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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje funkci editora tuzemských televizních zpravodajských 

relací. Popisuje vznik profese, její vývoj a její aktuální pracovní náplň s důrazem na rozdíly 

mezi veřejnoprávní Českou televizí a soukromou stanicí TV Nova. 

Kromě odborné literatury a oborových pramenů mnohé informace vycházejí i 

z rozhovorů s editory obou stanic a pozorování jejich práce. 

Získané poznatky jsou následně v praktické části práce porovnávány s kvantitativní a 

kvalitativní analýzou hlavních zpravodajských relací obou stanic v týdnu 23. dubna až 29. 

dubna 2018. 

 

 

Abstract 
 
 This batchelor thesis focuses on the profession of an editor in czech TV newscast. It 

describes the origin of the job, its development and its actual workload with emphasis on 

the differences between the public service Czech television and one of the private channels 

TV Nova. 

 Appart from specialized literature and other sources from the field of study, a 

significant amount of information is based on interviews with editors from both TV stations 

and observation of their work. 

 In the following part of the text, the acquired knoledge is compared with quantitative 

and qualitative analysis of the main newscast sessions of both TV channels made in the week 

from April 23 to April 29 2018. 
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Úvod 
 

Pozice editora televizních zpravodajských relací existuje v tuzemských televizních 

stanicích teprve relativně krátce. Při tvorbě zpravodajských relací jde přitom o klíčovou 

profesi, bez které by se v dnešní době redakce jen stěží obešly. Editoři stojí u jejího vzniku od 

počátku příprav až do jejího odvysílání. Zásadně ovlivňují její finální podobu a jsou odpovědní 

za to, aby odpovídaly kvalitě a konceptu dané televizní stanice. 

Tato práce má tedy za cíl komplexně shrnout, co si pod pojmem editor televizních 

zpravodajských relací představit. Bude sledovat, co redakce k vytvoření pozice editora vedlo, 

jak se její náplň práce do dnešních dní vyvíjela, jaké úkoly aktuálně má a hlavně do jaké míry 

ovlivňuje výsledné zpravodajské relace. 

Vycházím z předpokladu, že současná funkce editora a její historie se bude 

v jednotlivých televizních institucích lišit. Důvodů může být hned několik: televizní stanice 

jsou organizačně složité struktury. Mají za sebou odlišný vývoj a hlavně různé cíle, což se 

musí odrazit i na jednotlivých úlohách v redakci, včetně editorů. V tuzemském prostředí tak 

bude vývoj a rozdíly v náplni práce editora nejpřínosnější sledovat na příkladech 

veřejnoprávní České televize a soukromé televizní stanice. V této práci to je konkrétně 

nejsledovanější TV Nova. 

Poznatky načerpané z odborných pramenů, rozhovorů s editory a pozorování jejich 

práce pak budou porovnávány s týdenním vzorkem hlavních zpravodajských relací obou 

stanic. Ve výsledku by tak měla tato práce přinést ucelený obraz o funkci editora jako takové 

a její konkrétní podobě v České televizi a TV Nova. 

Při realizaci práce bylo nutné se odchýlit od seznamu literatury uvedeného v tezi a 

mnohé informace čerpat z jiných pramenů, díky nimž bylo možné některá data a argumenty 

lépe podložit. 
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1. Teoretické vymezení práce editora 
 

Editoři nepracují pouze v televizi, ale prakticky ve všech zpravodajských médiích. 

Najdeme je v rozhlase, online zpravodajských redakcích i tištěných novinách, přičemž název 

pozice se může odlišovat. V některých redakcích pracuje namísto editora vedoucí vydání 

nebo producent. Každé médium je svým zaměřením i uspořádáním specifickou organizací, a 

proto není možné, aby byla náplň práce všech editorů shodná. Přesto lze najít úkoly, které 

budou mít všichni společné, nehledě na to, zda pracují v novinách nebo televizi. 

Editoři se běžně přezdívají gatekeepery.1 Mají totiž zásadní vliv na to, jestli se obsah 

dostane na veřejnost či ne, eventuálně v jaké podobě.2 Veškerý obsah by jim měl projít pod 

rukama a, pokud vykazuje formální nedostatky či neodpovídá konceptu nebo redakčním 

předpisům média, je jeho odpovědností zabránit jeho publikaci a učinit rozhodnutí, jak s ním 

dál naložit. Může ho dát přepracovat anebo jeho budoucnost konzultovat s vedením 

redakce. V některých situacích to ale není možné a rozhodnout o ní musí sám. 

Není to ale jen kontrolní funkce, co z editora gatekeepera dělá. O tom, která 

informace se dostane na veřejnost, se rozhoduje také hned na začátku celého procesu 

přípravy mediálních obsahů, a to při výběru témat, o kterých chce redakce referovat. Editor 

v tom mívá zásadní slovo. V případě zpravodajských obsahů by měl jednotlivá témata 

posuzovat jako každý správný novinář podle kritérií, které se nazývají zpravodajské hodnoty. 

Ty se běžně teoretik od teoretika různí, přesto Barbora Osvaldová a kolektiv ve své publikaci 

Zpravodajství v médiích našli výčet zpravodajských hodnot, které mají mnozí teoretici 

společné: 

„Řada teoretiků komunikace (Fuller, Graberová, Galtung Hall, Heinderyckx, Ruge, Kunczik, 

McQuail aj.) zkoumala, zda je možné určit pravidla, podle kterých se informace do 

zpravodajství dostávají. Jejich výčty se v detailech liší, nicméně v některých aspektech se 

shodují: 

                                                      
1
 Ze složení anglických slov „gate“ a „keep“, tedy „brána“ a „držet či zadržet“. Gatekeeper je tedy „strážcem 

brány“, v případě zpravodajství pomyslné brány, přes kterou ji musejí strážci pustit, aby se dostala k veřejnosti. 
2
 SCHOEMAKER, Pamela, VOS, Tim. Gatekeeping Theory, s. 22: „Některé informace končí na prvních stránkách 

novin, některé uprostřed zpráv nebo webové stránky, a některé se do zpráv nikdy nedostanou. Podobně se může 
některá událost objevit v některém druhu médií, ale nikoli v druhých médiích. Nebo může být informace 
umístěna v médiu na prominentním místě, zatímco v jiném zůstane pohřbena mezi jinými zprávami.“ 
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Událost má větší šanci stát se součástí zpravodajství, pokud koresponduje s organizačními a 

kulturními kritérii dané společnosti, probíhá v aktuálním a krátkém časovém intervalu a 

kopíruje periodicitu médií, je jasná a jednoznačná, tím pádem pro autora dobře uchopitelná a 

pro publikum na první kontakt srozumitelná, je intenzivní, výjimečná nebo nečekaná, má 

kulturně blízko k divákům, čtenářům, posluchačům, k prostředí, kde žijí, a k hodnotám, které 

chápou a sami považují za základní a pro existenci společenství za důležité.“ 

 Například Andrew Boyd by mezi zpravodajské hodnoty přidal ještě zajímavost, 

hledisko zábavy, konflikt a kontroverznost – hodnoty, které odpovídají pojetí zpravodajství 

jako druh zábavy.3 

Kromě zpravodajských hodnot pak o zařazení zprávy do relace rozhodují mnohé další 

faktory, jako jsou typ média, jeho politické zaměření, technické možnosti, atd. 

V dnešní době je ale rozhodujícím měřítkem úspěchu míra pozornosti veřejnosti. 

Výběr témat včetně jejich zpracování se tak odvíjí především od preferencí skupiny, na 

kterou médium cílí. Editoři by ji proto měli velmi dobře znát a během své práce na její úkor 

upozadit svůj vlastní vkus. Nicméně i přesto, že uvažují racionálně, mají tolik možností, jak 

svou práci správně vykonat, že konečný výsledek bude vždy individuální. Každý člověk má 

jinou slovní zásobu, jiné způsoby vyjadřování a v konečném důsledku také jiné hodnoty, 

podle kterých se zprávami nakládá. 

 

                                                      
3
 BOYD, Andrew. Příručka pro novináře v rozhlase a televizi, s. 12 
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2. Vývoj profese 
 

Česká televize zavedla tzv. editora televizního zpravodajství začátkem 90. let, tedy až 

zhruba 40 let poté, co začala televizní zpravodajství produkovat. V nejstarší stále fungující 

soukromé televizi TV Nova pozice editora existuje od samého počátku jejího vysílání v roce 

1994.4 Dobré je si tedy ujasnit, co ke vzniku editorů v tuzemských televizních stanicích vedlo 

anebo kdo vykonával jejich úkoly předtím. 

