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ANOTACE
Bakalářská práce „Vývoj zprávy v jednotlivých stádiích gatekeepingu: případová 

studie ČT24“ se zabývá gatekeepingem jako procesem, který začíná v momentě, kdy se 

komunikační  pracovník v redakci  poprvé dozví  o aktuálním,  či  potenciálním sdělení 

a který  končí  v okamžiku,  kdy  je  zpráva  přenesena  ke  konečnému  příjemci.  Práce 

nejprve podává přehled obecných a specifických rysů,  které jsou charakteristické při 

výběru událostí  do televizního  vysílání,  jak jsou uváděny v literatuře  a  posléze  tyto 

teoretické  předpoklady prakticky rozvíjí  na  příkladu  vysílání  zpravodajského kanálu 

ČT24 České televize.  Na příkladu zpravodajského kanálu ČT24 byl  rozebrán proces 

výroby zpravodajství a byly stanoveny rozhodující úrovně – brány (gates), na kterých 

k rozhodování o zařazování zpráv do zpravodajství dochází. Následovala analýza pěti 

případových  studií,  která  byla  doplněna  souborem  odpovědí  na  otázky  položené 

pracovníkům útvaru Zpravodajství, publicistika a sport České televize. Z práce, zejména 

z analýzy případových studií a z analýzy rozhovorů s gatekeepery vyplynuly některé 

všeobecné poznatky, jako kdo rozhoduje o výběru událostí do vysílání nejčastěji, jaké 

místo má individuální a jaké kolektivní rozhodování, které zprávy jsou vypouštěny ve 

prospěch „breaking news“ a  jaké jsou rozhodující vlivy působící na výběr zpráv a jaké 

je  pořadí  jejich  důležitosti.  Práce  též  uvedla  vztah  mezi  procesem  gatekeepingu  a 

procesem zjišťování zpravodajských hodnot událostí.

ANNOTATION

The bachelor thesis “News Development in Consequential Stages of Gatekeeping: 

a Case Study at News Channel CT24” deals with  gatekeeping as a process. Gatekeeping 

starts at the moment the media professional in the newsroom first learns of a current or 

potential story and finishes when the news is transmitted to the final receiver. The thesis 



first reports on general and specific features for the selection of events into a TV news 

broadcast on the basis of a literature review. Afterwards, it  develops these theoretical 

assumptions through the study of News Channel CT24. The example of News Channel 

CT24 serves to analyze the production of news transmission and also for establishment of 

gatekeeping levels, in which the selection of events incorporated into news broadcasting 

are  adopted.  Five  case  studies  were  subsequently  analyzed  and  the  results  were 

supplemented by a series of answers to questions put to staff members of the Newscast, 

Publicity  and  Sports  divisions  of  Czech  Television.  Some  general  findings,  which 

stemmed from the thesis, from analysis of case studies and analysis of interviews with the 

gatekeepers  were  as  follows:  who makes  decisions  on events  incorporated  into  news 

broadcasting most frequently, at which position individual decision making processes and 

collective ones occur, what kind of news is omitted in favour of breaking news, and last 

but  not  least,  which  of  the  key  factors  influencing  the  choice  of  events  are  most 

significant and what is their order of importance.  The thesis also presents the relation 

between the gatekeeping process and the process of determining the news values.



KLÍČOVÁ SLOVA
Událost, zpráva, gatekeeping, zpravodajská hodnota, tvarování zpráv, zpravodajské 

postupy, zpravodajství, případová studie, ČT24, Česká televize. 

KEYWORDS

Event, news, gatekeeping, news value, news production,  media routines, news service, 

case study, Channel CT24, Czech TV. 



Prohlášení
Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen uvedené 

prameny a literaturu. 

Vlastní text práce bez anotací a příloh má celkem …….. znaků s mezerami, tj. …… 

normostran.

Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna veřejnosti pro účely výzkumu a studia. 

 V Praze dne  15. května 2009 Barbora 

Jelínková ...................................................

................



Poděkování 
Na tomto místě  bych ráda poděkovala vedoucímu své diplomové práce,  panu PhDr. 

Tomáši Trampotovi, PhD. za cenné rady, kterými přispěl ke konečné podobě práce a 

také  pracovníkům redakce  zpravodajství  České televize  za  ochotu ke  konzultacím a 

poskytnutí rozhovorů, bez nichž by práce nemohla být úplná.  



Bakalářská práce                      Vývoj zprávy v jednotlivých stádiích gatekeepingu: případová studie ČT24

OBSAH
1.  ÚVOD.......................................................................................................................................................2

1.1 ZPRAVODAJSTVÍ A JEHO FUNKCE VE SPOLEČNOSTI..............................................................................................3
1.2 CO JE ZPRÁVA..............................................................................................................................................3
1.3  ZPRAVODAJSKÉ HODNOTY.............................................................................................................................5
1.4  OBSAHY ZPRÁV...........................................................................................................................................6
1.4.1 ROZDĚLENÍ ZPRÁV.....................................................................................................................................7
1.4.1.1 TYPOLOGIE ZPRÁV PODLE JOHNA HARTLEYHO............................................................................................7
1.4.1.2 TYPOLOGIE ZPRÁV PODLE  GAYE TUCHMANOVÉ..........................................................................................7
1.4.1.3TYPOLOGIE ZPRÁV PODLE HARVEYHO MOLOTCHE A MARILYN LESTEROVÉ......................................................9
1.4.1.4TYPOLOGIE ZPRÁV PODLE DANIELA BERKOWITZE.......................................................................................10

2. VÝBĚROVÉ PROCESY UDÁLOSTÍ DO ZPRÁV...........................................................................11

2.1  PROCES VÝBĚRU UDÁLOSTÍ A GATEKEEPING...................................................................................................11
2.2  VLIVY PŮSOBÍCÍ NA ROZHODOVÁNÍ GATEKEEPERA...........................................................................................16

3.  ORGANIZAČNÍ KONTEXT PRODUKCE ČT24............................................................................21

3.1  POSTAVENÍ ČESKÉ TELEVIZE.......................................................................................................................21
3.2  ZPRAVODAJSTVÍ V RÁMCI ČESKÉ TELEVIZE....................................................................................................21
3.3  HISTORIE A VZNIK ZPRAVODAJSKÉHO KANÁLU ČT24......................................................................................22
3.4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA REDAKCE ZPRAVODAJSTVÍ........................................................................................23
3.5 VZNIK ZPRAVODAJSTVÍ NA ČT24.................................................................................................................25
3.5.1 OBECNÝ POSTUP......................................................................................................................................25
3.5.2 TYPOLOGIE ZPRÁVY V ČT PODLE ŽÁNRU.....................................................................................................26
3.6 HLAVNÍ BODY ROZHODOVÁNÍ.......................................................................................................................29
3.7 ROZHOVORY S GATEKEEPERY........................................................................................................................31

4. PŘÍPADOVÉ STUDIE..........................................................................................................................32

4.1 METODIKA................................................................................................................................................32
4.2 VLASTNÍ STUDIE.........................................................................................................................................33
4.2.1 PREZIDENTSKÁ MILOST.............................................................................................................................34
4.2.2 KARDINÁL VLK KONČÍ.............................................................................................................................35
4.2.3 VELIKONOČNÍ DOPRAVA............................................................................................................................36
4.2.4 POPLATKY VE ZDRAVOTNICTVÍ...................................................................................................................39
4.2.5 SESTAVOVÁNÍ VLÁDY...............................................................................................................................41

5. ANALÝZA PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ................................................................................................46

6. ZÁVĚR...................................................................................................................................................52

SUMMARY................................................................................................................................................55

POUŽITÁ LITERATURA .......................................................................................................................57

POUŽITÉ ZKRATKY..............................................................................................................................59

SEZNAM PŘÍLOH....................................................................................................................................60

PŘÍLOHY...................................................................................................................................................61

PŘÍLOHA Č. 1.  ROZHOVORY S GATEKEEPERY........................................................................................................61
PŘÍLOHA Č. 2:  BODOVÉ SCÉNÁŘE VYSÍLÁNÍ PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ NA ČT24.............................................................75



Bakalářská práce              Vývoj zprávy v jednotlivých stádiích gatekeepingu: případová studie ČT24

1. ÚVOD
Za výběrem událostí do zpráv existuje soubor kritérií  pro rozhodování, jež je 

sdílený  více  novináři  a  redakcemi  a  je  akceptovaný  příjemci  jako  forma  přijímané 

normy.  Proces  výběru  událostí  do  zpráv  –  tzv.  gatekeeping  se  metodicky  odlišuje 

od konceptu  zpravodajských  hodnot,  který  se  soustřeďuje  až  na  konečný  obsah 

zpravodajství a na již vybrané zprávy. Produkce zpráv je úzce spjata s osobou editora, 

redaktora  či  zpravodaje,  na  nichž  stojí  konkrétní  rozhodovací  procesy1. 

Ze sociologického  hlediska  je  důležité  sledovat,  na  kolik  je  proces  gatekeepingu 

subjektivní, založený na zkušenostech a postojích gatekeepera a na kolik je tento proces 

objektivní  a  koreluje  se  zpravodajskými  hodnotami.  Gatekeepeři  vybírají  témata 

i adekvátní informace, aktéry a místa, které do tvorby příběhu zahrnout a které zamlčet. 

Na  všech  úrovních  výběru  událostí  se  přitom  zohledňuje  celá  řada  sociálně-

podmíněných požadavků2. 

Ve  své  práci  si  kladu  za  cíl  nejprve  teoreticky  ukázat,  jaké  jsou  základní 

charakteristické vlastnosti  zpráv a způsob jejich výběru,  tj.  obecné a specifické rysy 

tohoto procesu. Těžištěm mé práce je gatekeeping jako proces, který začíná v momentě, 

kdy  se  komunikační  pracovník  poprvé  dozví  o  aktuálním,  či  potenciálním  sdělení 

a který  končí  v okamžiku,  kdy  je  soubor  dat  –  zpráva  přenesena  ke  konečnému 

příjemci3.

V současné době již přes rok mimo vlastní  studium působím v České televizi 

jako redaktorka domácího zpravodajství.  Svou bakalářskou práci jsem proto zaměřila 

tak, abych si mohla své praktické zkušenosti doplnit o příslušnou teorii a současně se 

pokusit  nad  rámec  běžných  povinností  redaktora  analyzovat  procesy,  které  vedou 

k výběru  a  produkci  zpráv.  Na  příkladu  zpravodajského  kanálu  ČT24  se  pokouším 

ukázat  základní  proces  výroby  zpravodajství,  jak  v obecné,  tak  konkrétní  rovině  a 

následně z případových studií domácího zpravodajství na ČT24 vygenerovat to, co je 

v přístupu České televize při výběru událostí charakteristické. Chtěla jsem zjistit, jaké 

zprávy byly upřednostňovány a z jakých důvodů. Zajímalo mě také, jaké zprávy byly 

v jednotlivých  stádiích  procesu  tvorby  odmítnuty  a  zda  měl  tento  proces  nějaké 

zákonitosti.

1  Shoemakerová, Reese; 1996, str. 117
2  Tamtéž; str. 254
3  Shoemakerová, In Berkowitz, 1997, str. 58
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1.1 Zpravodajství a jeho funkce ve společnosti

„Jedním z význačných rysů komunikace v moderním světě je, že se stále více 

odehrává  v globálním  měřítku.  Sdělení  jsou  poměrně  snadno  přenášena  na velké 

vzdálenosti,  takže  lidé  mají  přístup  k informacím  a  poznatkům  z velmi  odlehlých 

zdrojů.“4 Thompson uvádí, že moderní média mají zásadní dopad na sociální a politické 

myšlení a že vyslovení veřejného mínění prostřednictvím médií bylo a je podstatným 

rysem  moderního  demokratického  života.  Vždy  je  však  třeba  uvažovat  konkrétní 

kontext, tj. jaké informace a proč byly médii zveřejněny. 

Mezi  nejčastější  požadavky patří  objektivita,  vyváženost  a  nestrannost.  Fiske 

považuje  zpravodajství  za  mediální  žánr  „…s vysokým statusem,  jehož  předkládaná 

objektivita  a  nestrannost  je  považována  za základ  fungování  každé  demokracie…“5. 

Zpravodajství má několik funkcí – tou hlavní je beze sporu funkce informovat. Zároveň 

ale  můžeme  říci,  že  zpravodajství  dává  události  do souvislostí,  zasazuje  je  do 

společenského rámce, a tím tak udržuje povědomí o fungování společnosti. Zprávy nám 

dávají, kromě fakt, také základní hodnoty, které sdílíme s ostatními členy společnosti. 

Neustálým opakováním těchto hodnot vznikají ve společnosti ustálené normy. Zprávy 

o událostech nám tak pomáhají orientovat se ve světě, zvažovat naše možnosti a podle 

nich se případně rozhodovat. Mediální zpravodajství tak lze chápat jako společenskou 

instituci.  Zpravodajství  má  v mediální  produkci  zvláštní  postavení  –  tím,  že  odráží 

aktuální dění ve společnosti, lze říci, že zpravodajství je považováno za neodmyslitelný 

prvek médií, někdy dokonce i za jednu ze společenských funkcí komunikace6.

1.2 Co je zpráva

Na otázku co je zpráva se snažilo nalézt odpověď mnoho odborníků. Jednotná 

definice toho, co za zprávu považovat a co nikoli, ovšem není. Která událost se může 

stát zprávou a která zůstane bez povšimnutí? Definici zprávy je možno zpětně sestavit 

podle  toho,  jak  vzniká  a  jaké  má,  zatím  pro  nás  tento  útvar  s neuchopitelnou 

definovatelností, vlastnosti. Některé vlastnosti jsou párové, jiné stojí samostatně.

 Zpráva má svoji  formu a obsah7. Lze vyvozovat, že jak forma, tak obsah jsou 

nerozdílně  spojené  a  při  dopadu  na  příjemce  zprávy  jsou  navzájem  v typickém 

4  Thompson, 2004, str. 123
5  Fiske, 1987, str.50, 281
6  Trampota, 2006, str. 24
7  Durozoi, Roussel, str. 205, 233, 290
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dialektickém vztahu.  Forma  může  obsah  výrazně  ovlivnit,  stejně jako obsah  zprávy 

může  ovlivnit  její  formu.  Zpráva  popisuje  určitou  událost  –  jev, který  má  svoji 

podstatu7. Z hlediska samotné zprávy není důležité, zda tato podstata je pravdivá nebo 

nikoliv. Zpráva v daném okamžiku je pouze popisem daného jevu. Její příjemce však 

automaticky vyhodnocuje, zda-li je zpráva věrohodná. Zpráva je tedy nositelkou pravdy 

či  nepravdy7,  a  tím  tak  i  východiskem  pro  posouzení  pravdivosti  jevu  samotného 

a pravdivosti jeho podstaty. Zpráva může popisovat pouze segment určité události, tj. 

jako  zpráva  dílčí,  částečná,  nebo zaměřující  se  na  souhrnný popis  události,  tj.  jako 

zpráva  komplexní.  Skutečností  je,  že  nikdy  nelze  popsat  událost  se  stoprocentní 

přesností  jako celek, zpráva tak bude vždy svým způsobem pouze částečná - ideální 

komplexnosti se mohou zprávy jen přiblížit, ale nikdy nebudou zcela souhrnné. Další 

z vlastností  zprávy,  která  souvisí  s osobou  jejího  tvůrce  spíše  než  příjemce,  je  její 

objektivita nebo  subjektivita5.  Stejně  jako  v předchozím  případě  pouze  geniální 

žurnalista by byl schopen popsat jev se stoprocentní objektivitou, do každé zprávy se, ať 

chce či nikoliv, promítá osobnost jejího tvůrce8. Každá zpráva má i svůj časový rámec 

a je  v čase  proměnná.  Přitom  za  časový  rámec  lze  považovat  i  to,  že  je  na  čase 

nezávislá.  Většinou  prochází  určitým  časovým  vývojem  –  například  je  nejprve 

avizována jako „flash“, neboli horká novinka a závisí na tom, jak v čase nabude nebo 

ztratí na důležitosti, jestli zapadne, nebo se z ní stane událost dne. Zprávou přestává být 

zpráva  v okamžiku,  kdy  je  její  obsah  zastaralý  a příjemci  se  obrátí  k jiné  události. 

Zpráva  by  měla  poskytovat  informaci  v přiměřené  kvalitě a měla  by  mít  ve  vztahu 

k vlastnímu sdělení i určitý rozsah – tj. kvantitu7. 

Kvalita zprávy je v odborné veřejnosti podrobena různým metodám zkoumání. 

Například  Westerstahl  uvádí  požadavky  na kvalitu  informací9,  jež  jsou  obsaženy 

v profesních kodexech či předpisech následovně: 

− Vyčerpávající a relevantní zprávy na základě podkladových informací o událostech 
ve společnosti a okolním světě; 

− Informace  by  měly  být  přesné,  úplné,  pravdivé  ve  vztahu  ke  skutečnosti, 
spolehlivosti a oddělování faktů od názorů; 

8Objektivitu a subjektivitu zkoumal například Westerstahl při výzkumu švédského vysílacího systému. 
Podle jeho schématu objektivita předpokládá  faktičnost  a  nestrannost.  Pod nestranností  vidí  neutrální 
postoj, kterého musí být dosaženo všech kombinací vyváženosti protichůdných výkladů a pohledů proti 
neutralitě.  Pod  faktičnost,  která  vyvažuje  nestrannost,  pak  zahrnuje  pravdivost,  informativnost  a 
relevanci.
9 Westerstahl, 1983, cit. podle McQuaila

4
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− Vyváženost  a  nestrannost  s možností  alternativních  názorů  bez  senzacechtivosti 
a předpojatosti. 

Povšimněme  si,  že  Westerstahl  řadí  výše  uváděné  vlastnosti  objektivitu, 

nestrannost a pravdivost až  pod kvalitu.  Americká komise  pro svobodu tisku ve své 

definici pojmu společenské odpovědnosti udává jako hlavní kritéria pro zprávy jejich 

pravdivost,  přesnost,  slušnost  a  objektivitu.  V této  definici  byly  taky  specifikovány 

hlavní  standardy,  které  by  měl  odpovědný  tisk  ve  zprávách  dodržovat.  „Jedná  se 

především  o úplné,  pravdivé,  vyčerpávající  a  inteligentní  zaznamenávání  denních 

událostí v kontextu, který jim dává smyl10.“ Jiný a dnes již klasický koncept přístupu ke 

kvalitě  zpráv  je  koncept  zpravodajských  hodnot,  kterým  se  mj.  věnuje  následující 

kapitola.

1.3 Zpravodajské hodnoty

Výkladový slovník mediální komunikace11 uvádí definici zpravodajské hodnoty 

jako „všechny znaky , které rozhodují o zařazení zprávy do zpravodajství“, přitom znak 

lze  následně  odsud  tamtéž  volně  definovat  jako  fenomén,  který  je  v komunikaci 

uznáván  určitým  množstvím  lidí  a  který  umožňuje  přenos  významu.  Zpravodajské 

hodnoty  velmi  úzce  souvisí  s problematikou  gatekeepingu,  neboť  jsou  jedním 

z měřítkem pro vyhledávání, zpracování a vybírání událostí.

Samotný  pojem  poprvé  použil  v roce  1922  Walter  Lipmann,  který  za  tyto 

hodnoty  považoval  jednoznačnost  události,  překvapení,  prostorovou  blízkost,  osobní 

zaujetí  a konflikt12.  Metodologicky  podloženou  analýzu  zpravodajských  hodnot 

zveřejnili teprve až v roce 1965 norští autoři Galtung a Rugeová13. Ti definovali soubor 

dvanácti  základních  kvalitativních  parametrů:  četnost  výskytu,  práh  pozornosti, 

jednoznačnost,  význam,  souznění,  překvapení,  kontinuita,  variace,  vztah  k elitním 

národům,  vztah  k elitním  osobám,  personalizace  a  negativita.  Trampota  uvádí,  že 

autorům primárně nešlo o to, jaké hodnoty musí dobrá zpráva mít, ale cílem jejich práce 

bylo poukázat na to, jak zkresleně média informují o zemích třetích světa a čeho je třeba 

se  vyvarovat14.  Přesto  se  jejich  přístup  ke zpravodajským  hodnotám  rozšířil  a  jsou 

aplikovány  na  zpravodajství  obecně.  Podle  Shoemakerové  se  variace  na  téma 

10 Hutchins, 1947, cit. podle McQuaila
11 Reifová a kol., 2004, str. 76 
12 Lipmann, 1922; cit. Reifová a kol.
13 Galtung, Rugeová, 1965
14 Trampota, 2006, str. 26
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zpravodajské  hodnoty  objevuje  na  začátku  většiny  učebnic  o  žurnalistice  (Např. 

Stephens, 1980; Denis a Ismach, 1981; Baskete, Scissors a Brooks, 1982, Allan, 2004). 

Sama uvádí šest skupin zpravodajských hodnot, a to:  důležitost,  zájem lidí,  konflikt, 

neobvyklost,  časové  omezení  a  blízkost15.  McQuail  redefinuje  zpravodajské hodnoty 

v západních médiích takto: rozměr události, blízkost, jasnost, omezený časový rozměr, 

závažnost, souznění, personifikace, negativnost, významnost, drama a akce16 – přičemž 

je  třídí  do třech  skupin:  Organizační  faktory  jsou  podle  něj  nejuniverzálnější 

a nejnevyhnutelnější  a  mají  ideologické  důsledky.  Mezi  faktory  žánrové  řadí 

preferování  událostí,  které  vyhovují  očekávání  publika,  tedy  souznění  s dřívějším 

zpravodajstvím, překvapení, náklonnost vůči neočekávanému a neotřelému. Za faktory 

sociokulturní  považuje  zpravodajsky hodnotné  události  týkající  se  společenské  elity, 

elitních zemí a negativních jevů. 

