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Anotace
Bakalářská práce se zabývá prvním rokem vysílání publicistického pořadu Věda 24.
Je rozdělena na dvě hlavní části, na teoretickou a praktickou. Těžištěm zájmu této práce je
vědecký týdeník Věda 24, který začala vysílat Česká televize v září 2016. V první části textu je
popsán teoretický kontext pořadu, zabývám se zde především historií české publicistiky
s důrazem na publicistiku televizní s obdobnou vědeckou tematikou. Práce dále vymezuje
základní specifika zkoumaného pořadu a metodologii jeho výzkumu. Autorka při zkoumání
pořadu Věda 24 aplikuje znalosti vymezené v první části bakalářské práce a také informace
načerpané z rozhovoru s dramaturgyní pořadu Věda 24. Jádrem práce bude také rozbor pořadu,
autorka se zaměří na to, jak pořad vznikal, vývoj pořadu, soustředí se zejména na aspekty
realizace vědeckého týdeníku. Praktická část sestává z kvantitativní analýzy tematické agendy
pořadu tak, jak ji kanál ČT24 předkládal televizním divákům v roce 2016. Představuje hlavní
témata pořadu a zároveň ukazuje zastoupení okruhů hlavních témat v jeho vysílání. Na základě
výsledků analýzy je následně zmapováno, jakým způsobem Věda 24 v současnosti plní svou
úlohu kvalitního vědeckého týdeníku a zda ve všech směrech nabízí vyvážený obsah.

Annotation
This bachelor thesis focuses on the first year of a current affairs TV programme called Věda 24
(Science 24) and the wider theoretical background of television journalism. It has two main
parts, theoretical and practical. The first part describes theoretical context of the programme
while the other describes chapters in the history of Czech journalism, with emphasis on the
television journalism. The main object of study is the weekly magazine Věda 24, whose first
episode was broadcasted by the Czech Television in 2016. In the examination, the author
applies knowledge defined in the first part of her bachelor thesis and information obtained by
interviewing the programme’s creator. The thesis also delineates and specifies the programme
itself while displaying methodology applied in research. The method utilized for the
comparison is quantitative content analysis. It presents the main themes of the programme in
its first year of it being broadcast. On the basis of the obtained results it then describes how the
weekly magazine Věda 24 currently fulfils its task and how it enriches the public service
broadcasting. It also analyses composition of topical blocks within the programme and briefly
describes its basic structure during the first year.
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Úvod
V moderní společnosti hraje věda ústřední a uznávanou roli. Věda a technologie jsou
všude kolem nás, a podle mého názoru poznávání souvisí s přirozenou touhou člověka
objevovat nepoznané a snahou porozumět zatím neobjasněnému. Předmětem vědeckého
poznávání mohou být objekty, procesy živé či neživé přírody nebo sama lidská společnost a její
smýšlení.
Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala nový pořad Věda 24 veřejnoprávní
České televize. A právě české a zahraniční výzkumy a vynálezy jsou podstatou tohoto pořadu.
V každotýdenním formátu zhruba půlhodinové stopáže se pořad vysílá od 11. září 2016. Tento
vědecký týdeník jsem si vybrala z několika důvodů. Stojím si za názorem, že se jedná o důležitý
a společensky velmi přínosný televizní formát, kterému teprve až v posledních několika letech
začala být věnována patřičná pozornost. Význam takto zaměřených pořadů je v současnosti
naléhavější než kdy dříve. Věda a technologie se vyvíjí mílovými kroky a to až tak, že se toto
téma dostalo do každodenního zpravodajství veřejnoprávní televize. V demokratických a
multikulturních podmínkách si zpravodajství klade za cíl poskytovat informace, které slouží
k utváření individuálního názoru. A to díky aktuálnosti, pravdivosti a objektivitě. Z těchto
akademických důvodů byl výběr tématu ovlivněn mou televizní a rozhlasovou specializací.
Cílem této bakalářské práce je nejprve systematicky zasadit stanovené téma a
publicistické pořady do širšího teoretického rámce a žánrového kontextu televizní tvorby. Dále
se věnuji analýze prvního roku vysílání pořadu Věda 24. Celý text je rozdělen na dvě části –
teoretickou a analytickou. V první části segmentu se zabývám především historií české
publicistiky s důrazem na televizní publicistiku s obdobnou vědeckou tematikou. V této
souvislosti bych ráda zkonstatovala fakt, že se v posledních dvaceti letech nikdo z odborníků
podrobně nezabýval televizní publicistikou a na českém trhu tak vznikla pomyslná mezera
v odborné literatuře, zabývající se právě historickým vývojem české televizní publicistiky.
Následně se zabývám vznikem pořadu a jeho vývojem, zde se věnuji i jednotlivým
aspektům realizace pořadu. Zaznamenávám například jednotlivé kroky výroby či předkládám
fakta o způsobu výběru tématu a zpracování jednotlivých příspěvků.
Ve druhé části práce se věnuji především analýze tematické agendy vědeckého
týdeníku. Výzkumný vzorek jednotlivých dílů jsem omezila časově, a to prvním rokem vysílání
tohoto pořadu – rokem 2016. Cílem této praktické části bakalářské práce je především zjistit
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s jakou intenzitou se pořad Věda 24 v prvním roce vysílání zabýval mnou stanovenými
tematickými okruhy a jak se vyvíjela sledovanost a tím i jeho popularita. Cílem analýzy je
zjistit, zda Věda 24 již v prvním roce svého vysílání zahrnuje do svého obsahu tematicky pestré
příspěvky a zda v tomto ohledu nabízí vyvážený obsah.
K odchýlení od schválených tezí dochází především ve struktuře a obsahu jednotlivých
kapitol a podkapitol, které jsem na základě větší přehlednosti i logičnosti pozměnila v názvu i
struktuře. V práci vycházím z vlastních vědomostí a rozhovoru s vedoucí redakce vědy a
dramaturgyní pořadu Věda 24 Kateřinou Fifkovou. V teoretické části však hlavním zdrojem
informací zůstává především odborná literatura a online archivy České televize. V této části
jsem upustila od některých titulů uvedených ve schválených tezích, jelikož jsem při psaní práce
nacházela nové a lépe uchopitelné zdroje odborných informací.

4

1. Zpravodajství a publicistika
Pojem publicistika pochází z latinského publicus, což obecně znamená činnost určenou
pro veřejnost nebo-li v doslovném překladu obecní, státní či úřední. „Publicistika spolu se
zpravodajstvím tvoří dvě základní žurnalistické součásti médií.“1
Osvaldová o publicistice hovoří jako o činnosti, která je zaměřená na veřejnost a hlavní
rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou vidí v přítomnosti názoru. Zpravodajství je totiž
čistě faktické, zatímco publicistika vzniká právě v přidání autorova názoru, hodnocení a
subjektivního přístupu.2 Zpravodajství i publicistika mnohdy poskytuje veřejnosti podněty
k utváření vlastních názorů právě protože stojí na faktech a událostech – informuje o věcech,
které se staly i nestaly. „Publicistika kombinuje analytický i syntetický přístup, jejím výsledkem
je poznání a eventuálně přesvědčení a získání recipienta.“3 Děje se tak mimo jiné
prostřednictvím analýzy, která vede ke zdůvodněnému zobecnění a na rozdíl od zpravodajství
navíc obsahuje emotivní prvky.4
Jarmila Cysařová se zase ve své knize odkazuje na Slovník jazyka českého prof. Pavla
Váši a dr. Františka Trávníčka: Publicista = novinář, politický spisovatel. Publicistika =
novinářství, politické spisovatelství. „ Jak vyplyne z dalšího, jde tedy o funkční využití tvárných
prostředků vlastních umělecké tvorbě pro větší sdělnost a působivost faktů.“5 Cysařová u
televizní publicistiky klade důraz především na věcnost, aktuálnost, na živé vylíčení událostí
audiovizuálními postupy, na zobecnění faktů spolu s autorovým osobním stanoviskem, s jeho
úsilím o objektivní pohled na skutečnost a s jeho emocionálním zaujetím.6 Povinností
publicistiky je podle ní výše uvedená fakta ctít, postihovat základní trendy doby, nastavovat jí
zrcadlo, bojovat proti stereotypům myšlení nebo například akcentovat budoucnost.7 V těchto
základních požadavcích na publicistiku se shodují obě výše uvedené autorky.

1

OSVALDOVÁ, B. a J. HALADA, Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha:
Libri, 2007. s.164. ISBN 978-80-7277-266-7.
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Tamtéž, s. 164.
OSVALDOVÁ, B. a J. HALADA, Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha:
Libri, 2007. s.164. ISBN 978-80-7277-266-7.
4
Tamtéž. s. 164.
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CYSAŘOVÁ, J., Česká televizní publicistika: svědectví šedesátých let. Praha: Česká televize, 1993. s. 6-7. ISBN
8085005034.
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CYSAŘOVÁ, J., Česká televizní publicistika: svědectví šedesátých let. Praha: Česká televize, 1993. s. 7. ISBN
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8085005034.
3

5

Pro shrnutí jsou za publicistická sdělní považována taková sdělení, která obsahují názor,
hodnocení, osobní stanovisko a vlastní postoj autora. Dané události publicistika pouze
neregistruje, ale také je analyzuje, rozebírá a hodnotí je na základě zjištěných fakt a souvislostí.
Pavel Verner definuje publicistiku pomocí žánrů následovně: „Publicistické žánry mají
za úkol přesvědčovat, získávat a formovat názory příjemců.“8
Osvaldová řadí mezi základní publicistické žánry článek, sloupek, fejeton a také
reportáž a interview. Verner mezi ně navíc ještě přidal komentář, úvahu, glosu, medailon,
nekrolog, portrét, esej, črtu i PR články.9

1.1 Televizní publicistika
1.1.1 Definice pojmu televizní publicistika
Milan Šmíd vymezuje televizní publicistiku jako „skupinu pořadů televizní publicistiky
a žurnalistiky, která kromě toho, že přináší aktuální informace o daném jevu, tento jev analyzuje
a prezentuje názor se záměrem ho vysvětlit a interpretovat.“10
V televizní praxi se velmi často stává, že se žánry publicistiky a zpravodajství prolínají.
Stejně jako zpravodajská reportáž, má i ta publicistická svůj daný proces vzniku. První fází je
námět, ten je záhy následovaný analýzou tématu, přípravou na natáčení, natáčením, přípravou
na střih a konečně finálním střihem. Na rozdíl od zpravodajství má publicistika mnohem více
možností, jak používat obraz a zvuk. Častým výrazovým prostředkem jsou například vizuální
efekty, které se ve zpravodajství nevyužívají.
Pavel Verner ve své knize Zpravodajství a publicistika popisuje publicistický žánr takto:
„Publicistická sdělení jsou obecně delší než zpravodajská sdělení. Mají své kompoziční
zvláštnosti. Různé jsou například úvodní odstavce.“11 Podle Vernera můžou být úvody
například: strhující (jádro sdělení), akcentující (jeden aspekt sdělení), dramatické (začíná
příběhem), nepřímé (zdánlivě nesouvisí s tématem akcentovaným v titulku) apod..12 Intenzita

8

VERNER, P., Zpravodajství a publicistika. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. s. 27. ISBN
978-80-86723-88-4.
9
Tamtéž, s. 27.
10
OSVALDOVÁ, B. a J. HALADA, Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha:
Libri, 2007. s.164. ISBN 978-80-7277-266-7.
11
VERNER, P., Zpravodajství a publicistika. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. s. 10. ISBN
978-80-86723-88-4.
12
Tamtéž. s. 10.
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publicistických sdělení v televizi je umocňována apely na emoce a instinkty. Postojové výrazy
autora jsou doplněné o věcné informace.