 

2.1 Počátek televizního zpravodajství 
 

První televizní zpravodajství se na českých obrazovkách objevilo v roce 19535 - dlouho 

předtím, než do českých redakcí editoři přišli. Redakce tenkrát čítala jen několik redaktorů 

pod vedením šéfredaktora a o televizní zpravodajské relaci ještě nemohla být řeč. Televize 

tenkrát spadala pod Československý rozhlas a pravidelné zpravodajské relace byly de facto 

pouze zvukové rozhlasové noviny.6 Vedle toho se vysílaly sporadické audiovizuální 

zpravodajské příspěvky zvané Televizní aktuality a zajímavosti (TAZ). Pravidelná každodenní 

dvaceti pěti minutová zpravodajská relace pod názvem Televisní noviny přišla až v roce 

1958.7 Na rozdíl od dnešních editorů ji sestavoval tehdejší šéfredaktor, a to z několika 

čtených zpráv převzatých valnou většinou z ČTK a pár audiovizuálních reportáží natočených 

téhož dne. Kontrolní funkci z pohledu ideologie tenkrát zastával cenzor povolaný 

Československým výborem pro rozhlas a televizi či v případě Slovenska Slovenský výbor pro 

rozhlas a televizi, jejichž předsednictvo podléhalo předsednictvu vlády.8 Pokud to bylo 

možné, dopředu se seznámili se scénářem relace, textem spíkra a obrazovým materiálem, 

který redaktoři zpracovali. Tehdejší totalitní doba nicméně vyvolávala autocenzuru už 

v samotných redaktorech.9 Jejich činnost byla monitorována a v případě odlišných postojů 

od ideologie ÚV KSČ jim hrozilo i vězení.10 

                                                      
4 JIRÁK a kolektiv, 10 let v českých médiích, Masová média a česká společnost, s. 19 
5
 http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/vzpominky-pametniku/martin-glas/pocatky-zpravodajstvi/ 

6
 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, s. 296. Samostatnou institucí se Československá televize 

stala v roce 1967 vládním nařízením 
7
 HLADKÝ, Miroslav a kolektiv. Žurnalistika v televizi, s. 50 

8
 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, s. 297 

9
 tamtéž 

10
 http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/vzpominky-pametniku/martin-glas/pocatky-

zpravodajstvi/organizace-redakce/ 
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Ani s výběrem témat neměl šéfredaktor moc práce. Vzhledem k tehdejší totalitě, 

kamerové technice a možnostem redakce měl dosti omezené možnosti. Zpravidla se pro 

natáčení vybíraly ty události, které cenzoři schvalovali a které bylo jednoduché s tehdejší 

technikou natočit.11 Mívaly proto předem odhadnutelný průběh, jako byly třeba státní 

oficiality anebo dlouho trvající události, které takzvaně „nikam neutečou“. Důležité také 

bylo, kdy a kde bude natáčení probíhat, neboť materiál se natáčel na 16mm film, který se 

muselo do večerní zpravodajské relace stihnout odvézt do Prahy, vyvolat a sestříhat do 

výsledné obrazové sekvence. V prvopočátcích Televizních novin tedy existovaly jen velmi 

omezené možnosti práce s událostmi. Přesto se televize těšila stále větší oblíbenosti diváků. 

Prodej televizorů a koncesí velmi urychlilo zavedení přenosových vozů. Zatímco na konci 

roku 1954 bylo prodáno 3.833 televizorů, v roce 1955 to už bylo 32.119 a v roce 1956 

47.888.12 Vzhledem k tomu, že samotné založení televize bylo politickým rozhodnutím, bylo 

v zájmu státní moci dělat vše proto, aby se Československá televize včetně zpravodajství 

zdokonalovala a sledovalo ji stále více lidí.13 Stát obětoval do jejího budování astronomické 

částky.14 Vylepšovaly se technologie, postupně se zřizovala studia v dalších velkých městech 

v Česku i na Slovensku15 a najímalo se stále více lidí, mezi které se narůstající práce 

přerozdělovala.16 Jejich funkce a organizační struktura se ale teprve rýsovala.17 

 

2.2 Televize jako hlavní zpravodajská platforma 
 

O televizi jako hlavní zpravodajské platformě můžeme mluvit od šedesátých let. Mezi 

lety 1962 a 1969 se počet platících koncesionářů zvýšil hned o dva miliony na tři miliony. 

                                                      
11

 http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/vzpominky-pametniku/martin-glas/pocatky-
zpravodajstvi/postup-pri-filmovani-zpravodajskych-reportazi/ 
12

 ŠTOLL, Martin. Zahájení televizního vysílání, s. 153 
13

 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, s. 299: „Rozvoji televize napomáhalo, že si KSČ 
uvědomovala vzrůstající význam tohoto média a chápala je jako jeden z klíčových nástrojů ideologického 
působení.“ 
14

 ŠTOLL, Martin. Zahájení televizního vysílání, s. 138: Z důvěrného materiálu Návrh perspektivního plánu 
rozvoje televise na území Československé republiky, který vypracovala vládní komise pro výstavbu televize pro 
ministerstvo kultury (31. 1. 1956), víme, že se pro celý televizní projekt počítalo ve druhé pětiletce s 
neuvěřitelnými 525 403 000 korun.  
15

 1955 v Ostravě, 1956 Bratislava, 1961 Brno, 1962 Košice 
16

 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, s. 303: „Druhý sjezd Svazu československých novinářů 
(SČSN) v roce 1957 opustil princip povinného členství jako podmínku pro výkon novinářského povolání… Jednalo 
se o pragmatický postup: média potřebovala zvýšit počet novinářů, jelikož v této době docházelo k rozšíření 
počtu tištěných médií a rozšíření vysílání Československé televize. Ústup od povinného členství měl úspěch a 
skutečně přivedl do redakcí řadu nových novinářů.“ 
17

 HLADKÝ, Miroslav a kolektiv. Žurnalistika v televizi, s. 139 
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Ačkoli se může zdát, že to bylo v asi patnáctimilionové populaci ČSSR málo, sledování 

televize bývalo kolektivní záležitostí a jeden televizor v každé domácnosti tak dokázal oslovit 

mnohočetnou rodinu. Zásah televize byl tedy tehdy mnohonásobně větší a stále rostl. 

Zásadním milníkem pro zpravodajskou redakci a pravomoci jejích členů bylo pražské 

jaro, během kterého se zrušila cenzura.18 Funkce cenzora jako jednoho z gatekeeperů se tak 

přesunula na vedení redakce, což významně ovlivnilo způsob, jakým nakládala s informacemi 

po následné invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. ČST se během těchto 

událostí vzdálila od politických zájmů a ukázala se být velmi vlivným hybatelem veřejnosti a 

společenských procesů. Normalizační vedení tak potřebovalo ČST restrukturalizovat, aby 

předešlo podobným situacím. Už v srpnu roku 1968 zřídilo Úřad pro tisk a informace (ÚTI)19, 

který měl dohlížet na činnost médií, a v září pak vydalo zákon dovolující znovuzavedení 

předběžné cenzury.20 Cenzoři se ale do redakcí už nikdy nevrátili. Předběžná cenzura se pak 

používala jen ve výjimečných případech21 a ideologická nezávadnost mediálních obsahů se 

kontrolovala až následně. Spoléhalo se tak na autocenzurní chování samotných novinářů, 

kteří se báli případné perzekuce za vytvoření obsahu, který by dozorčí orgány uznaly za 

ideologicky nevyhovující. Šedesátá léta a následná normalizace tak vedla k restrukturalizaci 

médií, což významně ovlivnilo Československou televizi včetně zpravodajské redakce, jejích 

úkolů, personálního obsazení a organizace.22 

Pracovníků ve zpravodajství stále přibývalo. Vedle ústřední redakce Televizních novin 

v Praze a Bratislavě se rodila i základní síť krajských a zahraničních zpravodajů, kteří pokrývali 

lokální zpravodajská témata.23 Ve zpravodajství začínala převládat aktuální politická témata, 

rozvíjelo se ale i zpravodajství specializované na různé oblasti.24 V početných týmech bylo 

nutné nastolit propracovanější hierarchii, a tak se objevuje odpovědný redaktor, který měl 

                                                      
18

 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, s. 310: „Národní shromáždění přijalo 26. června 1968 
zákon č. 84/1968 Sb., který novelizoval zákon č. 81/1966 Sb. O periodickém tisku a ostatních hromadných 
informačních prostředcích. Zákon rušil cenzuru tím, že stručně stanovil: „Cenzura je nepřípustná. Cenzurou se 
rozumějí jakékoliv zásahy státních orgánů proti svobodě slova a obrazu a jejich šíření hromadnými 
informačními prostředky. Tím není dotčena pravomoc prokurátora a soudu.““ 
19

