednictvím jazykových, stylistických a ţánrových prostředků. Dělá to 

nepřetrţitě, v nekončícím procesu hledání (a někdy i nalézání) a měla by to dělat 

s nejlepším vědomím a svědomím. 

 

Aby tuto roli mohla plnit, je třeba zachovávat určitá psaná a nepsaná 

pravidla, dodrţovat určitý úzus, který se v kaţdé, řekněme národní, ţurnalistice 

po několik století vyvíjel. Nebylo to však v izolaci, naopak řada procesů 

probíhala podobně a při vzájemném ovlivňování. Poslední dobou, s 
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informačními dálnicemi, satelitními přenosy a další neuvěřitelně rychle 

expandující technikou, uţ tyto národní informační hranice takřka padly. 

 

Podle definice z Encyklopedie praktické ţurnalistiky (1999) je 

ţurnalistika novinářské povolání, které zahrnuje také produkty této činnosti, 

které informují o aktuálním dění ve společnosti a názorech na toto dění. 

Ţurnalistika má své kořeny jiţ v daleké minulosti a má za sebou velmi bohatý 

vývoj, který souvisel jak s dobovými tendencemi v různých historických 

epochách, tak i s novými vynálezy, které ovlivňovaly a neustále ovlivňují její 

podobu. 

 

 Vladimír Hudec (1982) píše, ţe ţurnalistika (z francouzského slova le 

journalisme) je jevem novodobé kultury, výrazně ideologického typu. Je vţdy 

spjata s konkrétní historicky danou etapou společensko-ekonomického vývoje, 

revolučními přeměnami, v třídní společnosti má vţdy třídní charakter a 

vyjadřuje zájmy různých politických seskupení, je mluvčím jejich politiky a 

ideologie. Je jednou z nejvýznamnějších institucí realizace masové agitace a 

propagandy a účinně se podílí na organizátorské činnosti. 

 

„Dále ji vymezujeme jako periodicky zveřejňované, psané nebo tištěné, 

zvukové nebo obrazové, často ve vzájemné kombinaci komponované, 

redigované soubory projevů, které dokumentárně zachycují aktuální 

společenskou realitu zejména univerzálního významu a které multiplikováním a 

rozšiřováním prostřednictvím systému různých prostředků masové komunikace 

působí na diferencované publikum. Ţurnalistika má pro toto publikum sociálně 

orientační význam, formuje i vyjadřuje jeho diferencované veřejné mínění, 

postoje a činy. Ţurnalistika ve svém mnohotvárném fungování ve společnosti 



 11 

zahrnuje profesní specializace a odbornosti odvozené ze způsobů komunikace a 

určení zvláštním okruhům publika“
1
. 

 

Z formálního hlediska potom můţeme ţurnalistiku rozdělit například 

podle druhu informací a způsobu jejich získávání.“ Do této kategorie patří 

ţurnalistika zdrojová, která informace získává od institucionalizovaných zdrojů, 

agentur či od tiskových mluvčích apod., dále technoţurnalistika, která klade 

důraz na rychlost získávání a zprostředkovávání informací, také hloubková 

ţurnalistika, která se zaměřuje především na zúčastněné osoby a svědky 

nejrůznějších událostí“
2
. 

 

„Dalším typem je potom ţurnalistika investigativní, která hledá skryté 

souvislosti a pozadí nejrůznějších událostí. Velkou kapitolu tvoří ţurnalistika 

zábavní, tzv. infotainment, coţ je neologismus pro kombinaci dvou anglických 

slov, a to informace (information)  a zábava (entertainment). Tento zpravodajský 

trend se snaţí podat události co nejpoutavější a nejzábavnější formou a jeho 

účelem je zejména pobavit a vyvolat emoce. Právě proto jsou jednotlivé zprávy 

často zdramatizovány, aby přilákaly co moţná nejširší publikum. Dalším typem 

je ţurnalistika komerční, která publikuje především takové materiály, které 

zvyšují odbyt ţurnalistických produktů a které umoţňují obalit je reklamou. 

Nejčastěji se uplatňuje v zábavní ţurnalistice a bulváru. Dalším typem je potom 

ţurnalistika virtuální, která nahrazuje realitu nejrůznějšími smyšlenými příběhy 

a mystifikacemi“
3
. 

 

„Další významnou kategorizací ţurnalistiky je dělení podle funkce na 

zpravodajská, publicistická, beletrizující, naučná a zábavná. V jejich rámci se 

                                                 
1
 Vladimír,  Hudec:  Úvod do teorie ţurnalistiky.Praha, 1982, s. 64 

2
 Ireinová, Helena: Online ţurnalistika a zpravodajské servery v ČR. Diplomová práce. Brno, 2009. s. 12 

3
 Tamtéţ. s. 12 
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dále dělí na ţánry s charakteristickými kompozičními postupy a uţitím 

jazykových a dalších vyjadřovacích prostředků“
4
. 

 

Ačkoli jsme si nyní uvedli mnoho typů ţurnalistiky a kritérií jejího 

třídění, podstatné je především to, ţe je ţurnalistika tvořena dvěma základními 

sloţkami, zpravodajstvím a publicistikou, které si nyní podrobněji popíšeme. 