1.1.2 Televizní publicistické žánry
Za stěžejní považuji kvůli zkoumanému pořadu Věda 24 v této diplomové práci
představení základního teoretického východiska publicistické oblasti žánrů. Podle Praktické
encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace je žánrové rozdělení nestálé a značně
vágní, není ani produktem teorie a vědy, jako spíše praktického používání v médiích.13 Od
striktního žánrového dělení se proto již upustilo. Pořad Věda 24 nespadá do jednoho žánru, ale
hned do několika.
Žánry audiovizuální nehrané tvorby lze podle Osvaldové jednoduše rozdělit na
informační (zpravodajství), publicisticko-dokumentární (publicistické a dokumentární
snímky), edukativní (vzdělávací programy) a účelové (například prevence apod.).14
Televizní reportáž je kvalitativně v televizní publicistice i ve zpravodajství
nejdokonalejší žánrovou formu. Kvalitní reportáž spočívá v důmyslném výběru a vhodné
prezentaci informací prostřednictvím očitého svědectví redaktora. Reportáž sama o sobě je žánr
publicistický, ve kterém ale používáme zpravodajská fakta a spojujeme v ní tedy informace i
názory z událostí, kterých byl autor přítomen. Reportér svým textem konkretizuje, vysvětluje,
doplňuje viděnou, pomocí kamer zprostředkovanou, autentickou skutečnou událost.15 Běžně
má reportáž tři základní části: expozici (poutavý úvod), střední část (v té je recipient seznámen
s nejpodstatnějšími body dané události a jejím kontextem) a takzvané vyvrcholení (ve kterém
autor shrnuje podstatné rysy události a naznačuje její následky).16
Televizní rozhovor – interview je mluvený dialogický projev, který charakterizuje
forma otázek a odpovědí. Rozhovor nebo-li interview patří v televizi k nejfrekventovanějším
žánrům a je jedním z mála, které se dostaly do povědomí diváků. Diváci mezi oběma názvy
nedělají rozdíl a považují rozhovor a interview za synonyma, obě formy totiž charakterizují

13

OSVALDOVÁ, B. a J. HALADA, Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha:
Libri, 2007. s.243. ISBN 978-80-7277-266-7.
14
Tamtéž. s. 165.
15
HLADKÝ, Miroslav. a kolektiv. Žurnalistika v televizi. Vyd. 1. Praha: Novinář, 1986. s 263. ISBN 59-147-85.
16
LOKŠÍK, M., Televizní zpráva a televizní zpravodajství. In: OSVALDOVÁ, B. a kol., Zpravodajství v médiích.
Praha: Univerzita Karlova, 2011. s. 86-87. ISBN 978-80-246-1899-9
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jako dialogický projev, jehož podstatou je odpověď a otázka.17 Podle tradičního názoru je ale
termínem interview označován spíše rozhovor s oficiální osobností.18
Televizní komentář se postupně podobně jako jiné žánry vyvíjel ze zprávy. Stavba
televizního komentáře vyplývá z látky, ze záměru autora, z toho, zda jde o komentář
vysvětlující, popularizující nebo jde o kritický názor na aktuální jev.
V besedě se předpokládá účast alespoň třech účastníků. Recipientovi žánr poskytuje
vizuální vjem. Besedy bývají oživeny takzvanými předtáčkami, předtočenými obrazovými
materiály, které by měly zdokumentovat fakta k danému tématu. Do besedy se také můžou
zapojit i diváci – například pomocí textových zpráv, e-mailů nebo s rozvojem internetu i přes
sociální sítě.
Součástí publicistiky jsou i pořady magazínového typu. Tu tvoří jednotlivé autorské
materiály. Zde je možné zařadit pořady, které jsou poskládány z více příspěvků s odlišnou
tematikou – tedy polytematické. Součástí publicistické tvorby v televizi je investigativní –
pátrací publicistika. Jejím cílem je zveřejňovat zamlčené a odepřené informace. Do
investigativní publicistiky je možné zařadit například současný pořad Reportéři ČT nebo
Střepiny.

1.2 Vývoj české televizní publicistiky
1.2.1 Čtyřicátá a padesátá léta v televizní publicistice
Teprve až na přelomu 40. a 50. let minulého století svět zaznamenal intenzivní nástup
televizního vysílání, se kterým se pojily tendence zapojení se do veřejného a politického života.
Pozadu nebylo ani Československo. Jelikož byla řada československých techniků v těchto
letech převelena na vojenské úkoly, došlo na našem území k většímu rozvoji televize až po roce
1952. “Nový impuls dalo utlumenému výzkumu náhlé rozhodnutí vlády z jara 1952 požadující
urychlené spuštění televizního vysílání. Jeho motivem byla nejspíše snaha následovat sovětský
vzor, a tak předstihnout kapitalistický svět.“19 1. května 1953 došlo v Československu
k prvnímu veřejnému vysílání, které začalo být pravidelné až k únoru 1954. Po zahájení
televizního vysílání se začínají v Československu objevovat první náznaky programového

17

HLADKÝ, Miroslav. a kolektiv. Žurnalistika v televizi. Vyd. 1. Praha: Novinář, 1986. s 256-257. ISBN 59-147-85.
Tamtéž. s. 257.
19
KONČELÍK, J., P. VEČEŘA a P. ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. s. 158. ISBN
978-80-7367-698-8.
18
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členění v oblasti reálné produkce. Osamostatňuje se například zpravodajství a záhy poté v roce
1956 vzniká pravidelný sportovní pořad Branky, body, vteřiny. A teprve v tuhle chvíli se začíná
konstituovat televizní publicistika.

1.2.2 Šedesátá léta v televizní publicistice
„V roce 1960 se z politickozpravodajského programu vyčlenily tři redakce: hlavní
redakce Televizních novin, redakce tělovýchovy a brannosti a hlavní redakce publicistiky a
dokumentaristiky. Tedy redakce zpravodajství a sportu, prvně se zde v názvu objevuje útvaru
publicistika.“20
Na počátku televizní publicistiky šedesátých let hrály hlavní roli Haló noviny, ty
televize začala vysílat v roce 1962. „Tvůrci pořadu se snažili skloubit adresnou kritiku
s hranými scénkami.“ 21 Nový pořad vyvolal rozruch u veřejnosti, bouřlivé reakce na něj přitom
byly pouze důkazem, že diváci obdobný žánr v televizi vítají. Brzy po svém uvedení bylo však
vysílání Haló noviny přerušeno. Další z významnějších pořadů u zrodu české televizní
publicistiky byl i cyklus původních televizních reportáží natáčený v letech 1962-1971 –
Ostravské vteřiny. Cyklus zahrnoval publicistické reportáže, sondy, výpovědi i zamyšlení. Šlo
o výpovědi, které ve své době neznaly konkurenci z hlediska tvůrčích postupů i z hlediska
divácké obliby. 22
V roce 1963 začala Československá televize vysílat nový diskusní pořad Praha-Vídeň.
Ve svém čase se pravděpodobně jednalo o jeden z prvních tuzemských necenzurovaných
pořadů vysílaných v živém čase ve spolupráci s rakouskou televizí ÖRF. Pořad vznikl na

20

CYSAŘOVÁ, J., Česká televizní publicistika: svědectví šedesátých let. Praha: Česká televize, 1993. s. 18. ISBN
8085005034.
21
CYSAŘOVÁ, J., Česká televizní publicistika: svědectví šedesátých let. Praha: Česká televize, 1993. s. 20. ISBN
8085005034.
22
ŠVIHÁLEK, M. Padesát let Televizního studia Ostrava. Ostrava: Česká televize, Televizní studio Ostrava, 2005.
s. 28. ISBN 80-85005-53-0.
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základě spoluúčasti Československé televize na zakládání Intervize23, s jejíž pomocí si
Československá televize začala budovat kontakty i s televizemi ze západních zemí.24
Pražská publicistika se nikoli náhodou začala prosazovat v roce 1964. V prvním
desetiletí fungování Československé televize totiž převládal názor, že kromě zpravodajství má
televize funkci i vzdělávací a zábavnou. „Volání po druhé, rovnoprávné složce televizního
programu, publicistice, bylo v Praze vyslyšeno po nástupu ústředního ředitele Jiřího Pelikána –
1. června 1963.“25 Ten zformoval celý štáb nejbližších spolupracovníků a zkušených publicistů
k založení pražské Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky. K jejímu vedení byl
z Ostravy přizván Jan Neuls.26 Už rok na to zpracovala komise vedení televize obsáhlý rozbor
situace v nové redakci v Praze, v němž byl oceněn zvláště pořad Zvědavá kamera. Ta se
vysílala už od roku 1958, ale v roce 1962 prošla rozsáhlou změnou a z původního magazínu
zaměřeného na mladé publikum se z ní nově stal „reportážní seriál pro dospívající mládež, její
citové a existenční problémy.“ 27
Připraven byl i rozbor programu a tematický plán publicistiky v Československé televizi
na rok 1966, o publicistice byla svolána i celostátní konference. V první půli roku 1967
ostravská studia vysílaly Ostravské noviny nebo pořad Lovy beze zbraní. Brno přispívalo
publicistce novým polemickým pořadem Jak se máte? a přímými přenosy Nočních služeb.
Svůj prostor měly Barevné pátky a již výše zmíněná Zvědavá kamera.28 Na počátku roku 1968
obsahovalo vysílání Československé televize poměrně velké množství publicistických pořadů
– například Československá expedice, magazín zajímavostí, rad a informací Rodinná pošta,
Černé hodinky nebo pro milovníky zahrad zahájil Ladislav Daneš s Přemkem Podlahou
vysílání Zeleného Magazínu. Podle Cysařové s odstupem času ani nelze zaznamenat všechny
publicistické a zpravodajské diskuse, polemiky a komentáře, protože jich bylo ve vysílání
nespočet.29 Koncem června roku 1968 přijalo Národní shromáždění zákon, který zrušil cenzuru
23

Intervize byla součást mezinárodní vysílací organizace zemí sovětského bloku OIRT. Československá televize
byla jedním ze zakládajících členů této instituce. Systém Intervize byl založen na pravidelné výměně informací,
přímých přenosů a programů.
24
KONČELÍK, J., P. VEČEŘA a P. ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. s. 163. ISBN
978-80-7367-698-8.
25
CYSAŘOVÁ, J., Česká televizní publicistika: svědectví šedesátých let. Praha: Česká televize, 1993. s. 100. ISBN
8085005034.
26
Tamtéž. s. 101
27
CYSAŘOVÁ, J., Česká televizní publicistika: svědectví šedesátých let. Praha: Česká televize, 1993. s. 60. ISBN
8085005034.
28
Tamtéž. s. 101.
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v periodickém tisku i ostatních sdělovacích prostředcích. Jedním z důvodů, proč tentýž rok
v srpnu obsadila vojska Varšavské smlouvy Československo, byla i liberalizace veřejného
prostoru v průběhu jara a léta. Cílem invaze bylo také obsazení a ovládnutí médií.30
„Do srpna roku 1968 se kostrou televizního vysílání staly zpravodajství a publicistické
žánry s využitím nalezených tvárných prostředků předešlých let – polemiky, dialogy,
komentáře, rozhovory, reportáže, dokumenty – televize tak spolu s rozhlasem neustále
sledovala události spjaté s jednáním našich představitelů se sovětskou stranou.“31 I přes veškerý
odpor nakonec československá média pomalu spadla pod okupační moc a krátké období
mediální svobody ukončil zákon 127/1968 O některých přechodných opatřeních v oblasti tisku
a dalších hromadných informačních prostředků, který také umožnil obnovení předběžné
cenzury.32 Československá studia v srpnu 1968 začala po nucené přestávce vysílat v nové
realitě.