 Od 1. ledna 1969 nahrazena Českým úřadem pro tisk a informace (ČÚTI) a Slovenským úradem pre tlač a 
informácie (SÚTI), od 80. let pak Federální úřad pro tisk a informace (FÚTI) 
20

 Tamtéž, s. 312 a 313 
21

 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, s. 314: „např. při výročí 21. srpna 2198 či výročí smrti 
Jana Palacha.“  
22

 HLADKÝ, Miroslav a kolektiv. Žurnalistika v televizi, s. 55 
23

 Brno, Ostrava, Hradec Králové, Ústí nad Labem, České Budějovice, Plzeň, Banská Bystrica, Košice, v dalších 
etapách také Liberec, Kolín, Kladno, Karlovy Vary, Tábor, Most, Olomouc, Jihlava, Pardubice, Zlín (tehdejší 
Gottwaldov), Nitra, Prievidz, Žilina, Dolní Smokovec 
24

 HLADKÝ, Miroslav a kolektiv. Žurnalistika v televizi, s. 213 
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relaci na starosti a stejně jako dnešní editoři byl přítomný v režii při jejím odbavování, kde 

měl reagovat na případné komplikace. Vedle toho měl odpovědnost za to, že se příspěvky 

odvysílaly tak, jak je schválilo vedení. Předtočené materiály ve finální podobě od produkce 

přebíral zapečetěné a proti podpisu. 25 

V dopoledních hodinách se redakce, stejně jako dnes, scházela na plánovacích 

poradách, kde vybrala témata pro daný den. V tomto ohledu se museli řídit Českým úřadem 

pro tisk a informace, který na základě stranických orgánů určoval, jakým tématům se má 

redakce věnovat.26 Pořádala také zvukovou konferenci s detašovanými pracovišti. Vedení 

redakcí pak večer zhotovené materiály posoudilo a stanovilo jejich definitivní podobu, kterou 

odevzdalo odpovědnému redaktorovi k odvysílání. 

Pokud tedy opomeneme cenzuru, tak úkoly, které dnes vykonává editor, existovaly 

prakticky od počátku televizního vysílání. Pouze je vykonávali různí lidé s různě nazývanými 

funkcemi v závislosti na dané době a její politické situaci. Vedle toho měl na editorskou práci 

vliv, a stále má, technologický pokrok. Pro vytvoření pozice editora pak bylo zásadní 

porevoluční dění. Postupy práce s informacemi se se zánikem totalitního režimu a zavedením 

duálního systému významně změnily. Redakce si musely s přípravou zpravodajských relací 

poradit samy a pod konkurenčním tlakem inovovat proces tvorby zpravodajských obsahů. 

                                                      
25

 HLADKÝ, Miroslav a kolektiv. Žurnalistika v televizi, s. 213 
26

 BEDNAŘÍK, JIRÁK, KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií, s. 327 
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3. Současná podoba profese 

 

V dnešní době je editorů v televizním zpravodajství celá řada. V České televizi má 

každá redakce svého vedoucího a editora, který nabízí hlavnímu editorovi témata a poté 

kontroluje faktickou správnost jejich výstupů. Setkáme se tak se zahraničním editorem, 

domácím editorem, editorem regionálního zpravodajství, ekonomickým editorem a 

v poslední době přibyl v ČT také obrazový editor, který má na starosti například vizuální 

doprovod za moderátory ve studiu. V jejich čele pak stojí editor hlavní. Od dob, kdy v celé 

redakci stačil jediný editor anebo jeho funkci suploval šéfredaktor, se mediální prostředí 

rozšířilo o tolik zdrojů a tudíž i informací, že je na jejich třídění a ověřování třeba zaměstnat 

editorů mnohem více a práci mezi ně přerozdělit. 

Je krajně neobvyklé, pokud si editor v minulosti neprošel prací řadového redaktora. 

Do určité míry tak jde o seniorní pozici v redakci, kterou můžou vykonávat pouze zkušení 

novináři. Editoři těží z toho, co se za svou profesní dráhu naučili. Očekává se, že znají 

pracovní postupy redaktorů a že s nimi tedy dokážou efektivně komunikovat, radit jim a díky 

svým znalostem je vést k výsledku, který od nich potřebují získat. 

 

3.1 Editor zpravodajského kanálu 
 

V případě televizního zpravodajství má editor další specifické úkoly, které vycházejí 

z audiovizuální povahy média. 

Typická je práce s vysílacím časem. Relace mívá určitou délku, kterou je třeba naplnit 

a zároveň nepřesáhnout. Musí také dopředu uvážit, která místa relace bude možné zkrátit 

v případě nečekaného protáhnutí některé ze zpráv anebo vložení neočekávané důležité 

zprávy přímo do průběhu vysílání. 

Editor hlavně odpovídá za celkovou obsahovou koncepci zpravodajské relace. Pokud 

vynecháme kontinuální zpravodajství a zůstaneme u pravidelných zpravodajských relací, 

editor určuje pořadí příspěvků, jejich délku a formát podle aktuálního konceptu, který 

stanovilo vedení redakce.  
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Takový koncept zpravidla odpovídá na zvyky publika, jeho vkus a také na vysílání 

konkurenčních stanic.27 Ať už je televizní stanice veřejnoprávní nebo komerční, všem jde o co 

nejvyšší sledovanost. Při tvorbě zpravodajských relací je tak nutné vždy myslet na cílové 

publikum a přizpůsobovat mu její obsah i formu. Editor by se tedy měl povznést nad své 

osobní preference a vkus a vcítit se do kůže cílového diváka. 

V neposlední řadě pak musí editor televizního zpravodajství, podobně jako tomu je 

v jiných médiích, hlídat obsah příspěvků a jejich faktickou správnost. Na rozdíl od médií, jako 

je třeba rádio, si musí ještě dávat obzvlášť pozor na obrazovou složku, která má už ze 

samotné biologické podstaty lidského vnímání extrémně dominantní postavení.28 Dbá na to, 

aby komentář i záběry odpovídaly kodexu stanice a zákonům České republiky. Sporné 

případy se většinou projednávají s vedením redakce, nicméně není neobvyklé, že to zrovna 

není třeba z důvodu časové tísně možné, a editor tak musí rozhodnout sám.29 

 

3.2 Obecná úskalí 
 

V případě televizních zpravodajských relací je pro editora naprosto zásadním 

kritériem vysílací čas a stopáž. Souvisí s ním většina jeho práce. Je odpovědný za to, aby byla 

relace dlouhá přesně tak, jak se stanovilo.30 Od toho se odvíjí výběr témat i forma jejich 

zpracování. Nezřídka se stává, že by si relace kvůli dni bohatého na události zasloužila 

prodloužit anebo naopak v případě nedostatku důležitých zpráv zkrátit. V televizi, která má 

pravidelný a dopředu na minuty definovaný program, to není možné. Editor tedy při 

nadbytku hodnotných zpráv musí vybrat ta témata, která shledává nejdůležitějšími a ostatní 

nezpracovávat či je v relaci zmínit jen v krátkosti. V opačném případě pak hledá způsoby, jak 

                                                      
27

 Kolektiv autorů, Zpravodajství v médiích, s. 79: „Na televizní zpravodajství mají vliv i další faktory, jako 
charakter a zaměření televizní stanice, způsob jejího financování, její technické a technologické kapacity a 
vybavení, personální zajištění, síť vlastních zpravodajů doma i v zahraničí, možnost využívat výměnného 
zpravodajství mezinárodních televizních organizací a světových a obrazových agentur, ale i kulturní tradice, 
složení divácké obce, včetně politické situace ve státě.“ 
28

 ŠIKL, Radovan. Zrakové vnímání, s. 12: „Zrak dominuje mezi smysly, jak prozrazují základní biologické 
ukazatele: Plných 70 % z celkového počtu smyslových receptorů člověka se soustřeďuje v očích. Na zpracování 
zrakového podnětu se ještě před dosažením primární zrakové kůry podílí přibližně 1 milion neuronů (např. na 
zpracování sluchového podnětu pouze 30 000 neuronů). Oblasti určené primárně ke zpracování zrakového 
podnětu zabírají až 30 % povrchu mozkové kůry a pokrývají značnou část týlního, temenního a spánkového 
laloku. Zpracování zrakového podnětu je věnováno až 60 % energie mozkové kůry.“ 
29

 Stát se to může, pokud redakci hrozí, že ji konkurence předežene s publikováním důležité nebo nevídané 
zprávy nebo v noci, kdy jsou nadřízení těžko dostupní. 
30

 V případě TV Nova s přesností jednotek až desítky sekund, v případě Událostí ČT s odchylkou maximálně 30 
sekund. 
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stopáž natáhnout, aniž by to relaci uškodilo. Primárním prostředkem, který editorovi slouží 

k plánování relace a udržení její požadované délky, je redakční systém, který dokáže 

orientačně spočítat, jak budou jednotlivé příspěvky a celková relace dlouhá.31 

Tím ale snahy o udržení požadované délky relace nekončí. Problém s příliš dlouhou či 

krátkou stopáží relace editor řeší vcelku logicky i během kompletace příspěvků do 

výsledného celku. Bylo by bláhové si myslet, že redaktoři odevzdají materiál, který přesně 

odpovídá zadané stopáži. Běžně se například stává, že se jim nepodaří v terénu splnit zadání, 

a tak se obrací na editora pro alternativní řešení. Stává se taky, že nasbírají materiálu příliš 

mnoho a sami nedokážou rozhodnout, co vynechat, aby měl příspěvek požadovanou délku. 