Původní  soubor  zpravodajských  hodnot,  jak  je  sestavili  v polovině  60.  let 

Galtung  a  Rugeová,  již  v dnešní  není  dostačující.  Současná  česká  média  zveřejňují 

mnoho  událostí,  které  byly  publikovány  díky  novým  dosud  nepojmenovaným 

zpravodajským hodnotám17. Johanidesová  soubor  rozšířila  na  26  zpravodajských 

hodnot a ty pak seřadila do nového konceptu. Redefinovala je do následujících kategorií 

(význam; práh pozornosti;  jednoznačnost;  překvapení;  kontinuita;  elitnost;  negativita; 

zpracovatelnost; vlastní agenda, reklama, PR; konflikt, ideologie; příležitost k zajímavé 

fotografii, titulku,  zábava),  a  tím tak  vytvořila  nový koncept  zpravodajských hodnot 

nazíraný perspektivou českého tisku.

Vlastnosti, které zpravodajské hodnoty reprezentují, mají samy o sobě objektivní 

charakter, jejich posouzení je však subjektivní činnost. Vždy musí existovat někdo, kdo 

stanoví, jaké vlastnosti zpráva má a jakou mají váhu. 

Na  základě  výše  uvedeného  lze  definovat  zprávu  následujícím  způsobem: 

„Událost  se  stane  zprávou,  jestliže  souhrn  jejích  vlastností,  zejména  kvalitativních,  

splňuje  kritéria  výběru  zprostředkovatelského  subjektu,  tj.  když  má  subjektivně  

posouzenou  zpravodajskou  hodnotu  a  je  z toho  důvodu  zveřejněna.“

1.4 Obsahy zpráv
15 Shoemakerová, 1996, str. 110
16 McQuail, 1999, str. 302
17 Johanidesová, 2006, str. 41
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Obsahy  zpráv  jsou  výsledkem  jejich  produkce.  Ze  zpravodajství  lze  vyčíst 

hodnoty,  které  mediální  organizace  zastává.  Můžeme  říci,  že  obsahy zpráv  nejenže 

zprostředkovávají  informace,  které  odrážejí  myšlenkovou  mnohoznačnost  dané 

společnosti,  ale  také  vypovídají  o  vlastnostech  jednotlivých  médií,  které  je  pouští 

do oběhu. Zpravodajství opakovaně vypráví příběhy, která mají svá pravidla uspořádání 

a ustálenou strukturu. Tato pravidla pak ovlivňují podobu zpráv. 

1.4.1 Rozdělení zpráv

Celá  řada  autorů  přistupuje  ke  třídění  zpráv  z různých  hledisek  a  používá 

k jejich  klasifikaci  různé  metody.  Nejčastějšími  jsou  například  třídění  podle 

tematického  zaměření  události  (viz  dále  Hartley),  třídění  podle  časového  rámce 

a počátku události (viz dále Tuchmanová) nebo třídění zpráv z hlediska záměru editora, 

redaktora  nebo  novináře  informovat  o  vybraných  událostech  (viz  dále  Molotch 

a Lesterová).  Při  použití  některé  z níže  popsaných metod  zjistíme,  že  existují  určité 

zákonitosti  a  že  ve zpravodajství  se  objevuje  omezené  množství  typů zpráv a  jejich 

vzorců, které se pravidelně opakují. 

1.4.1.1 Typologie zpráv podle Johna Hartleyho

Hartley18 rozlišuje zprávy podle tematického obsahu. Kategorie témat vycházejí 

z členění  zpravodajství,  převážně  do rubrik,  sekcí  nebo  redakcí.  Zprávy  jsou 

rozdělovány na zprávy obsahující události politické, ekonomické, zahraniční, domácí, 

příležitostné události a sportovní. Říká, že jednotlivé typy zpracování zpráv se opakují 

v ustálené formě i se svými typickými projevy. Například politické zprávy mívají často 

podobu soupeření  politických stran,  přístupu vlády k řešení  vnitropolitických otázek, 

dopadů  nově  přijímaných  zákonů  a  událostí  se  sociálním  rozměrem.  Ekonomické 

zpravodajství  informuje  o  hospodaření  státního  rozpočtu,  měnových  kurzech, 

o výkyvech na burze, o hospodaření velkých společností. Do zahraničních událostí lze 

počítat  vztahy  mezi  jednotlivými  státy,  jednání  vlád,  přístup  k mezinárodním 

organizacím  apod.  V domácích  událostech  se  pak  objevují  všechny  druhy  událostí 

uvnitř  státu.  Příležitostné  události  pak  popisují  zprávy  o přírodních  katastrofách, 

neštěstích, celebritách. Sport netřeba popisovat. 

1.4.1.2 Typologie zpráv podle  Gaye Tuchmanové

18 Hartley, 1982 cit. Trampota, 2006, str. 29
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Tuchmanová  uvádí  dva  druhy  rozdělování  zpráv  –  kategorizaci  a  typizaci19. 

Zatímco  kategorizace  odkazuje  na  klasifikaci  podle  jednoho  nebo  více 

charakteristických rysů definovaných tím,  kdo události  třídí  – tzv.  formální  analýza, 

typizace  pak  odkazuje  na klasifikaci  zpráv,  jejíž  základní  charakteristické  rysy  jsou 

společné  všem zasaženým oblastem a  jsou zformovány pro každodenní  použití.  Pět 

základních typů událostí podle Tuchmanové ukazuje následující tabulka.

  Tabulka č. 1 Typizace zpráv (praktický postup) podle Gaye Tuchmanové
Typizace Je událost rozložená 

v čase?
Je distribuce 
události nutná?

Ovlivňuje 
technologie 
příjemce zprávy?

Dá se předvídat 
budoucí vývoj 
zprávy?

Zajímavosti 
(soft news)

Nezáleží na čase NE NE ANO

Horké zprávy 
(hard news)

Nemá nebo může mít 
předběžné časové 
schéma

ANO NĚKDY NĚKDY

Bezprostřední 
zprávy 
(spot news)

Nemá časové schéma ANO NE NE

Vyvíjející se 
zprávy 
(developing 
news)

Nemá časové schéma ANO ANO NE

Průběžné 
zprávy 
(continuing 
news)

Má  předběžné časové 
schéma

ANO NE ANO

Tato typizace poskytuje základní klíč novináři jak snížit variabilnost událostí až 

k samotné  podstatě  události.  Umožňuje  mu  vytvořit  si  rutinní  postup,  kterým  se 

zdánlivě neočekávané  události  zařazují  do typů zpráv pro potřeby redaktorské práce 

a dále  popisovaného  gatekeepingu.  Je  však  obtížné  jednotlivé  kategorie  jasně 

a jednoznačně  definovat  bez  kontextu  konkrétní  situace.  Sama  Tuchmanová  dává 

do protikladu  horké  zprávy (hard news)  a  zajímavosti  (soft  news).  Za  horké  zprávy 

považuje zprávy důležité, která je třeba okamžitě zařadit do zpráv, zatímco zajímavosti 

jsou charakteristické svým příběhem. „Novinář rozlišuje mezi těmito dvěma typy zpráv 

tak, že říká, že hard news je „zajímavá pro lidi“, kdežto soft news je „zajímavá, protože 

je o lidech“.“20 Někdy bývá obtížné i pro novináře rozlišit bezprostřední zprávy (spot  

news) od vyvíjejících se zpráv (developing news), protože se hranice mezi nimi často 
19 Tuchmanová, In Berkowitz, 1997, str. 178
20 Tuchmanová, In Berkowitz, 1997, str. 176

8



Bakalářská práce              Vývoj zprávy v jednotlivých stádiích gatekeepingu: případová studie ČT24

prostupují a jedna v druhou můžou plynule přecházet.21 Pod pojmem průběžná zpráva 

(continuing news) vidí sérii příběhů o tomtéž tématu, které jsou založeny na událostech 

objevujících se v delším časovém období.22

1.4.1.3 Typologie zpráv podle Harveyho Molotche a Marilyn Lesterové

Ve své typologii zpráv tvrdí Molotch a Lesterová23: „Média sama o sobě jsou 

sekundárním tvůrcem událostí.“ Z jejich pohledu existuje jen konečný počet událostí, 

ze kterých je nutné vybrat jen ty nejdůležitější, nejzajímavější a nejzvláštnější. „Úkol 

médií zahrnuje vyhodnocení zprávy z hlediska její cennosti.“23,24 Z toho lze vyvodit, že 

to,  co se  neobjeví  ve zpravodajství,  jako by se ani  nestalo.  Rozlišují  události  podle 

podmínek,  za  kterých  byly  zpřístupněny  veřejnosti.  Z hlediska  typologie  zprávy  si 

pokládají  dvě  základní  otázky:  1)  Byla  událost  vyvolána  záměrným jednáním nebo 

vznikla sama o sobě? V případě, že událost vznikla záměrnou činností, pokládají otázku 

druhou: 2) Existuje vztah mezi tím, kdo událost vyvolal a tím, kdo má zájem na jejím 

zveřejnění?  Tento  způsob třídění  zpráv může změnit  náš  pohled na věc a  revidovat 

názor na to, co se vlastně stalo. 

Autoři  zavádějí čtyři  typy událostí,  běžné (routine events),  neštěstí  či nehody 

(accidents), skandály (scandals) a konečně nenadálá zjištění (serendipity). 

Tabulka č. 2 Typizace zpráv podle Molotche a Lesterové 
Událost vzniklá záměrně Událost vzniklá sama o sobě

Prosazovaná strůjcem události Běžná událost Nenadálá zjištění
Prosazovaná zájemcem  o její 

zveřejnění

Skandál Neštěstí/Nehoda

Výše  uvedenou  tabulku  je  třeba  číst  zevnitř  ven,  tzn.  například  nehoda  je 

charakterizována  tím,  že  vznikla  sama  o  sobě  a  její  zveřejnění  prosazuje  novinář 

(média).  Nenadálá  zjištění  nejsou  plánovaná,  ale  jejich  zveřejnění  prosazují  strůjci 

samotné události.  Fakt, že tato nenadálá zjištění jsou prosazována jejich aktéry,  však 

zůstává veřejnosti často skrytý, neboť se jejich aktéři snaží zjištění navenek prezentovat 

jakou běžnou událost. 

21 Jako příklad prototypu   bezprostřední  zprávy uvádí  příklad zprávy o požáru.  Prvotní  informace  je 
posléze doplňována o zprávy o dopadu na životní prostředí, škody na zařízeních, hledání a potrestání 
viníků. 
22 Jako  příklad  průběžné  zprávy  uvádí  Tuchmanová  vznik  a  proces  schvalování  zákona.  Pozn  aut.: 
V podmínkách ČR řádný legislativní proces trvá až dva roky.
23 Molotch, Lesterová, In Berkowitz, 1997, str. 198
24 Pozn.aut.: pro bulvár bude přístup k  pojmu cennost jiný, než pro seriózní zpravodajství.
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Běžnou  rutinní  událost  Molotch  a  Lesterová  ještě  dále  člení  podle  přístupů 
aktérů do médií:

a) Přístup strůjce události, který má díky svému postavení běžný přístup do médií 
(tzv. habituální přístup)25

b) Přístup strůjce, který musí běh událostí nějakým způsobem narušit, aby o něm 
média informovala (tzv. narušující přístup)

c) Přístup strůjce,  který je současně tím,  kdo o události  informuje  (tzv.  přímý 
vstup)

1.4.1.4 Typologie zpráv podle Daniela Berkowitze

Berkowitz34 se ve  svém výzkumu  zabýval  televizním  gatekeepingem.  Svými 

zjištěními posunul pohled na jeho dosud tradičně posuzovanou formu. Ve své studii 

sjednotil  typologii  zpráv  předchozích  autorů  a  zavedl  svou  vlastní  klasifikaci. 

Pro potřebu  statistického  zkoumání  zprávám  přiřadil  sekvenci  čísel  podle  předem 

definovaných vlastností, jejichž výskyt pak dále statisticky vyhodnocoval. Blíže je tato 

typologie uvedena v kapitole 2.2, odst. 3.

25 Typický příkladem habituálního přístupu v běžné události je, když politik dá předem vědět novinářům, 
že se zúčastní nějaké charitativní akce
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2. VÝBĚROVÉ PROCESY UDÁLOSTÍ DO ZPRÁV

Produkce zpráv, jak již bylo zmíněno výše, je úzce spojena s osobou redaktora, 

editora  či  zpravodaje.  Ti  totiž  přímo  určují,  která  událost  bude  zveřejněna  a  která 

zůstane bez povšimnutí. Řada analytiků si tohoto byla vědoma, a proto se soustředila 

na zkoumání a popis toho, jak jsou naplňována kritéria výběru zpráv přímo při jejich 

užívání  a  na  konkrétní  rozhodovací  procesy  odpovědných  subjektů  pracujících 

v médiích.

2.1 Proces výběru událostí a gatekeeping

Pojem „gatekeeping“  pro  oblast  medií  lze  vyjádřit  jako  výběr  informací  pro 

jejich  další  distribuci  v procesu  masové  komunikace.  Pojem  „gatekeeper“  (vrátný, 

dveřník) potom pro mediální oblast je držitelem pozic v rámci media, který rozhoduje 

o výběru témat a událostí, které budou zpracovány na mediální obsahy (rozhodují tedy 

o tom, „co projde branou“ a co do procesu mediace zařazeno nebude).26  Zjednodušeně 

lze říci, že gatekeeping v mediálních studiích a žurnalistice je proces výběru událostí do 

zpráv.  Jako  první  použil  tento  termín  sociální  psycholog  Kurt  Lewin  při  zkoumání 

rozhodovacích procesů v rodinách při nákupech potravin27. 

Jeho teorii aplikoval do oblasti žurnalistiky David Manning White, autor první 

empirické studie z roku 1949 zkoumající výběr událostí do zpráv: „The GateKeeper“: 

A Case  Study in  the  Selection  of  News28.  V této  studii  zkoumal,  jak  probíhá  výběr 

událostí  do zpráv. Zjišťoval podle čeho se novináři  při výběru rozhodují a jestli  jde 

o činnost  intuitivní  nebo  o  činnost,  která  vychází  z racionálních  pravidel.  Novináři 

přicházejí do styku s množstvím potenciálních zpráv, z nichž jen omezenou část mohou 

použít  v obsahu  svého  média.  Ve  své  studii,  kde  jako  vůbec  první  použil  obrazné 

pojmenování  gatekeeping  a  gatekeeper,  zkoumal  postup  editora  regionálního  listu 

(s nákladem  30  tis.  výtisků)  na  americkém  Středozápadě.  Sledoval  vznik  události 

(událost samu o sobě nazývá kriteriální událostí) a její změnu ve zprávu a vývoj této 

zprávy  v čase  –  od popisu  zprávy  agenturním  zpravodajem,  přes  příjem  zprávy 

agenturou, jejími úpravami v agentuře až po její uvolnění do oběhu, převzetí mediem, 

26 Reifová a kol., 2004, str. 70
27 Na Kurta Lewina a jeho pojmenování gatekeeping odkazuje řada autorů např. Shudson, In Berkowitz, 
1997; White In Berkowitz, 1997, Reifová a kol, 2004; Trampota, 2006
28 White In Berkowitz, 1997, str. 63
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příjem  a zpracování  zprávy  zde  a  posléze  její  uveřejnění.  V tomto  řetězci  událostí 

stanovil pomyslné brány, kde dochází ke gatekeepingu a určil, že nejdůležitější pozicí je 

funkce  odpovědného  redaktora  zmíněného  lokálního  deníku,  který  vybírá  z  „laviny 

zpráv“  vydávaných  agenturami  a  současně  jim  dává  titulky.  Tuto  funkci  pro  svůj 

výzkum nazval „Mr. Gates – pan Brána“ jakožto zástupce všech editorů na této pozici, 

a soustředil se na sledování jejich činnosti. Zkoumal kritéria, podle nichž se pan Brána 

rozhodoval při výběru zpráv ze třech různých agenturních zdrojů. Sledováním během 

jednoho týdne zjistil, že se v listu zpracovala pouze desetinu došlého materiálu a devět 

desetin jich bylo odmítnuto. Pan Brána následně rozděloval zprávy podle důvodů jejich 

zamítnutí.  Z obsahových důvodů, že událost  nestála  za zveřejnění (např.  propaganda, 

nespolehlivý  zdroj  apod.)  a z organizačních  důvodů  (příliš  velký  rozsah  zprávy, 

duplicita apod.). Základním kritériem pro výběr zpráv byl však vztah k příjemcům, kteří 

podle  tvrzení  pana  Brány  museli  být  uspokojeni.  White  zjistil,  že  se  pan  Brána 

rozhodoval  velmi  subjektivně  a konzervativně.  Kategorizace  zpráv  podle  tématu  při 

jeho  výběru  nebyla  až  tak  důležitá,  nicméně  ve  sledovaném  týdnu  ukazoval  zcela 

zřejmou nechuť ke zprávám, které obsahovaly příliš mnoho čísel a statistických údajů, 

nebo upřednostňoval zprávy politické a lidsky zajímavé příběhy. White navíc zkoumal, 

zda  Pan  Brána  může  odmítnout  zprávu,  jestliže  všechna  okolní  konkurenční  média 

zprávu  zveřejnila.  Na základě  výše  uvedeného  položil  panu  Bránovi  čtyři  otázky. 

1. Ovlivňuje kategorie zprávy váš výběr? 2. Existují nějaké předsudky, které by mohly 

ovlivnit  váš  výběr?  3.  Pro  jaké  publikum  zprávy  vybíráte  a  koho  považujete 

za průměrného čtenáře? 4. Máte nějaký svůj zvláštní způsob vybírání zpráv nebo psaní 

o nich? Po vyhodnocení odpovědí White konstatoval, že pan Brána k výběru přistupoval 

intuitivně, podle svých zkušeností a očekávání a na základě skutečnosti, že čtenáři mají 

tendenci  považovat  za pravdivé  pouze  ty  události,  které  odpovídají  jejich  vlastnímu 

přesvědčení, a že pan Brána je vlastně jedním z takovýchto lidí. 

Whiteovou  prací  se  inspirovala  celá  řada  dalších  autorů,  kteří  se  na  ni 

odvolávají,  vycházejí  z ní  a  nebo se ji  snaží  prohlubovat.  Například práce Glena E. 

Bleska  z roku  1991  původní  Whiteovu  studii  rozšiřuje  ve  výčtu  kategorií  zpráv, 

zohledňuje  vývoj  žurnalistiky,  technologický  pokrok,  velikost  mediálních  organizací 

a zkoumá,  zda  je  rozdíl  v přístupu  editora  muže  a  editora  ženy  (Mr.  Gates  a  Ms. 

Gates)29.

29 Bleske, In Berkowitz, 1997, str. 72
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Walter  Gieber  ve své studii  několika  případů gatekeepingu  zkoumal  šestnáct 

deníků ve Wisconsinu - mezi nimi shledal jen nepatrný rozdíl při výběru a zveřejňování 

zpráv. Avšak nalezl rozdíly ve vysvětlování, proč byly zprávy zařazovány – proč prošly 

branou. Došel k závěru,  že redaktoři  byli  bez rozdílu vystaveni  tlaku byrokratických 

postupů uvnitř jejich redakce30.  Jeho model tak zpochybnil  nezávislost  komunikátora 

na zdroji. 

Proces  gatekeepingu  nebývá  omezený  pouze  byrokratickými  schématy 

redakčních postupů, ale může být ovlivněný prvotním uspořádáním zdrojů například 

působením  gatekeepera  na  předchozím  stupni.  Whitney  a  Becker  v roce  1982 

experimentem prokázali,  že  výběr  zpráv  závisí  na zdroji.  Jedné skupině  editorů  byl 

zasílán tentýž soubor neroztříděných zpráv, zatímco druhé skupině byl zasílán soubor 

zpráv  roztříděných  do  sedmi  kategorií  (kategorie  národních  zpráv,  mezinárodních, 

pracovních  otázek  atd.).  První  skupina  zachovávala  poměr  zpráv  jako  byl  v jejich 

původním  zdroji.  Druhá  skupina  pak  používala  více  subjektivního  hodnocení 

a subjektivního  přístupu  při  zařazování  takto  roztříděných  zpráv,  a  tím  tak  změnila 

původní poměr30.

Stále  větší  počet  badatelů  zastává  názor,  že  je  gatekeeping  jevem,  který  má 

vícedimenzionální charakter. Trojice autorů G. A. Donahue, C. N. Olien, P.J. Tichener 

prosazuje, že gatekeeping je nutné definovat jako širší proces informačního řízení, který 

zahrnuje  všechna  hlediska  při  výrobě  zprávy  –  nejen  výběr  ale  i  zadržení,  přenos, 

tvarování,  zveřejnění,  opakování  a  načasování  tak,  jak  postupuje  zpráva  od  jejího 

podavatele  k příjemci.  Z toho  vychází  Pamela  Shoemakerová,  která  ve  své  studii 

s názvem „A New Gatekeeping  Model“31 přinesla  koncept  gatekeepingu  v nejširším 

záběru.  Jinými slovy říká, že proces gatekeepingu zahrnuje všechna hlediska výběru 

zprávy, jejího zpracování a kontroly, bez ohledu na to, jestliže je zpráva komunikována 

prostřednictvím médií  (klasicky pojímaná  definice)  nebo interpersonální  komunikací 

(rozšířená  definice),  nebo  dokonce,  že  za gatekeeping  v přeneseném  významu  lze 

považovat  jakoukoliv  rozhodovací  činnost  osoby  v sociálním  systému,  má-li  dopad 

na jinou osobu.   