1.2.3 Sedmdesátá a osmdesátá léta v televizní publicistice
Během normalizace se díky rostoucí sledovanosti stala televize nejvlivnějším médiem.
„Odpovídala tomu pozornost, kterou jí věnovalo nové stranické a státní vedení. Kromě
personálních čistek a programových změn znamenala 70. léta i nemalé investice do výstavby
nového sídla na Kavčích horách, zahájení vysílání druhého programu a posléze i barevné
vysílání na obou programech.“33 Na dlouhou dobu se vývoj české televizní publicistiky
pozastavil. V období 70. a 80. let byla média podřízena KSČ a pracovali v nich v důsledku
politických čistek převážně nezkušení pracovníci. To pochopitelně vedlo ke kvalitativnímu
propadu vysílání. Zpravodajský i publicistický obsah vysílání podléhal přísné stranické
kontrole, kádrově prověřovaní byli v době takzvané normalizace stálí zaměstnanci ČST i
externisti. Obsah vysílání se stal nástrojem propagandistického a ideologického působení na

30

BEDNAŘÍK, P., J. JIRÁK a B. KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011.
s. 310. ISBN 978-80-247-3028-8.
31
CYSAŘOVÁ, J., Česká televizní publicistika: svědectví šedesátých let. Praha: Česká televize, 1993. s. 122. ISBN
8085005034.
32
Tamtéž, s. 313.
33
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veřejnost. Veškerou tvorbu podle tzv. ideově tematických plánů schvalovala ideologická
komise ÚV KSČ.34
Redakce publicistiky a dokumentaristiky byla po roce 1970 rozpuštěna. Politická
publicistika byla od konce šedesátých let zakázána úplně. V březnu 1970 vedení ČST zrušilo
redakci i jednoho z nejznámějších publicistických pořadů – Zvědavá kamera.35
V roce 1973 vznikla Ústřední redakce politického zpravodajství a publicistiky.36
V sedmdesátých letech byla zastoupena publicistika ve vysílání hlavně v podobě magazínů.
Z publicistických pořadů lze jmenovat například magazín Rodinná pošta, besedy Nad dopisy
diváků. Oblíbený byl ale i anketní pořad Letadla, vynálezy, televize nebo měsíčník pro mládež
Zemí tisíce jezer.
V osmdesátých letech bylo vysílání zaplněno besedami s významnými osobnostmi.
Nový prostor pro publicistiku byl ve vysílání Československé televize vyhrazen zejména po
zpravodajství. Na obrazovkách se například začal objevovat cyklus inscenací Tak se ptám,
který se věnoval otázkám života mladých lidí. Součástí cyklu byly i diskuze v přímém přenosu
po skončení pořadu. V roce 1987 byl odvysílán dokumentární cyklus čtyřicetidílného seriálu
Kronika našeho života, která využívala některé publicistické materiály a mapovala historii
Československa v letech 1945-1985.37
Za zmínku stojí i částečně publicistické pořady pro děti a mládež. Rodinný pořad
Magion byl vysílán od roku 1984 až do roku 1996. Název populární pořad získal podle první
umělé řady malých družic Země, které byly určeny k výzkumu parametrů magnetického pole.
Populární byl pořad především díky uvedení doposud málo vysílaných zahraničních hraných i
animovaných seriálů.38 Zahraniční seriály si děti vybíraly, v průběhu živého vysílání si totiž
mohly zatelefonovat do studia a hlasovat pro jeden z nich. Dalším takovým pořadem byla Vega,
tento pořad byl velmi podobný Magionu. Pořad Vega podporoval jako jeden z mála výuku
cizích jazyků, a to především díky Pohádkám pro pátky, tyto pohádky se vysílaly v originálním

34

Tamtéž. s. 240.
KÖPPLOVÁ, B. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003. s.
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znění. V pořadu Magion se následující den vysílaly Pohádky pro Robinsony, což byly pohádky
stejné, avšak již přeložené do češtiny. V 80. letech šlo o zcela novou a výjimečnou situaci a
možná i to je jeden z důvodů, proč byly oba výše zmíněné pořady tak oblíbené.39

1.2.4 Rok 1989
V roce 1989 stoupalo v československé společnosti napětí a nespokojenost země
s politickou, ekonomickou ale i společenskou situací narůstalo. Napětí vyvrcholilo
17. listopadu v Praze během manifestace k Mezinárodnímu dni studenstva. Průvod, který se po
ukončení oslav vydal do centra metropole, byl na Národní třídě násilím zastaven pořádkovými
silami. Listopadové události tzv. Sametová revoluce vysílání ČST rychle ovlivnila. „Vzápětí se
objevil i požadavek odstranění státní kontroly médií, a tedy uvolnění prostoru pro působení
„nezávislých“ médií,40 protože vedení Československé televize se po událostech na Národní
třídě zpočátku bránilo odvysílání realistický záběrů a zveřejnění pravdivých informacích o
incidentu. Zaměstnanci televize relativně vzápětí začali požadovat objektivitu ve vysílání.
Jejich volání bylo nejprve potlačeno, ale pouze do chvíle, kdy je přišla na Kavčí hory podpořit
i veřejnost. O pár dní později na televizních obrazovkách již bylo k vidění i objektivní
zpravodajství. V Televizních novinách 24. listopadu pracovníci ČST odvysílali například
záběry z Národní třídy bez cenzury.41 27. listopadu se pracovníci Československé televize
přihlásili k zásadám Občanského fóra a podpořili generální stávku.

39

ČESKÁ TELEVIZE. iVysílání: Abeceda ČT - M. [online]. [cit. 2018-04-12]. Dostupné z:
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1.2.5 Televizní publicistika po roce 1989
„Československá televize zanikla k 31.12.1992 spolu s rozdělením československé
federace, a to v situaci, kdy v České republice kromě Československé televize nebyl jiný
provozovatel televizního vysílání.“ 42
7. listopadu 1991 Česká národní rada schválila Zákon č. 483/1991 Sb., podle kterého
následně 1. ledna 1992 vznikla Česká televize jako televizní služba veřejnosti České
republiky.43 Česká televize pojmenovala své nové programy ČT1, ČT2 a ČT3. Navzdory
veřejnoprávnosti zůstala ČT se státem propojena, například o výši koncesionářského poplatku
dodnes rozhoduje Poslanecká sněmovna ČR. Ta také volí i členy mediálních rad, které na
vysílání médií dohlížejí. 44
V devadesátých letech se na českém mediálním trhu začaly objevovat první soukromé
televize. V České republice vznikl takzvaný duální (smíšený) systém rozhlasového a
televizního vysílání, uplatňovaný zejména v evropských zemích. V duálním systému
audiovizuálního vysílání vedle sebe stojí vysílatelé soukromí i vysílatelé veřejné služby. Už
v červnu 1993 spustila vysílání první komerční FTV Premiéra, která v roce 1997 změnila název
na nám známou Prima televize.

45

V únoru 1994 na trh vstoupila i TV Nova. Ta v České

republice zaujala prvenství celoplošně vysílané komerční televize a ještě tentýž rok se zařadila
mezi nejúspěšnější média. Českému divákovi TV Nova přinesla pořady investigativního rázu
Na vlastní oči nebo Občanské judo. Oba pořady se staly přínosem pro českou televizní
publicistiku, přinesly totiž do vysílání nové prvky, které byly už po desítky let uplatňovány
v západních zemích. Prima televize se publicistice věnuje již méně, v jejím vysílání se
například objevil publicisticky zaměřený pořad Nedělní partie Petra Šimůnka.46 Další pořad,
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který je vhodné zmínit, je pořad Očima Josefa Klímy nesoucí podtitul publicistická show.
Český investigativní novinář Josef Klíma v něm odhaluje poutavá společenská témata.47
Na obrazovkách veřejnoprávní České televize se v 90. letech minulého století objevilo
hned několik nových pořadů. Beseda Na pozvání Svobodné Evropy, diskuzní pořad Debata
nebo magazín Pachatel neznámý, který si za cíl kladl hledání pachatelů nevyřešených trestných
činů na podněty diváků nebo pozůstalých.48 V roce 1995 začala Česká televize z ostravského
studia vysílat publicistický pořad Klekánice. Ten se zaměřoval zejména na investigativní
reportáže – zabýval se osudy lidí, kteří se ocitli v mezní životní situaci. Pořad se naposledy
odvysílal v roce 2004.49 Na ČT1 vznikl například diskuzní pořad Debata, který roku 1998
vystřídal tematicky podobný pořad s názvem V pravé poledne.
Digitalizace a internetizace byly po roce 1989 zásadní při vývoji českých médií.
V novém tisíciletí se například začaly objevovat online verze tištěných médií. Televizní
vysílání v pokroku ale nebylo pozadu.50 Dalším významným pořadem, který informoval o
kauzách z politiky, ale i případech z občanského života či popisoval korupci, uváděla Markéta
Fialová a nesl název Fakta. V roce 2000 vznikl na ČT1 nedělní diskuzní pořad Naostro, který
moderoval Milan Šíma. Sobotní polední diskuse s moderátorem Jakubem Železným – Špona
se objevila na televizních obrazovkách v roce 2003. Jakub Železný se svými hosty vžvdy
debatoval o událostech z uplynulého týdne.51
Začátkem března roku 2002 byla zahájena rozsáhlá restrukturalizace České televize52
pod vedení tehdejšího generálního ředitele Jiřího Balvína. V rámci nové reorganizace instituce
se v Praze v květnu 2002 mění podřízenost, vnitřní uspořádání a název producentského centra
publicistiky a dokumentaristiky na Centrum publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání
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Soukromé televize svou nabídku zaměřily na divácky oblíbené pořady s lifestylovou publicistiku. Na Primě se
například objevily pořady Jak se staví sen, Jste to, co jíte nebo Mladší o pár let. Na Nově se v minulosti objevil
pořad s lifestylovou tematikou Přísně tajné nebo pořad Áčko pro děti a mládež.
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ŠTROBLOVÁ, S. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa. Filmová a televizní dramaturgie a
programová skladba. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. s. 139. ISBN 978-80-86723-73-0.
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Dále jen pod zkratkou ČT
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v přímé podřízenosti ředitele výroby a ředitele programu. 53 V prvním pololetí roku 2003
pokračovaly v ČT dílčí organizační změny navazující na zrušení tzv. producentského systému
v roce 2002. Zavedl se hierarchicky jednodušší a centrálněji řízený systém žánrových center
přímo podřízených odpovědným osobám.54
Zvláštní pozornost byla v roce 2005 věnovaná přípravě ucelené koncepce řady pořadů,
připomínající 60. výročí konce 2. světové války (např. dokumenty Český holocaust, Osvětim,
Vlastenci zapadlí u Tobruku ad.). Přípravě tohoto tematického vysílání se společně věnovali
zástupci všech center, redakcí a studií v České televizi.55 S účinností od 1. ledna 2008 bylo
rozděleno dosavadní centrum publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání na dvě samostatná
centra, a to na Centrum publicistiky a dokumentu a Centrum vzdělávání. Cílem tohoto opatření
bylo posílení tvorby vzdělávacích pořadů v ČT.56
V roce 2005 rozšířila Česká televize nabídku kanálů o zpravodajskou ČT24. Díky
rozvoji televizních vysílačů zahájilo vysílání i několik nových televizí. V roce 2008 začala
vysílat televize Z1, která ovšem skončila už o tři roky později. Na trh v roce 2009 vstoupila
také TV Barrandov.
Ve funkci generálního ředitele České televizi je od října roku 2011 Petr Dvořák.
Redakce aktuální publicistiky v současnosti spadá pod ředitelství zpravodajství, tedy pod
Zdeňka Šámalu, který od roku 2012 vede zpravodajský kanál ČT24.