Naplánovaná relace se pak může kdykoli reorganizovat, pokud se v průběhu dne 

objeví aktualizace některého z témat, nová důležitější zpráva či výjimečná událost. Editor 

musí průběžně sledovat informační kanály, být připravený na ně reagovat a upravovat podle 

nich stopáž. 

Krize s délkou relace mohou nastat i poté, co je zkompletovaná a má správnou 

stopáž. Mimořádná zpráva může přijít i krátce před začátkem vysílání relace či dokonce 

v jejím průběhu. Přesto relaci není možné o novou zprávu prodloužit a editor tak musí velmi 

rychle určit, kde a jakým způsobem potřebný čas najít. Velmi často může relace začít 

takzvaně přetékat kvůli živému rozhovoru s hostem, který mluví déle, než bylo v plánu. 

Editor by měl mít pro tyto případy s režisérem relace připravené krizové scénáře a už od 

samotného plánování relace dobře vědět, kde ji krátit. 

Alternativní plán by měl mít i pro případ, že bude nutné relaci natáhnout. Mohou se 

vyskytnout třeba problémy se spojením s reportéry anebo s hosty a příspěvek náhle není 

možné zrealizovat. Editor by měl spolu s režisérem mít připravené řešení, jak relaci znovu 

dostat do požadované délky.32 

Editor má odpovědnost za to, aby byl obsah co nejméně právně napadnutelný. Podle 

zákona o rozhlasovém a televizním vysílání sice nese za případné prohřešky ve vysílaném 

obsahu právní odpovědnost vysílatel, je ale na editorovi, aby takovým situacím předcházel. 

Musí proto znát zákony, které s novinářskou profesí a televizním vysíláním souvisejí. Jsou 

                                                      
31

 V Česku je to nejčastěji program Octopus. Používá ho Česká televize, TV Nova i TV Prima. Octopus 
přepočítává psaný text komentářů a vstupů moderátorů se stopáží příspěvků. Dokáže tak na vteřiny 
předpovědět celkovou délku relace. 
32

 Mohou vyslat pokyn moderátorům, aby zvolnili mluvní tempo. Pro závažnější problémy, které přetrvávají 
déle, mívají připravené alternativní příspěvky často nazývané „konzervy“, které lze kdykoli vysílat. 
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jimi hlavně: již zmíněný Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání33, Zákon č. 

40/1995 Sb. o regulaci reklamy, Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, Zákon č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání, Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským (Autorský zákon), Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 2008/65/ES, o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících televizní vysílání, Usnesení Předsednictva ČSR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod, a některá další ustanovení Trestního a Občanského zákoníku. 

Velmi důležitá pak je novela trestního řádu v poskytování informací o trestních řízeních a 

osobách v nich zúčastněných, zvaný Náhubkový zákon34. 

Veškerou právní problematiku a etická úskalí novinářské práce redakce jak pro sebe, 

tak pro veřejnost vymezují ve svých kodexech. Editoři, jako kontroloři zpravodajských 

výstupů redakce tedy musejí tyto mantinely dokonale znát a případné pochybení či 

nedůsledné dodržování pravidel ze strany redaktorů odhalit ještě před zveřejněním jejich 

práce. Kromě nakládání s informacemi ale musejí editoři televizního zpravodajství bedlivě 

hlídat i obrazovou složku připravovaného obsahu. Redaktor může třeba zapomenout 

rozostřit poznávací značku auta či přehlídnout značku nějaké společnosti a nedopatřením jí 

udělat špatnou reklamu.35 Vedle podobných spíše postprodukčních nedostatků se ale editoři 

setkávají i s etickými úskalími, které audiovizuální obsah může mít.36 V případě referování 

                                                      
33

 Zákon č. 231/2001 Sb. v pl. znění, o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
34

 zákon č. 52/2009 Sb 
35

 Televizní noviny z 15. 3. 2018, ilustrační záběry v reportáži o tzv. „šmejdech“: redakce přehlédla značku na 
kuchyňském nádobí a poškodila tak jeho výrobce. Na konci vydání 28. 4. se za to TV Nova omluvila. 
36

 Tato etická úskalí jsou formulována v zákonech České republiky, směrnicích EU a v kodexech televizních 
stanic. Jak ČT tak TV Nova své kodexy mají. ČT ho má veřejně dostupný, TV Nova nikoli a jde o interní materiál. 
Veřejně dohledatelný je pak etický kodex Asociace televizních organizací, jíž jsou obě stanice členy, a který by 
měl být nadřazený jejich kodexům. V této souvislosti jsem měl na mysli hlavně Čl. 4 kodexu ATO o Zákonném 
omezení svobody projevu: 
Reportáž: 
1) nesmí propagovat válku nebo líčit krutá nebo jinak nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich 
zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním, 
2) nesmí podněcovat k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité 
skupině obyvatelstva, 
3) nesmí utvrzovat stereotypní předsudky týkající etnických, náboženských nebo rasových menšin, 
4) nesmí obsahovat pornografii; to ale neznamená, že by nemohla zaznít žádná zmínka o pornografii. Je však 
zakázáno odvysílat pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě, nebo v němž se zobrazuje násilí 
či neúcta k člověku, nebo které zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, 
5) nesmí obsahovat hrubé samoúčelné násilí, 
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o tragédiích, násilí, společenských menšinách či pouhé veřejně činné nebo i nečinné osobě je 

nutné pečlivě zvažovat, které záběry nevysílat, které ano a potažmo v jaké úpravě.37 Editor 

musí mít také na paměti, že se na relaci mohou dívat děti anebo že střihovou skladbou či 

výběrem záběrů lze události významově posouvat. Takové riziko nastává například při 

vybírání pasáže z promluvy politiků. Vytržením různých částí jejich projevu z kontextu je 

možné je znemožnit nebo dokonce jim vložit do úst opak toho, co doopravdy řekli.38 

Případná pochybení ohlašuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a diváci. Pokud 

se prokáže, že, byť nedopatřením, editor pravidla nedodržel, hrozí mu postih od 

zaměstnavatele, třeba v podobě ztráty pracovního místa.39 Není neobvyklé, že je na 

vysílatele podána žaloba například za pomluvu ve zpravodajské relaci. Editor pak většinou 

stane před soudem jako svědek, který má vysvětlit, jak s napadeným příspěvkem nakládal.40 

 

3.3 Aktuální trendy 
 

Současnou práci editorů ovlivňují stejně jako v minulosti nové technologie, měnící se 

reportážní formáty a postupy a trendy ve společnosti. Vedení redakcí se snaží tyto trendy a 

inovace sledovat a využívat je, aby si udrželi svou pozici v dnešním dynamickém a 

konkurenčním prostředí. V poslední době tak třeba stále častěji vídáme záběry z kamer typu 

GoPro, dronů anebo mobilních technologií. Bývá to běžně editor, kdo redaktorovi zadává, 

aby při tvorbě příspěvku tyto technologie použil. Je také velmi běžné, že se ve zpravodajství 

čerpá jak tematicky, tak obrazově ze sociálních sítí, atd. 

Stejně, jako tomu bylo v minulosti, nabídka informačních zdrojů se stále rozšiřuje. 

Editoři by v poslední době měli kontrolovat také kanály, jako je twitter a jiné sociální sítě. 