30 Shoemakerová, Reese, 1996, str. 117, 118
31 Shoemakerová, In Berkowitz, str. 57
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Shoemakerová  uvádí  na  grafickém modelu  začleněném  do  celého  sociálního 

systému,  v které  části,  jak a jakými jevy (viz i  následující  kapitola)  je linie  přenosu 

zprávy od podavatele  k příjemci  ovlivňována,  viz obrázek.  2.1.  Schéma předpokládá 

na začátku  vícezdrojové  pokrytí  zprávami,  následují  dvě  po  sobě  jdoucí  organizace, 

např. nějaký  typ servisní agentury a síť televizních stanic nebo novin a končí publikem 

s individuálními příjemci. Organizace mívá vícečetné osazenstvo, a tak větší množství

Zdroj       Zadavatelé     Tržní            Zájmové     Public        Vláda           Ostatní

zprávy       reklam      prostředí      skupiny      relations                   sociální instituty

                                                                                               
                                                                       Výběrová kritéria Org. č. 2           Výběrová kritéria publika

Obr. 2.1 Začlenění procesu gatekeepingu do sociálního,  ideologického a kulturního 
systému 

zpráv  přichází  z více  zdrojů k několika  členům týmu,  kteří  fungují  jako  gatekeepeři 

na vstupní hranici (viz obr. 2.2). Oprávnění spočívá v možnosti zprávu odmítnout nebo 

ji zformulovat. 

V rámci  organizace  postupují  hraniční  gatekeepeři  vybranou  zprávu  jednomu 

nebo několika vnitřním editorům – gatekeeperům, kteří uplatní svůj vlastní selektivní 

proces a kteří mohou zprávu různými způsoby modifikovat. Zprávy, které prošly tímto 

procesem postupují  ke gatekeeperovi  na výstupní  hranici  k závěrečné  editaci  výběru 

a přenosu buď do dalšího komunikačního uzlu, nebo ke konečným příjemcům. Jak se 

ukázalo  na  obr.  2.1,  mezi  dvěma  po  sobě  jdoucími  stupni  (od organizace  č.  2 

k organizaci č.1 a od publika zpět k organizaci č. 2) existuje zpětná vazba. 
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Výběr zpráv a jejich propuštění přes výstupní hranici  je do značného rozsahu 

ovlivněn kritérii, které jsou vlastní příjemcům zpráv. Z obr. 2.2 také plyne, že samotný 

proces propouštění a modifikace zprávy je závislý na vnitřní organizaci zpravodajských 

postupů v médiu. Poukazuje také na jev, který můžeme nazvat „skupinové myšlení“, 

zejména mezi skupinou sociálně rovnocenných a soudržných editorů.  

Obr. 2.2  Gatekeeping v rámci organizace podléhá komunikačním
postupům a organizačnímu uspořádání

Detail na obr. 2.3 identifikuje vnitřní rozhodovací mechanismy a osobní vlastnosti 

gatekeepera  v souhrnu  pojmenované  „životní  zkušenost“,  které  mohou  ovlivňovat 

rozhodovací  proces.  Shoemakerová  sem  zahrnuje  kognitivní  heuristiku  (teoretické 

poznávací  vybavení  gatekeepera),  modely  myšlení,  organizační  zařazení,  schopnost 

vyhodnocování  dějů,  hodnoty/postoje/etika,  rozhodovací  strategii,  roli  koncepčního 

přístupu  a  typ  práce.  Z výše  uvedeného  lze  odvodit  komplexnost  celého  procesu 

gatekeepingu. Na samém počátku je individuální přístup gatekeepera, který je dán jeho 

zkušeností. Avšak gatekeeper nemá úplnou svobodu rozhodování. Musí operovat
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Obr. 2.3  Vnitřní individuální rozhodovací mechanismy a vlastnosti gatekeepera

v mezích  určitých  omezení  daných  zaběhnutými  komunikačními  postupy  a musí 

fungovat  v rámci  komunikační  organizace,  která  má  své  úkoly  a na  kterou  působí 

venkovní vlivy. A v neposlední řadě, žádný z těchto faktorů – individuální, metodický, 

organizační a institucionální,  které mají své vnitřní priority, nemůže uniknout faktu, že 

je pevně vřazen do příslušného sociálního systému.

2.2 Vlivy působící na rozhodování gatekeepera

Jak  je  uvedeno  výše,  řada  prací  ukázala,  že  gatekeeping  zahrnuje  více  než 

individuální přístup gatekeepera a vyhodnocení vlastního procesu, jak zpráva postupuje 

branami  od  svého  vzniku  až  po odvysílání  (obr.  2.1).  Někteří  autoři  poukazují  na 

spoluúčast  ideologie32,  jiní  se soustředili  na  vliv  mediální  organizace,  jejích  postupů 

(rutin)  a  z toho  plynoucích  omezení  toho,  co  se  publikuje.  Např.  Donahue,  Olien 

a Tichenor33 zkoumali  vlivy  inzerentů,  možnosti  zveřejňovat  negativní  zprávy 

o celebritách  v cílové  komunitě,  dále  omezení  daná  organizací  a jejími  zaběhnutými 

postupy  (rutinami)  a  druhem  vlastnictví  média34 v závislosti  na velikosti  a  pluralitě 

cílové  komunity  a  také  na  frekvenci  zpráv  (deníky,  týdeníky).  44  % respondentů  – 

32 Rozvoj médií vytvořil podmínky pro mediované vnucování ideologických sdělení praktickým 
kontextům každodenního života; Thompson, 2004, str. 171
33 Donahue, Olien, Tichenor, In Berkowitz 1997, str. 95
34  Výzkum probíhal v USA – myšleno médium v rukou místních nebo nadstátních
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editorů  uvedlo,  že  nejobtížnějším  rozhodnutím  jsou  rozhodnutí  zveřejnit  negativní 

zprávy  o  osobnostech,  33   %  mělo  za  největší  problém  proces  samotného  výběru 

a rozhodnutí  jakou zprávu zveřejnit,  23% respondentů  snahu o ovlivnění  zájmovými 

skupinami,  19 % organizační a personální problémy,  8 % zpravování o kriminálních 

událostech a   7% o velkých firmách.  Reklama ovlivňovala  více rozhodovací  proces 

u týdeníků  v  menších  lokalitách  s homogenní  strukturou  příjemců  než  u  deníků  ve 

větších městech, tj.s vyšší pluralitou. Hypotéza, že v menších městech mají editoři větší 

zábrany zveřejňovat negativní zprávy o místních celebritách než ve velkých městech, 

se nepotvrdila. Mezi druhem vlastnictví, pluralitou a četnosti publikací v tomto směru 

nebyl žádný rozdíl. Snad jen to, že editoři týdeníků ve velkých komunitách uváděli, že 

jsou  vystavováni  většímu  tlaku  zájmových  skupin  a  osobností,  než  v malých 

homogenních  komunitách.  Etický  kodex  byl  naplňován  zhruba  stejně.  Naopak  bylo 

potvrzeno to, co se dalo očekávat, a sice že organizační struktura a rutiny byly výrazně 

více omezujícím faktorem editorů deníků ve velkých městech.  Vliv vnitřních vztahů 

mezi editory, tj. míru jejich autonomie a nezávislosti tato studie neřešila.

Jiní autoři zdůrazňují vliv nových druhů zdrojů a nových postupů35. Na přelomu 

80.  a  90.  let  minulého  století  se  v některých  studiích  objevil  názor,  že  televizní  

gatekeeping se liší od novinářského a že jde o kolektivní proces, který je hierarchický  

a byrokratický36.  Zprávy s nejdůležitějším obsahem,  které  mají  být  odvysílány,  musí 

schválit  více  nad  sebou stojících  gatekeeperů.  Televizní  vysílání  je  navíc  podstatně 

technicky  náročnější  než  distribuce  zpráv  jinými  médii,  a  klade  tudíž  vyšší  nároky 

na kvalitu zpráv, přičemž na jejich kvalitu jsou uplatňována  jiná kritéria než u jiných 

médií. Popsané názory experimentálně ověřil a zformuloval Berkowitz37. 

Pro svůj výzkum v místní televizní stanici v Indianopolis položil dvě základní otázky:

1) Existuje systémový model výběru zpráv, které se dostanou resp. nedostanou 
do vysílání, ze souboru potenciálních zpráv38?

2) Jaká hlediska výběru vedou k tomu, že některé zprávy jsou vybírány častěji, 
než jiné?

V rámci  metodiky  zkoumání,  aby  mohl  na  otázky  odpovědět,  musel  provést 

vlastní  typologii  sledovaných  práv;  přitom  vycházel  z předchozích  autorů  i vlastní 
35 Např. Shoemakerová, Donahue, Olien, Tichenor, Bleske aj.
36 Berkowitz, In Berkowitz, 1997, str. 81
37 Tamtéž
38 Potenciální zprávu charakterizuje to, že prošla branou produkce, avšak nebyla ještě schválena 
do vysílání. Současně byly vyloučeny všechny „konzervy“, tj. zprávy které se nezkazí v čase.
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definice.  Použil  de  facto  osmi  číselný  numerický  kód,  kterým  označoval  každou 

potenciální zprávu. První tři číslice se týkaly druhu zprávy podle obsahu (celkem čtrnáct 

druhů  ve  třech  skupinách,  viz  níže),  pět  zbývajících  bylo  kvantifikací  základních 

zpravodajských hodnot uváděných v učebnicích:

1. Běžné zprávy (vláda-politika; práce/odbory; obchod-ekonomika); 

2. Neočekávané zprávy (kriminální; nehody – katastrofy);

3. Zajímavosti (veřejná morálka; zdraví; sociální péče, vzdělání, umění, věda-výzkum; 
energie-životní prostředí; náboženství; různé, tj. vše ostatní); 

4. Aktuálnost;

5. Významnost;

6. Vzdálenost od místa vysílání;

7. Veřejná známost aktérů;

8. Konflikt.

Zpravodajským  hodnotám  byla  přidělena  hodnota  0  pro  zprávu  s  nízkou 

hodnotou a 1 pro zprávu s hodnotou vysokou. Zprávy v prvních třech skupinách byly 

hodnoceny podle toho, zda událost byla  neočekávaná,  nebo plánovaná ke zveřejnění, 

aby  mohl  být  vyhodnocen  vliv  zařazovaní  aktuálních  zpráv  na  vrub  potlačování 

plánovaných  zpráv.  V průběhu  čtyř  týdnů byl  tímto  způsobem kódován soubor  391 

potenciálních zpráv. 

Na základě statistického vyhodnocení četnosti výskytu jevů39, Berkowitz provedl 

jejich kvantitativní  a  kvalitativní  analýzu.  Jejich zhodnocením a rozhovory s editory 

odpovídá  na  položené  otázky takto:  „Zjištění  v první  otázce  jsou  poněkud smíšená. 

Nebyl nalezen žádný všeobecný model při výběru zpráv sestavených v rámci prvních 

třech skupin 1 až 3, avšak existují tendence vybírat více některé kategorie zpráv podle 

jejich  obsahu.36“  Z  práce  vyplynula  přednost  zprávám  „nehody-katastrofy“  (73,4 % 

odvysílaných ze všech potenciálních) a „vláda-politika“ (62 %), „kriminální“ (60,7 %) 

než u všech dalších kategorií. Statistická analýza dále ukázala, že pravděpodobnost, že 

bude zařazena neplánovaná zpráva je u všech kategorií 66 %, zatímco pravděpodobnost, 

že bude zařazena zpráva plánovaná je pouze 49,5 %.

Závislost  odvysílání  zprávy na  jejích  zpravodajských hodnotách  byla  vysoká 

pouze  u  „aktuálnosti“  a  částečně  u  „významnosti“,  zbývající  zpravodajské  hodnoty 

39 Analýza pravděpodobnosti výskytu jevu podle rozdělení chí 2 a analýza funkce diskriminantu s pěti 
stupni volnosti.
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neměly k zveřejnění těsný vztah. „…To vyplynulo spíše z výběru souboru,“, pokračuje 

autor,  „který  neměl  příliš  velkou  variantnost  samotných  zpráv,  a  tím  dostatečnou 

četnost k hodnocení jevů. To se plně projevilo u druhé otázky.  Mimo vlastní  proces 

výběru  totiž  stál  fakt  kolektivního  rozhodování…“  Dynamika  skupiny  (tj.  změny 

v obsazení  redakce  v důsledku  směn)  a  kolektivní  diskuse  při  výběru  zpráv  ve 

sledovaném  období  byly  pravděpodobně  příčinou  nevysvětlitelnosti  různorodosti 

rozhodnutí a nízké míry korelace ve statistice zpravodajských hodnot. Z dodatečných 

rozhovorů s editory, kteří měli v rámci redakce různé postavení, vyplynulo, že proces 

gatekeepingu je dále ovlivněn následně uváděnými jevy40:

- do hry je zapojen příliš velký okruh aktérů; 

- momentálně hierarchicky nejvýše postavený gatekeeper má rozhodující slovo. Osoba 
s nevětším vlivem má tendenci diktovat, co se zařadí;

- výběr  zprávy závisí  na  subjektivním hodnocení  toho,  co  bývá  považováno  za tzv. 
„zakulacenou zprávu“ (obsahující užitečné, zajímavé informace);

- do úvahy se bere průzkum veřejného mínění a odhadovaný zájem diváků (tzv.cit pro 
diváka);

- redaktor rozhoduje podvědomě - reflexe okolního prostředí;

- obtížnost  uchopení  příběhu,  plánované  události  se  snadněji  zpracovávají  (to  však 
analýza nepotvrdila);

- naplnění vysílacího času, počet zbývajících nevyplněných minut;

- vyváženost  mezi  vizuálním  účinkem a  důležitostí  zprávy;  čím  je  zpráva  vizuálně 
efektnější, tím bývá méně významná;

- televizní  vysílání  změnilo  definici  zpravodajské  hodnoty,  co  se  týká  „důležitosti, 
významnosti  zprávy“.  Něco  může  mít  velkou  zpravodajskou  hodnotu  a  není  to 
z hlediska zařazení důležité a obráceně. Televize má totiž úlohu zábavného média. 

Jedním z nekomplexnějších publikovaných rozborů vlivů, které působí na média 

a  to,  co  je  zveřejňováno,  přináší  již  citovaná  práce  Shomakerové  a  Reese58.  Při 

posuzování  vlivů rozdělili  téma do následujících  okruhů:  Obsahové modely vysílání 

(Jaké druhy zpráv jsou v médiu  vysílány a  jakou mají  formu? Zkreslují  a odchylují 

média  systematicky zprávy od sociální  reality  ve srovnání  s  jinými  prameny?);  vliv 

individuálních pracovníků médií (viz též Shoemakerová31 a obr. 2.3); vliv rutin v médiu 

(postup od zdroje informace přes její zpracování k příjemci, orientace na diváka a vliv 

zpravodajských  hodnot,  proces  gatekkepingu  a  vlastní  tvarování  zprávy;  vliv 

předchozího  zpracování  zprávy  zdrojovou  institucí);  vliv  organizačního  uspořádání 

média  samotného (vnitřní  struktura,  vlastnictví,  politika a cíle  organizace,  hierarchie 

40 Odpověď jednoznačně závisela na tom, jakou pozici v médiu ten který redaktor zastával.
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rozhodování  –  počet  úrovní,  míra  nezávislosti  redakcí,  prostředky  kontroly 

a donucovací  prostředky,  velikost  organizace);  externí  vlivy  (vliv  zdroje  zprávy  – 

známosti,  zájmové  skupiny,  PR  kampaně;  vliv  inzerentů  a  cílového  publika;  vliv 

vládnoucích  elit,  vliv  tržního  prostředí  a  konkurence;  vliv  nových  komunikačních 

technologií);  vliv  ideologie41 (jaké  jsou  ideologické  hodnoty  ve  společnosti  – 

kapitalistický ekonomický systém, soukromé vlastnictví, dosahování zisku svobodnými 

soukromými  podnikatelskými  subjekty  a  svobodným  trhem,  to  vše  rámováno 

základními právy a svobodami demokratické společnosti versus marxistické paradigma 

a průmět těchto hodnot do médií). Autoři si pak dále všímají spojení citovaných jevů 

s účinkem obsahu vysílání na publikum.  

41 Soustava teoreticky zdůvodněných politických, právních, mravních, náboženských a filozofických 
názorů, idejí a postojů ap., souvisejících s podmínkami existence určité sociální skupiny. (Adamová, 
Křížkovský, Šouša a Šoušová, 2001, str. 83)
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3. ORGANIZAČNÍ KONTEXT PRODUKCE ČT24

Ze  studií  autorů  uvedených  v kapitole  2,  zejména  např.  ze  studie 

P. Shoemakerové vyplývá  (viz str. 16, 17 a obr. 2.2),  že proces gatepkeepingu závisí 

na takových  faktorech,  jako  je  organizační  uspořádání  média,  na  tom,  kudy  vedou 

jednotlivé  vnitřní  kanály  informací,  ve  kterých  místech  jsou  instalovány  „brány“, 

na postavení gatekeeperů a jaké klíče od nich drží v rámci organizace, na pracovních 

postupech, které Česká televize využívá a také na vlastnostech gatekeeperů. Následující 

kapitola se snaží rozkrýt tuto „černou skřínku“ v případě ČT24 v rámci České televize.

3.1 Postavení České televize

Česká  televize  vykonává  svou  činnost  v  rámci  zákonného  rámce,  daného 

platnými právními předpisy, zejména „zřizovacím“ zákonem č. 483/1991 Sb., o České 

televizi a zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

oba  v platném  znění.  Dalšími  předpisy  jsou  pak  zejména  zákon  č.  348/2005  Sb., 

o rozhlasových  a  televizních  poplatcích,  a  zákon  č.  127/2005  Sb.,  o  elektronických 

komunikacích. 

Česká  televize  má  v definici,  že  je  institucí  veřejné  služby,  která  provozuje 

televizní  vysílání.  Jejím  hlavním  úkolem  ze  zákona  je   tvorba  a  šíření  televizních 

programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb, na celém 

území České republiky. Zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání 

pak stanoví Kodex České televize. Co se týká obecných rutin, vysílání programu České 

televize  se  řídí  vysílacím  schématem.  Od  něj  se  odvozuje  výrobní  úkol.  Pravidla 

a postupy,  které  je  třeba  dodržovat  při  odbavování  pořadů  a při  vlastním  vysílání, 

stanoví  provozní  řád  pro  příslušné  pracoviště;  uspořádání  pracoviště  pak  stanoví 

organizační řád42. 

3.2 Zpravodajství v rámci České televize
Úkoly  veřejné  služby  podle  zákona,  a  to  i  pro  televizní  zpravodajství,  jsou 

poskytování  objektivních,  ověřených,  ve  svém  celku  vyvážených  a  všestranných 

informací  pro  svobodné  vytváření  názorů,  přispívání  k  právnímu  vědomí  obyvatel, 

rozvíjení jejich kulturní identity a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny 

jejich skupiny31.

42 Statut České televize
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Hlavními  organizačními  složkami  České  televize  jsou  podle  zákona o  České 

televizi a podle Statutu Česká televize v Praze43, televizní studio Brno a Televizní studio 

Ostrava, která byla zřízena a mohou být zrušena pouze zákonem. Televizní studia se 

podílejí na celostátním a regionálním vysílání podle vysílacích schémat a jejich hlavním 

úkolem je výroba pořadů. 

3.3 Historie a vznik zpravodajského kanálu ČT24
Česká televize, která vznikla k 1. 1. 1992 podle výše uvedeného zákona o České 

televizi, začala vysílat od prvního dne své vlastní zpravodajství na okruhu ČTV. Použila 

základní  organizační  strukturu,  kterou  vytvořili  její  pracovníci  ještě  pod hlavičkou 

Československé  televize  v roce  1991.  Po  rozpadu  federace  1.  1.  1993  došlo 

k přejmenování vysílacích kanálů ČT1 (dřívější federální kanál F1), ČT2 (dřívější ČTV) 

a ČT3 (dřívější OK3). V lednu 1993 se Česká televize také stala plnoprávným členem 

vysílací  unie  EBU  (European  Broadcasting  Union),  která  jí  umožnila  vzájemnou 

výměnu  zahraničních  příspěvků  a  sportovních  přenosů  s dalšími  televizními 

společnostmi. Tento systém zahraničních výměn funguje dodnes.

Podle novely televizního zákona uvolnila Česká televize dnem 3. 2. 1994 jeden 

z celoplošně  vysílacích  televizních  okruhů,  konkrétně  ČT1  pro soukromou  televizní 

stanici  TV NOVA. Zbývající  dva okruhy ČT2 a ČT3 přejmenovala  na ČT1 a ČT2. 

Přitom druhý okruh získala do své trvalé správy až koncem roku 1995. 

Kromě takzvané  televizní  krize,  kdy se  redakce  zpravodajství  vzbouřila  proti 

způsobu  odvolání  a  volby  generálního  ředitele  na  přelomu  let  2000  a  2001  a  kdy 

po dobu  více  než  dvou  týdnů  bylo  vysíláno  dvojí  zpravodajství  –  oficiální 

a vzbouřenecké  –  se  až  do  roku  2005  žádné  závaznější  organizační  ani  metodické 

změny  ve  zpravodajství  ČT  nestaly.  Zpravodajství  České  televize  bylo 

realizováno v zavedených časových stopážích a pořadech.  Neustále zrychlující  se tok 

událostí  a rostoucí  nároky na potřebu informovat  o stále  větším množství  informací 

vedly v České republice, podobně jako ve světě, k vytvoření celoplošného televizního 

kanálu, který informuje veřejnost téměř v reálném čase. Touto zásadní změnou bylo od 

května 2005 spuštění zpravodajského kanálu ČT24, který jako první v České republice 

43 Základem organizační struktury České televize Praha jsou tyto  útvary: Personalistika, Ekonomika, 
Program,Výroba, Technika, Zpravodajství, aktuální publicistika a sport, Obchod a komunikace, Právní 
úsek, Provoz a správa majetku.
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vysílal zpravodajství 24 hodin denně44. Díky tomuto zpravodajskému kanálu se kvalita 

a rychlost  přenosu  informací  nesrovnatelně  zlepšily.  Vývoj  stanice  ČT24  probíhá 

do současnosti.  O  necelý  rok  později  v únoru  2006  začal  vysílat  nepřetržitě  také 

sportovní kanál ČT4 Sport45 (dnes ČT4).