53

ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2002. [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z:
http://ceskatelvize.cz/vse-o-ct/publikace/rocenky/
54
ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2003. [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z:
http://ceskatelvize.cz/vse-o-ct/publikace/rocenky/
55
ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2005. [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z:
http://ceskatelvize.cz/vse-o-ct/publikace/rocenky/
56
ČESKÁ TELEVIZE. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2008. [online]. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z:
http://ceskatelvize.cz/vse-o-ct/publikace/rocenky/

16

1.3 Současná česká televizní publicistika ve veřejnoprávní televizi
S ohledem na zaměření této diplomové práce se v této podkapitole budu věnovat pouze
pořadům současné televizní publicistiky, které se paralelně s pořadem Věda 24 objevovaly a
objevují ve vysílání veřejnoprávní České televize. Ráda bych podotkla, že se na území České
republiky z kvantitativního a kvalitativního hlediska doposud nevysílají takové publicistické
pořady soukromých televizních stanic, které by se pořadům veřejnoprávnímu vysílání
vyrovnaly.
Mezi nejvýznamnější publicistický pořad České televize lze zařadit pořad Reportéři ČT.
Magazín vysílaný od roku 2004 se věnuje aktuálním politickým, ekonomickým i společenským
kauzám.57 Divácky je velmi úspěšný i pořad vysílaný od roku 2006 - 168 hodin, moderovaný
Norou Fridrichovou. Pořad komentuje každou neděli po 21. hodině na ČT1 významné události
uplynulého týdne. Nelze nezmínit i pořad Interview ČT24, které má zajisté publicistický přesah
a je součástí vysílání všedního dne od 19:30 hodin. Jedná se o rozhovor s aktérem či
s významnou osobností na aktuální téma dne. V roce 2017 například výrazný divácký ohlas
vzbudilo interview Světlany Witowské s Andrejem Babišem odvysílané 4. května 2017.
Dále nejvýraznější počin se týkal minulý rok volby prezidenta, kdy se od konce listopadu
v pořadu postupně vystřídalo osm kandidátů, kromě prezidenta Miloše Zemana, který pozvání
odmítl.58
Televizním obrazovkám už dlouhodobě dominuje diskuzní pořad Otázky Václava
Moravce. I v roce 2017 se tato nejsledovanější televizní diskuze vysílaná na programu ČT1
(paralelně

s ČT24)

stala

pravidelně

i

nejsledovanějším

pořadem

kanálu

ČT24.

Moderátor Václav Moravec zároveň působí i v dalším diskuzním pořadu Fokus Václava
Moravce. Ten je od roku 2015 koncipován jako měsíčník a na televizních obrazovkách se
objevuje každé první úterý nebo středu v měsíci. Tento pořad divákům přináší setkání vědců,
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akademiků a odborníků a upozorňuje recipienty na společenská témata, která jsou či brzy budou
důležitá pro veřejnost.59
Stojí za to zmínit další divácky oblíbený pořad Máte slovo s Michaelou Jílkovou, který
je koncipován jako diskuze mezi zástupci odborné i laické veřejnosti. Tito zástupci v přímém
přenosu řeší různá společenská témata, pořad se vysílá už od ledna 2008.60 Od roku 2007 Česká
televize vysílá i publicistický cyklus Historie.cs, věnující se československým dějinám a jejich
současné reflexi. Za více než deset let vysílání tento pořad získal řadu ocenění odborné i laické
veřejnosti.61
Na pomezí publicistiky a zpravodajství se pohybuje pořad Hyde Park ČT24. Ten měl
premiéru měl už v roce 2009, od roku 2016 je součástí vysílacího bloku s názvem 90‘ ČT24,
jeho koncept však zůstal neporušen. Na dotazy diváků v přímém přenosu každý všední den od
20:00 hodin odpovídá vybraný host, odborník na vybrané téma k aktuálnímu dění toho dne. Na
podzim roku 2017 se pořad odehrával ve znamení především povolební situace v Česku, což
přineslo v některých dnech i zvýšení diváckého zájmu.62 Zpravodajsko-publicistický pořad
Hyde Park Civilizace, moderovaný Danielem Stachem, je ve vysílání už od roku 2012. Jde o
pokrokový interaktivní pořad kanálu ČT24. Během celého týdne totiž mohou diváci posílat
dotazy na vybrané téma prostřednictvím různých sítí – např. přes web, Facebook, SMS zprávy
nebo Twitter. V živém vysílání pak na tyto dotazy odpovídá host, kterého doplňují odborníci
z praxe. Pořad se vysílá živě každou sobotu ve 20:05 hodin na kanálu ČT24.63
Moderátor Daniel Stach každý týden provází i mnou analyzovaným pořadem Věda 24 a to už
od září 2016. Více o samotném pořadu Věda 24 až v samotné kapitole: Týdeník Věda 24.
Podle generálního ředitele ČT Petra Dvořáka byl rok 2016 významným i z hlediska
budoucího fungování ČT. „Nadále si však uvědomujeme potřebu rozšiřovat žánrové i tematické
rozpětí programu ČT. I z tohoto důvodu jsme se v roce 2016 výrazně zaměřili na oblast české
59
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vědy. Vedle redakce domácí, zahraniční, ekonomické a kulturní tak v loňském roce (2016)
vznikla i zpravodajská redakce vědy a ČT připravila sérii osvětových pořadů, které se věnují
historickým i současným českým badatelům a jejich objevům, a to ve spektru formátů od
zábavného vzdělávání až po dokument.“64

1.4 Televizní pořady s tématikou blízkou pořadu Věda 24
V této podkapitole se zaměříme především na pořady s vědní tematikou ve 21. století.
I když si ještě před tím připomeneme jeden z nejstarších a nejdéle vysílaných cestovatelských
pořadů České televize – Objektiv.65 Jeho předchůdce se zrodil ale už o pět let dříve a šlo o
měsíčník s tematikou zahraničních zajímavostí Perem a kamerou.66 Objektiv se vysílal poprvé
v neděli dopoledne už v lednu roku 1987. Cestovatelský magazín ve svém designu začal jako
první pravidelně vysílat z virtuálního studia 3D technologií. Již od počátku si množství
odlehčených reportáží z celého světa veřejnost zamilovala a více než 30let už jej potkáváme na
obrazovkách v neděli dopoledne.
Již v roce 2009 se podle Výroční zprávy o činnosti České televize významně rozšířilo
spektrum tvorby se stávajícím důrazem na kvalitu pořadů a došlo k vyprofilování vysílacích
oken a rozšíření vysílacích časů pořadů, které buď přímo vzdělávají nebo zvyšují různé lidské
dovednosti, nebo motivují k zájmu o vzdělání a poučení.67
Rozsáhlá rešerše odhalila několik televizních pořadů, které se v českém vysílání
v minulosti výlučně věnovaly české i zahraniční vědě. Jeden z nich je i dokumentární cyklus
Dobrodružství vědy a techniky, který vídáme na televizích obrazovkách od roku 1997. Jeho
jednotlivé díly vždy přinášejí podrobné informace z různých technických oblastí. Vynálezy
úkazy, instituty, zařízení, historické modely či osoby pracující ve vědě můžeme na obrazovce
vidět každé pondělí kolem 16. hodiny na programu ČT2. Další ze zajímavých pořadů o vědě
stojí za zmínku Popularis, cyklus ČT, který představoval českou vědu a výzkum v kontextu
vědy evropské a světové. Formou dobrodružství a poznávání našeho světa a vesmíru tento
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30-ti minutový pořad prohluboval znalosti, které měly pomáhat zachraňovat život nebo jeho
kvalitu. Vysílal se od roku 2003 do roku 2007. Už v tomtéž roce jej ale zastoupil týdeník Port.
Tento pořad diváky informoval o novinkách a zajímavostech z nejrůznějších oblastí vědy,
nových technologií a společenských oborů. Magazín představoval svět vědy a techniky a mnohá
témata dokázal přiblížit i laické veřejnosti bez povrchového zpracování. Pořad byl ale v roce
2012 ČT zrušen. Současně s Portem Česká televize vysílala další pořady s tématikou vědy a
techniky jako například Skoro jasno a Zoom. V roce 2009 byl stávající pořad Diagnóza se
zdravotnickou tématikou doplněn novým pořadem Medicína pro 21. století, který divákovi
přinesl náhled do nejnovějších technologií vyžívaných v medicíně.
Věda si opět získala svůj prostor po zrušení Portu a v programovém schématu ČT24 ve
formě speciálu Hyde Park Civilizace, pořadu v čele s Danielem Stachem, zaměřeném na vědu
a civilizační fenomény. V roce 2015 byl pro vědu a techniku pravidelně vymezen prostor
v pondělí ve 21:00 hodin na ČT2 – jednalo se zejména o zahraniční cykly (Továrna dneška,
Technika ve světě ad.), mimo prime-time68 se pak vysílaly i rozsáhlé cykly Věda na vlastní
kůži a Vesmír. V poslední řadě stojí za zmínku publicistický pořad přinášející novinky a
zajímavosti z vědy a techniky – Prizma. Pořad se vysílal od roku 2006 a poslední díl se
odvysílal v červnu 2012. Od roku 2011 se pouhé dva roky vysílal pravidelný magazín o počasí,
Turbulence divákům přinášela obyvkle novinky a zajímavosti ze světa počasí, klimatu i
znečistění klimatu. Turbulence se pokoušela o popularizaci meteorologie.69 Výraznou součástí
zpravodajství České televize se v září 2016 stala právě věda a diváci zajisté oceňují kvalitní
obsah spojený s přírodovědnými i humanitními vědeckými tématy.
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2. Pořad Věda 24
2.1 Vznik Redakce vědy a redakční tým
Myšlenka na samostatnou redakci vědy vznikla před dvěma lety – na jaře roku 2016,
kdy s nápadem na vznik nové redakce přišel sám ředitel zpravodajství České televize Zdeněk
Šámal. Rozhodl se tímto způsobem dát vědě a vědeckému výzkumu větší prostor v
kontinuálním vysílání ČT24.70 Jeho nápad značně podpořil i šéfredaktor zpravodajství Petr
Mrzena. Oba dva se tak rozhodli i na základě pozitivních ohlasů na pořad Hyde Park Civilizace,
který je dodnes oblíbený u laických diváků a zároveň respektovaný u odborné veřejnosti.
Oslovením moderátora Daniela Stacha a dramaturgyně pořadu Hyde Park Civilizace Gabriely
Cihlářové se redakce začala formovat. Cílem jejího vzniku bylo, aby se česká i zahraniční věda
stala součástí každodenního vysílání ČT24. Pomalu ale jistě se začala vytvářet i její struktura a
harmonogram. Daniel Stach z počátku vzniku redakce osobně objížděl vědecké instituty a
univerzity a o vzniku nového odvětví ve zpravodajství České televize odborníky informoval.
Osobní prezentace samozřejmě vedla i k navázání několika stálých kontaktů s odbornými
pracovišti. 5. září 2016 začala redakce vědy pod vedením Kateřiny Fifkové fungovat jako pátá
plnohodnotná redakce. Spolu s ní doplnily programovou nabídku ČT24 i vědecký týdeník Věda
24 a měsíčník Vědecké Interview. V současnosti se diváci mohou těšit z pravidelných
příspěvků o českých i zahraničních vědcích a o výzkumech napříč celotýdenním vysíláním
kanálu ČT24.
Na výrobě vědeckých příspěvků do kontinuálního vysílání i do vědeckých pořadů se
kromě Kateřiny Fifkové podílí celý redakční tým. Ten se skládá kromě Kateřiny Fifkové
především z moderátora Daniela Stacha, z editorky Gabriely Cihlářové, koeditorů Evy
Jourkové, Pavlíny Sedlářové, Martiny Provázkové a Tomáše Niessnera.
Zde je ten vhodný čas upozornit na důležitý fakt pro pochopení chodu redakce. Redakční
tým vědy tvoří stálí i externí redaktoři i z jiných redakcí, a to například z redakce počasí, domácí
nebo i ze zahraniční redakce České televize. V týmu redaktorů, které má vedoucí vědy
k dispozici jsou Kateřina Poláková, Martin Tyburec a na částečný úvazek také Vladimír Piskala
a Jaroslav Zoula. Výjimečnou součástí redakčního týmu je i redaktor webu a sociálních sítí
Tomáš Karlík. Ten se především stará o chod vědeckého webu ČT24 www.veda24.cz,
70
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facebookových stránek Vědy 24 a Twitteru. V jeho případě se jedná o pilotní projekt71 a podle
vedoucí redakce Kateřiny Fifkové tato spolupráce funguje velmi dobře. Tomáš Karlík kromě
správy webu a sítí též dodává do redakce návrhy témat. Zároveň tato témata zpracovává na
webové stránky, Facebook a Twitter. Na tyto platformy se též dostanou v jiném zpracování
všechna témata, která redaktoři dodávají do televizního vysílání.