Pokud jsou redakce úspěšné a chtějí efektivně ze stále širšího spektra médií čerpat, mají 

                                                                                                                                                                      
6) nesmí bezdůvodně zobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení 
způsobem snižujícím lidskou důstojnost. Bezdůvodným zobrazením však není takové zobrazení, které je 
vzhledem ke společensky závažné příčině ve veřejném zájmu.  
37

 Jednou z možných úprav potenciálně nevhodného obrazu, je zamlžení či tzv. „rozkostičkování“ části záběru. 
Tyto metody se běžně používají pro skrytí brutálního obsahu či tváří aktérů události, které nelze zveřejnit. 
38

 V roce 1998 Český rozhlas odvysílal zavádějící výpověď neúspěšné kandidátky do Senátu Jiřiny Jiráskové, 
která k vítězství Václava Fišera řekla: „Je to vítězství soukromého kapitálu, což je dobře.“ Tehdejší redaktor 
Ondřej Kopa nicméně vybral pouze první část souvětí, čímž naprosto změnil smysl a vyznění její výpovědi a 
musel se následně omluvit. Podobná situace může nastat i v televizi. 
39

 V roce 2014 vedení České televize degradovalo editora za pochybení. Celá zpráva je dostupná na: 
https://zpravy.idnes.cz/ct-potresta-editora-ktery-vystrihl-bakalovo-jmeno-z-vyjadreni-zemana-1k6-
/domaci.aspx?c=A141211_185357_domaci_fer 
40

 Podle Daniela Pavlíka z ČT se to stává přibližně třikrát do roka. 
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tendence rozšiřovat svůj personál, mezi nějž práci přerozdělí. Přibývají tedy další editoři. 

V poslední době se tak objevují třeba noví editoři obsahu sociálních sítí či editoři, kteří se 

starají o zajištění specifických příspěvků, jako je třeba grafika. 

Velkou očekávanou právní novinkou, která do určité míry ovlivnila práci novinářů 

včetně editorů, je směrnice GDPR (General Data Protection Regulation), která v Česku 

vstoupila v platnost 25. 5. 2018.41 Jde o legislativu Evropské unie, která má výrazně zvýšit 

ochranu osobních dat občanů. Obecně tak lze pozorovat, že tlak na právní ochranu občanů 

roste. Se stále se zvyšujícími se nároky na znalost práv a zákonů se tak může stát, že editory 

v redakcích doplní i právní editoři – profesionální právníci, kteří se budou starat pouze 

o právní nezávadnost zpravodajského obsahu. 

Televizní zpravodajství musí reagovat na měnící se návyky diváka a způsoby, jakým 

konzumuje zpravodajský obsah. Televizi jako celospolečensky hlavní zpravodajské platformě 

konkuruje internet. Informace lze získávat jinde a rychleji a díky síťovým digitálním médiím i 

jinak, než to dělala masová média. Jedním ze zásadních rozdílů mezi síťovými médii, běžně 

nazývanými jako novými, a masovými médii včetně televize, je interakce a stírající se rozdíly 

mezi konzumenty a producenty mediálních obsahů.42 Na internetu už lidé nejsou odkázaní 

pouze na pasivní příjem informací, který je pro masová média typický, ale mohou dokonce 

v reálném čase do mediálních obsahů zasahovat anebo je rovnou i vytvářet. Televize tak 

musely na tento trend ve společnosti zareagovat větším zapojením diváků do vysílání. 

Jedním ze způsobů, jak toho celá řada televizních stanic docílila, bylo vytvoření aplikace pro 

mobilní zařízení, díky které může kdokoli pořizovat zpravodajský obsah a nabízet ho do 

vysílání takřka jako řádný reportér. Takovou aplikaci provozuje po vzoru západních 

televizních stanic i Česká televize pod názvem iReportér a jsou případy, kdy editoři materiály 

od tzv. iReportérů zařazují do relace.  

Dalším trendem je pak postupné slábnutí vlivu režisérů na finální podobě relace. 

Velkou část jejich úkolů přebírají editoři a další pracovníci. Jako příklad můžeme uvést 

příchod obrazových editorů, kteří řídí vizuální doprovod ve studiu, a dramaturgů, kteří se 

starají o vystupování a chování moderátorů během relace. Z režisérů se stává jakýsi operátor 

nebo dispečer, který propojuje a odbavuje dílčí části příspěvků, jako jsou živé vstupy 

redaktorů a hostů podle scénáře, a který má stále menší vliv na výslednou podobu relace. 

                                                      
41

Reakce České televize na příchod GDPR je dostupná na: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/ 
42

 MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR, s. 72 
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4. Specifika profese editorů hlavních zpravodajských relací České 
televize a TV Nova 
 

 Dnes veřejnoprávní Česká televize a nejsledovanější soukromá TV Nova mají za sebou 

odlišnou historii, financování a diváckou základnu hlavních zpravodajských relací. Organizace 

redakcí je proto odlišná, včetně úkolů editorů. Na bázi přímého pozorování jejich práce a 

rozhovorů jsem tedy měl možnost popsat konkrétní pracovní postupy a určit rozdíly mezi 

funkcemi editorů v České televizi a v TV Nova. 

 

4.1 Specifika profese v České televizi 
 

Ve zpravodajství České televize platí vzestupná hierarchie. Redaktoři odpovídají 

vedoucím jednotlivých redakcí a ti zase hlavnímu editorovi, který má veškerou odpovědnost 

za připravovanou zpravodajskou relaci. Vybírá témata z nabídek jednotlivých redakcí, určuje 

skladbu relace a formáty příspěvků. Upřednostňuje ta témata, ve kterých shledává 

veřejnoprávní aspekt či která jde zpracovat tak, aby veřejnoprávní aspekt získala.43 

Svůj plán prezentuje na ranní poradě šéfredaktorovi a vedoucímu zpravodajství a 

upravuje ho dle jejich případných poznámek. Odsouhlasený plán poté konzultuje s reportéry 

a probírá s nimi, jak má jejich příspěvek vypadat. V průběhu jejich tvorby pak kontroluje 

vývoj událostí pro případnou aktualizaci, telefonicky udržuje s reportéry kontakt a sleduje, 

jak ve své práci postupují. Plnění plánu pak shrnuje na odpolední poradě. Pokud se setká 

s materiálem, u něhož je sporné, zdali je v souladu se zákony či Kodexem a Statutem ČT, 

konzultuje ho s šéfredaktorem. V nejzávažnějších případech svolává mimořádnou poradu 

s vedením redakce, kde o rozhodnutí hlasují. 

Kontroluje texty komentářů redaktorů z pohledu zadání, faktické správnosti a 

z pohledu zákonů, Kodexu a Statutu ČT. Pokud jsou v pořádku, dá jim povolení příspěvek 

namluvit. Aby vše stihnul, zahraniční zprávy kontroluje editor zahraniční, kulturu a regiony 

pak editor regionů. Hlavní editor dohlíží také na faktickou stránku textů moderátorů a na 

přání obrazového editora konzultuje materiály, které se za nimi mají ve studiu pouštět.  

                                                      
43

 Veřejnoprávní aspekt popisuje Kodex a Statut ČT: V souhrnu lze říct, že prioritu mají ty informace, které mají 
celospolečenský význam či, které by širší společnost měla, anebo chtěla znát. Nemělo by se přitom zapomínat 
na menšiny ve společnosti. U specifických úzce zaměřených témat se pak hledají souvislosti, díky kterým 
získávají širší společenský dopad. 
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Před vysíláním si scénář prochází s režisérem relace. Definují si její riziková místa a 

určují si způsoby, jak budou postupovat v případě selhání. Během vysílání je pak hlavní editor 

přítomen v režii, kde může zasahovat do scénáře v případě, že relace ještě není kompletní či 

je nutné ji reorganizovat. Jeho úlohu v redakci přebírá regionální editor. 

Hlavní večerní zpravodajská relace České televize začíná v 19 hodin a trvá až 48 

minut. V porovnání s ostatními tuzemskými stanicemi je až o 25 minut delší.44 Dlouhá je i 

v porovnání s veřejnoprávními stanicemi mnohem větších států, kde bývá logicky více 

událostí.45 Editor tak mívá nelehký úkol ji naplnit tak, aby udržela pozornost diváků, a ještě 

splňovala náležitosti, které by měly Události České televize mít. Jedním z kritérií je, že by do 

relace měl zakomponovat příspěvky ze všech rubrik. Musí se tedy snažit do relace vložit 

příspěvek ze sociálních sítí, i když se na nich třeba nic zásadního nestalo. Vybere tak co 

nejméně nudné téma, nechá ho zpracovat krátkou formou, aby u diváků ztratil co nejméně 

pozornosti, a pokračuje zajímavější zprávou.  

Další typickou věcí pro Události bývá důraz na domácí politické aktuality. Zpravidla 

domácí politické dění bývá jednou z hlavních zpráv, nezřídka tzv. otvírákem (prvním 

příspěvkem relace). Podle editora Daniela Pavlíka může být politika otvírákem až 70 % 

Událostí. Jiná témata mají teprve přednost, pokud se v domácí politice nic nestalo anebo 

pokud byla jiná událost označena za opravdu výjimečnou. Zkrátka editoři ČT vědí, že diváci 

Událostí domácí politiku vyžadují a jsou zvyklí, že bývá na začátku relace.  

Pokud jim ale naservírují všechny headlineové zprávy hned, riskují, že diváci po 

několika minutách přepnou na konkurenční stanici, zejména pak na TV Nova, jejíž hlavní 

zpravodajský blok Televizní noviny začíná půl hodiny po začátku Událostí na ČT. 