3.4 Organizační struktura redakce zpravodajství
Zpravodajský  kanál  ČT  24  vysílá  zprávy  vytvářené  útvarem „Zpravodajství, 

aktuální publicistika, sport“ a v jehož rámci působí i redakce zpravodajství. Na čele stojí 

ředitel,  jemuž  jsou  podřízeny  redakce  Události,  komentáře;  domácí  zpravodajství; 

ekonomické zpravodajství; kulturní zpravodajství; zahraniční zpravodajství, regionální 

zpravodajství;  ranní  vysílání;  počasí  a  vysílání  zpravodajství.  Organizační  schéma 

útvaru udává obr. 3.1. 

Útvar Zpravodajství, aktuální publicistika, sport“ vykonává následující odborné 
činnosti46:
− spolupracuje na tvorbě programové koncepce ČT,
− spolupracuje na tvorbě vysílacího schématu,
− vyhledává  náměty,  získává  a  zpracovává  informace  ze  všech  dostupných 

a vhodných zdrojů,
− zpracovává , uchovává a využívá archivní  materiály,
− řídí zpravodajské štáby a zahraniční redakce,
− zodpovídá za dramaturgickou výstavbu kontinuálního zpravodajského vysílání,
− plánuje  a připravuje zpravodajské vysílání,
− zodpovídá  za  koordinaci  vysílání  kontinuálního  zpravodajství  s dalším vysíláním 

ČT, 
− poskytuje zpravodajské materiály do výměnné sítě EBU,
− připravuje a prezentuje projekt Regiony,
− připravuje organizační schéma a navrhuje personální zajištění projektů,
− koordinuje s útvarem techniky technologická řešení projektů,
− koordinuje s šéfproducentem ŘZ a odpovědnými vedoucími zaměstnanci TS Brno a 

TS Ostrava výrobu,
− dramaturgicky řídí vysílání pořadů regionálních TS,
− koordinuje součinnost regionálních TS s redakcemi ŘZ, TS Brno a TS Ostrava.

44 Stanice ČT24 zahájila vysílání 2. května 2005 ve 13. hodin.
45 Stanice ČT4 Sport zahájila vysílání 10. února 2006 v 9 hodin.
46 Janeček, (Organizační řád ČT), 2007
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Obr. 3.1 Organizační schéma útvaru Zpravodajství, aktuální publicistika, sport
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3.5 Vznik zpravodajství na ČT24

Televizní  zpravodajství  „…má  mimořádnou  schopnost  operativně  přenášet 

informace  v časovém  souběhu  s vývojem  událostí,  informovat  diváky  o  domácím 

i světovém dění v přímém přenosu…“47. Televizní kanál ČT24 využívá jako základní 

stavební prvek programového vysílacího schématu zpravodajské relace, které se vysílají 

v půlhodinových časových intervalech (pracovní týden).

3.5.1 Obecný postup

Televizní kanál ČT24 vysílá 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. Průběh vybírání 

zpráv, jejich zpracování, tvarování a jejich zveřejňování je nastaven jinak ve všední den 

pracovního týdne (od 6.00 hodin, kdy začíná  ranní vysílání), jinak se postupuje v noci 

(22.00 hodin až 6.00 ráno následujícího dne) a jinak o víkendu. 

Nejdůležitějším  okamžikem  dne  je  ranní  porada  šéfredaktora,  editorů 

a vedoucích redakcí, kde se zhodnotí vysílání z předchozího dne a definitivně potvrdí 

plán vysílání na příslušný den. Zde se též rozhoduje, kam se pošlou štáby a co se bude 

natáčet v terénu. Následuje rozšířená porada s redaktory, kde se úkoly zpřesní a rozdělí, 

a  to  i  na  základě  jejich  vlastních  návrhů.  Totéž  se  opakuje  s redaktory  z kulturní 

redakce. V průběhu dne se plán podle situace mění a doplňuje. Gatekeeper na pozici 

vedoucího domácího zpravodajství (viz organizační schéma na obr. 3.1 a dále kapitola 

3.6),  sleduje  průběh vysílání,  agenturní  zprávy,  shromažďuje informace  od vlastních 

redaktorů  a  průběžně  je  nabízí  gatekeeperům  na  pozici  editorů  jednotlivých  relací. 

Zároveň komunikuje s  redaktory a sestavuje plán na příští den. Vlastní průběh vysílání 

řídí pověřený editor.

Plán  vysílání  na  příští  den  se  projednává  na  odpolední  poradě  ve  stejném 

obsazení, jako má první část ranní porady. Zde se rozhoduje, co bude následující den 

vysíláním pokryto a koordinuje, kdo pokryje jakou akci, aby nedocházelo k duplicitám 

mezi  redakcemi a redaktory.  Stěžejními relacemi jsou Zprávy ve 12 hodin,  Události 

v regionech  v 18  hodin,  Události  v 19  hodin,  Události,  komentáře  ve  22.30  hodin, 

Studio 6 v 6 hodin. Poté, co se tyto relace odvysílají, následují zprávy v půlhodinových 

cyklech. 

47 Lokšík, In Osvaldová a kol., 2001; str. 79
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V  noci  řídí  vysílání  noční  editor.  Průběžně  připravuje  scénáře  jednotlivých  relací, 

zadává  práci  redaktorům zpravodajské  směny  a  následně  kontroluje  příspěvky  před 

jejich odvysíláním. Sleduje servery zpravodajských agentur a jiná média a informace 

ověřuje. Mezi běžnou agendu přes noc patří také crowly48. V průběhu noci připravuje 

editor ranní vysílání,  včetně „čtení z tisku“, které je součástí relace ranního vysílání. 

V případě  naplánovaných  vstupů  je  vysílání  organizačně  a  produkčně  zajištěno 

od večera, k plánovaným příspěvkům se přidává ještě aktuální dění z noci a rána. 

O  víkendu  má  vysílání  obdobný  průběh,  pouze  s tím  rozdílem,  že  není  tak 

exponované, plánovací porada proběhla v pátek a do vysílání jsou zařazeny relace, které 

se přes týden běžně nevysílají49. 

3.5.2 Typologie zprávy v ČT podle žánru

Ve  srovnání  s typologizací  zpráv  podle  autorů  uváděných  v kapitole  1.4  je 

v České televizi nejdůležitějším hlediskem pro práci redaktorů a editorů časové hledisko 

a  formát  zprávy.  Lokšík  uvádí  základní  žánrovou  typologii  charakteristickou 

pro televizní  zpravodajskou  produkci50.  Základní  kritéria  této  typologie  platí 

i pro zpravodajský kanál ČT24.

Jednotlivé  relace  se  skládají  z „žánrů“,  které  se ve  zpravodajství  ČT2451 

pravidelně opakují. Každý žánr má svou podobu a svá pravidla, která pro něj platí. Jde 

například o reportáž, živé spojení s redaktory v terénu nebo „kraťasy“52. Podobně jako 

u celodenního zpravodajství se i jednotlivé žánry objevují v hlavní zpravodajské relaci 

Události.

Většina  zpravodajských  relací  začíná  takzvanými  headliny53,  které  následují 

hned  za úvodní  znělkou  zpráv54.  Headliny  jsou  dynamické  přehledy  tří  nebo  pěti 

48Zpravodajský crowl je název pro textovou zprávu, která se pohybuje v liště ve spodní části obrazovky, 
může  mít  několik  úrovní. Jde  o  aktuální  informace  v nejstručnější  podobě.  Crowly  obsahují  zprávy 
z domova, světa, ekonomiky, sportu a počasí. 
49 Např. Otázky Václava Moravce.
50 Lokšík, In Osvaldová a kol., 2001; str. 79
51 Události, Události v regionech, Události, komentáře a Zprávy ve 12 hodin a Studio 6 jsou relace, které 
vysílá jak zpravodajský kanál ČT24, tak zároveň běží na ČT1.
52 V následujícím  textu  je  uváděna  škála  výrazů,  které  jsou  odborným  jazykem  pracovníků  redakce. 
Některé jsou převzaty z odborné literatury (např. Fiske, Osvaldová a kol.), jiné jsou profesním slangem 
zažitým v České televizi a pravděpodobně i dalších českých médiích. 
53 V českém jazyce pro termín headline neexistuje odpovídající ekvivalent. 
54 Hlavní zpravodajská relace Události obsahuje headliny jak na začátku pořadu, tak přibližně v polovině 
relace.  Toto netypické členění má diváka zaujmout, působí jako oživovací  prvek.  Zároveň upoutá na 
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hlavních zpráv. Jejich pořadí odpovídá řazení příspěvků v relaci.  Obsahují mluvenou 

složku, která výstižně charakterizuje nejdůležitější význam události, složku obrazovou, 

která  doplňuje  mluvený text  a  složku hudební,  která  udává sdělení  patřičný rytmus. 

Jednotlivé  headliny  mezi  sebou  odděluje  grafický  předěl  (jingle).  Headline  trvá 

přibližně čtyři až šest vteřin, nikoli déle. Výjimku tvoří pouze Události, kde bývá jejich 

stopáž delší. 

Kraťas je  krátká,  přibližně  30vteřinová  zpráva,  kterou  přečte  moderátor 

ve studiu  ze  čtecího  zařízení.  Moderátor  na  obrazovce  vůbec  není  vidět,  protože 

po celou dobu čtení zprávy se vysílají podkresové obrázky. Podobně koncipovaná bývá 

i  takzvaná  čtená.  Oproti  kraťasu se  liší  pouze v tom,  že moderátor  je  na obrazovce 

nejdříve vidět a  až v průběhu čtení zprávy je „překryt“ podkresovými obrázky.  Dalším 

typem zprávy,  která  se  ve  zpravodajství  ČT24 hojně  využívá  je  takzvaná  čtená  se 

synchronem.  Za  čtenou  zprávou,  která  je  popsána  výše,  následuje  synchron  -  tedy 

výpověď mluvčího,  která  doplňuje,  obohacuje  předchozí  uvedení  do  obsahu  zprávy 

přečtené moderátorem. Synchron je vždy výpovědí nějakého odborníka, osobnosti, která 

má s tématem zprávy co do činění (např. k politické zprávě je to vyjádření politika; 

zprávu o požáru rozvíjí např. velitel zásahu hasičů, svědci události atd.). U zpráv, kde je 

zřejmé, že stojí proti sobě dvě strany, by měly být ve výpovědi zastoupeny oba názory, 

tzn. oběma stranám by měl být poskytnut stejný prostor se vyjádření, aby zpráva byla co 

možná nejvíc vyvážená a nikdo nemohl namítnout, že není objektivní (za touto čtenou 

zprávou  následují  tedy  synchrony  dva,  např.  u politické  zprávy  hovoří  předsedové 

opozičních stran; u zprávy ze soudu je dán prostor jak státnímu zástupci, tak obhájci 

obžalovaného).  Zmíněné  druhy  zpráv  přinášejí  stručné  a  výstižné  informace,  stojí 

na holých faktech a jejich struktura kompozičně odpovídá obrácené pyramidě.

Nedílnou  součást  každé  zpravodajské  relace  tvoří  živá  spojení  s redaktory 

v terénu – ať už v podobě přímého živého vstupu do vysílání nebo živého telefonu. Tyto 

živé prvky vysílání zpestřují a vytvářejí dojem bezprostřední přítomnosti. Živý telefon je 

typ  příspěvku,  kdy  redaktor  z místa  natáčení  telefonuje  do  zpráv  a informuje 

o aktuálním  dění.  Prakticky  je  rozdělen  na  dvě  části  –  na  studiové  uvedení 

nejpodstatnějších  informací  moderátorem,  při  kterém moderátor  pokládá  redaktorovi 

předem  připravenou  otázku  na  konkrétní  informaci  o dané  události  a na telefonní 

odpověď  redaktora,  který  téma  události  dál  rozvíjí,  obohacuje  a informuje 

následující příspěvky, který divák ve vysílání relace ještě uvidí.
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o podrobnostech  z místa  natáčení.  Na  obrazovce  v tuto  chvíli  běží  opět  podkresové 

obrázky  –  nejlépe  aktuální  přímo  z místa  natáčení  předem  zaslané  redaktorem 

prostřednictvím SNG55 a grafika s fotografií redaktora. O poznání technicky náročnější 

a finančně nákladnější je živý vstup redaktora do vysílání. Využívá se k němu opět SNG, 

které zajišťuje produkce a mnohačlenný tým, jenž pro něj připravuje technické zázemí. 

Technologie umožňuje natáčení a přenos zpravodajských příspěvků přenosovými vozy 

a  telekomunikačními  družicemi.  Pokud  jde  o  přenos  na  území  České  republiky, 

pronajímá  si  Česká  televize  u Českých  radiokomunikací  blokovaný  kanál,  kterým 

se data odešlou přímo do budovy zpravodajství. V případě živého vstupu ze zahraničí se 

data posílají přes družice. U obou typů živých spojení do vysílání platí přibližná časová 

stopáž, příspěvky bývají dlouhé do dvou minut, samozřejmě v závislosti na důležitosti 

zprávy. Je na editorovi zpravodajské relace, kolik času vyhradí kterému příspěvku.

Nelze-li  v  následující  zpravodajské  relaci  živé  spojení  s redaktorem v terénu 

z nějakého důvodu zopakovat (např. redaktor poslouchá důležitou tiskovou konferenci, 

verdikt soudu), využívá se předchozího spojení – do vysílání se pustí poupravená verze 

ze  záznamu  jako  takzvaný  střihák.  Na  střižně  se  již  odvysílaný  příspěvek  očistí 

od časových údajů, aby i jeho následné použití bylo aktuální a pravdivé (např. „je právě 

pět hodin“ se z příspěvku odstřihne). Tento typ zprávy se ovšem opakuje maximálně 

jednou, vždy se dává přednost živému spojení s redaktory.

Na  přípravu  nejnáročnější  formou  zpravodajského  žánru  je  reportáž56,  která 

vyžaduje  množství  zkušeností  a určitou  praxi.  Shrnuje  podstatné  okamžiky  události, 

dramaticky  prezentuje  fakta  a  k tomu  efektivně  využívá  jak  jazykové,  tak  obrazové 

prostředky.  Reportáž  bývá  nejčastěji  koncipována  takto:  začíná  studiovým  slovem 

moderátora. Po úvodu, který má za cíl diváka vtáhnout do tématu, následuje seznámení 

se základními body události, přechází v objasnění okolností a detailů, přibližuje pozadí 

událostí a na závěr shrnuje podstatné rysy, naznačuje její následky a možný další vývoj. 

Skládá  se  ze  synchronů –  výpovědí  mluvčích  (viz  výše),  asynchronů –  čtený  text 

ve formě komentáře redaktora, stand-upu a ruchů prostředí nebo jiných reálných zvuků. 

Stand-up  je  synchronní  výpověď  redaktora  na  kameru,  která  plní  funkci  svědecké 

výpovědi  reportéra  z místa  události,  doplňuje  zpravodajský materiál  o  nové  důležité 

55 Satelitní televizní zpravodajství (Satelite News Gathering) bylo zavedeno na přelomu 80. a 90. let; 
Lokšík, M., In Osvaldová a kolektiv, 2001; str. 78
56 „Přináší hlubší pohled a analýzu zvoleného subjektu“; Mc Nair, 2004, str.16
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údaje57. Objevuje se buďto v průběhu reportáže nebo na jejím konci, kde slouží i jako 

odhláška  redaktora  (jméno  redaktora,  místo  události  a  název  televize).  Redaktorem 

namlouvané pasáže (asynchrony) plynule přechází ve výpovědi mluvčího (synchrony), 

které obsah sdělení dál posouvají. 

Typologie podle žánrů je využita v případových studiích (kap. 4.2), aby bylo 

možno stanovit hranici mezi jednotlivými kroky při tvarování zprávy.

3.6 Hlavní body rozhodování

Pro  potřebu  případových  studií  byla  podrobněji  zkoumána  výše  uvedená 

struktura redakce zpravodajství daná organizačním řádem. Bylo vytipováno pět úrovní 

gatekeepingu G1 až G5, na kterých dochází k rozhodovacím procesům. Zmíněné úrovně 

(hladiny) udává obr. 3.2. Ti, kdo mají „klíč k bráně“ v individuálním rozhodování jsou: 

redaktor (G5), který zprávu vytváří a rozhoduje o tom, co v ní bude obsaženo, editor 

příslušné části vysílání (G4), který komunikuje s redaktorem a určuje, co bude v daném 

okamžiku  a  v jakém žánru  do vysílání  zařazeno  a  má  právo rozhodnout  aktuálně  o 

zařazení  nebo  vyřazení  zprávy  z  vysílání,  dále  je  to  vedoucí  redakce  (G3),  který 

připravuje  plán  vysílání  na  příští  den.  Následují  šéfredaktor  (G2)  a  ředitel  útvaru 

zpravodajství,  aktuální  publicistika a sport  (G1),  kteří  mají  opět právo rozhodnout  o 

zařazení nebo vyřazení zprávy z vysílání, i když např. u ředitele je to spíše výjimečná 

záležitost. 

Kromě  individuálního  rozhodování  se  v procesu  objevuje  ještě  rozhodování 

kolektivní  - tím jsou ranní a odpolední  porady vedení  s editory,  kde se rozhoduje o 

plánu vysílání. Odpoledne se plán na následující den připravuje a ráno se aktualizuje; 

viz též rozhovory s gatekeepery v příloze č. 1.

57 Lokšík, M., In. Osvaldová a kolektiv, 2001; str. 78
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   G1 

                                             
              
   G2
                       

   G4

                                                                interakce                                      rozhodnutí
                                                           redaktor/editor                                           z porady

          1    ........                     .....                     ...............................                        ......................                    

 
Obr. 3.2  Individuální a kolektivní rozhodovací  úrovně pro propuštění zprávy (gatekeeping) na ČT24; ZAPS

– zpravodajství, aktuální publicistika, sport, DP – diskusní pořady, G1 až G5 – úrovně gatekeepingu 
(na horizontálních hladinách).

šéfredaktor zpravodajství

Diskus. pořady Počasí Zahr. zprav. Domácí zprav. Regionál. zprav. Ekon. zprav.  Ranní vysílání 
zprav.

ředitel ZAPS

  editor      editor        editor       editor        editor
denního   denního     událostí    regionál.    nočního
vysílání   vysílání                      vysílání     vysílání

redaktor 1 redaktor 2 redaktor 3 redaktor i redaktor n-1 redaktor n

editor DP

Ranní porada
Odpolední porada

G3

G5
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3.7 Rozhovory s gatekeepery

Na všech  úrovních  rozhodování  byly  provedeny rozhovory s gatekeepery,  ze 

kterých vyplynuly další doplňující údaje k popisu rozhodovacích procesů a některých 

interních jevů, které je ovlivňují. Otázky, resp. odpovědi měly za cíl doplnit případové 

studie o popis časového snímku dne gatekeepera, o jeho přístupu ke zdrojům zpráv a 

k jejich  výběru,  o  hlavních  uzlech,  kde  dochází  k rozhodování,  o  tom,  jak  dochází 

k rozhodování o zařazování či vypuštění zpráv, dále jakým způsobem se zprávy tvarují 

a jaké nejdůležitější vlivy působí dle individuálních názorů gatekeeperů na celý proces, 

než se zpráva dostane do vysílání. Soubor otázek byl zvolen vlastním konstrukcí (viz 

dále)  a  výběrem  podle  rozhodujících  vlivů,  které  průřezově  uvádí  Shoemakerová 

a Reese58.

58 Shomakerová a Reese, 1996
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4. PŘÍPADOVÉ STUDIE

4.1 Metodika

Ve sledovaném období leden až duben 2009 bylo vybráno 5 událostí z domácí 

provenience,  které  neměly  žádné  viditelné  společné  znaky.  Byly  vybrány  náhodně, 

kritériem byla jejich aktuálnost a žánrová pestrost. Do případové studie byly zahrnuty 

zprávy jak z běžného pracovního dne (Po-Pá), tak i z víkendu a státního svátku, aby byl 

patrný rozdíl v programové skladbě. V souladu s konceptem dle Berkowitze, uvedeném 

v kapitole  2.2.  (str.  17),  byly  zprávy  následně  posouzeny.  Jejich  typizace  však 

nesloužila k analýze toho, co je Českou televizí zařazováno a co nikoliv, ale spíše pro 

bližší  popis případových studí.  Vlastním cílem práce ve shodě s jejím zadáním bylo 

blíže rozklíčovat, jak gatekeeping v rámci organizace podléhá komunikačním postupům 

a organizačnímu uspořádání,  tj.  na příkladu zpravodajství  České  televize analyzovat 

vnitřní část schématu podle Shoemakerové z obr. 2.2 (str.17). Událost, její přeměna ve 

zprávu a její tvarování byly v rámci redakce zpravodajství sledovány v čase v průběhu 

jednoho dne až do okamžiku odvysílání zprávy v hlavní zpravodajské relaci Události 

(19.00  hod).  Současně  bylo  organizační  schéma  útvaru  „zpravodajství“  uspořádáno 

podle rozhodovacích úrovní,  aby bylo možno jednotlivé rozhodovací úrovně přiřadit 

konkrétním rozhodnutím (viz kapitolu 3.6). Na časové ose průběhu zpracování zprávy 

byly vyznačeny okamžiky,  kdy u ní docházelo k rozhodovacímu procesu (vzorkování 

do kroků), a kdo na jaké úrovni o tom rozhodl. Případové studie byly sestaveny do 

tabulky s popisem jednotlivých kroků a byla provedena jejich jednoduchá analýza. Při 

analýze se vycházelo z počtu a úrovně rozhodnutí. 

Subjektivním, avšak důležitým zdrojem informací byly odpovědi gatekeeperů na 

následující otázky vybrané postupem podle bodu 3.7:

1/ Můžete  popsat  svůj  běžný  den?  –  příchod  do  práce,  porady,  rutinní  práce… 
plánování na další den? Co je běžná agenda, atd.?