Obr. č. 1 současná podoba facebookové stránky pořadu (zdroj: Print Screen autorky)

2.2 Pořad Věda 24
První díl Vědy 24 odvysílala Česká televize 11. září 2016. Vědecký týdeník je zaměřený
především na aktuální zpravodajství a diváky informuje o vědeckých novinkách z domova i
zahraničí. Podle vedoucí redakce Kateřiny Fifkové „Věda ČT24 bude každý týden přinášet širší
pohled na události uplynulého týdne, zasadí domácí i světové dění na poli vědy do
srozumitelného kontextu.72“ Pořad Věda 24 se na televizních obrazovkách objevuje s týdenní
periodicitou, a to pravidelně v neděli večer na programu ČT24, kde je pro něj od půl sedmé
večer vyhrazena přibližně půlhodina vysílacího času před hlavní zpravodajskou relací Události.
Věda 24 si klade za cíl představovat svět vědy a techniky a mnohá témata dokázat přiblížit i
laické veřejnosti bez povrchového zpracování. Dalším úkolem redakčního týmu je rozšíření
71

Jedná se totiž o první pozici zaměstnance na správu sociálních sítí a webu, který je přímo součástí redakce a
sedí společně se svými kolegy zabývající se vědou. V případě ostatních správců webových stránek a sociálních
sítí sedí zaměstnanci České televize ve své vlastní redakci.
72
Česká televize. Věda 24 [online]. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11633975240-veda-24/
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mnohdy probíraného vědeckého tématu odvysílaného již v rámci kontinuálního vysílání České
televize o zatím nepublikované materiály redaktorů. Diváci týdeníku získávají možnost se o
daném výzkumu, popřípadě o dané vědecké události dozvědět mnohem více informací.

2.2.1 Realizace pořadu
Odvysílání jednoho dílu pořadu Věda 24 předchází proces postupné realizace, který je
rozložen v průběhu jednoho týdne a sestává z několika fází. V následující kapitole se
jednotlivými aspekty výroby a realizací pořadu podrobně zabývám. Pro potřeby této kapitoly
jsem se setkala s vedoucí redakce vědy a dramaturgyní pořadu Věda 24 Kateřinou Fifkovou,
právě ona má každotýdenní realizaci pořadu na starosti. Fakta a informace uvedené v této
kapitole pochází především z rozhovoru s ní.
Témata reportáží a jednotlivých příspěvků se domlouvají s redaktory zhruba v půli
pracovního týdne. Jako na většině zpravodajských pracovištích redaktoři samostatně posílají
nabídku námětů již v neděli. Je třeba upozornit na fakt, že tvorba redaktorských reportáží je pro
autory jen jednou částí jejich práce, jejich náplní je totiž i aktivní vyhledávání témat. Redaktoři
se k tématům dostávají zvláště přes své vlastní kontakty neboli jejich spolehlivé zdroje
informací z vědeckého prostředí. Případně si téma mohou najít i jiným způsobem. Následně
tyto náměty předkládají dramaturgyni Kateřině Fifkové, která je posléze může nabídnout na
poradách ostatních pořadů, zajímavá témata například nabízí editorům Událostí nebo editorům
bloku Studio 6.
Většina příspěvků pořadu je založena na vlastních námětech jejích tvůrců, jsou tady ale
ještě dvě další varianty zadávání reportážních příspěvků. Vedoucí redakce může redaktorům
nabídnout téma sama nebo ji o zpracování dané reportáže požádají editoři jiných pořadů ČT24.
Při výběru tematických okruhů příspěvku se dramaturgie řídí několika zásadami. Důraz je
kladen například na aktualizační moment,73 jelikož redakce vědy spadá pod zpravodajství, které
si klade za cíl poskytovat informace aktuální, pravdivé a objektivní, čemu musí odpovídat i
vědecké příspěvky. Jednotlivé díly pořadu zpravidla obsahují hlavní otvírací reportáž, několik
dalších příspěvků, jejichž počet se díl od dílu liší, a také několik pravidelných rubrik, které
rozeberu později.
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I v rámci redakce Vědy se musí dodržovat zásady zpravodajství, tj. jejich příspěvky do vysílání musí být
aktuální nebo v nich musí být alespoň aktuální vývoj či posun.
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2.2.3 Dramaturgie
Za dramaturgii vědeckého týdeníku od počátku po současnost zodpovídá již výše
zmíněná vedoucí redakce vědy Kateřina Fifková. Ta pracuje na přípravě jednotlivých vydání
Vědy 24 samostatně, do určité míry však využívá také spolupráce s dramaturgyní pořadu Hyde
Park Civilizace a editorkou Vědy 24 Gabrielou Cihlářovou. Hlavní náplň práce dramaturgyně
pořadu spočívá v několika různých činnostech – mezi nejdůležitější patří například komunikace
s redaktory nebo sestavování scénářů pro natáčení studiových vstupů.
Pořad Věda 24 je týdenním přehledem ze světa vědy, podle dramaturgyně pořadu tedy
není na místě začít realizaci dílu již v pondělí nebo úterý, „S koncem jednoho dílů již začínám
přemýšlet o realizaci následujícího.“74 Začátek týdne je tedy vyhrazen pro utvoření celistvé
představy. Vytvářejí se pouze takové příspěvky, u kterých je jisté, že se v následujících dnech
skutečně odehrají a budou se v následujícím díle moci odvysílat. Jednotlivé příspěvky se
natáčejí v termínu středa až pátek, výjimečně jej lze dotáčet i později, pořad Věda 24 stále
dokáže reagovat na aktuální dění.
Vědecký týdeník nabízí diváckému publiku výhradně autorské a původní reportážní
příspěvky. Redaktoři vědy natáčejí primárně reportáže pro kontinuální vysílání kanálu ČT24 a
pro zpravodajskou relaci Události. Témata se zde mnohdy opakují. Příspěvky pro Událostí mají
zpravidla stopáž kolem minuty a půl a pro potřeby vědeckého týdeníku se takřka pokaždé
rozšiřují. Věda 24 je souhrnný pořad realizace příspěvků redakce vědy a představuje celistvou
práci jejich tvůrců. Jelikož je práce redaktorů založena i na sběru materiálů, není problém
s daným tématem, který dostal prostor v hlavních Událostech, vytvořit rozšířenější příspěvek
do Vědy 24.
V této části jsou sepsány všechny důležité spolupráce ke sběru jednotlivých témat a
informací k němu. Pořad čerpá z řady témat uveřejněných na třech hlavních zahraničních
zpravodajských agenturách: jedná se o AP, Reuters a EBU.75 Ze zdrojů těchto agentur a institucí
čerpají jednotliví redaktoři vědecká témata nebo například z nich používají do příspěvků a do
krátkých obrazových zpráv obrazový materiál. Balíčky zpravodajských agentur běžně využívá
i zpravodajství České televize. K získání informací z českého prostředí využívá redakce vědy
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FIFKOVÁ, Kateřina, Pořad Věda 24 [elektronická nahrávka rozhovoru]. 2. května 2018. [cit. 2018-05-08].
Dostupné z: Osobní archiv autorky
75
EBU je zkratka pro Evropskou vysílací unii. Tato unie je největším sdružením národních vysílatelů na světě a
její vznik se datuje k roku 1950.
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obecně platná memoranda a navázané spolupráce České televize s několik českými
univerzitami nebo například s Akademií věd České republiky. Mezi jednotlivými institucemi
funguje vzájemná reciprocita.
Druhá forma spolupráce vychází ze strany redakce vědy. Velice často se redaktoři
poptávají po odbornících k aktuálnímu tématu, například hledají do vysílání geology,
archeology ale i psychology a další experty. Redaktoři následně obvolávají příslušné instituty
nebo univerzity a poptávají se u nich po odbornících do vysílání ČT24.
Základní rámec týdeníku se v průběhu prvního roku vysílání takřka nezměnil. Zpravidla
je každý díl otevřen takzvaným „otvírákem,“ jedná se o reportáž s hlavním tématem pořadu.
Tento formát je povětšinou rozšířený i po skončení reportáže alespoň o dovětek moderátora.
Do konceptu pořadu byly hned zezačátku zařazeny některé pravidelné rubriky. Těmto rubrikám
se budu věnovat v samostatné podkapitole.

2.2.4 Výroba pořadu
Proces samotné výroby týdeníku Věda 24 můžeme rozdělit do dvou základních fází,
přičemž první z nich je popsána v předchozí kapitole a spočívá ve výběru témat a sběru
informací k němu. Další část výroby se soustředí na přípravu a realizaci konkrétního dílu
vědeckého týdeníku. Tato fáze zpravidla probíhá v týdnu, kdy je dané vydání vysíláno. Tento
proces můžeme rozdělit do tří základních fází, v mém případě jsem se proces výroby a realizace
jednoho dílu pořadu rozhodla zasadit do tří dnů pracovního týdne.
Realizace jednotlivého dílu pořadu začíná každý týden ve středu večerní poradou - té se
zpravidla zúčastní kromě dramaturgyně i moderátor Daniel Stach nebo Jaroslav Zoula a
redaktoři. Na poradě se tvoří bodový scénář dílu, domlouvají se a schvalují se zde i témata –
především jejich délka a forma, ve které budou zařazeny do pořadu. Následující den se
jednotliví přispěvatelé věnují tvorbě příspěvku. Zároveň se ve čtvrtek píší studiové texty pro
moderátora, pořizují se rozhovory s odborníky, natáčejí se potřebné záběry a probíhá střih
hotového obrazového materiálu. Ve čtvrtek se také zpravidla dramaturgyně Vědy 24 setká s se
svou kolegyní Gabrielou Cihlářovou, která Kateřině Fifkové s přípravou a realizací pořadu
pomáhá.
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V této fázi přichází na řadu odborný technik, který realizačnímu týmu redakce pomáhá
se zpracováním obrazu– ať už se jedná o střih nebo zpracování podkresového obrazového
materiálu. Ten se využívá především při tvorbě krátkých obrazových zpráv, které jsou většinou
součásti rubrik Věda ve světě a Česká věda. Ve čtvrtek také může docházet k drobným úpravám
a případně krácení jednotlivých příspěvků – jejich stopáž se obvykle pohybuje kolem čtyř
minut, samozřejmě kromě pravidelně zařazených rubrik. Délka čtyř minut vyhovuje kompozici
pořadu složeného zpravidla z 8 příspěvků vyjma rubrik. Pokud má daný díl obsahovat nižší či
vyšší počet příspěvků, jejich stopáž je tomu přizpůsobena. Ráda bych upozornila na fakt, že se
jednotlivé stopáže příspěvků liší a nejsou pevně nastaveny.
Dopoledne následujícího dne, tedy v pátek, přichází na řadu kontrola bodového scénáře
šéfredaktorem Petrem Mrzenou. Až poté dojde na režii pořadu, kdy teprve začne probíhat
aktivní příprava vysílání. Komunikace s režisérem je nedílnou součástí procesu realizace. Pořad
Věda 24 se natáčí v interaktivním studiu a během natáčení se využívají nejmodernější
technologie – v jednotlivých dílech se zpravidla využívá grafický obrazový doprovod na pozadí
studia.76 V každém dílu se můžete setkat s dvaceti až padesáti podkresovými materiály, které
tvoří pozadí za moderátorem při studiových záběrech. Většinou se jedná o vysvětlovací grafiky
k tématu, který moderátor předkládá televiznímu publiku. V případě nových aktualit ze světa
vědy se tyto aktuální příspěvky dodatečně dodělávají do vysílání i v pátek. Pořad Věda 24 je
předtočený.77
Pátečním odpolednem práce na pořadu zdaleka nekončí. Tvůrci se potýkají s několika
dalšími úkoly. Jedná se totiž o jednu z několika pravidelných rubrik v pořadu – Hyde Park
Civilizace78. Výjimkou mohou být pouze dny, kdy se v daném týdnu pořad Hyde Park
Civilizace79 nevysílá. V případě, když se tato rubrika do dílu Vědy 24 zakomponuje, připadají
přípravy převážně na jeho dramaturgyni. Ta do chystaného dílu dodává vybrané části živého
vysílání HPC, případně pak moderátor Daniel Stach a editorka pořadu Gabriela Cihlářová
v sobotu po premiérovém odvysílání nového HPC upravují předvybranou pasáž a ještě po
skončení živého vysílání dotáčí civilizační část do pořadu Věda 24.
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V profesní terminologii se tento termín nazývá „full“. Jedná se o typ grafického doprovodu. Do češtiny
bychom jej mohli přeložit jako „podkres“ a dále s tímto názvem budu pracovat.
77
Pořad, který není vysílán živě. Jeho obsah včetně studiových záběrů je dopředu předtočen, v neděli navečer
se ve vysílání pustí kompletně připravený záznam aktuálního dílu Vědy 24.
78
Tato rubrika zpravidla představí, kdo byl v předchozím dni v pořadu Hyde Park Civilizace, do pořadu se
následně vloží synchron z již odvysílaného rozhovoru. Mnohdy jsou témata provázána z obsahem dílu Vědy 24.
79
Dále jen zkratka HPC
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Obr. č. 2 současná podoba úvodní znělky pořadu (zdroj: Archiv ČT)