Nejatraktivnější příspěvky tedy editor ČT neřadí všechny za sebe hned na začátek relace, 

nýbrž je prokládá i méně závažnými zprávami, aby střídal rubriky a formáty příspěvků a divák 

si na to nejdůležitější musel i počkat. Důležité zprávy tedy přicházejí ve vlnách a stále 

různorodější jsou i jednotlivé formáty příspěvků, aby se divákova pozornost stále 

stimulovala. Podle editora Daniela Pavlíka se tak relace kvůli důrazu na udržení pozornosti 

čím dál tím víc fragmentuje.  

                                                      
44

 Počítáno bez reklamy. Televizní noviny TV Nova mají s reklamou okolo 39 minut, zprávy FTV Prima okolo 27 
minut 
45

 BBC News at six mají 30 minut, hlavní zpravodajská relace veřejnoprávní německé ZDF má 20 minut, France 2 
mezi 30-41 minutami 
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Důležitým milníkem v Událostech je pak Téma dne, které začíná krátce před půl 

osmou, tedy v čas, kdy na TV Nova běží reklamy před začátkem její hlavní večerní 

zpravodajské relace. Diváci TV Nova v tento čas běžně přepínají na ostatní stanice. Téma dne 

má za úkol tyto diváky spolu s diváky Událostí upoutat a odradit je od přepnutí na začínající 

Televizní noviny TV Nova. Spolu s tzv. otvírákem (první zprávou relace) je tématu dne 

věnována největší péče. Téma dne tak má dokonce svého speciálního editora. Trvá mezi pěti 

až osmi minutami. Hlavní editor Událostí tak má za úkol rozdělit stopáž relace na dva přesně 

dlouhé celky, mezi které se Téma včlení. 

Editor také před odpolední poradou vybírá tři připravované zprávy, které se zpracují 

jako upoutávka na večerní Události. Zpravidla tedy vybírá ty, které pravděpodobně do večera 

nečeká žádný zásadní vývoj. Vyhýbá se poté také těm zprávám, které jsou atraktivní a České 

televizi se je podařilo jaké jediné zachytit. Konkurence by je totiž kvůli upoutávce mohla 

zaregistrovat a do večerní relace také zpracovat. 

 

4.2 Specifika profese v TV Nova 
 

V TV Nova je hierarchie editorů odlišná. Práci, kterou v České televizi plní hlavní 

editor, tam mají mezi sebe rozdělenou tři osoby. Jsou jimi editor obsahu (textový editor), 

desk administrátor (jakýsi koordinátor plnění plánu) a producent (obrazový editor). Tento 

model vychází z amerického stylu přípravy a vysílání zpravodajských relací a také z nutnosti 

mít početnější tým, který si poradí s přípravou hned několika zpravodajských relací (ranní, 

polední, odpolední, večerní a noční Televizní noviny). Všichni spolu sedí u jednoho stolu, aby 

mohli efektivně komunikovat a spolupracovat. Podle editora Romana Milera se jedná 

o model, který v TV Nova začal fungovat v roce 2013 s příchodem Adriana Sarbu do čela 

mediální skupiny CME, jež TV Novu vlastní. Do té doby tyto funkce zastával jeden člověk. 

Editor Roman Miler, který za svou kariéru zažil pozici editora v ČT, TV Prima a nyní TV Nova 

tvrdí, že v TV Nova je editování zpravodajských relací kolektivní prací. Pokud někdo 

z editorské trojice odhalí zásadnější problém mediálního sdělení, ať už etický nebo formální, 

snaží se ho vyřešit společně. Pokud je příspěvek sporný z právního hlediska, volají o radu 

právníkovi. 

Editor obsahu má kontrolní funkci z pohledu faktické správnosti textového obsahu 

relace a upravuje jeho styl. Poté dává redaktorům svolení svůj příspěvek namluvit, načež 
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výsledek posílá ke kontrole producentovi. V průběhu dne hlídá vývoj událostí. V případě, že 

je producent či desk administrátor nepřítomen, přebírá jejich povinnosti. Stává se to 

zejména v okamžiku, kdy je producent během vysílání relace v režii a je nutné finálně 

zkontrolovat příspěvky, které do redakce dorazily opožděně po začátku vysílání. 

Sběr témat má na starosti desk administrátor a po jejich výběru dohlíží na jejich 

výrobu. Pokud jsou reportéři v terénu, tak s nimi telefonicky komunikuje a vede je k tomu, 

aby téma zpracovali dle plánu a zadaného formátu. Výstižnější by tedy pro něj mohlo být 

označení koordinátor. 

Skladbu relace a formáty příspěvků určuje producent, který později celou relaci 

kompletuje a kontroluje. Při kontrole si všímá hlavně obrazové složky příspěvků a dbá na to, 

aby dosahovaly určitých obrazových a střihových kvalit. Jeho výsadou je znalost filmových 

postupů, což potvrzuje i fakt, že producenti za sebou mívají vedle novinářské kariéry i 

zkušenosti od filmu.46 Je to producent, kdo musí každý příspěvek před jeho vysíláním 

schválit. Pokud vyhodnotí, že příspěvek jeho kritériím nevyhovuje, má výsadu ho z relace 

vyřadit.  

Obrazové vyjadřovací prostředky jsou tedy v TV Nova tou nejdůležitější složkou 

zpravodajského příspěvku. Stejně, jako to dokáže kinematografie, obrazem se snaží upoutat 

a hlavně vyprávět. Podle Antonína Rychteckého musí mít příspěvek dynamiku, bez ohledu na 

to, o jaké téma jde. Pokud je vizuálně chudé, což je typické třeba pro politická témata, 

obrazovými a dalšími výrazovými prostředky se ho snaží zatraktivnit. Takové praktiky přitom 

do určité míry odporují definici audiovizuálního zpravodajského příspěvku a jsou typické 

spíše pro publicistické žánry. 

Při vysílání relace je producent přítomný v režii, kde dohlíží na její plynulé odbavení a 

reaguje na případné změny ve scénáři. S režisérem scénář předem neprochází. V případě 

problémů se řídí zavedenými postupy. Pokud je například nutné vyplnit čas, mají 

připravených několik záložních příspěvků, které jsou aktuální po delší časové období. 

V redakcích se nazývají konzervy. Připravení jsou i pro případ, že relaci najednou nebude 

možné odvysílat nebo dokončit. V takový okamžik zapnou záložní sadu příspěvků, které 

poskytnou patnáctiminutovou časovou výplň, aby se problém stihl vyřešit. V případě selhání 

redakčního systému je mají připravené i na kazetě. Pokud je selhání natolik rozsáhlé, že nelze 

                                                      
46

 Případ producenta Antonína Rychteckého. 
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vysílat ze studia, producent vydá pokyn do vysílacího centra, kde mají také svou zálohu na 

cca 25 minut.47  

Všichni tři jmenovaní, tedy textový editor, koordinátor a producent, se na ranní 

poradě spolu s vedoucím zpravodajství podílejí na výběru témat z nabídky. Většinu témat do 

relace vybírají podle podobných kritérií, jako například Česká televize. Odlišují se ale poté 

jejich zpracováním a namícháním v relaci. Podle producenta Antonína Rychteckého se dá i 

nudné téma zpracovat atraktivním způsobem. Složité zase tak, aby tomu každý porozuměl. 

Při skládání příspěvků do relace se pak řídí jednoduchým pravidlem: má být nepředvídatelná. 

Divák by nikdy neměl dopředu uhádnout, jaké téma bude zrovna následovat. Skladbě relace 

pak říkají „sendvič“, což má vystihovat různorodost témat a jejich posloupnost. 

Při tvorbě relace pak absolutně neberou ohled na konkurenci, ať už co se výběru 

témat týče, forem příspěvků nebo vysílacího času. Jediné, na co při skladbě relace musí brát 

v potaz, je reklamní blok, který do ní musí umístit a přitom co nejméně ohrozit její kontinuitu 

a sledovanost. Zpravidla ji tedy umisťuje do pozdější části Televizních novin před atraktivní 

příspěvek. 

 

                                                      
47

 z rozhovoru s editorem a producentem TV Nova, Romanem Milerem a Antonínem Rychteckým 
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5. Týdenní analýza hlavních zpravodajských relací České televize a TV 
Nova 

 

Editoři tedy mají zásadní vliv na podobu zpravodajských relací. Na týdenním vzorku 

hlavních zpravodajských relací, v případě České televize Událostí, v případě TV Nova 

Televizních novin, budu analyzovat, jak editoři obou kanálů relace stavějí, a jaké postupy a 

témata využívají pro naplnění jejich  koncepce. Lze tedy předpokládat, že editoři 

veřejnoprávní České televize budou oproti soukromé TV Nova dávat menší prostor zábavě, a 

to jak ve výběru témat, tak v jejich zpracování. 