 
 

1.1.1 Zpravodajství 

Zpravodajství je podle Encyklopedie praktické ţurnalistiky (1999) 

označení jedné ze základních novinářských činností a zároveň i produktu této 

činnosti. Zpravodajství stojí na informacích a faktech, které vyhledává, 

shromaţďuje, třídí, vybírá, interpretuje a předává prostřednictvím médií 

recipientům. Zpravodajství je tak velmi významnou součástí našeho ţivota, 

neboť reflektuje aktuální dění ve společnosti a zprostředkovává nám důleţité 

informace pro náš ţivot a pomáhá nám utvářet naši osobnost, názory a ţivotní 

postoje. Zároveň je také vědomou novinářskou činností i konkrétním, 

viditelným a slyšitelným výsledkem této činnosti, která se manifestuje v obsahu 

novin, časopisů, rozhlasu, televize i tzv. nových médií. Zahrnuje tedy jak výběr 

informací, tak i jejich následné sdělování. V předkládané práci však pomineme 

první uvedenou část a zaměříme se aţ na manifestaci zpravodajské činnosti. 

 

Hlavní funkcí zpravodajství je nabízení informací o rozmanitých 

událostech, které by mohly být pro příjemce důleţité, uţitečné nebo alespoň 

zajímavé. Právě pro svou předpokládanou důleţitost či uţitečnost jsou zprávy 

povaţovány za významný atribut médií, dokonce někdy za jednu ze 

společenských funkcí komunikace. 

 

                                                 
4
 Verner, Pavel: Zpravodajství a publicistika. Praha, 2010, s. 27 
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Úloha zpravodajství je v otevírání okna do světa, a při výhledu z okna 

záleţí na tom, zda je okno velké či malé a skla průsvitně čistá. Skutečná 

objektivita informací by znamenala, ţe by byla zveřejněna kaţdá zpráva bez 

ohledu na její zajímavost. 

 

Základním zpravodajským ţánrem je zpráva, která je definována jako 

ţurnalisticky zpracovaná informace o něčem, co se stalo nebo nestalo, stane 

nebo nestane, nebo o změně nějakého stavu. Fakta, děje nebo myšlenky přitom 

pouze zaznamenává, sumarizuje a konstatuje. Zpráva tedy příjemci pohotově 

přináší novou aktuální informaci, kterou nijak neanalyzuje a nekomentuje, ale 

pouze zprostředkovává fakta. Informace obsaţené ve zprávě by měly být 

logicky či chronologicky uspořádané, aby příjemcům slouţily k základní 

orientaci a rozhodování. 

 

 

1.1.2 Publicistika 

 

Publicistika (název je odvozen z latinského publicus = obecní, státní, 

veřejný, úřední) je označením ţurnalistické tvorby i části ţurnalistické produkce, 

také se tímto termínem označuje činnost zaměřená k veřejnosti, určená ke 

zveřejnění. V uţším smyslu novinářská práce spojená se stanoviskem, 

objasňující události, situaci nebo myšlenky slovem, zvukem nebo obrazem v 

tisku, rozhlase, televizi i tzv. nových médiích (především na internetu). Na 

rozdíl od zpravodajství, ve kterém se uplatňují především fakta, publicistika 

kromě informací obsahuje názor, hodnocení a subjektivní přístup, zahrnuje 

pojmy, soudy, postoje, kombinuje analytický a syntetický postup. Jejím 

výsledkem je poznání a eventuálně přesvědčení a získání recipienta. Také 

směřuje k zobecnění a popisuje i cesty, jimiţ k získaným poznatkům dospěla.  
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Publicistika vyuţívá kromě neutrálních sdělovacích i jazykové a 

kompoziční postupy literární (např. metafory) a jazykové vrstvy včetně 

nespisovných (v charakteristice postav apod.) (Osvaldová – Halada 2002, 146-

147) Publicistické texty vyjadřují především postoj autora sdělení a jsou 

emotivní (expresívní), tudíţ směřují k dojmu jisté emoce (pravdivé či fingované) 

zaměřené na recipienta . 

 

 

Cílem publicistiky je tedy jiţ známé informace komentovat a hodnotit, a 

tím ovlivnit nebo zcela změnit názorová stanoviska příjemců. Mezi základní 

publicistické ţánry patří například komentář, glosa, interview, recenze, úvodník, 

reportáţ, causerie nebo sloupek, které umoţňují vyjádřit názory a určitá 

stanoviska novinářů či zainteresovaných osob rozebíraných událostí. 

 

Vztah mezi zpravodajstvím a publicistikou je v podstatě vztahem mezi 

faktem a názorem na něj. Fakta by měla být publikována co nejaktuálněji, 

zatímco u publicistiky, kde je nutné hledání souvislostí, názorů, různých 

pohledů na problém a moţných východisek, není aktuálnost tématu rozhodující. 

Ve zpravodajství tak převládají postupy empiricko – induktivní, kdeţto v 

publicistice je vyuţíváno přístupů abstraktně deduktivních. 

 

U zpravodajství se klade důraz na neutralitu a objektivitu v přístupu k 

informacím a jejich zpracování, publicistika se neobejde bez subjektivního 

stanoviska autora textu včetně jeho osobní realizace při vyuţití jazykových a 

stylistických prostředků. Kloubí se zde tudíţ racionální prvky vědy (metoda), 

zpravodajství (fakta, informace) a umění zastoupené emocionálně obraznými, 

jazykovými a formálními postupy.  

 

 