2.3 Pravidelné rubriky pořadu
Základní rámec Pořadu Věda 24 se v průběhu prvního roku vysílání nezměnil. Zpravidla
je každý díl otevřený takzvaným „otvírákem,“ otvírák je zpravidla reportáž s větší důležitostí a
důrazem na aktuálnost. Tento formát je povětšinou rozšířený i po skončení reportáže. Do
konceptu pořadu byly hned zezačátku zařazeny některé pravidelné rubriky. Níže si tyto rubriky
představíme.
Věda ve světě: Tato rubrika obsahuje zpravidla dvě až tři krátké obrazové zprávy, jejíž
základem je aktuální obrazový záznam události bez ruchu, který je doplněn moderátorovým
komentářem. V tomto formátu je výrazně akcentována obrazová složka. Tyto obrazové zprávy
divákovi nejčastěji představují významné události ze světa vědy, kdy například redaktoři
neměli pro realizaci reportáže dostatek materiálů a informací nebo se jedná o událost, která není
na samostatný příspěvek dostatečně rozsáhlá a zajímavá.
Česká věda: Rubrika Česká věda publiku předkládá stejnou formou jako u předchozí
rubriky několik krátkých obrazových zpráv, které informují o českých vynálezech a
výzkumech. Opět zde najdeme zpravidla dvě až tři zprávy, které jsou doplněny komentářem
moderátora.

27

Hyde Park Civilizace: Tato část pořadu se zpravidla věnuje ukázkám a synchronům
z pořadu Hyde Park Civilizace. Moderátor nejprve osobnost z pořadu ve studiu představí a
následně se z HPC pustí krátká ukázka. U této rubriky velmi záleží, zda se pořad v sobotu
vysílal nebo ne.
Věda online: Rubrika Věda online se věnuje nejzajímavějším článkům, kterým se
v předchozím týdnu věnoval web Vědy 24 nebo její facebooková stránka. O sociální sítě se
v rámci redakce stará Tomáš Karlík.
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Graf č. 1: Zastoupení pravidelných rubrik

Graf číslo jedna znázorňuje výskyt jednotlivých rubrik napříč všemi 35 díly v prvním
roce vysílání pořadu. Věda online se tedy jeví jako jediná zcela pravidelná rubrika pořadu.
Rubrika Hyde Park Civilizace se jako zcela pravidelná nepotvrdila, u této rubriky zcela záleží
na vysílání samotného pořadu, že kterého se do týdeníku Věda 24 vybírají ukázkové pasáže.
Věda ve světě a Česká věda jsou podobně jako předchozí rubrika do konceptu zařazovány
nepravidelně, tyto rubriky jsou závislé na aktualitách ze světa vědy, není se čemu divit, že se
občas rubrika zajímavým obsahem nenaplní, a tak se do bodové scénáře ani nezařadí.
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3. Obsahová analýza pořadu Věda 24
3.1 Úvod
V praktické části bakalářské práce se věnuji kvantitativní obsahové analýze pořadu
Věda 24. V předem stanovené tezi jsem za hlavní postup při zpracování zkoumaných materiálů
uvedla obsahovou analýzu. Je tedy nutné, abych nyní vzhledem ke vztahu mé práce
ke schváleným tezím upřesnila užití dvou pojmů. Obsahová analýza je zjednodušené
pojmenování kvantitativní obsahové analýzy. Tato metoda má dominantní postavení především
na poli výzkumu mediálních obsahů a i přes dva výše zmíněné odlišné názvy jde o postup zcela
stejný.80 V této kvantitativní obsahové analýze zkoumám prvních 35 dílů pořadu Věda 24, které
byly odvysílány na kanále ČT 24 v rozmezí od 11. září 2016 do 11. června 2017. Dále bych
ráda upozornila na málo výrazné změny, ke kterým došlo například v pojmenování a členitosti
jednotlivých podkapitol v praktické části práce. Toto pojmenování a rozšíření jsem zvolila ve
snaze všechny kroky mého výzkumu zpřehlednit, oproti prvotnímu plánu členění kapitol a
podkapitol uvedenému v tezích.

3.2 Obsahová analýza
Obsahová analýza sama o sobě představuje kvantitativní objektivní rozbor jakéhokoliv
sdělení. Tato analýza nabízí poměrně velké množství možných uplatnění výzkumu, ty se však
nemusí nutně dotýkat pouze mediálního obsahu. Zkráceně již obsahovou analýzu můžeme
aplikovat například při srovnání, jak široké spektrum sdělovacích prostředků informuje o
událostech, nebo ji můžeme použít za účelem zjištění autora obsahu. Jelikož tato metoda
využívá kvantifikaci a je založena především na využívání statistických procedur, je jejím
kladem schopnost zpracovat relativně velké množství textů nebo audiovizuálních sdělení.81
Proto je často uplatňována při výzkumu mediálního obsahu.
Tento metodický přístup představuje strukturovaný a selektivní proces, který probíhá
podle předem stanovených a zformulovaných pravidel. Je však nutné, aby na počátku výzkumu
stálo stanovení jasného cíle zkoumání. Výzkumná otázka, kterou si předem stanoví zkoumající,
by měla být dostatečně konkrétní, aby z ní bylo patrné, která média budeme zkoumat, čeho si
80

TRAMPOTA, T., a VOJTĚCHOVSKÁ, M.. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, s. 103. ISBN 97880-7367-683-4.
81
Tamtéž. s. 103.

29

ve zkoumaném vzorku budeme všímat a která data budeme zaznamenávat. Je však nutné
upozornit i na některé nedostatky tohoto postupu. Zkoumající je díky obsahové analýze schopen
zkoumat a následně zpracovat objemná data a výsledky znázornit velmi přehledně v číselných
údajích, tabulkách nebo grafech. Zpracované výsledky pro veřejnost mnohdy představují
objektivní platnost, i když právě uveřejněné výsledky vyplývají z kategorizačního systému a
principů, které si subjektivně zvolí zkoumající.82 Jde tedy o zcela subjektivní výběr a postup
zkoumajícího, proto nemůžou být výsledky výzkumu považovány za objektivně platné.
Mnou stanovená kvantitativní obsahová analýza se věnuje zkoumání tematické agendy
pořadu Věda 24. Tematická agenda v tomto pojetí znamená soustavu veškerých témat, která se
v analyzovaném pořadu objevují, a na která se v rámci vysílání týdeník pravidelně soustředí.
Tuto metodu jsem využila pro posouzení, do jaké míry určitý mediální obsah naplňuje či
nenaplňuje očekávání diváků. Kvantitativní obsahovou analýzu jsem zvolila jako nejvhodnější
metodu pro zodpovězení výzkumných otázek a naplnění všech mnou vytyčených cílů právě
díky jejím vhodným vlastnostem a možnostem její aplikace. Obsahová analýza tematické
agendy do značné míry reflektuje způsob, a i s ním související věrohodnost zobrazování
skutečnosti analyzovaným obsahem.
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Výzkum tematické agendy v mé práci mapuje celé

tematické spektrum v rámci jednoho mnou zvoleného média, kdy je jeho cílem kupříkladu
popis tematické skladby obsahu či žánrů. Tento výzkum zkoumá především pořadem stanovený
výstup a jeho tematickou strukturu. Data uvedeného výzkumu v závěru poskytují informace o
tom, jakým tématům a jakou měrou se daný obsah zkoumaného vzorku věnoval.

3.2.1 Stanovení cílů a výzkumných otázek
Již několikrát zmiňovaná podstata praktické části této práce je analýza současného
mediálního výstupu relativně nového pořadu Věda 24, který produkuje redakce vědy České
televize. Kvantitativní obsahová analýza se věnuje zkoumání tematické agendy pořadu.
Rozbor stanoveného rozsahu dílů přitom mapuje první rok vysílání tohoto pořadu na přelomu
roku 2016/2017 a má komplexně prostudovat participaci a naplnění poslání České televize jako
média veřejné služby. Zajímalo mě, zda pořad o vědě poskytuje kvalitní a v různých ohledech
i patřičný obsah vyplývající z charakteru jeho nového formátu. Formát vědy byl doposud bez
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výrazného zastoupení ve veřejnoprávním médiu, avšak i kvůli jeho důležitosti vznikla
samostatná redakce vědy v roce 2016 a sní i mnou zkoumaný pořad.
Za první konkrétně vymezený cíl považuji za pomoci kvantitativní obsahové analýzy
zjistit, jakou měrou se pořad v prvním roce vysílání zabýval jednotlivými tématy. Tematické
kategorie jsem si stanovila před samotnou analýzou. Při analýze jsem do tabulky
zaznamenávala jejich výskyt v rámci pořadu. Druhým vymezeným cílem výzkumu je zjistit,
jak správně subjektivně zařadit odvysílané příspěvky do vhodných tematických kategorií,
jelikož se mnohdy vědní obory a témata prolínají. Ráda bych upozornila na fakt, že jsem při
zmapování příspěvků jednala na základě subjektivního rozhodnutí, protože v mnoha případech
jsou tato témata na pomezí vědních oborů nebo nově se formujících oborů, které zatím nejsou
vědou přesně kodifikovány.
Na základě výše uvedených cílů jsem zformovala výzkumné otázky, jejichž
zodpovězení je nezbytné pro zachycení současné podoby a společenského významu pořadu.
Jako základní výzkumné otázky jsem zvolila:
▪

S jakou intenzitou se pořad Věda 24 v prvním roce vysílání zabýval mnou stanovenými
tematickými okruhy? Jakým vědeckým oborům se v prvním roce vysílání věnoval pořad
z hlediska tematických okruhů nejčastěji?

▪

Jaká byla sledovanost odvysílaných zářijových dílů pořadu Věda 24 v roce 2016 a
červnových dílů v roce 2017? Změnila se nějak sledovanost pořadu v prvním a
posledním měsíci prvního roku vysílání? Případně jak?

▪

Zvyšovala se nebo se snižovala celková sledovanost pořadu a tím i popularita Vědy 24?

3.2.2 Vymezení vzorku analyzovaného materiálu
Kvantitativní obsahová analýza zpravidla pracuje s vymezeným vzorkem dat, který
vychází z daného výběrového souboru. Podle Trampoty a Vojtěchovské je výběrový soubor pro
kvantitativní analýzu z velké části vymezen časově, ale může být vymezen i z hlediska určitého
média, tématu nebo žánru.
Jak již má teze předpovídá, zaměřila jsem se na časové vymezení analyzovaného
materiálu. Rozbor tedy bude proveden na vzorku materiálů odvysílaných za první rok vysílání
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pořadu, tedy od září 2016 do června 2017.84 Celkem bude proveden na 35 dílech pořadu, které
čítají 269 odvysílaných příspěvků. Jde o dostatečně rozsáhlý a vypovídající vzorek, zejména
protože jde o první rok vysílání pořadu. Mimo stanovení časového rozsahu vzorku je pro
obsahovou analýzu důležité definovat jednotku měření. Jedná se o základní a zároveň nejmenší
prvek rozboru, na kterém dochází k analýze stanovených proměnných. V mém případě je touto
jednotkou každý příspěvek, vyjma pravidelně vysílaných rubrik v pořadu Věda 24. Ty jsou
popsány výše a zpravidla obsahují dvě až tři krátké obrazové zprávy.