 Opominu přitom reklamy, upoutávky a jingly, neboť jejich forma, délka a přítomnost 

v relacích udává vedení stanice a jediné, na co mají editoři omezený vliv, je pozice v relaci.48 

Při zkoumání práce editora je relevantní, jak nakládají se zpravodajským obsahem, a to, 

jakým tématům dávají přednost, jak je za sebe řadí a do určité míry i jakým způsobem jsou 

zpracované. 

 

5.1 Výběr témat 
 

 Hlavním měřítkem důležitosti tématu je množství vysílacího času, který ji je editor, 

potažmo vedení redakce, ochotný věnovat. Na týdnu od pondělí 23. 4. 2018 do neděle 29. 4. 

2018 jsem tedy udělal kvantitativní obsahovou analýzu, ze které vyplývá, kolik času editoři 

pro jednotlivé události a témata vyčlenili. Vzhledem k tomu, že Události ČT jsou oproti 

Televizním novinám TV Nova delší, časové údaje jsem převedl na procenta z celkového času, 

který měli editoři zpravodajským obsahem naplnit. Příspěvky jsou v této analýze podle 

obsahu a vyznění zařazeny do 16 kategorií, a to: politika, domácí, zahraniční, regiony, 

doprava, krimi, kultura, sociální sítě, ekonomika, kuriozity, zvířátka, sport, náboženství, věda, 

historie a jiné. 

 Ze záznamu analýzy a výsledných grafů 1 a 2 je patrné, kterým tématům (rubrikám) 

dávají editoři České televize a TV Nova přednost. Do určité míry respektují zaměření stanic. 

Zatímco u ČT dominují témata s veřejnoprávním aspektem, tedy které mají co možná 

největší dopad na společnost, v Televizních novinách TV Nova se pravidelně setkáváme se 

zprávami, které tuto hodnotu postrádají a mají schopnost spíše ohromit či pobavit. Typická 

                                                      
48

 Jak bylo zmíněno výše, producent Televizních novin komponuje do relace reklamní blok. 
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je pro to rubrika krimi, ve které se dozvídáme novinky o loupežných přepadeních, 

chladnokrevných vraždách, znásilněních a případně následných soudních procesech. Pro 

běžného diváka takové zprávy nemají nijak vysokou informační hodnotu a představují spíše 

zábavu v podobě emocí, které podobné zprávy vyvolávají. Dalšími rubrikami, které mají 

malou informační hodnotu pro společnost, ale zato silný emoční náboj, jsou také zprávy 

o tragických nehodách a novinky a kuriozity ze světa zvířat, které jsou běžnou tečkou 

Televizních novin. Jen samotná rubrika krimi a zvířátka zabírají více než desetinu stopáže 

hlavní zpravodajské relace TV Nova. 

 Editoři Událostí ani editoři Televizních novin neopomíjeli zařazovat témata, které jsou 

pro masovou společnost důležitá. V relacích zazněly všechny zásadní události, který týden 

přinesl. Ty nejdůležitější se objevily ve výběru zpráv obou stanic.49 TV Nova si nicméně 

v relaci vždy najde místo na nějaká témata, které jsem charakterizoval v předešlém odstavci. 

Mediální experti takovýto přístup, kdy zpravodajské hodnoty ustupují zábavě a tedy honbou 

za divákovou pozorností, nazývají infotainmentem, tedy směsicí zpravodajství a zábavy.50 

 

 

Graf č. 1: Procentuální zastoupení jednotlivých tematických okruhů v celkové týdenní stopáži 

Událostí ČT 

                                                      
49

 viz analýza v příloze 
50

 termín infotainment je složenina anglických slov „information“ (informace) a „entertainment“ (zábava).  
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Graf č. 2: : Procentuální zastoupení jednotlivých tematických okruhů v celkové týdenní stopáži 

Televizních novin TV Nova 

 

5.2 Scénáře relace 
 

 Pro formu Televizních novin je velmi trefné označení sendvič, jak ji mnozí z branže 

nazývají. Nejenže je v nich vždy od něčeho trochu, co se závažnosti a vyznění události týče, 

ale vše se také rychle střídá. Editoři Televizních novin tedy dávkují informace postupně a do 

určité míry nahodile. Snad jediné, co mívá své pevné místo v relaci, bývá odlehčená tečka na 

jejím konci v podobě kuriozity či zprávy z říše zvířat a poté bloky několika krátkých čtených 

zpráv, které velmi často rozdělují relaci na třetiny. 

 Zatímco otvírák Událostí ČT se dá do určité míry i předpovídat – jak tvrdí editor 

Daniel Pavlík, povětšinou je to vývoj v domácí politice, popřípadě zpráva s velkou důležitostí 

pro společnost – Televizní noviny se na začátku běžně věnují i tématům, která nesplňují řadu 

kritérií zpravodajských hodnot. Kupříkladu otvírák dne 26. 4. 2018 se věnoval pylu a 

alergikům. Šlo přitom o den, kdy se uskutečnila plánovaná schůzka korejských lídrů, jejíž 

pozitivní výsledek znamenal do jisté míry nečekaný obrat v dlouholetém konfliktu, který 

ohrožoval prakticky celý svět. Editoři Televizních novin korejský summit do relace zařadili, 

nicméně až do druhé poloviny v podobě jedné standardně dlouhé zprávy na necelé dvě 
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minuty. Na rozdíl od Událostí ČT, jejichž priority jasně definuje veřejnoprávní rámec, se 

v Televizních novinách hledají pravidla velmi obtížně, což potvrdil producent Antonín 

Rychtecký svým tvrzením, že se zpravodajské relace TV Nova záměrně vyznačují 

nepředvídatelností. 

V Událostech České televize je jednodušší odhalit opakující se skladebné vzorce. Po 

otvíráku zpracovaném zpravidla formou tematického bloku následují další zpravodajsky 

bohaté zprávy, které jsou prokládané kratšími čtenými zprávami, přičemž je patrné střídání 

rubrik. Po tématu dne následuje závěrečná část relace, kde mohou převažovat méně závažné 

události. Zprávy z regionů, které významněji nepřesahují svou lokaci, zprávy z kultury či 

témata ze sociálních sítí se zpravidla objevují ke konci relace. Ve vybraném týdnu se kultura 

v závěrečné části Událostí neobjevila pouze ve dvou vydáních. V případě sociálních sítí se to 

stalo jen jednou. 

Hlavním pilířem Událostí ČT jsou čtené zprávy do 30 vteřin a reportážní nebo 

rozšířené zprávy se stopáží kolem 140 sekund. Na rozdíl od TV Nova, kde se stopáž zpráv 

odchyluje od normy jen zřídka, se na ČT běžně setkáme i s delšími nebo kratšími zprávami 

podle potřeby editora či informačního potenciálu tématu. 

 

5.3 Formáty příspěvků 
 

Editoři Televizních novin využívají v základu čtyři zpravodajské útvary: reportážní 

nebo rozšířenou zprávu se stopáží okolo 100 vteřin, krátkou čtenou zprávu do 30 sekund 

(předtočená redaktorem), živý vstup okolo minuty a televizní zpravodajský rozhovor. 

Ojediněle se objevuje host ve studiu v rámci tematického bloku. Tematické bloky, kdy se 

jedno téma rozvíjí několika na sebe navazujícími reportážemi a jinými příspěvky, jako živými 

vstupy moderátorů a redaktorů, se v hlavní zpravodajské relaci TV Nova vyskytují často 

(v analyzovaném týdnu celkem jedenáctkrát), na rozdíl od Událostí ČT ale není pravidlem, že 

by se s nimi relace otevírala. Zároveň nebývají také tak rozsáhlé – jen vzácně se skládají z více 

než tří segmentů. 

 Právě tematické bloky jsou nedílnou součástí Událostí ČT. Editoři je využívají zejména 

pro otvíráky – tedy první a nejdůležitější zprávu, které jsou ochotní věnovat nejvíce času a 

které se chtějí věnovat nejvíce do hloubky a pomocí různých formátů tak divákovi 

poskytnout komplexní sdělení. Nejenže střídání formátů příspěvků a hlasů vystupujících 
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udržuje divákovu pozornost, editorovi ale také dává možnost, jak jedním tématem zaplnit 

více vysílacího času (například 27. 4. 2018 editor na tematický blok o summitu na korejském 

poloostrově vyčlenil přes 14 minut, tedy zhruba třetinu času vyhrazeného pro zpravodajská 

sdělení). Tematický blok se většinou skládá z úvodu ve studiu, následné reportáže a 

moderátor poté předává slovo reportérovi či hostovi. Běžně následují další příspěvky, které 

téma rozšiřují o kontext a další podrobnosti, jako jsou například názorná čísla v grafice. 