2/ Můžete popsat, jak jsou vybírány zprávy do vysílání?  Jakému druhu zpráv se dává 
přednost – co se do obsahu týče? 

3/ Z jakých zdrojů se čerpá? Upřednostňují se třeba agentury, vlastní zdroje? Můžete 
uvést nějaký příklad?

4/ Kdo na jaké pozici v ČT24 o výběru zpráv rozhoduje (tj. „pořadí šéfů a jejich hlavní 
pravomoci“?)
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5/ Jak  se  postupuje  při  nečekané  nebo  při  mimořádné  události?  Odlišuje  se  nějak 
postup práce, když se stane taková věc?

6/ Když se na poradě rozhodne o zařazení určitých dopředu očekávaných událostí, kdo 
primárně  rozhoduje  o  tom,  že  se  z vysílání  vypustí  ve  prospěch 
aktuální/nepředvídané události? Kdo určuje, jaká zpráva se nedostane do vysílání?

7/ Které zprávy se vypouštějí nejčastěji?

8/ Kdo  rozhodne,  jakou  podobu  bude  vybraná  zpráva  mít?  (pozn.  reportáž/živý 
vstup/atd.; vystavění příspěvku, obrazová stránka…)

9/ Co si  myslíte,  že  má  největší  vliv  na  výběr  zprávy a  její  podobu?  Seřaďte  dle 
Vašeho názoru (očíslováním).

− Organizační struktura v ČT24
− Osobní pojetí redaktora
− Zažité postupy
− Konkurenční vysílání
− Lobbyisté
− Politické tlaky
− Stravitelnost pro diváka
− Technologické vybavení
− Společenské hodnoty a normy

9a/ Napadají Vás další vlivy, které působí na výběr a podobu zprávy? Jaké?

10/ Kde při výběru a zpracování zpráv dochází k názorovým střetům mezi pracovníky? 
Jaké (tvůrčí, ideologické…)?

Odpovědi  byly  posouzeny  v analýze  a  jejich  obecné  rysy  byly  diskutovány 

v závěrečném zhodnocení. Při posuzování názorů na vlivy působící v ČT na zařazování 

zpráv  a  na  jejich  podobu  (otázka  č.  9)  bylo  vybráno  ve  shodě  s Shoemakerovou  a 

Reesem 9  parametrů,  které  byly  náhodně  seřazeny.  Gatekeepeři  je  měli  seřadit  dle 

uvážení  podle  důležitosti  a  uvést  i  další,  podle  nich  důležité  vlivy.  Výsledky  byly 

sestaveny do tabulky podle pořadí, jak je gatekeepeři uváděli.

4.2 Vlastní studie

Pět případových studií,  které tvořily sledovaný soubor, popisuje následující  události: 

udělení  milosti  prezidentem  republiky,  oznámení  pražského  arcibiskupa,  kardinála 

Miloslava  Vlka  o  odchodu  do  důchodu,  tragické  nehody  na  silnicích  v období 

Velikonoc, obcházení rozhodnutí soudu ve věci poplatků ve zdravotnictví středočeským 

hejtmanem D. Rathem, tím že zavedl „100% slevy“ na jejich placení  a konečně, jak 

pokračuje mezi politickými stranami vyjednávání o nové podobě příští úřednické vlády. 

Podoby  zpráv  jednotlivých  případových  studií,  ze  kterých  se  vycházelo,  a  jejich 
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tvarování  v čase  zachycuje  bodový  scénář  vysílání  ČT24  (příloha  č.  2).  Z těchto 

bodových scénářů byly sestaveny následující tabulky, aby podle metodiky bylo možné 

sledovat  událost  v celém jejího  průběhu.  Tabulky  obsahují  ve  sloupcích  následující 

informace:  popis události  (v  záhlaví),  její  průběh v čase,  typologické  zařazení  podle 

žánru, rozčlenění do kroků podle druhu činnosti, dále kdo o ní rozhoduje, kdo zprávu 

zpracovává a konečně bližší popis uvedený v poznámce.

4.2.1 Prezidentská milost

Popis události: Prezident Václav Klaus úřadoval - podepisoval zákony,  jako novelu zákona o 
zrušení Fondu národního majetku nebo zákon o jednorázovém příspěvku obětem komunistického 
režimu. Prezident udílel také milosti. Dostalo je celkem jedenáct lidí, z toho 6 cizinců, především 
z humanitárních důvodů.
krok čas typologie 

podle 
žánru

činnost gatekeeper Zpracovatel 
(výroba)

poznámka

1 13.48 příjem z právy 
z agentury ČTK 

(intranet59)

denní editor přístup k intranetu 
a tudíž informaci o 
příchodu zprávy 
mají všichni 
pracovníci redakce

2 13.48 rozhodnutí o 
zařazení, žánru 

a přidělení

denní editor

3 13.50 kraťas zpracování 
zprávy60 

redaktor 
zpravodajské 

směny
4 14.00 kraťas vysílání –denní 

zprávy
moderátor před vysíláním si 

moderátor text 
upravil 

5 14.16 úprava 
obrazového 
materiálu

vedoucí 
zpravodajské 

směny

redaktor 
zpravodajské 

směny

výměna 
podkresových 
obrázků kvůli 

nedostatku času při 
předchozím 

vysílání  
6 14.30 kraťas vysílání- denní 

zprávy
7 15.00 rozhodnutí 

o nezařazení do 
další relace

denní editor kvůli celkové 
stopáži zpráv 

v 15.30 se zpráva 
nedostala do 

vysílání
8 15.45 rozhodnutí 

o zařazení do 
vysílání

denní editor

9 16.00 kraťas vysílání – denní 

59 Přímý přístup do agenturního serveru
60 Jednotlivé podoby zprávy (tvarování) se mění podle relací, do kterých je zpráva  určena. Konkrétní 
podoby zpráv v průběhu dne viz příloha č. 2.
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zprávy
10 16.03 rozhodnutí o 

zařazení do 
Událostí, 
o žánru a 

o přidělení 

editor relace 
Události

11 16.07 rozšíření 
obsahu

denní editor redaktor 
zpravodajské 

směny

se změnou délky 
textu se mění i 
délka podkresů

12   16.30 kraťas vysílání – denní 
zprávy

moderátor před vysíláním si 
moderátor nový 

text upravil
13 16.45 rozhodnutí o 

zařazení do 
dalších relací61 

denní editor zpráva se vysílá 
v podobě podle 

kroku č. 11
14 17.00 kraťas vysílání – denní 

zprávy
15 17.45 rozhodnutí o 

nezařazení do 
relace Události 

v regionech

editor pořadu 
Události 

v regionech

16 18.30 kraťas vysílání – denní 
zprávy

zpráva se vysílá 
v podobě podle 

kroku č. 11
17 18.32 čtená zpracování 

zprávy
redaktor 
domácí 
redakce

18 19.00 čtená vysílání – 
Události62

moderátor
Událostí

před vysíláním si 
moderátor text 

upravil 

4.2.2 Kardinál Vlk končí

Popis události: Kardinál Miloslav Vlk veřejně oznámil, že v průběhu roku letošního roku (2009) 
skončí  ve  funkci.  Rozhodl  se  totiž  k „odchodu“  na  odpočinek.  Začíná  se  spekulovat  o  jeho 
možných nástupcích.
Krok čas typologie 

podle 
žánru

Činnost gatekeeper Zpracovatel 
(výroba)

Poznámka

1 Před-
chozí  
den

porada vedení-  
plán příštího 

dne

šéfredaktor  
zpravodajství

Na základě avíza 
se událost  
zařadila do plánu 
na příští den

2 přidělení  
tématu 

redaktorovi

vedoucí  
domácí  
redakce

3 9.10 definitivní 
rozhodnutí 
na poradě 

vedení, že se 

šéfredaktor 
zpravodajství

Redaktor 
domácího 

zpravodajství

61 Podle programové skladby zpravodajské stanice ČT24 jsou následující denní zprávy v 18.30 hod. (po 
zprávách v 17.00 následuje Interview ČT24, v 18.00 se vysílají Události v regionech)
62 Zpráva pokračovala v dalších zpravodajských relacích v obdobném režimu i po skončení Událostí, což 
však nebylo předmětem zkoumání viz. zadání
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zpráva zařadí 
do vysílání

4 14.25 příchod 
podkladových 

materiálů 
z místa

pověřený 
redaktor 

domácího 
zpravodajství

5 14.26 rozhodnutí o 
zařazení, žánru 

a přidělení

denní editor

6 14.30 čtená se 
synchronem

zpracování 
zprávy

Redaktor 
zpravodajské 

směny

vzájemnou 
spoluprací obou 

redaktorů vznikla 
zpráva 

7 15.00 čtená se 
synchronem

vysílání –denní 
zprávy

Moderátor před vysíláním si 
moderátor text 

upravil
8 15.20 definitivní 

rozhodnutí o 
zařazení do 
Událostí, 

rozhodnutí 
o žánru

editor relace 
Události

editor  Událostí 
pověřenému 

redaktoru sdělil 
svou představu o 
podobě zprávy

9 15.45 rozhodnutí o 
nezařazení do 

následující 
relace 

v denních 
zprávách

denní editor

10 15.50 reportáž zpracování 
zprávy

Pověřený 
redaktor 
domácí 
redakce

podle pokynů 
editora Událostí 

11 16.15 rozhodnutí o 
zařazení do 

dalších relací

denní editor zpráva se vysílá v 
podobě podle 

kroku č. 7
12 17.00 čtená se 

synchronem
vysílání –denní 

zprávy
zpráva se vysílá 
v podobě podle 

kroku č. 7
13 18.00 čtená se 

synchronem
vysílání –denní 

zprávy
zpráva se vysílá 

v podobě podle č. 
7

14 18.15 posouzení 
reportáže 

editor 
Událostí

editor Událostí 
ohodnotil 
zpracování, sdělil 
připomínky

15 19.00 reportáž vysílání – 
Události

moderátor – 
Události

Před vysíláním si 
moderátor upravil 

text úvodního 
studia reportáže

4.2.3 Velikonoční doprava

Popis události: O velikonočním víkendu došlo ke zvýšenému počtu dopravních nehod, při 
kterých zemřelo 12 lidí. Policie v rámci bezpečnostní akce pokračuje v hlídkách na českých 
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silnicích. Zaměřuje se na alkohol u řidičů a ve zvýšené míře kontroluje taky motorkáře. 
Krok čas žánr činnost gatekeeper Zpracovatel 

(výroba)
Poznámka

1 10.38 příjem z právy 
z agentury 

ČTK 
(intranet63)

denní editor

2 10.39 rozhodnutí o 
zařazení, 
žánru a 

přidělení

denní editor

3 10.42 kraťas zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny
4 10.45 rozhodnutí o 

rozšíření, 
zařazení do 

relace zprávy 
ve 13h, 

přidělení

denní editor editor telefonicky 
pověřil 

regionálního 
redaktora, sdělil 
svou představu 

5 10.46 reportáž zpracování 
zprávy

pověřený 
redaktor 

z regionu64 

podle pokynů 
editora

6 11.00 kraťas vysílání –
denní zprávy

moderátor Před vysíláním si 
moderátor text 

upravil
7 rozhodnutí o 

zařazení do 
další relace 

denní editor

8 12.00 kraťas vysílání – 
denní zprávy

zpráva se vysílá 
v podobě podle 

kroku č. 6
9 12.37 příchod 

reportáže z 
regionu

pověřený 
regionální 

redaktor poslal 
zprávu do redakce 

tzv. trasou
10 12.38 posouzení 

reportáže
denní editor

11 12.46 rozhodnutí o 
zařazení do 

dalších relací

denní editor

12 13.00 reportáž vysílání – 
denní zprávy

moderátor před vysíláním si 
moderátor upravil 

text úvodního 
studia reportáže

13 14.00 reportáž vysílání – 
denní zprávy

zpráva se vysílá 
v podobě dle č. 12

14 15.00 reportáž vysílání – 
denní zprávy

Zpráva se vysílá 
v podobě dle č. 12

15 15.10 rozhodnutí o editor relace editor Událostí 

63 Přímý přístup do agenturního serveru
64 V daném regionu, kde dopravní akce probíhá, má denní službu určitý redaktor – ten je proto pověřený 
zpracováním reportáže.
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zařazení do 
Událostí, 

rozhodnutí 
o žánru, 
přidělení

Události pověřenému 
redaktoru domácí 

redakce sdělil 
svou představu o 
podobě zprávy

16 15.14 reportáž zpracování 
zprávy

redaktor 
domácí 

redakce + 
redaktor 
z regionu

dle pokynů editora 
Událostí

17 15.22 rozhodnutí o 
změně 
obsahu, 

přidělení 

denní editor redaktor 
zpravodajské 

směny

18 15.48 posouzení 
reportáže

denní editor

19 15.50 rozhodnutí o 
zařazení do 

dalších relací

denní editor

20 16.00 reportáž vysílání – 
denní zprávy

moderátor před vysíláním si 
moderátor upravil 

text úvodního 
studia reportáže

21 17.00 reportáž vysílání – 
denní zprávy

zpráva se vysílá 
v podobě dle č. 20

22 17.56 posouzení 
reportáže 

editor 
Událostí

editor Událostí 
ohodnotil 
zpracování 
reportáže, sdělil 
připomínky

23 18.00 reportáž vysílání – 
denní zprávy

zpráva se vysílá 
v podobě dle č. 20

24 18.05 rozhodnutí o 
změně žánru, 

přidělení

denní editor kvůli celkové 
stopáži 

následujících zpráv 
(18.30) zprávě byl 

vyhrazen menší 
prostor

25 18.07 kraťas zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny
26 18.30 kraťas vysílání – 

denní zprávy
moderátor před vysíláním si 

moderátor upravil 
text

27 19.00 reportáž vysílání – 
Události

moderátor - 
Události

před vysíláním si 
moderátor upravil 

text úvodního 
studia reportáže
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4.2.4 Poplatky ve zdravotnictví

Popis události: Středočeský kraj zavede v krajských lékárnách třicetikorunové slevy. Chce se tak 
vyhnout rozhodnutí soudu, které mu zakazuje hradit regulační poplatky za pacienty formou daru. 
Shodli se na tom středočeský hejtman David Rath s řediteli krajských nemocnic.
Krok čas typologie 

podle žánru
Činnost gatekeeper Zpracovatel 

(výroba)
Poznámka

1 Před-
chozí  
den

porada 
vedení- plán 
příštího dne

šéfredaktor 
zpravodajství

Na základě avíza 
se událost  
zařadila do plánu 
na příští den

2 Před-
chozí  
den

přidělení  
tématu 

redaktorovi

vedoucí domácí  
redakce

3 9.10 definitivní 
rozhodnutí 
na poradě 

vedení, že se 
zpráva zařadí 
do vysílání

šéfredaktor 
zpravodajství

redaktor 
domácího 

zpravodajství

4 10.05 rozhodnutí o 
zařazení

denní editor editor zařadil do 
vysílání 

zpracovanou 
zprávu 

z předchozí relace 
– tu přebral od 

nočního editora65 
5 10.30 reportáž vysílání – 

denní zprávy
6 10.31 příchod 

nových 
informací od 
pověřeného 
redaktora 
z místa

Pověřený 
redaktor 
domácí 
redakce

redaktor na místě 
zatelefonoval

7 10.33 rozhodnutí o 
zařazení, 
žánru a 

přidělení

denní editor pověřený redaktor 
domácího 

zpravodajství

8 10.35 čtená zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny

redaktor směny 
konzultoval  obsah 

telefonicky 
s redaktorem na 

místě
9 11.00 čtená vysílání – 

denní zprávy
moderátor před vysíláním si 

moderátor upravil 
text 

10 11.15 rozhodnutí o 
zařazení do 

dalších relací

denní editor

11 12.00 čtená vysílání – zpráva se vysílá 

65 Funkce denního editora předpokládá obsazení cca 13 hodin denně – od 9h do 22h, poté se střídá 
s nočním editorem, u kterého se předpokládá nasazení od 22h do 10h.
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denní zprávy v podobě dle 
kroku č.9

12 12.15 zjišťování 
nových 

informací

redaktor 
zpravodajské 

směny

redaktor směny 
telefonicky 
zjišťoval od 

redaktor z místa 
aktuální informace

13 12.30 čtená vysílání – 
denní zprávy

zpráva se vysílá 
v podobě dle 

kroku č.9
14 13.30 čtená vysílání – 

denní zprávy
zpráva se vysílá 

v podobě dle 
kroku č.9

15 14.00 čtená vysílání – 
denní zprávy

zpráva se vysílá 
v podobě dle 

kroku č.9
16 14.25 příchod 

podkladového 
materiálu z 

místa

pověřený 
redaktor z 

místa

17 14.28 rozhodnutí o 
rozšíření, 

změně žánru

denní editor

18 14.32 čtená se 
synchronem

zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny

vzájemnou 
spoluprací obou 

redaktorů vznikla 
zpráva

19 15.00 čtená se 
synchronem

vysílání –
denní zprávy

moderátor před vysíláním si 
moderátor text 

upravil
20 15.04 rozhodnutí o 

změně 
obsahu, 
přidělení

denní editor editor rozhodl o 
výměně synchronu 

do zprávy

21 15.10 čtená se 
synchronem

zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 
směny

redaktor 
zpravodajské 

směny

redaktor směny 
z příchozího 

materiálu vybral 
nový synchron a 

upravil text
22 15.30 čtená se 

synchronem
vysílání – 

denní zprávy
moderátor moderátor si před 

vysíláním upravil 
text

23 15.35 definitivní 
rozhodnutí o 
zařazení do 
Událostí, 

rozhodnutí 
o žánru

editor relace 
Události

editor  Událostí 
pověřenému 

redaktoru na místě 
sdělil svou 
představu o 

podobě zprávy
24 15.40 reportáž zpracování 

zprávy 
pověřený 
redaktor 
domácí 
redakce

dle pokynů editora 
Událostí

25 15.45 rozhodnutí o 
zařazení do 

denní editor
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dalších relací
26 16.00 čtená se 

synchronem
vysílání – 

denní zprávy
zpráva se vysílá 

v podobě dle 
kroku č.22

27 16.13 rozhodnutí o 
zařazení do 

relace 
Události 

v regionech, 
žánru 

přidělení

editor relace 
Události 

v regionech

editor Událostí 
v regionech 
pověřenému 

redaktoru na místě 
sdělil svou 
představu o 

podobě zprávy
28 16.15 kraťas zpracování 

zprávy
pověřený 
redaktor 
domácí 
redakce

dle pokynů editora 
Událostí 

v regionech

29 17.00 čtená se 
synchronem

vysílání – 
denní zprávy

zpráva se vysílá 
v podobě dle 
kroku č.22

30 18.00 kraťas vysílání – 
Události v 
regionech

moderátor – 
Události v 
regionech 

moderátor relaci si 
před vysíláním 

upravil text
31 18.07 posouzení 

reportáže
editor Událostí editor Událostí 

ohodnotil 
zpracování 

reportáže, sdělil 
připomínky

32 18.30 čtená se 
synchronem

vysílání – 
denní zprávy

zpráva se vysílá 
v podobě dle 
kroku č.22

33 19.00 reportáž vysílání - 
Události

moderátor - 
Události

před vysíláním si 
moderátor relace 

upravil text 
úvodního studia 

reportáže

4.2.5 Sestavování vlády

Popis události: Pokračují vyjednávání o podobě nové úřednické vlády. Premiér Jan Fischer jednal 
s předsedou ČSSD, plánuje setkání s lídry Strany zelených a lidovců. Spekuluje se, že by 
v přechodné vládě mohl zůstat odstupující ministr financí Miroslav Kalousek. 
Krok čas žánr činnost gatekeeper Zpracovatel 

(výroba)
Poznámka

1 Před-
chozí  
den

porada 
vedení- plán 
příštího dne

šéfredaktor 
zpravodajství

Na základě avíza 
se událost  
zařadila do plánu 
na příští den

2 přidělení  
tématu 

redaktorovi

vedoucí domácí  
redakce

3 9.10 definitivní 
rozhodnutí 
na poradě 

vedení, že se 
zpráva zařadí 

šéfredaktor 
zpravodajství

pověřený 
redaktor 

domácího 
zpravodajství
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do vysílání
4 10.11 rozhodnutí o 

zařazení
denní editor Editor zařadil do 

vysílání 
zpracovanou 

zprávu 
z předchozí relace 

– tu přebral od 
nočního editora 

5 10.30 reportáž vysílání – 
denní zprávy

6 10.32 rozhodnutí o 
zařazení, 

změně žánru, 
přidělění

denní editor editor konzultoval 
obsah zprávy 
s redaktorem

7 10.38 živý vstup66 zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny + 
pověřený 
redaktor 
domácí 
redakce

redaktoři po 
telefonu domluvili 
podrobnosti, vč. 
studiové části a 
otázky pro 
redaktora na místě 

8 11.00 živý vstup vysílání –
denní zprávy

moderátor moderátor si před 
vysíláním upravil 

text
9 11.12 rozhodnutí o 

zařazení do 
další relace

denní editor

10 11.24 formální 
obměna 
podoby 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny + 
pověřený 
redaktor 
domácí 
redakce

redaktoři po 
telefonu domluvili 

úpravu zprávy 

11 12.00 živý vstup vysílání –
denní zprávy

moderátor moderátor si před 
vysíláním upravil 

text
12 12.05 rozhodnutí o 

změně žánru, 
přidělení

denní editor následující zprávy 
(12.30) jsou 

složeny vždy z 
kraťasů

13 12.09 kraťas zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny
14 12.30 kraťas vysílání – 

denní zprávy
moderátor Před vysíláním si 

moderátor upravil 
text

15 12.45 rozhodnutí o 
zařazení do 
další relace, 

žánru

denní editor

16 12.47 živý vstup zpracování redaktor redaktoři po 

66 Se živým vstupem do vysílání se počítalo dopředu na plánovací poradě předchozí den (kvůli zajištění 
příslušné techniky s produkcí); editor rozhodl o čase vysílání
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zprávy zpravodajské 
směny + 
pověřený 
redaktor 
domácí 
redakce

telefonu domluvili 
podrobnosti, vč. 
studiové části a 
otázky pro 
redaktora na místě 