3.2.3 Kódovací postupy
Pro správné zpracování a vyhotovení obsahové analýzy je zapotřebí zformulovat
kódovací postupy, které jsou podstatou výzkumného kódování. Jedná se o soupis zkoumaných
proměnných a kategorií, kterých mohou jednotlivé proměnné nabývat. Při kódování pracujeme
s kódovacími jednotkami, které následně zařazujeme do daných kategorií, které popisují obsah
a odborně se nazývají – proměnné.85 K potřebám mého výzkumu jsem se rozhodla užít ve
většině vzorků číselné kódy – čísla a procenta.

3.2.4 Stanovení zkoumaných tematických kategorií
Definice kategorií výzkumu je klíčová při realizace kvantitativní obsahové analýzy. Již
citovaný Trampota a Vojtěchovská uvádějí dvě možnosti postupu při formulaci kategorií. Pro
účely této metody jsem za postup zvolila právě kódování – tj. definování jednotlivých kategorií
před samotným analytickým procesem na základě subjektivní, teoretické nebo racionální
úvahy.86 Na základě rešerší teorie, obsahu pořadu a uvedených znalostí o pořadu Věda 24 jsem
zvolila celkem devět samostatných kategorií.
Jak se již objevuje výše, kvantitativní analýza dílů týdeníku Věda 24 odvysílaných
v časovém rozpětí jednoho roku, si klade za cíl zjistit s jakou četností se pořad věnovával všem
mnou zvoleným tématům. Jednotlivé kategorie jsem si vymezila podle tematických okruhů,
které se v pořadu Věda 24 nejčastěji objevují a je proto nezbytné analýzu právě těchto atributů
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provést. Je jich celkem devět, což není málo, ale pro správné uchopení této obsahové analýzy
mi toto číslo přijde relativně nízké. Určit si kritéria pro stanovené kategorie nebylo lehké,
poněvadž jsem předem pořad neanalyzovala
Vesmír – Tato kategorie zahrnuje ty příspěvky, které se věnují kosmickém výzkumu,
astronomii nebo astrofyzice.
Archeologie – Do této kategorie jsem zařadila všechny příspěvky, které se opírají o
lidskou společnost prostřednictvím archeologických pramenů. Zařadila jsem zde příspěvky
informující zejména o objevech a přínosech českých archeologů v zahraničí. Příspěvky o
lidských výtvorech nebo o zbytcích přírodního původu.
Medicína – V případě této analýzy je dostačující určení odpovídající těmto kritériím:
do této kategorie byla zařazena veškerá tématika související se zdravím a medicínou, vývojem
nových léků, vývojem nových technologických pomůcek pro nemocné, a to i v testovací fázi.
Do této kategorie jsem ale zařadila i některé historicky převratné objevy v medicíně, jako
například porod císařským řezem v roce 1337.
Události týkající se vědy a vědních oborů – Do této kategorie jsem zahrnula hned
několik témat, pod nepříliš říkajícím názvem se skrývají příspěvky o vědeckých událostech,
výstavách nebo festivalech, které se konaly v Čechách nebo zahraničí. Jsou zde zahrnuty
události jako Festival Signal, Týden vědy a techniky až po udílení ceny Neuron nebo dokonce
Nobelovy ceny.
Technologie – Do této kategorie můžeme zařadit veškerá témata týkající nových
technologií. Jedná se zde zpravidla o objevy a vynálezy využívané v dalších oblastech.
Příspěvky spadající pod tuto kategorii se obvykle zabývají vynálezy, nástroji, technologiemi
nebo technickými postupy a novinkami. Do této kategorie jsem zařadila například příspěvky o
superlaseru, detektoru únavy nebo umělé inteligenci a pokeru.
Historie – I když historická témata pravidelně nepředstavují hlavní náplň vědeckých
pořadů, mohou se i odkazy na historické události vědeckých disciplín stát předmětem
vědeckého zájmu. Do této kategorie jsem nejčastěji zařazovala různá výročí, například 140 let
od prvního telefonního hovoru nebo 10 let Mendelovy polární stanice.
Životní prostředí – Kromě níže zmíněné kategorie Příroda jsem do této kategorie
v obecném slova smyslu zahrnula témata dotýkající se prostředí, ve kterém žijeme a které
zahrnuje živou nebo neživou faunu a flóru. Příspěvky nejčastěji zařazené do této kategorie se
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zabývají vynálezy pro zlepšení životního prostředí, recyklací nebo znečištěním ovzduší.
Vyskytl se zde například i příspěvek o nelegálním lovu mořských koníků nebo Plastové
znečistění v oceánech a mořích.
Příroda – Tato kategorie zahrnuje příspěvky, které souvisí s přírodními zajímavostmi.
Do této kategorie jsem zahrnula především ty materiály, které se nevztahovaly ke klimatickým
změnám. Například příspěvky o zajímavých zvířatech nebo příspěvky popisující zajímavé
přírodní počiny.
Jiné – Pro stanovení a jasné vymezení této kategorie jsem se rozhodla s ohledem na
pestrost a široký záběr možných témat, která se v pořadu Věda 24 vyskytovala. Příspěvky
zařazené do této kategorie svým zaměřením a tématem nebudou přesně odpovídat žádné
z předchozích uvedených. Jde o širokou škálu témat, která nejdou zcela běžně zařadit pod jednu
kategorii.

3.3 Analýza tematické agendy týdeníku Věda 24
3.3.1 Zastoupení tematických okruhů
Na základě sledování všech dílů pořadu v rozmezí prvního roku vysílání pořadu – září 2016
až červen 2017 jsem zaznamenávala výskyt témat, kterým se příspěvky a reportáže obsažené
v týdeníku Věda 24 věnovaly. Využila jsem přitom veřejně dostupné materiály v online archivu
České televize.87 Oproti původní představě o celistvosti jsem zjistila, že jsou příspěvky týdeníku
zpravidla polytematické, zabývají se obvykle dvěma až třemi tématy. Při analýze jsem si
subjektivně stanovila kritéria pro zařazení jednotlivých příspěvků vždy pouze do jedné
kategorie. Příspěvky jsem zařadila do kategorie, která mi připadala nejvhodnější. Přesné a
kompletní údaje analýzy jsou zaznamenány v tabulce v příloze (příloha1).
Graf číslo 2 znázorňuje intenzitu s jakou se příspěvky a reportáže věnovaly jednotlivým
tématům, tedy vesmíru, archeologii, medicíně, událostím týkající se vědy a vědním oborům,
technologii, historii, životnímu prostředí a přírodě. V kategorii Jiné jsou následně zaznamenány
ostatní a předem nedefinované okruhy. Výsledky vyplývající z grafu ukazují, že odvysílané
reportáže tematicky pokrývaly všechny stanovené kategorie, avšak s odlišnou intenzitou.
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Graf č. 2: Zastoupení stanovených tematických okruhů
Pořad nejčastěji obsahoval příspěvky týkající se technologie a vesmíru. Obě oblasti zde
byly zastoupeny velmi obdobně. Příspěvky týkající se nových technologií se objevily ve 46
případech, reportáže týkající se vesmíru pak ve 39 příspěvcích z celkového počtu 269
jednotlivých televizních příspěvků. Překvapivě často se příspěvky věnovaly také medicíně a
tématům, které do předem vytyčených kategorií nelze zařadit – tedy kategorii Jiné. Tyto
kategorie byly v pořadu zastoupeny stejnoměrně – redaktoři se jim věnovali celkem
třiatřicetkrát. Tvůrci obsahu se poměrně intenzivně zabývali také událostmi ze světa vědy, které
se předmětem zájmu staly celkem v jednatřiceti případech. Méně častým tématem příspěvků
pak byla archeologie, ta se za deset měsíců objevila v pořadu celkem šestnáctkrát.
Kategorie Jiné byla určena především pro méně obvyklé náměty příspěvků, které jsem
na počátku analytického procesu nenadefinovala. Tematické pokrytí reportáží v tomto případě
bylo zastoupeno velmi různorodě. Například jsem do této kategorie zařadila příspěvky nazvané
Donald Trump a věda, Co odhalí bezpečnostní kamery nebo souhrnný příspěvek o
zajímavostech z Vědy 24 za poslední rok.
Ze získaných výsledků vyplývá značná tematická různorodost a obsahová vyváženost
materiálů týdeníku Věda 24. Dostatečně široké spektrum témat pokrylo mnou stanovené
kategorie výzkumu a odhalilo i další oblasti, zařazené v kategorii Jiné, kterými se redaktoři
zabývali a které byly v pořadu odvysílány. Ze získaných hodnot můžeme vypozorovat, že mezi
dva hlavní tematické pilíře obsahové nabídky vědeckého týdeníku patří technologie a vesmír.
Obě oblasti byly prezentovány nejčastěji, vyskytly se téměř ve třetině všech odvysílaných
příspěvků. Vzhledem k faktu, že se jedná o týdeník, který má publikum informovat o událostech
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ze světa vědy za uplynulý týden, troufám si tvrdit, že se ve světě technologií a novinkách o
vesmíru se každý týden nějaký nový poznatek, součástka nebo výzkum objeví. Je tedy
pochopitelné, že se těmito tématy pořad zabýval nejčastěji. Je však třeba brát mé závěry
s rezervou a s přihlédnutím k okolnosti, že se závěry vztahují pouze k analyzovaným dílům.
Dále se domnívám, že je tematická agenda tohoto pořadu ovlivňována aktuálními výzkumy a
vynálezy.
Při určování analyzovaných kategorií jsem vymezila oblasti přírody a životního
prostředí. Ačkoliv by životní prostředí mohlo být dle některých měřítek zahrnuto pod kategorii
Příroda. Z hlediska vědy samostatnou kategorii Životní prostředí považuji za dostatečně
specifickou. Pro úplnost tematického spektra pořadu jsem se rozhodla k samostatnému
vymezení kategorie Archeologie, Medicíny, Události a Historie.
Všechny výše uvedené oblasti se podle očekávání v příspěvcích objevovaly se
značnou pravidelností. Všechny tematické oblasti, které se v analyzovaném období
vyskytovaly v kategoriích pouze dokazují naplnění pestrého spektra obsahu týdeníku Věda 24.
Tyto informace dokazují i fakt, že je věda součástí našeho současného světa a tvůrci pořadů
můžou diváckému publiku předložit vědecká témata i ve velmi líbivé a zábavné formě.

3.3.2 Analýza statistik o sledovanosti pořadu
Materiály pro analýzu statistiky o sledovanosti dvou zářijových dílů v roce 2016 a dvou
červnových dílů v roce 2017 jsem obdržela od vedoucí redakce vědy Kateřiny Fifkové.88 Data,
které jsem obdržela obsahují hodnoty rating a share, a to u cílové skupiny osob starších patnácti
let a starší. Pokládám za důležité nadefinovat tyto dva důležité termíny a pro úplnost jej níže
stručně vysvětlím. Rating neboli sledovanost je podíl osob z cílové skupiny, který živě sledoval
průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném kanálu a určuje,
kolik procent lidí z cílové skupiny se v průměru na dané vysílání dívalo. Share je podíl živé
sledovanosti daného kanálu na celkové sledovanosti v daném časovém úseku. Vždy se udává
v procentech podíl stanice na celkovém odsledovaném čase na všech stanicích.
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Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, 30. 4. 2018, živá v TV+TS0-3
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15+
Titul

TV kanál Premiéra

Datum

Den

Čas od

Čas do

Rating %

Rating

Share

000

%

Věda 24

ČT24

premiéra

11.09.2016 neděle

18:30

18:54

0,6

51

2,53

Věda 24

ČT24

premiéra

18.09.2016 neděle

18:29

18:54

0,8

72

2,59

Rating

Share

000

%

Tabulka č. 1: Sledovanost dvou zářijových dílů v roce 2016
15+
Titul

TV kanál Premiéra

Datum

Den

Čas od

Čas do

Rating %

Věda 24

ČT24

premiéra

04.06.2017 neděle

18:31

18:54

1,1

94

3,39

Věda 24

ČT24

premiéra

11.06.2017 neděle

18:30

18:54

0,6

48

2,58

Tabulka č. 2: Sledovanost dvou červnových dílů v roce 2017
Sledovanost (Rating) v % / tisících = % / tisíce z potenciálního publika dané cílové skupiny.
Podíl na publiku (Share) v % = % z diváků konkrétní cílové skupiny v dané době u televizorů.