Tematické bloky někdy hraničí s publicistikou. Jako příklad lze uvést třeba více než 

dvouminutový příspěvek o Čechoslovácích v Korejské válce v rámci bloku o summitu 

korejských lídrů. Aktuální dění na korejském poloostrově tedy rozvíjel jen minimálně. Přesto 

je přesah do publicistiky jev, který se v Událostech vyskytuje prakticky každý den, a to 

v Tématu dne. Očividné to bylo hlavně 28. 4., kdy Téma dne referovalo o události Den české 

železnice. Šlo o velmi lokální akci, která byla atraktivní spíše díky starým lokomotivám, než 

pro důležité aktuální informace. Odklon od zpravodajství do tematicky i formálně 

svobodnější publicistiky Tématu dne odpovídá záměru ČT zatraktivnit dlouhou relaci a 

odradit diváky od přepnutí na zpravodajské relace konkurenčních stanic. V tomto ohledu lze 

říct, že Události České televize infotainment využívají také. 

  

5.4 Prvky zábavy 
 

Právě prvky infotainmentu a prolínání zpravodajství s publicistikou je patrné v obou 

zpravodajských relacích. Jan Motal a kolektiv to v knize Nové trendy v médiích II z roku 2012 

označuje za typický rys pro televizi po nástupu internetu, jako primárního zdroje informací.51 

Podle něj musely televize do svého zpravodajství přidat zážitkový prvek. Veřejnoprávní 

stanice, která má přinášet seriózní informace o nejdůležitějších událostech zasahujících 

životy lidí, toho tak může docílit spíše profesionálně zpracovanými reportážemi s důrazem na 

příběh a hlavně komplexním zpracováním témat přesahujícím až do publicistiky. Právě proto 

je důležitým tématům ochotna věnovat i třetinu vysílacího času. Události jsou bohaté na 

přímé vstupy a vyjádření hostů, jejich tvůrci mají zájem diváky co nejvíce zapojovat 

v reálném čase do dění, což ještě donedávna nová digitální média využívala jen omezeně. 

Oproti editorům veřejnoprávní České televize mají jejich kolegové ze soukromé TV 

Nova se zážitky a s infotainmentem volnější ruce. Nejen že také využívají tematické bloky a 
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 MOTAL Jan a kolektiv. Nové trendy v médiích II, Rozhlas a televize, s. 176 
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živé vstupy, ale vůbec se nebrání stylizovat i samotné reportáže. Publicistické postupy, 

včetně těch vysoce subjektivních, si editoři v čele s producenty žádají, neboť naplňují 

požadavek dynamičnosti a poutavosti vedoucí právě k zážitkům a infotainmentu. Stává se, že 

reportáže Televizních novin záměrně obsahují audiovizuální postupy typické dokonce pro 

autorský film, které ve veřejnoprávním zpravodajství nepřipadají v úvahu. Jsou jimi třeba 

několikavteřinové sledy ilustračních záběrů, kde komentář ustupuje hudebnímu podkresu, 

inscenované záběry nebo i vkládání triků do obrazu. Reportáž Televizních novin, která je 

bohatá na tyto postupy, je příspěvek z neděle 29. 4. „ČSÚ se připravuje na sčítání 

obyvatelstva“, ve které reportér v doprovodu ústřední znělky Hvězdných válek na kameru 

šermuje v postprodukci dodělaným světelným mečem. Kuriózní sdělení, že při příštím sčítání 

obyvatelstva, které se má uskutečnit zhruba za 3 roky, už nebudou mít vtipálci možnost jako 

vyznání uvést „Jedi“, tak bylo zvýrazněno zábavnými audiovizuálními prvky. 

Editoři obou stanic tedy do zpravodajských relací záměrně zapojují prvky zábavy. 

Nezapomínejme ale, že stále mluvíme pouze o scénáři a obsahu příspěvků, tedy 

proměnných, které ovlivňují samotní editoři. Ač nemusí být infotainment výrazný v těchto 

oblastech, může prýštit ze zbylých složek, které zpravodajskou relaci spoluutvářejí, jako je 

dramaturgie chování moderátorů a celková podoba studia. Zrovna v tomto ohledu lze 

podotknout, že virtuální studio, dynamický střih, pohyb kamer a časté přesuny a pohyby 

moderátorů Událostí útočí na divákovu pozornost mnohem více, než Televizní noviny se 

svým jednoduchým moderátorským pultem. 

 



  

 - 26 - 

Závěr 
 
 Editor má v současné době sice zásadní, ale do určité míry také omezený vliv na 

výslednou podobu zpravodajské relace jako celku. Při sledování vývoje profese od počátku 

do současnosti tak můžeme pozorovat dva relativně protichůdné trendy. Funkce, kterou 

dnes nazýváme editorem, začala existovat postupným nabalováním úkolů, které předtím 

vykonávalo několik lidí, pod jednu autoritu. Množství odpovědnosti a tedy i vlivu, který 

editor jako jednotlivec na relaci měl, nabylo svého vrcholu zhruba v devadesátých letech. 

Oproti dnešku tenkrát byly relace jak České televize, tak v TV Nova zpracované jednodušeji a 

na starosti je měl v obou stanicích pouze jeden editor. Od té doby ale přibylo tolik nových 

úkolů, že pro jejich splnění se týmy musely rozrůst o další pracovníky včetně editorů, kteří 

mají v redakční hierarchii podobně vysoce postavení. Vliv na podobu relace jako by se 

rozdrobil mezi více lidí. Může za to vývoj v mediální sféře a společnosti, která už televizní 

zpravodajství nesleduje jen z lačnosti po informacích. V době informační přesycenosti je 

nutné o pozornost diváků bojovat všemi možnými prostředky, které už jediný editor nemůže 

pojmout.  

Přitom už teď lze s určitostí říct, že tento trend nebude mít dlouhého trvání a 

pravděpodobně se dokonce obrátí zpátky k omezování počtu pracovníků, kteří se na 

přípravě relace podílejí. Může se tak stát, že v budoucnu bude na relaci znovu pracovat 

jediný editor. Funkci hlavní zpravodajské platformy totiž přebírají nová síťová média a 

vzhledem k tomu, že zpravodajství je jednou z nejdražších aktivit, které se televizní stanice 

může věnovat, při poklesu jeho sledovanosti nebudou početné redakce a speciální editoři 

ekonomicky udržitelní. Těžko říct jak se v této souvislosti funkce editora a samotné televizní 

zpravodajské relace promění. Už teď je ale jasné, že televizi jako médium čeká nelehká 

výzva, a to až lidi starší generace nahradí mladí, kteří běžně ani televizi nevlastní a veškeré 

mediální obsahy konzumuje online.52 

                                                      
52 Výzkum ČT měření sledovanosti za rok 2017. Podle výzkumu ČT měření sledovanosti bylo 
loni více než polovina diváků hlavních zpravodajských relací starších 50 let. V případě 
Událostí ČT šlo až o necelých 70 % a v případě Televizních novin TV Nova o 57 %. Mladých do 
34 let se koukalo jen 6 a 11 %.  
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Summary 

Thus, the editor has a crucial, but to a certain extent, limited influence on the 

resulting form of the news session as a whole. When observing the development of the 

profession from the beginning to the present day, we can distinguish two relatively 

contradictory trends. The function, that today we call editor, began to exist by gradually 

loading the tasks previously performed by several people under one authority. The amount 

of responsibility influence, that individual editors had on the newscast, gained its peak in the 

1990s. News sessions in both Czech TV and TV Nova were relatively simple and they were 

run by a single editor. Since then, however, there have been so many new challenges that 

the teams have had to grow in order to meet them, including other editors who have a high 

ranking in the editorial hierarchy. The impact on the appearance of the session started to be 

devided among more people. It is due to the development in the media sector and society 

that does not follow television news just from the fervor of information. At the time of 

informational owerflow, it is necessary to fight for the attention of the audience with all 

possible means that a single editor can not handle. 

At this point, it can be said with certainty that this trend will not last long and is likely 

to turn back to reducing the number of staff involved in the preparation of newscast. It may 

happen again that in the future only one editor will be working on the session. The role of 

the main news platform is being taken by new media, and since news coverage is one of the 

most expensive activities a TV station can devote to, a decline in its audience will result in 

reduction in staff including special editors. Simply it will not be economically viable. It is hard 

to tell how the profession of main editor and the television newscast itself will change. Yet it 

is clear that TV as a medium will be facing a difficult challenge as the older generation will 

soon be changed by young people who frequently do not even own a television and 

consume all media content online.  
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