17 13.00 živý vstup vysílání –
denní zprávy

moderátor moderátor si před 
vysíláním upravil 

text
18 13.06 rozhodnutí o 

zařazení, 
změna žánru 

denní editor

19 13.10 střihák zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny

redaktor na místě 
z časových 

důvodů nemohl 
vstoupit živě; 

editor se rozhodl 
využít předchozí 
zprávu v neživé 

forměi

20 13.30 střihák vysílání – 
denní zprávy

moderátor moderátor si před 
vysíláním upravil 

text
21 13.45 rozhodnutí o 

zařazení, 
formě

denní editor

22 13.48 živý vstup zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny + 
pověřený 
redaktor 
domácí 
redakce

redaktoři po 
telefonu domluvili 
podrobnosti, vč. 
studiové části a 
otázky pro 
redaktora na místě 

23 14.00 živý vstup vysílání –
denní zprávy

moderátor moderátor si před 
vysíláním upravil 

text
24 14.03 rozhodnutí o 

zařazení, 
formě

denní editor

25 14.09 střihák zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny

editor se rozhodl 
využit neživé 
formy kvůli 
vytíženosti 

redaktora na místě
26 14.30 střihák vysílání – 

denní zprávy
moderátor moderátor si před 

vysíláním upravil 
text

27 14.39 rozhodnutí o 
zařazení, 

formě

denní editor

28 14.42 živý vstup zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny + 
pověřený 

redaktoři po 
telefonu domluvili 
podrobnosti, vč. 
studiové části a 
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redaktor 
domácí 
redakce

otázky pro 
redaktora na místě 

29 15.00 živý vstup vysílání –
denní zprávy

moderátor moderátor si před 
vysíláním upravil 

text
30 15.06 rozhodnutí o 

zařazení, 
formě

denní editor

31 15.12 střihák zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny
32 15.30 střihák vysílání – 

denní zprávy
moderátor moderátor si před 

vysíláním upravil 
text

33 15.33 definitivní 
rozhodnutí o 
zařazení do 

relace 
Události, 

žánru

editor relace 
Události

editor Událostí 
pověřil dalšího 

redaktora domácí 
redakce, aby ve 

spolupráci 
s redaktorem na 
místě vytvořili 
příspěvek do 

relace 
34 15.40 reportáž zpracování 

zprávy 
nově 

pověřený 
redaktor 
domácí 

redakce + 
redaktor na 

místě

nově pověřený 
redaktor ve 
spolupráci 

s redaktorem na 
místě začal 
zpracovávat 
zprávu dle 

představ editora 
Událostí

35 rozhodnutí o 
zařazení, 

žánru 

denní editor

36 15.45 živý vstup zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny + 
pověřený 
redaktor 
domácí 
redakce

redaktoři po 
telefonu domluvili 
podrobnosti, vč. 
studiové části a 
otázky pro 
redaktora na místě 

37 16.00 živý vstup vysílání –
denní zprávy

moderátor moderátor si před 
vysíláním upravil 

text
38 16.10 rozhodnutí o 

zařazení
denní editor

39 16.14 střihák zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny
40 16.30 střihák vysílání – 

denní zprávy
moderátor moderátor si před 

vysíláním upravil 
text
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41 16.41 rozhodnutí o 
zařazení, 

žánru 

denní editor

15.45 živý vstup zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny + 
pověřený 
redaktor 
domácí 
redakce

redaktoři po 
telefonu domluvili 
podrobnosti, vč. 
studiové části a 
otázky pro 
redaktora na místě 

42 17.00 živý vstup vysílání –
denní zprávy

moderátor moderátor si před 
vysíláním upravil 

text
43 17.42 posouzení 

reportáže
editor Událostí editor Událostí 

ohodnotil 
zpracování 

reportáže, sdělil 
připomínky 
redaktorům 

domácí redakce
44 17.52 rozhodnutí o 

zařazení, 
žánru

denní editor

45 17.58 živý vstup zpracování 
zprávy

redaktor 
zpravodajské 

směny + 
pověřený 
redaktor 
domácí 
redakce

redaktoři po 
telefonu domluvili 
podrobnosti, vč. 
studiové části a 
otázky pro 
redaktora na místě 

46 18.30 živý vstup vysílání –
denní zprávy

moderátor moderátor si před 
vysíláním upravil 

text
47 19.00 reportáž vysílání - 

Události
moderátor - 

Události
před vysíláním si 
moderátor relace 

upravil text 
úvodního studia 

reportáže
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5. ANALÝZA PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ
Pro zhodnocení přístupu k výběru případových studií byla  použita klasifikace 

podle následující tabulky.  

Tabulka: Typopogie případových studií ve smyslu Berkowitze
případová 
studie č.

Klasifikace dle Berkowitze
1.
Běžné 
zprávy

2. 
Neočeká
vané 
zprávy

3.
Zajíma
vosti

4.
Aktuál
nost

5.
Význam
nost

6.
Vzdálen
ost

7.
Veřejná 
známost

8.
Konflikt Váha

(součet 
sl. 4 až 8)

1. Ano Ne Ano 1 0 1 1 0 3
2. Ne Ne Ano 1 0 1 1 0 3
3. Ne Ano Ne 1 0 1 0 0 2
4. Ano Ne Ano 1 1 1 1 1 5
5. Ano Ne Ne 1 1 1 1 0 4

Obsah klasifikace dle Berkowitze: 1. Běžné zprávy (vláda-politika; práce/odbory; obchod-ekonomika); 2. 
Neočekávané zprávy (kriminální; nehody – katastrofy); 3. Zajímavosti (veřejná morálka; zdraví; sociální 
péče, vzdělání, umění, věda-výzkum; energie-životní prostředí; náboženství; různé, tj. vše ostatní); 4. 
Aktuálnost; 5. Významnost; 6. Vzdálenost od místa vysílání; 7. Veřejná známost aktérů; 8. Konflikt.

Z tabulky  plyne,  že  ačkoliv  události  byly  vybírány  náhodně  pouze 

s přihlédnutím k jejich  aktuálnosti  a  žánru,  všechny události  popsané  v  případových 

studiích  s výjimkou  události  č.  3  měly  více  jak  dvě  z pěti  klasifikovaných 

zpravodajských  hodnot.  Čtyři  z nich  byly  plánovány  jako  avizované  již  na  poradě 

vedení, avšak svou aktuálnost ve sledovaném období neztratily. Pouze dvě lze hodnotit 

jako  významné67.  Co se  týká  typizace  podle  obsahu,  tři  z pěti  lze  klasifikovat  jako 

běžné, jednu jako neočekávanou a tři s ohledem na jejich téma i jako zajímavosti. 

Rozhodnutí  v čase,  tak  jak  zpráva  postupovala  od  jejího  zachycení  až 

do odvysílání  byly  v případových  studiích  ve  shodě  s metodikou  identifikovány 

a sumarizovány podle úrovní,  na kterých k nim docházelo.  Výsledky byly  sestaveny 

do následující tabulky. 

Ze vzorku pěti případových studií vyplývá, že nejčastěji rozhodoval gatekeeper 

na úrovni G4 (obr. 4.1), tj. skupina editorů vysílání (2 editoři denního, editor nočního 

vysílání, editor Událostí a editor Událostí v regionech). A to nejenom v souhrnu, ale též 

ve všech jednotlivých případových studiích. Za předpokladu, že se do rozhodovacího 

procesu zahrnuje i vznik obsahu a tvarování zprávy, druhým nejčastěji 

67 Zpravodajskou hodnotu „významnost“ lze považovat za subjektivně interpretovatelnou; Harcup, 
O’Neill, 2001 

46



Bakalářská práce              Vývoj zprávy v jednotlivých stádiích gatekeepingu: případová studie ČT24

Tabulka: Vyhodnocení rozhodnutí gatekeeperů v ČT, redakci zpravodajství, podle pěti 
případových studií

     Gatekeeper

Studie

Počet kroků (počet rozhodnutí)
G1 G2 G3 G4 G5 Celkem

1 0 0 0 8 3 11
2 0 2 1 5 3 11
3 0 0 0 10 4 14
4 0 2 1 8 5 16
5 0 2 1 15 14 32

Celkem 0 6 3 46 29 84

rozhodujícím je sám tvůrce zprávy - redaktor, tj. gatekeeper na úrovni G5. To platilo i 

individuálně  bez  výjimky  ve všech  jednotlivých  sledovaných  případech.  Třetím 

nejčastěji  rozhodujícím  byl  gatekeeper  na  pozici  G2,  šéfredaktor,  teprve  po  něm 

rozhodoval vedoucí domácího zpravodajství. To je dáno pravděpodobně tím, že vedoucí 

domácího  zpravodajství  sice  připravuje  porady,  avšak rozhodující  slovo na nich má 

šéfredaktor,  jako  nejvýše  postavený  z  momentálně  přítomných  gatekeeperů.  Ředitel 

celého  útvaru  zpravodajství,  aktuální  publicistiky  a  sportu  (G1)  ve  sledovaných 

případech  do rozhodování  nezasahoval.  Tuto  možnost  má,  ale  podle  rozhovorů 

s gatekeepery ji příliš nevyužívá. Bylo by třeba pravděpodobně sledovat podstatně více 

případů, aby se jeho vliv dal posoudit.

Z případových studií dále vyplynulo, že velmi důležitým rozhodovacím místem 

je kolektivní orgán – porada šéfredaktora, vedoucích zpravodajských redakcí a editorů. 

Probíhá dvakrát denně. Rozhodovala de facto o zařazení všech plánovaných, tj. v našem 

případě čtyřech z pěti událostí.

Z případových studií je také evidentní, že zpráva je ovlivněna rutinními postupy. 

Zahrnuté  případy  ukazují  rozdíly  v postupu  z běžného  pracovního  dne  od  pondělí 

do pátku (událost č.1, 4, 5), z víkendu (událost č. 2) a během státního svátku (událost č. 

3).  Ve  srovnání  s pracovním  týdnem  se  o  víkendu  a ve svátek  vysílá  méně 

zpravodajských relací. To však neplatí pro hlavní zpravodajskou relaci Události, která 

běží každý den. Relace Události v regionech se naproti tomu vysílá pouze v pracovním 

týdnu.  Váha  samotného  vlivu  rutinních  postupů  ve srovnání  s dalšími  vlivy  je 

diskutována dále.
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Z případových studií nebylo možno určit, jaký je mechanismus odmítnutí, resp. 

upředostňování zpráv. Zde zvolené případové studie dokumentují události/zprávy, které 

byly  všechny  propuštěny.  Proto  byl  tento  jev  zkoumán  na  základě  rozhovorů  se 

samotnými účastníky tohoto procesu – gatekeepery.

Z rozhovorů  s nimi  vyplynula  celá  řada  poznatků.  Odpověď  na otázku  č.  1, 

„Můžete  popsat  svůj  běžný den?“ pomohla  zobecnit  pracovní  postup v ČT,  který je 

uveden v kapitole 3.5. Jednotlivé případové studie tak bylo možné zařadit do časového 

rámce  vysílacího  dne  a  stanovit  rozhodující  kroky  v čase  pro  jejich  analýzu.  Další 

odpovědi  na  otázky lze  zhruba  seskupit  do čtyř  okruhů.  Jde  o odpovědi  na otázky: 

1. Jak?;  2. Kdo?;  3. Co?;  4. Proč? a „Konflikt“.

Ad 1/  Z odpovědi  na otázku č.  2,  „Můžete  popsat,  jak jsou vybírány zprávy 

do vysílání?   Jakému  druhu  zpráv  se  dává  přednost?“  plyne,  že  základem  je  plán 

(to ostatně potvrzuje i to,  že při náhodném výběru událostí pro případové studie byly 

čtyři  z pěti  plánované).  Co  se  týče  kritérií  pro  výběr  událostí,  pak  nejdůležitějším 

hlediskem jsou zpravodajské hodnoty: aktuálnost, důležitost (celospolečenský dopad), 

atraktivita tématu a smysl pro diváka. Uvedená kritéria potvrdili gatekeepeři v odpovědi 

i  na  otázku  č.  9  (viz  níže).  Tomu  odpovídá  i  řazení  zpráv  v  relacích;  nejprve  ty 

s celospolečenským dopadem, následují domácí aktuality a politika, zahraniční aktuality 

a  politika,  očekávané  události,  nejníže  postavená  je  potom kultura.  Na otázku č.  3, 

„Z jakých zdrojů se čerpá?“  se odpovědi lišily podle toho, zda se jednalo o denní nebo 

noční  vysílání.  „Upřednostňují  se  vlastní  zdroje,  redaktoři  jsou  motivováni,  aby 

přinášeli co nejvíce vlastních zpráv“68. „Celou noc čerpám z ČTK, Reuters, BBC, CNN, 

sleduji  také  internetové  servery  jako  třeba  Aktuálně.cz,  iDnes.cz,  iHned.cz,  nebo 

Týden.cz.“69 V denním vysílání se využívá podstatně více vlastních zdrojů, v nočním 

vysílání se více využívají  agentury.  Jsou-li však k dispozici vlastní  zdroje, mají  opět 

přednost.

Ad 2/ Odpověď na otázku č. 4 „Kdo na jaké pozici v ČT24 o výběru zpráv rozhoduje?“ 

potvrdila  konstrukci  rozhodovacích  úrovní  podle  obr.  3.2.  Nejdůležitější  rozhodnutí 

u plánovaných akcí činí ranní porada, kterou vede šéfredaktor. V průběhu vysílání má 

hlavní slovo příslušný editor (G4). Ředitel útvaru (G1) a šéfredaktor zpravodajství (G2) 

mají právo zasáhnout  do řazení zpráv a  taky mají právo veta, ale využívají ho jen 

68 Rozhovor s Alicí Shinabekovou; příloha č. 1.1.
69 Rozhovor s Markétou Knotovou; viz příloha č. 1.5
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zřídka.  Na  otázku  č.  6,  „Kdo  primárně  rozhoduje  o  tom,  že  se  z vysílání  vypustí 

ve prospěch aktuální/nepředvídané události?“ odpověděli všichni bez výjimky,  že jde 

o pravomoc editora (G4) s možností  zásahu šéfredaktora (G2). Na otázku č. 8, „Kdo 

rozhodne,  jakou podobu bude vybraná  zpráva mít?“ většina  uváděla  nejprve editora 

(G4) a poté redaktora (G5). Při bližším posouzení šlo vždy o interakci editor/redaktor 

pod vedením editora, který redaktoru sdělí svou představu o konečné podobě zprávy, 

avšak obsah závisí na redaktorovi. Ten mívá často i iniciující roli, tj. doporučí nějakou 

událost ke zveřejnění.

  Ad  3/  V případě  mimořádných  událostí  –  breaking  news  (otázka  č.  5)  je 

hlavním rozdílem v přístupu vždy rychlost. Okamžitě bývá spuštěn mimořádný crowl48. 

Při  zpracování  pak  závisí  na  tom,  zda  jde  o  událost  zahraniční,  nebo  domácí. 

U zahraničních událostí se zpráva přejímá např. ze CNN a zprávu překládá simultánní 

překladatel. U domácích událostí je postup práce stejný (avšak rychlejší) jako u běžných 

událostí. Podle důležitosti se může vyslat do terénu více týmů a při opravdu mimořádné 

zprávě  se  vysílá  kontinuálně  celý  den  a  zařazují  se  další  doplňující  informace- 

telefonáty, rozhovory, analýzy. Na vrub mimořádných událostí se nejčastěji vypouštějí 

zprávy  (otázka  č.  7),  které  jsou  nadčasové  (tzv.  „konzervy“52),  nejméně  aktuální 

a atraktivní  zprávy  ve  srovnání  s ostatními  a  též  zprávy  typu  zajímavosti  (tzv. 

„tečky“52). 

Ad  4/)  Při  posuzování  konfliktů  a  výměny  názorů  na  zařazení,  formáty 

a tvarování zpráv, bylo konstatováno, že se řeší přímo mezi dvěma nad sebou stojícími 

gatekeepery  např.  editor/redaktor  formou  vzájemné  konzultace,  nebo  na  uváděných 

poradách.  Konečné  rozhodnutí  zde  má  vždy nejvýše  postavený  gatekeeper.  Zvláštní 

pozornost pak zasluhuje zhodnocení otázky č. 9 a 9a, tj. vlivů, které rozhodnou, proč se 

ty které události zařazují. Pro potřebu jejich vyhodnocení ve shodě s metodikou, byly 

tyto  vlivy  samotnými  gatekeepery  očíslovány  podle  vnímání  jejich  důležitosti 

a sestaveny do tabulky.  Součet jejich jednotlivých pořadí je jednoduchou statistikou, 

která udává celkový výsledek. 

Tabulka: Vlivy ovlivňující zařazení zpráv do vysílání ČT24 podle rozhovorů 
s gatekeepery (otázka č. 9)

                    gatekeeper
       vliv

pořadí

dle A(G3)

pořadí 

dle B(G4)

Pořadí

dle C(G4)

pořadí

dle D(G4)

pořadí

dle E(G5)

součet
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Organizační struktura v  ČT24 5 4 3 3 5 20
Osobní pojetí redaktora 2 2 4 8 3 19
Zažité postupy 4 7 5 2 4 22
Konkurenční vysílání 8 6 7 4 6 31
Lobbyisté 7 8 9 9 8 41
Politické tlaky 6 9 8 5 7 35
Stravitelnost pro diváka 3 3 2 1 2 11
Technologické vybavení 9 5 6 6 9 35
Společenské hodnoty a normy 1 1 1 7 1 11
Další vlivy uváděné 
gatekeepery:

Aktuálnost

Důležitost

Zajímavost (atraktivita)

Ano Ano Ano Bez 

odpovědi

Ano

/ /
/ / /
/ / /

Pořadí vlivů ovlivňující zařazení zpráv podle gatekeeperů bylo následující:

1.-2. Společenské hodnoty a normy (11 bodů)

1.-2. Stravitelnost pro diváka (11 bodů)

3. Osobní pojetí redaktora (19 bodů)

4. Organizační struktura (20 bodů)

5. Zažité postupy (22 bodů)

6. Konkurenční vysílání (31 bodů)

7.–8. Technologické vybavení (35 bodů)

7.-8. Politické tlaky (35 bodů)

9. Lobbyisté (41bodů)

 Jak je zřejmé, výsledky lze uspořádat do tří vzájemně odlišně vnímaných skupin. 

Za zcela nejdůležitější považují sami gatekeepeři  skupinu vlivů, které Shoemakerová 

označuje  jako  individuální  vlivy  gatekeepera  (viz  obr.  2.2).  Na  základě  svých 

občanských  postojů  a  svého  společenského  zatřídění  posuzují  společenské  hodnoty 

a normy, které pak kladou na první místo. Vnímají i zpětnou vazbu vůči publiku, tj. opět 

svůj postoj konfrontují s tím, co si myslí, že bude asi pro diváka přijatelné. Dokonce při 

doplnění  dalších  dodatečných  vlivů,  definují  především  tři  zpravodajské  hodnoty  – 

aktuálnost,  důležitost  a  zajímavost  (atraktivitu),  které  jsou  z jejich  hlediska 

nejdůležitější. Přijatelnost pro diváka byla tedy hodnocena rovnocenně jako společenské 

hodnoty a normy. Na třetím místě, i když s jistým odstupem se objevilo osobní pojetí 
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redaktora,  což  uzavírá  výše  uvedenou  skupinu.  Tento  parametr  má  trochu  jiné 

postavení,  neboť  v sobě  zahrnuje  spíše  vliv  na  tvarování  zprávy,  než  vliv  na její 

zařazování.  Druhou  skupinou,  která  však  měla  výrazný  odstup  (za  prvními  vlivy 

zaostávala  o  8  až  12  bodů),  byly  vlivy,  které  Shoemakerová  označuje  za  vlivy 

organizační (organizační struktura) a vliv rutin (zažité postupy). Skupinu uzavírá vliv 

technologického  vybavení,  který  částečně  zasahuje  do  poslední  skupiny.  Poslední 

skupinu s výrazným odstupem (9 až 19 bodů) za rozhodujícími vlivy druhé skupiny 

bychom mohli opět ve shodě s rozdělením dle Shoemakerové nazvat vnějšími vlivy (viz 

obr. 2.1). Vliv tlaku konkurenčního vysílání, politických tlaků a lobbyistů považovali 

pracovníci České televize za velmi malý.
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6. ZÁVĚR

Práce si kladla za cíl ukázat, jaké jsou základní charakteristické vlastnosti zpráv, 

které ovlivňují rozhodování o jejich výběru do zpráv a zejména se zaměřila na obecné a 

specifické rysy tohoto výběru (gatekeepingu) na případu zpravodajského kanálu ČT24. 

Zabývala se strukturou organizace a postupy, které se v rámci vysílání ČT24 používají. 

Česká  televize  a  její  vysílací  kanály  mají  specifický  charakter  plynoucí  z jejího 

postavení jako veřejnoprávního subjektu.

Z práce,  zejména  z  analýzy  případových  studií  a  z  analýzy  rozhovorů 

s gatekeepery vyplynuly některé všeobecné poznatky. Pro omezený počet zkoumaných 

případů však nebylo možno využít pravděpodobnostních metod statistického zkoumání. 

Zpravodajský kanál  ČT24 nemá vlastní  institucionální  podobu a  je  pouze 

odrazem činnosti redakcí České televize na úseku zpravodajství, publicistiky a sportu, 

tj.  nelze přesně ztotožnit  vysílací  kanál ČT24 s nějakým pevně daným organizačním 

útvarem. Lze však obráceně tvrdit, že redakce zpravodajství ve spolupráci s ostatními 

redakcemi pokrývá vysílání na zpravodajské stanici ČT24 ze 100 %. Redakce má širší 

záběr než vysílání na ČT24 a má i jiné funkce, např. zprávy na ČT1.