Vysvětlivky k tabulkám č. 1 a 2
V prvním roce vysílání pořadu Věda 24 se odvysílalo celkem 35 dílů. V tabulkách výše
je zaznamenaný rating a share afinitivní skupiny 15+. V obou případech vidíme, že se údaje
zaznamenané v tabulkách takřka shodují až na jediný díl. Nárůst procent byl zaznamenán u
premiéry pořadu ze 4. června 2017. Nabízí se otázka – proč? Po důkladné rešerši jsem zjistila,
že se večer den před odvysíláním dílu stal teroristický útok v Londýně. Nejprve dodávka se
třemi teroristy najela do několika chodců na London Bridge a následně teroristé zaútočili v
nákupní zóně Borought Market.89 Domnívám se tedy, že prudký nárůst publika byl způsoben
touto nešťastnou událostí. Veřejnost tento útok zajímal a je tak dost pravděpodobně, že si mezi
zpravodajskou relací od 18 hodin a hlavní zpravodajskou relací Události mnoho z nich nechalo
zapnutý televizor na ČT24. Tato skutečnost byla nejspíš důvodem zvětšené popularity onoho
dílu. Vezmeme-li v potaz teroristický útok v Londýně vidíme, že se rating i share ostatních
analyzovaných dílů pohybují na velmi podobné úrovni. Sledovanost prvního a posledního dílů
analyzovaného roku vysílání se téměř shoduje, je tedy jasné, že si nový pořad redakce vědy
našel své publikum a oblíbenost diváků si udržel. Údaje o sledovanosti všech 35-ti dílů jsou
v příloze (příloha2).
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ČESKÁ TELEVIZE. ČT24 [online]. [cit. 2018-05-07]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/2141538prave-ted-sledujte-mimoradny-blok-udalosti
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3.4 Shrnutí výsledků
Cílem analytické části bylo zmapování tematické agendy pořadu Věda 24 a zjištění, zda
v tomto ohledu nabízí divákovi vyvážený a pestrý obsah. Kromě toho došlo k analýze
sledovanosti dvou zářijových dílů v roce 2016 a dvou červnových dílů v roce 2017.
Kvantitativní obsahová analýza ukázala, že zastoupení jednotlivých kategorií dostatečně
pokrylo různorodá témata a nabízí televiznímu publiku možnost významného rozšíření
obecných znalostí. Tematické kategorie jsou ve zkoumaném vzorku zastoupeny v relativně
vyváženém poměru, i když se rozdíl v počtu příspěvků napříč díly měnil. Sledovanost čtyř
dílů–prvních a posledních dvou vysílaných dílech pořadu Věda 24 potvrdila původní
domněnku, že si vědecký týdeník během prvního roku vysílání našel své publikum. I když se
pořad v prvním roce vyvíjel, od začátku byla jeho stěžejním prvkem dynamičnost. Ze
sledovanosti vyplývá fakt, že se jedná o relativně oblíbený pořad vysílaný na ČT24. Věda 24 si
dnes udržuje poměrně rozsáhlou diváckou základnu. V závěru lze mluvit o značném
společenském přínosu vědeckého týdeníku, který skrze reportáže a příspěvky obohacuje
divácké povědomí o vědeckých výzkumech a vynálezech.
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Závěr
Diplomová práce vymezila hlavní teoretické pojmy v oblasti televizní publicistiky,
stručně charakterizovala historický vývoj české televizní publicistiky v kontextu doby
s plynulým přesahem do současnosti a zmapovala televizní pořady s obdobnou vědeckou
tématikou. Cílem této bakalářské práce bylo tento pořad interpretovat a na základě rozhovoru
s jeho dramaturgyní přiblížit okolnosti jeho vzniku, realizaci a jeho výrobu.
První část práce se soustředila na systematické zasazení stanoveného tématu a
publicistických pořadů do širšího teoretického rámce a žánrového kontextu televizní tvorby.
Další části práce se týdeníkem Věda 24 zabývaly konkrétněji. Nejdříve z hlediska jeho vývoje
a současné realizace. Údaje potřebné k zachycení všech kroků realizace pořadu byly čerpány
především z rozhovoru s dramaturgyní pořadu Kateřinou Fifkovou, spolupráce s ní byla pro
potřeby práce žádoucí, neboť poskytla pohled do zákulisí přípravy pořadu. V této části byly
například přiblíženy aspekty spojené s jeho výrobou, realizací a dramaturgií.
Praktická část bakalářské práce byla vystavěna na kvantitativní obsahové analýze
zaměřené především na tematickou agendu pořadu Věda 24. Rozbor stanoveného rozsahu
jednotlivých dílů zmapoval první rok vysílání tohoto pořadu na přelomu roku 2016/2017.
Následná analýza výsledků objasnila způsob, kterým pořad nabízel svou agendu. Jak bylo
zjištěno, témata příspěvků byla ve zkoumaném období relativně pestrá a pokrývala různé
zajímavosti ve vědě v Čechách i zahraničí. Lze tedy konstatovat, že pořad Věda 24 je značným
přínosem společnosti, který skrze rozmanité příspěvky dostatečně obohacuje divácké povědomí
v oblasti vědy.
Na základě analýzy sledovanosti pořadu lze poznamenat fakt, že Věda 24 si již během
prvního roku vysílání našla svoje stále publikum a získala si pevnou pozici ve vysílacím
schématu České televize. Praktická část tímto odpověděla na všechny předem vytyčené otázky
vymezené v metodologii a podala ucelenou představu o vysílání v prvním roce vysílání
zkoumaného pořadu.
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Summary
The weekly TV magazine Věda 24 show has been running since the beginning of 2016.
This project is obvious in terms of how it has evolved in its first year of broadcasting on the
Czech television. The structure of this thesis examines general categorization of the weekly
magazines in the context of television production, and then it settles into subject analysing the
thematic agenda offered by magazine.
The aim of the thesis was to provide a comprehensive survey of the current affairs TV
programme Věda 24 and its contents using quantitative content analysis. The first part of the
thesis deals with the main theoretical concepts in TV journalism; it briefly describes historical
development of the Czech TV journalism in the context of the times up to the present. It
concisely maps out TV shows similar in their format to CT24.
The second part of the thesis deals specifically with the weekly magazine Věda 24. First
of all it examines its development and the current implementation. The data describing the
individual steps of the current implementation of Věda 24 programme come from interviews
with the magazine’s creator. This part of the thesis presents various aspects related to the
development, production and dramaturgy. It also deals with composition of topical blocks, and
briefly describes the basic structure of the programme.
The practical part of the thesis delivers content analysis focusing on the thematic agenda
of the Věda 24 programme as it was aired during 2016. Thesis also provides a list of topics
repeatedly addressed in the first year of the weekly show. The analysis reveals that the topics
of reports were quite varied and covered a variety of points of interest.
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Příloha č. 2 Sledovanost prvního roku vysílání pořadu Věda 24 (tabulka)

VĚDA 24 - SLEDOVANOST - 9/2016 - 6/2017
Titul

TV
kanál

Premiéra

Čas
od

Čas
do

Věda 24

ČT24

premiéra 11.09.2016 neděle

18:30

Věda 24

ČT24

premiéra 18.09.2016 neděle

Věda 24

ČT24

Věda 24

Datum

Den

15+
Rating
%

Rating
000

Share
%

18:54

0,6

51

2,53

18:29

18:54

0,8

72

2,59

premiéra 25.09.2016 neděle

18:30

18:54

0,8

71

2,82

ČT24

premiéra 02.10.2016 neděle

18:29

18:54

1,0

85

2,77

Věda 24

ČT24

premiéra 09.10.2016 neděle

18:30

18:54

0,9

77

2,53

Věda 24

ČT24

premiéra 16.10.2016 neděle

18:30

18:54

0,6

54

1,85

Věda 24

ČT24

premiéra 23.10.2016 neděle

18:30

18:54

1,2

106

3,41

Věda 24

ČT24

premiéra 30.10.2016 neděle

18:30

18:54

1,0

88

2,67

Věda 24

ČT24

premiéra 06.11.2016 neděle

18:29

18:54

1,5

126

3,62

Věda 24

ČT24

premiéra 13.11.2016 neděle

18:29

18:54

1,1

99

2,70

Věda 24

ČT24

premiéra 20.11.2016 neděle

18:31

18:55

1,0

88

2,62

Věda 24

ČT24

premiéra 27.11.2016 neděle

18:30

18:54

1,0

83

2,62

48
Věda 24

ČT24

premiéra 04.12.2016 neděle

18:30

18:54

1,3

113

3,36

Věda 24

ČT24

premiéra 11.12.2016 neděle

18:30

18:54

1,0

83

2,58

Věda 24

ČT24

premiéra 08.01.2017 neděle

18:29

18:54

1,3

111

3,04

Věda 24

ČT24

premiéra 15.01.2017 neděle

18:30

18:54

1,0

86

2,47

Věda 24

ČT24

premiéra 22.01.2017 neděle

18:29

18:54

1,0

86

2,46

Věda 24

ČT24

premiéra 29.01.2017 neděle

18:30

18:54

1,1

95

2,73

Věda 24

ČT24

premiéra 05.02.2017 neděle

18:30

18:54

1,0

86

2,49

Věda 24

ČT24

premiéra 12.02.2017 neděle

18:30

18:54

0,7

58

1,66

Věda 24

ČT24

premiéra 19.02.2017 neděle

18:29

18:54

1,3

109

3,26

Věda 24

ČT24

premiéra 26.02.2017 neděle

18:29

18:54

1,1

92

2,77

Věda 24

ČT24

premiéra 05.03.2017 neděle

18:29

18:54

1,2

100

3,06

Věda 24

ČT24

premiéra 12.03.2017 neděle

18:30

18:54

0,9

80

2,40

Věda 24

ČT24

premiéra 19.03.2017 neděle

18:29

18:54

1,3

109

3,21

Věda 24

ČT24

premiéra 26.03.2017 neděle

18:29

18:54

0,8

66

2,35

Věda 24

ČT24

premiéra 02.04.2017 neděle

18:30

18:54

0,9

76

3,07

Věda 24

ČT24

premiéra 09.04.2017 neděle

18:29

18:54

0,7

60

2,45

Věda 24

ČT24

premiéra 17.04.2017 pondělí

18:29

18:53

0,8

67

1,88

Věda 24

ČT24

premiéra 23.04.2017 neděle

18:30

18:54

0,7

60

1,98

Věda 24

ČT24

premiéra 14.05.2017 neděle

18:30

18:54

0,9

74

2,34

Věda 24

ČT24

premiéra 21.05.2017 neděle

18:30

18:54

0,8

72

3,30

Věda 24

ČT24

premiéra 28.05.2017 neděle

18:30

18:54

0,3

30

1,72

Věda 24

ČT24

premiéra 04.06.2017 neděle

18:31

18:54

1,1

94

3,39

Věda 24

ČT24

premiéra 11.06.2017 neděle

18:30

18:54

0,6

48

2,58

0,9

82

2,68

PRŮMĚR

Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, 30. 4. 2018, živá v TV+TS0-3