V útvaru  zpravodajství  ČT  bylo  vytipováno  pět  hlavních  individuálních 

rozhodovacích úrovní, pozic  gatekeeperů G1 až G5. O výběru událostí  do vysílání 

zpravodajských relací rozhodoval nejčastěji gatekeeper na úrovni G4, tj. skupina editorů 

vysílání. Druhým nejčastěji rozhodujícím je sám redaktor, tvůrce zprávy na úrovni G5. 

To platilo i jak v každém studovaném případě, tak v souhrnu všech rozhodnutí. Třetím 

nejčastěji rozhodujícím byl gatekeeper na pozici G2, tj. šéfredaktor. Lze také potvrdit 

závěry  Berkowitze,  že  zde  existuje  i  kolektivní  rozhodování -  na  ranních  a 

odpoledních poradách vedení. Konflikty a výměny názorů se řeší přímo mezi dvěma 

nad  sebou  stojícími  gatekeepery  většinou  debatou,  nebo  kolektivně  na  poradách. 

Poslední rozhodnutí má vždy hierarchicky výše postavený gatekeeper. O tom, co se 

z vysílání vypustí ve prospěch aktuální/nepředvídané události, rozhoduje editor (G4). 

Gatekeeper na pozici G3 – šéfredaktor může rozhodnutí změnit, popř. rozhodnout místo 

něho.  O tom,  jakou  podobu  bude  vybraná  zpráva  mít, rozhoduje  editor  (G4)  ve 

spolupráci  s  redaktorem  (G5).  Při  bližším  posouzení  šlo  vždy  o  interakci 

editor/redaktor pod vedením editora, který redaktorovi sdělí svou představu o konečné 
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podobě zprávy, avšak obsah závisí na redaktorovi. Ten mívá často i iniciující roli, tj. 

doporučí nějakou událost ke zveřejnění.

Z případových studií vyplývá pro veřejnoprávní televizi i to, co uvádí ve svých 

závěrech  Berkowitz o televizi soukromé, totiž to, že gatekeeping v televizním médiu 

je specifický, má dynamický charakter a to nejen z hlediska obměny osob na pozicích 

v čase (den, týden…), ale zejména z důvodu časového schématu – zprávy se vysílají po 

půl  hodinách.  Ve  shodě  s Shoemakerovou  bylo  zjištěno,  že  každá  zpráva  prochází 

v rámci organizační struktury ČT procesem, který je ovlivněn zaběhnutým postupem, 

„rutinou“. Z případových studií  je zřejmé,  že tento proces je odvozen od vysílacího 

schématu  a závisí  také  na  organizační  struktuře.  Jinak  prochází  zpráva,  která  je 

plánována  a  jinak  aktualita,  stejně  tak  je  rozdíl  mezi  zprávou,  která  se  objeví  jen 

v denních  zprávách  a  mezi  zprávou,  kterou  zařadí  editor  do  vysílání  Událostí  nebo 

Událostí v regionech. Jak je však uvedeno v analýze, vliv organizačního uspořádání na 

samotnou kvalitu zprávy, která je odvysílána (propuštěna) není z působících vlivů ten 

nejdůležitější.  Lze  jej  ve smyslu  výsledků (váhy působících  vlivů)  považovat  až  za 

druhotný, tj. podle zjištění z analýzy za vliv patřící do druhé skupiny.

V redakci zpravodajství je nejdůležitějším typologickým hlediskem pro práci 

redaktorů a editorů hledisko časové a hledisko formátu zprávy,  tj. žánrové hledisko 

a lze tak o toto konstatování důležitosti rozšířit typologii podle Lokšíka70. Z rozhovorů 

s gatekeepery pak vyplynulo, že rozhodujícími vlivy, které na rozhodování gatekeepera 

působí jsou v pořadí:  společenské hodnoty a normy,  stravitelnost  pro diváka,  osobní 

pojetí  redaktora a jeho vnímání  zpravodajských hodnot,  organizační  struktura,  zažité 

postupy,  konkurenční  vysílání,  technologické  vybavení,  politické  tlaky  a  lobování. 

Z toho bylo možné dále vyvodit, že vlivy působící na gatekeeping, které uvádí ve své 

práci  např.  Shoemakerová,  lze pro případ ČT24  ještě  blíže  strukturovat  a stanovit 

jejich důležitost  a to tak,  že  nejdůležitějšími z vlivů je osobní přístup gatekeeperů 

(jejich  vnímání  společenských  norem,  cit  pro  diváka,  a  vnímání  zpravodajských 

hodnot),   následují  vlivy  organizace (tj.  organizační  uspořádání,  zaběhnuté  rutiny, 

technologické vybavení) a teprve  na konec vnější vlivy, jako je konkurenční vysílání 

ostatních televizních stanic, politické a lobbyistické tlaky. 

70 Lokšík, In Osvaldová a kol., 2001; str. 79

53



Bakalářská práce              Vývoj zprávy v jednotlivých stádiích gatekeepingu: případová studie ČT24

Proces  výběru  zpráv  (gatekeeping)  je  tedy  ovlivňován  celou  řadou  vlivů. 

Tvrzení,  že  gatekeeping  se  metodicky odlišuje  od  konceptu  zpravodajských hodnot, 

které jsem uváděla v úvodu své práce na základě poznatků z literatury, je tak pravdivé a 

to v tom smyslu, že jde o podstatně širší proces, avšak zpravodajské hodnoty, zejména 

aktuálnost, důležitost, atraktivita,  jej ovlivňují více než ostatní vlivy a jsou základními 

kritérii, kterými se rozhodující gatekeepeři v ČT řídí.  
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SUMMARY

The bachelor thesis “News Development in Consequential Stages of Gatekeeping: 

a Case Study at Channel CT24” deals with gatekeeping as a process. Gatekeeping starts 

at  the  moment  the  media  professional  in  the  newsroom  first  learns  of  a  current  or 

potential story and finishes when the news is transmitted to the final receiver. The thesis 

first reports on general and specific features for the selection of events into a TV news 

broadcast on the basis of a literature review. Afterwards, it  develops these theoretical 

assumptions through the study of News Channel CT24. The example of News Channel 

CT24 serves to analyze the production of news transmission and also for establishment of 

gatekeeping levels, in which the selection of events incorporated into news broadcasting 

are  adopted.  Five  case  studies  were  subsequently  analyzed  and  the  results  were 

supplemented by a series of answers to questions put to staff members of the Newscast, 

Publicity  and  Sports  divisions  of  Czech  Television.  Some  general  findings,  which 

stemmed from the thesis, from analysis of case studies and analysis of interviews with the 

gatekeepers.

The five principal individual levels of decision making in the Newscast,  Publicity 

and Sports divisions of Czech Television were revealed, i.e. gatekeepers’ positions. The 

most  frequent  decision  making  group,  which  chose  events  incorporated  into  news 

reporting were broadcasting editors. The second most frequent decision maker was the 

sub-editor, who creates the news. The chief of the editorial staff was the third decision 

maker  in  the  process.  There  was  also  collective  decision  making.  The  conflicts  and 

exchange  of  adverse  views  were  resolved  between  two gatekeepers  holding  adjacent 

ranks. The last word was always given by the higher-ranked gatekeeper. What should be 

omitted in favour of breaking news was the responsibility of the broadcasting editor. The 

chief of the editorial staff is empowered  to change this omission or any other editorial 

decisions. The form of the news is decided by the editor in cooperation with the sub-

editor. The news content depends on the sub-editor. He or she often has an initiating role, 

i.e. recommending an event for release. 

The  gatekeeping  process  in  television  media  is  specific.  It  has  a  dynamic 

character. In the newsroom the most important job for the sub-editor and editor is the 

sorting  of  news  by  typology,  which  means  timing  and  format  of  news.  Each  news 
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proceeds  through  the  organizational  structure  of  Czech  TV’s  processes  which  are 

influenced  by  operational  procedures  (routines)  and  also  depends  on  organizational 

structure. However, the influence organizational arrangement is considered of secondary 

importance. The main influences which impact on a gatekeeper are in the following order 

of importance: social values and norms, the feeling for the audience; personal bias of 

gatekeeper,  his  or  her  regard  for  news  values,  organizational  structure,  operational 

procedures (routines), rival broadcasters, technological equipment, political pressure and 

lobbying.

Gatekeeping is distinguished in the method from the concept of news values. The 
process of gatekeeping is fundamentally wider and is influenced by more 
factors. However, news values, especially urgency, importance and appeal 
influence the gatekeeping process because of the personal approach of 
gatekeepers more than the other ones. These influences are the fundamental 
criteria used by editors in Czech TV. 
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POUŽITÉ ZKRATKY
ČT: Česká televize

ČT 24: současný zpravodajský kanál České televize

ČTV: bývalý zpravodajský kanál České televize

ČT1 až ČT3: vysílací kanály České televize  (ČT3 bývalý)

DP: diskusní pořady

EBU: European Broadcasting Corporation

F1: bývalý vysílací kanál Československé televize 

G: gatekeeper

GŘ: generální ředitel

G1 až G5: gatekeepeři na příslušné rozhodovací úrovni 1 až 5

OK3: bývalý vysílací kanál České televize

PR: public relations; vztahy k veřejnosti

ŘZ: řízení útvaru výroby zpravodajství 

TS: televizní studio

ZAPS: útvar Zpravodajství, aktuální publicistika, sport
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1. Rozhovory s gatekeepery
Příloha č. 1.1: Rozhovor s Alicí Schinabekovou, vedoucí domácí redakce 

zpravodajství ČT; (pozn.: pro účely analýzy označena A, postavení  
na úrovni G3)

1/ Můžete popsat svůj běžný den? – příchod do práce,  porady, rutinní práce… 
plánování na další den? Co je běžná agenda atd.

Vedoucí domácí redakce přichází do práce zpravidla kolem půl deváté, pročte 
denní tisk,  maily,  agenturní  zprávy a doplní plán (který je připravený z předchozího 
dne). V 9:10 začíná porada editorů a šéfů rubrik, kde se zhodnotí vysílání u předchozího 
dne a naplánuje vysílání na aktuální den. V 9:30 se připojí redaktoři z domácí rubriky, 
rozdělí  se  úkoly,  případně  se  opět  doplní  plán  podle  aktuálních  zjištění  a  nabídek 
jednotlivých redaktorů. V 9:45 se totéž opakuje s redaktorky z kulturní redakce.
V průběhu dne se plán zpravidla ještě mění či doplňuje, podle aktuálního dění. Vedoucí 
domácího zpravodajství rozhoduje o tom, kdo kterou akci bude zpracovávat, v případě 
souběhu několika zásadních akcí je oprávněný zrušit natáčení a převelet redaktora na 
jinou práci - atd.
Úkolem šéfa domácího je také sledovat agenturní zprávy, shromažďovat informace od 
redaktorů na place a průběžně je nabízet editorům jednotlivých relací. Redaktoři s ním 
mohou  konzultovat  podobu svých reportáží.  Informuje  také  produkci  a  rozhoduje o 
prioritách při nasazování štábů a přenosových vozů. 
Zároveň komunikuje  s redaktory a sestavuje plán na další  den.  Odpolední  plánovací 
porada začíná ve 14:15, účastní se jí opět šéfredaktor, vedoucí rubrik a editoři. V úvodu 
se  diskutuje  o  podobě  hlavních  zpravodajských  relací  aktuálního  dne  (UvR,  U, 
Ekonomika,  UK71),  dále  se  čtou  nabídky  na  další  den,  z nichž  editoři  vybírají. 
Koordinuje se, kdo pokryje  jakou akci,  aby nedocházelo k tomu,  že se například na 
stejnou  TK  dostaví  redaktor  z domácího  i  z ekonomiky  (nebo  z  jiné  redakce).  Po 
skončení porady vedoucí rubrik informují jednotlivé redaktory o úkolech, které je čekají 
následující  den,  zanese  vše  do  plánu  a  seznámí  s plánem produkci  zpravodajských 
štábů. 
Účastní  se  také  nejrůznějších dalších  porad,  sdělení  z  nich pak předává redaktorům 
(strategická  porada,  porada  vedení,  porada  k  různým  pořadům,  k  archivování,  ke 
speciálnímu  vysílání  atd.).  Vedoucí  domácí  redakce  je  zodpovědný  i  za  personální 
politiku (spadá pod něj 30 redaktorů, stará se o nábor nových pracovníků, o dovolené, 
rozpisy služeb atd.) 
Z práce  odchází  zpravidla  před  19:00  hodinou,  kdy  už  je  jasné,  že  pro  hlavní 
zpravodajskou relaci (Události) je všechno připravené. 

2/ Můžete popsat, jak jsou vybírány zprávy do vysílání?  Jakému druhu zpráv se 
dává přednost – co se do obsahu týče? 

Základem pro výběr akcí, na kterých se bude natáčet, je plán, do kterého vedoucí 
domácí redakce průběžně zaznamenává očekávané události. Dále se pracuje i s plánem 
71 Události v regionech,Události, Události, komentáře
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ČTK a s informacemi, které zjistili jednotliví redaktoři. Zprávy jsou nabízeny na poradě 
editorům (zejména editorovi Událostí), kteří mají právo si z nich vybrat. 
Přednost se dává aktuálním, důležitým a zajímavým zprávám, které mohou oslovit co 
nejširší spektrum diváků.

3/  Z jakých  zdrojů  se  čerpá?  Upřednostňují  se  třeba  agentury,  vlastní  zdroje? 
Můžete uvést nějaký příklad?

Upřednostňují se samozřejmě hlavně vlastní zdroje, redaktoři jsou motivováni 
k tomu, aby přinášeli co nejvíce vlastních zpráv. Ne vždy je to ovšem možné,  takže 
zdrojem jsou také tiskové zprávy, pozvánky, agentury,  v některých případech i denní 
tisk. 

4/ Kdo na jaké pozici v ČT24 o výběru zpráv rozhoduje (tj. „pořadí šéfů a jejich 
hlavní pravomoci“?)

Redaktor  konzultuje  vybrané  téma s vedoucím domácí  redakce,  ten pak téma 
nabídne  editorovi  Událostí.  Editor  Událostí  rozhoduje,  zda  o  nabízený  materiál  má 
zájem nebo ne (například proto, že něco podobného už dostal v nabídce z regionálních 
redakcí). Právo veta má šéfredaktor.  

5/ Jak se postupuje při nečekané nebo při mimořádné události? Odlišuje se nějak 
postup práce, když se stane taková věc?

Záleží na tom, o jakou událost se jedná. Při mimořádné události typu živelná 
katastrofa apod. se musí postupovat hlavně rychle, protože pro televizní vysílání jsou 
klíčové obrázky. Pokud je to událost, která se stane navíc stane pozdě odpoledne (to 
znamená, že na její zpracování je méně času), nasazuje se na takovou akci zpravidla 
větší počet redaktorů a je nutné jejich práci dobře zkoordinovat (rozhodnout, kdo pojede 
natočit obrázky, kdo si domluví jakého respondenta, kdo udělá St.up, kdo začne psát 
text reportáže atd.)

6/ Když se na poradě rozhodne o zařazení určitých dopředu očekávaných událostí, 
kdo  primárně  rozhoduje  o  tom,  že  se  z vysílání  vypustí  ve  prospěch 
aktuální/nepředvídané události? Kdo určuje, jaká zpráva se nedostane do vysílání?

To je v pravomoci editora. Jeho rozhodnutí může zvrátit šéfredaktor.

7/ Které zprávy se vypouštějí nejčastěji?

Zprávy, které jsou nadčasové (to znamená, že se dají hrát i další den a nehrozí u 
nich, že by je mezitím odehrála jiná televize či zpracovalo jiné médium), dále zprávy, 
které jsou nejméně aktuální či zajímavé. (Stává se, že pozvánka na akci vypadá velmi 
zajímavě,  ale nakonec téma není tak silné, nebo ho nelze dostatečně kvalitně pokrýt 
obrázky - pak se taková reportáže stává kandidátem na vypuštění).

8/ Kdo rozhodne, jakou podobu bude vybraná zpráva mít? (pozn. reportáž/živý 
vstup/atd.; vystavění příspěvku, obrazová stránka…)
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Rozhoduje o tom víc lidí. Především je to samotný redaktor, který dané téma 
zpracovává,  podobu reportáže  ale  už  ráno konzultuje  na poradě  s vedoucím domácí 
redakce a hlavně s editorem. Editor ho potom během dne ideově vede a editorovi také 
dává text reportáže (nebo vstupu) k závěrečnému schválení. 

9/ Co si myslíte, že má největší vliv na výběr zprávy a její podobu? Seřaďte dle 
Vašeho názoru.

− 5 Organizační struktura v ČT24
− 2 Osobní pojetí redaktora
− 4 Zažité postupy
− 8 Konkurenční vysílání
− 7 Lobbyisté
− 6 Politické tlaky
− 3 Stravitelnost pro diváka
− 9 Technologické vybavení
− 1 Společenské hodnoty a normy

9a/ Napadají Vás další vlivy, které působí na výběr a podobu zprávy? Jaké?

Aktuálnost, atraktivita tématu nebo obrazového materiálu, důležitost sdělení.

10/  Kde  při  výběru  a  zpracování  zpráv  dochází  k názorovým  střetům  mezi 
pracovníky? Jaké (tvůrčí, ideologické…)

K názorovým  výměnám  dochází  na  plánovacích  poradách,  případně  při 
konzultacích  tématu  s editorem.  Často  bývá  redaktorům vytýkána  například:  drobná 
formulační neobratnost, nedostatečně či nevhodně vysvětlené téma (redaktor, který je s 
problematikou  podrobně  obeznámen  a  rozumí  jí,  si  často  neuvědomí,  že  nevyřčené 
okolnosti nemusí být všem zcela jasné).
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Příloha č. 1.2: Rozhovor s Janem Lajčákem, denním editorem zpravodajství ČT 

(pozn.: pro účely analýzy označen B, postavení na úrovni G4)

1/ Můžete popsat svůj běžný den? – příchod do práce,  porady, rutinní práce… 
plánování na další den? Co je běžná agenda atd.

Když  přijdu  do  práce,   ze  všeho  nejdřív  se  podívám na  agentury,  potom se 
podívám do plánů našich redakčních, pročtu noviny, jestli tam není nějaké dobré téma, 
a chystám se na poradu. V první části probíráme témata s vedením, řekneme si, co se 
bude ten den točit, kam budeme posílat redaktory a štáby. V druhé části pak přicházejí 
redaktoři,  ti  předkládají taky vlastní  návrhy a témata…a v podstatě se stanové denní 
plán natáčení. Tím jsou taky stanovena témata, která se hrají v první velké relaci na ČT1 
a  to  jsou  „dvanáctky“  zprávy.  Poté,  co  se  odvysílá  tato  relace,  následují 
v půlhodinových cyklech další zprávy. Zařazují se tam zprávy podle předchozí relace, 
nebo jsou aktuální témata, které ze dne vyplývají – ať už to jsou třeba bombové útoky, 
nehody, teroristi,  tak se hned zařazují do vysílání v podobě telefonátů nebo vstupů a 
nebo popřípadě čtených zpráv jednoduchých. Tím je tak náplň dne stanovená. Plány na 
další dny my jako editoři neděláme, to dělá vedoucí domácí redakce, nebo respektive 
vedoucí všech redakcí si připravují plány pro své redakce na další den.

2/ Můžete popsat, jak jsou vybírány zprávy do vysílání?  Jakému druhu zpráv se 
dává přednost – co se do obsahu týče? 

Zprávy se vybírají  asi  podle  společenské  důležitosti.  Tedy podle  toho,  co  se 
nejenom  nám  zdá  jako  důležité  téma,  ale  to  co  se  považuje  za  společensky 
nejdůležitější, tak to řadíme ve zprávách vysoko - jako jedničku. Bývá to dost často 
politika. Nebo jsou to samozřejmě aktuální témata, když je něco většího a děje se to 
u nás nebo v Evropě, tak se to řadí v pořadích zpráv hodně nahoru. Čím blíž k nám, tím 
je to téma lepší.

3/  Z jakých  zdrojů  se  čerpá?  Upřednostňují  se  třeba  agentury,  vlastní  zdroje? 
Můžete uvést nějaký příklad?

Používáme  všechny  otevřené  zdroje,  které  jsou  dostupné,  hlavně  z internetu, 
ČTK,  Reuter,  APT  a  další.  Používáme  naše  servery,  noviny,  ale  samozřejmě  náš 
nejlepší zdroj jsou naše lidi.  Pokud dostaneme od našich lidí informaci o tom, že se 
něco děje, tak to maximálně využíváme. Dokonce se v některých případech uvádí, že 
jde o informaci České televize. Jak už jsem říkal, čerpá se hodně z agentur, Četka je náš 
hlavní dodavatel zpráv, společně se zahraničními agenturami, což je Reuter hlavně, ale 
přebíráme v podstatě  všechny.   ČTK má řazené  zprávy podle  důležitosti  –  červená, 
žlutá, bílá. Červená je nejdůležitější, bílá nejmíň důležitá. Nicméně není to vždycky tak, 
že bychom hráli třeba z těch červených všechno. V 90% se četka trefí a zařadí opravdu 
podstatnou zprávu, ale stává  se, že třeba dá na červenou událost, kterou my nehrajeme 
vůbec. To bývají třeba nějaké ekonomické prognózy.   

4/ Kdo na jaké pozici v ČT24 o výběru zpráv rozhoduje (tj. „pořadí šéfů a jejich 
hlavní pravomoci“?)
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O pořadí zpráv až na výjimky rozhodují editoři jednotlivých relací. Může se stát, 
že do pořadí zasahují naši šéfové, což je náš šéf, šéf editorů je pan šéfredaktor a nad ním 
je ředitel zpravodajství. Takže ti můžou zasáhnout do po výběru a pořadí zpráv, když se 
jim zdá to či ono téma důležitější, tak ho můžou nadřadit nad ostatní a mají právo veta. 
Není to ale běžné, děje se to jen ojediněle.

5/ Jak se postupuje při nečekané nebo při mimořádné události? Odlišuje se nějak 
postup práce, když se stane taková věc?

U nečekané události se všechno musí dít strašně rychle. Protože u naplánované 
reportáže  jsou  už  třeba  domluvené  rozhovory,  jejich  čas,  takže  redaktor  vyjíždí  se 
štábem na předem domluvený rozhovor, natočí si vše v klidu, obrázky a jede zpátky do 
redakce, kde pak materiál zpracovává. Třeba u nehody, výbuchu nebo čehokoli jiného 
se pošle na místo redaktor se štábem a dělá aktuálně telefony do zpráv na kanál ČT42 -
v podstatě okamžitě. Na místě zjišťuje informace, točí rozhovory se všemi, s kým to jde. 
Všechno musí mít rychlý spád. Když to vezmu do důsledku, tak jediným rozdílem je 
tohle, jinak postup té práce je stejný. Při opravdu mimořádné zprávě – jako byl  teď 
posledně  pád  letadla,  kdy  už  je  dopředu  jasný  rozsah  události,  se  přistupuje 
k mimořádnému vysílání,  které jede kontinuálně klidně přes celý den.  Pokud se tam 
cokoli děje, vysílá se tam ne jeden ale i víc reportérů, pokud to lze, tak přenosový vůz, 
pokud ne, tak si ho objednáváme ze zahraničí. Odlišné je to v tom, že se jede událost 
jenom ta, do toho se můžou zařazovat jenom krátké bloky zpráv, které jsou mimo. Jinak 
se vysílá tohle, takzvaná breaking news, která jede v nepřetržitě. O nasazení takovéhle 
zprávy rozhodují editoři denního vysílání, o tom, že to bude breaking news, která se 
pojede  třeba  deset  hodin  v kuse,  pak  rozhodne  šéfredaktor  potažmo  ředitel 
zpravodajství.

6/ Když se na poradě rozhodne o zařazení určitých dopředu očekávaných událostí, 
kdo  primárně  rozhoduje  o  tom,  že  se  z vysílání  vypustí  ve  prospěch 
aktuální/nepředvídané události? Kdo určuje, jaká zpráva se nedostane do vysílání?

To rozhodují editoři zrovna vysílaných relací. Ti rozhodují o tom, že se vyřadí 
pět, šest zpráv nebo celá relace ve prospěch mimořádného vysílání.

7/ Které zprávy se vypouštějí nejčastěji?

Nejčastěji  se  vypouštějí  tečky,  to  jsou  témata,  která  se  točí  v podstatě  pro 
pobavení diváka. Z toho celonárodního vysílání ustupují napřed regionální věci – zas na 
druhou stranu, když je zpráva, která je regionální a má přesah, tak třeba nevypadne. 
Takhle se to asi nedá paušalizovat.

8/ Kdo rozhodne, jakou podobu bude vybraná zpráva mít? (pozn. reportáž/živý 
vstup/atd.; vystavění příspěvku, obrazová stránka…)

Hlavním strůjcem je  vždycky redaktor.  Ten přednáší  to  téma buď na poradě 
nebo editorům. Následně se o tom diskutuje, záleží to ale na redaktorovi…po dohodě 
s editorem, popřípadě u citlivějšího tématu s šéfredaktorem, ředitelem zpravodajství. Ve 
valné většině příspěvků, respektive živých vstupů do vysílání, se bavíme s redaktory, 
jak to udělat. Já mám svoji představu jak to udělat, redaktoři se mě na názor ptají. Po 
dohodě s redaktor si můžu určit, jak ten vstup, telefonát nebo reportáž bude vypadat.
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9/ Co si myslíte, že má největší vliv na výběr zprávy a její podobu? Seřaďte dle 
Vašeho názoru.

− 4 Organizační struktura v ČT24 
− 2 Osobní pojetí redaktora 
− 7 Zažité postupy 
− 6 Konkurenční vysílání 
− 8 Lobbyisté 
− 9 Politické tlaky 
− 3 Stravitelnost pro diváka 
− 5 Technologické vybavení 
− 1 Společenské hodnoty a normy 

9a/ Napadají Vás další vlivy, které působí na výběr a podobu zprávy? Jaké?

Asi aktuálnost.

10/  Kde  při  výběru  a  zpracování  zpráv  dochází  k názorovým  střetům  mezi 
pracovníky? Jaké (tvůrčí, ideologické…)

Já bych to nenazýval střety, jak bych to nazýval debatou. Ke střetům ani tak moc 
nedochází.  Pokud  se  jedná  o  hodně  citlivé  téma  viz  teď  například  s náhubkovým 
zákonem, tak se musíme bavit o tom, jak ten příspěvek má vypadat, co do něj zahrnout, 
jaké jméno zveřejnit nebo ne, takže v tom třeba - nechci říkat ke střetům - ale k debatám 
dochází. Záleží to na tom, jak si reportáž představuje editor a redaktor. Diskutují o tom. 
U citlivých témat se do toho může zapojit vedení.
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Příloha č. 1.3: Rozhovor s Barborou Straňákovou, redaktorkou domácí redakce 

zpravodajství ČT (text)

(pozn.: pro účely analýzy označena E, postavení na úrovni G5)

1/ Můžete popsat svůj běžný den? – příchod do práce,  porady, rutinní práce… 
plánování na další den? Co je běžná agenda atd.

V běžný den přicházím do práce před devátou hodinou, připravuji se na poradu, 
přečtu  noviny,  projdu  servery  a  plány  ČTK,  případně  obvolávám  potenciální 
respondenty.  Podle stanoveného tématu a času odjíždím „na plac“. V 9:30 je porada 
(pokud už netočím) – kde se konzultuje téma, co je potřeba, jak to udělat, koho natočit 
atd. Když je téma dopředu v plánu, pak vyjíždím rovnou /pozn. bez účasti na poradě/.  
Pak je to téměř beze změny:
9:30 – 11:00 ověřování, domlouvání rozhovorů, případně natáčení
12:00 – 16:00 nejčastěji natáčení, obvolávání, zadávání grafů
16:00 - 18:00 (potažmo 19:00) – tvorba reportáže (psaní, příprava synchronů, obrázků, 
grafů, následně střih)

V případě, že je třeba, následuje domlouvání témat na další den (nebo se dělá 
v průběhu dne, když je čas).

2/ Můžete popsat, jak jsou vybírány zprávy do vysílání?  Jakému druhu zpráv se 
dává přednost – co se do obsahu týče? 

Výběr je poměrně rozmanitý – většinou se v domácí redakci vyrábí jeden nebo 
dvě  politické  reportáže,  jedna  zdravotnická  reportáž,  další  jsou  vybírány  podle 
zajímavosti, důležitosti a jejich rozsahu nebo dopadu na určitou skupinu obyvatel. Co se 
týká  přednosti  –  většinou  se  editor  snaží  o  rozmanitost.  Pokud  samozřejmě  není 
výjimečná situace – jako jsou volby prezidenta nebo třeba z poslední doby návštěva 
amerického  prezidenta  Baracka  Obamy,  pak  je  často  zpravodajství  téměř 
monotematické.

3/  Z jakých  zdrojů  se  čerpá?  Upřednostňují  se  třeba  agentury,  vlastní  zdroje? 
Můžete uvést nějaký příklad?

V domácí  redakci  se  velice  často  využívají  služby  ČTK,  informace  se  přebírají  i 
z různých  serverů  a  novin  (témata  reportáží  konkurenčních  televizí  se  ale  přebírají 
zřídka). Příklad: plán ČTK avizuje soudy a další důležité události dne. Určitě to jsou 
taky  vlastní  zdroje  –  na  základě  rozhovorů  s respondenty  vznikají  nové  nápady, 
případně se diváci obracejí na redakci. Příklad: při natáčení sochy maršála Radeckého 
jsem zjistila, že se v pražském Lapidáriu propadá kvůli liknavosti magistrátu střecha…

4/ Kdo na jaké pozici v ČT24 o výběru zpráv rozhoduje (tj. „pořadí šéfů a jejich 
hlavní pravomoci“?)

Prvotní slovo má samozřejmě šéfredaktor, občas zasahuje i ředitel,  dále editoři,  kteří 
ovšem často svá rozhodnutí mění na základě rozhovoru s redaktory (pokud samozřejmě 
není vysílání informace o konkrétní události naplánované dopředu)
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5/ Jak se postupuje při nečekané nebo při mimořádné události? Odlišuje se nějak 
postup práce, když se stane taková věc?

Tady hraje poměrně velkou roli rychlost poskytnutí informace divákovi (není často čas 
si vyhrát  s  reportáží  – v případě skutečně aktuální  události  častěji  telefonáty,  než se 
stihne přistavit SNG).

6/ Když se na poradě rozhodne o zařazení určitých dopředu očekávaných událostí, 
kdo  primárně  rozhoduje  o  tom,  že  se  z vysílání  vypustí  ve  prospěch 
aktuální/nepředvídané události? Kdo určuje, jaká zpráva se nedostane do vysílání?

V domácí redakci rozhodují šéf domácího oddělení a editor, o „vypouštění“ rozhoduje 
editor (a to na základě faktorů kvality, aktuálnosti – některé reportáže se dají „uklidit 
mezi tzv. konzervy“ a schovat na později). V případě může zasáhnout šéfredaktor anebo 
ředitel.

7/ Které zprávy se vypouštějí nejčastěji?

Neaktuální reportáže, které se ovšem dají odvysílat i později, což se ale ne vždy stane. 
Například jednu „konzervu“ o vykrádání aut jsem dokonce měla tři měsíce v archivu 
a pak se vysílala jako „otvírák“ Událostí.

8/ Kdo rozhodne, jakou podobu bude vybraná zpráva mít? (pozn. reportáž/živý 
vstup/atd.; vystavění příspěvku, obrazová stránka…)

O formě, tedy jestli jde třeba o reportáž nebo živý vstup rozhoduje primárně editor, 
někdy po dohodě s redaktorem, který ho např. upozorní, že by nestihnul reportáž 
zpracovat v termínu.Co se obrazové stránky týče rozhoduje editor (výjimečně i šéf 
domácí redakce), který redaktorovi sdělí svou představu, následná tvorba je ale 
primárně na redaktorovi, který sám vybírá obrázky na pokrytí (zřídkakdy editor nechá 
některý záběr vyměnit).

9/ Co si myslíte, že má největší vliv na výběr zprávy a její podobu? Seřaďte dle 
Vašeho názoru.

− 5 Organizační struktura v ČT24 
− 3 Osobní pojetí redaktora 
− 4 Zažité postupy 
− 6 Konkurenční vysílání 
− 8 Lobbyisté 
− 7 Politické tlaky 
− 2 Stravitelnost pro diváka 
− 9 Technologické vybavení 
− 1 Společenské hodnoty a normy 

9a/ Napadají Vás další vlivy, které působí na výběr a podobu zprávy? Jaké?

Zajímavost a důležitost tématu.
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10/  Kde  při  výběru  a  zpracování  zpráv  dochází  k názorovým  střetům  mezi 
pracovníky? Jaké (tvůrčí, ideologické…)

Jsou  spíše  tvůrčí.  A  nejčastěji  se  pohybují  v rovině  editor  a  redaktor.  Při 
sestavování konceptu reportáže se můžou objevit různé pohledy na důležitost aspektů 
problematiky.  Dál  potom  třeba  při  výběru  respondentů  –  někdy  totiž  dochází 
k dohadování mezi editorem a redaktorem, jestli je respondent nezbytný – případně, zda 
dávat prostor ve vysílání některým skupinám – například Dělnická strana. Velice zřídka 
je i  neshoda kvůli  obrazovému pojetí  – např.  etické problémy u obrazového pokrytí 
reportáží o domácím násilí, pedofilii apod.
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Příloha č. 1.4: Rozhovor se Zuzanou Michaličkovou, editorkou nočního vysílání 

zpravodajství ČT (text)

(pozn.: pro účely analýzy označena C, postavení na úrovni G4)

1/ Můžete popsat svůj běžný den? – příchod do práce,  porady, rutinní práce… 
plánování na další den? Co je běžná agenda atd.

Jako noční editorka před příchodem do práce na 22:00 hodinu musím nutně vidět 
alespoň  jedny  delší  zprávy.  Po  příchodu  si  předáme  práci  s denním  editorem  – 
informuje mě, jestli někde někdo něco sleduje, co je nejaktuálnější, co mě čeká ráno 
a co je už třeba naplánováno. Z ČTK zjistím, co je třeba připravit na nový den a podle 
toho zadávám práci. V noci na všední den připravuji zprávy do 5:00 předem a zařazuji 
jen aktuality,  od 6:00,  kdy začíná  ranní  vysílání  „Studia  6“  stavím zprávy tak,  aby 
obsahovaly hlavní události z noci a očekávané události na daný den. V 10:00 mě střídá 
denní editor – předám mu informace a kolem 10:30 odjíždím domů.

2/ Můžete popsat, jak jsou vybírány zprávy do vysílání?  Jakému druhu zpráv se 
dává přednost – co se do obsahu týče? 

Obsah je libovolný, prioritu mají jakékoliv zprávy s celospolečenským dopadem, 
následují domácí aktuality a politika, zahraniční aktuality a politika, očekávané události, 
potom kultura.

3/  Z jakých  zdrojů  se  čerpá?  Upřednostňují  se  třeba  agentury,  vlastní  zdroje? 
Můžete uvést nějaký příklad?

Celou noc čerpám z ČTK, Reuters, BBC, CNN, sleduji také internetové servery 
jako třeba Aktuálně.cz,  iDnes.cz,  iHned.cz,  nebo Týden.cz a samozřejmě na prvním 
místě  jsou informace od redaktorů (zejména zahraniční a regionální redaktoři  hlídají 
aktuality i přes noc).

4/ Kdo na jaké pozici v ČT24 o výběru zpráv rozhoduje (tj. „pořadí šéfů a jejich 
hlavní pravomoci“?)

O výběru zpráv se rozhoduje prioritně na ranních plánovacích poradách, poté 
rozhodují  přes  den  a  následně  přes  noc  sami  editoři,  samozřejmě  pod  dohledem 
šéfredaktora i ředitele zpravodajství.

5/ Jak se postupuje při nečekané nebo při mimořádné události? Odlišuje se nějak 
postup práce, když se stane taková věc?

V případě zahraniční události je možné živě přepojit na „live vysílání“ – např.z 
BBC nebo CNN, text potom překládá simultánní překladatel. Je také možné v případě 
mimořádné události přizpůsobit celé vysílání danému tématu. Potom se postupuje jako 
obvykle.

6/ Když se na poradě rozhodne o zařazení určitých dopředu očekávaných událostí, 
kdo  primárně  rozhoduje  o  tom,  že  se  z vysílání  vypustí  ve  prospěch 
aktuální/nepředvídané události? Kdo určuje, jaká zpráva se nedostane do vysílání?
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Editor, zasáhnout může taky někdo z vedení.

7/ Které zprávy se vypouštějí nejčastěji?

Kultura, regionální příspěvky s malým společenským dopadem.

8/ Kdo rozhodne, jakou podobu bude vybraná zpráva mít? (pozn. reportáž/živý 
vstup/atd.; vystavění příspěvku, obrazová stránka…)

Co se týká živých vstupů do vysílání, tak to vyplývá z dohod na ranní plánovací 
poradě, jinak záleží  na editorovi,  jakou formu příspěvku zvolí,  obraz musí „vhodně“ 
zvolit redaktoři redakcí nebo zpravodajská směna.

9/ Co si myslíte, že má největší vliv na výběr zprávy a její podobu? Seřaďte dle 
Vašeho názoru.

− 3 Organizační struktura v ČT24 
− 4 Osobní pojetí redaktora 
− 5 Zažité postupy 
− 7 Konkurenční vysílání 
− 9 Lobbyisté 
− 8 Politické tlaky 
− 2 Stravitelnost pro diváka 
− 6 Technologické vybavení
− 1 Společenské hodnoty a normy 

9a/ Napadají Vás další vlivy, které působí na výběr a podobu zprávy? Jaké?

Zajímavost a důležitost tématu.

10/  Kde  při  výběru  a  zpracování  zpráv  dochází  k názorovým  střetům  mezi 
pracovníky? Jaké (tvůrčí, ideologické…)

Střety jsou hlavně kvůli  faktickým chybám,  s nimiž pracovníci  své příspěvky 
někdy odevzdávají. Jako noční editorka se neustále potýkám s problémy se „stopáží“, 
tj. s celkovou délkou jednotlivých příspěvků. Redaktor  chce napsat do příspěvku víc 
informací, editor ale na místo jednoho dlouhého potřebuje mít víc zpráv v relaci…
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Příloha č. 1.5: Rozhovor s Markétou Knotovou,  editorkou nočního vysílání 

zpravodajství ČT (text)

(pozn.: pro účely analýzy označena D, postavení na úrovni G4)

1/ Můžete popsat svůj běžný den? – příchod do práce,  porady, rutinní práce… 
plánování na další den? Co je běžná agenda atd.

(Pozn. Editorka M. Knotová má zkušenosti s denním i nočním editováním zpráv,  
proto svůj běžný den následně rozdělila.)

NOC
Asi  v  22.00  přicházím  do  práce,  přebírám agendu  od  denního  editora,  v agendě  se 
musím dobře zorientovat (pokud jsem se už večer nedívala na zprávy) – co se hraje, co 
se aktuálně točí, co sledovat. Důležité pokyny k vysílání nám chodí emailem (nebo je 
sděluje denní editor). V 22.30 sleduji relaci UK (pozn. Události, komentáře), případně 
když je třeba z toho vybírám „střih“ do zpráv. Pak průběžně připravuji bodové scénáře 
jednotlivých relací, zadávám práci redaktorům ze směny, případně dalším, konzultuji s 
redaktory - směnaři jejich práci a následně kontroluji příspěvky před jejich odvysíláním. 
Sleduji  neustále  agentury,  jednotlivé  servery,  noviny  a  jiná  média.  Ověřuji  taky 
informace  (policie,  hasiči,  záchranka,  počasí…),  případně  komunikuji  s produkcí  a 
redaktorem,  pokud  je  třeba  někam vyjet.  Mezi  běžnou  agendu  přes  noc  patří  taky 
crowly. Připravuji ranní vysílání, včetně „čtení z tisku“ (pozn. součástí relace ranního 
vysílání).  V případě  naplánovaných  věcí  (vstupy,  živé  přenosy  apod.)  je  vysílání 
organizačně a produkčně zajištěno z večera, pak je potřeba jen pohlídat a operativně 
řešit (pokud se něco zpožďuje…). Obsah zpráv do relace Studia 6 plánuje večer před 
příchodem nočního editora moderátor, který je zároveň spolueditorem, spoluzodpovídá 
za obsah zpráv. K plánovaným věcem se přidává to, co se děje aktuálně během noci a 
rána.  Oba  dávají  podněty,  co  vysílat,  radí  se  o  pořadí,  sledují  aktuální  dění… 
Koordinaci práci zpravodajské směny má většinou na starost editor, zatímco moderátor 
zodpovídá za to, co sám říká. Ráno se často vysílají témata přebraná z novin.

DEN
V 9.10 začíná  porada editorů,  kde se  krátce  zhodnotí  včerejší  události,  pak vedoucí 
rubrik seznamují ostatní s tím, co rubrika ten den chystá. V 9.30 je porada předchozích 
s redaktory,  kteří  přicházejí  s vlastními  tématy  nebo  je  jim  přidělena  práce.  Po  14. 
hodině je vždy plánovací porada na druhý den. 
Často se vysílá živě - typicky „tiskovky“, o jejich zařazení rozhoduje šéfredaktor nebo 
vedoucí rubriky, to zajistí produkce a editor, který řídí vysílání i ve chvíli, kdy se na 
plánovanou  tiskovou  konferenci  čeká.  Denní  editor  spolupracuje  (nejen)  v této  věci 
s editory Studií  ČT24  (pozn.  relace  komentovaných událostí  během dne;  spadá pod  
aktuální publicistiku). Jinak je chod stejný jako přes noc.

2/ Můžete popsat, jak jsou vybírány zprávy do vysílání?  Jakému druhu zpráv se 
dává přednost – co se do obsahu týče? 

Záleží  na  zpravodajských  hodnotách  –  přednost  má  aktuálnost,  důležitost, 
atraktivita  tématu,  smysl  pro diváka…Zprávy musí  být  srozumitelné,  diváku blízké. 
Taky záleží na tom, jestli máme pro právy podkresové obrázky. Sledují se kontinuální 
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události. Jede se podle aktuálního tematického zaměření (teď třeba předsednictví, bývají 
často  „speciály“  nebo  podle  toho,  čeho  jsme  mediálním  partnerem.  Nahoře  bývají 
zprávy „seriózní“ - politické, ekonomické,  častěji domácí než zahraniční (to ale není 
nutnost, viz například volba prezidenta USA).

3/  Z jakých  zdrojů  se  čerpá?  Upřednostňují  se  třeba  agentury,  vlastní  zdroje? 
Můžete uvést nějaký příklad?

V noci  to  jsou  převážně  agentury,  dále  servery,  noviny,  policie,  hasiči, 
záchranka,  ČHMÚ  (pozn.  Český  hydrometeorologický  ústav),  ve  dne  se  převážně 
využívají vlastní zdroje.

4/ Kdo na jaké pozici v ČT24 o výběru zpráv rozhoduje (tj. „pořadí šéfů a jejich 
hlavní pravomoci“?)

Editor dané relace – bezprostředně vybírá podle aktuální situace. O tom, že se 
něco bude točit, rozhoduje při plánování vedoucí rubriky, případně u některých větších 
věcí šéfredaktor. Doporučení šéfredaktora jsou brána jako závazná, většinou jsou tak i 
formulována.

5/ Jak se postupuje při nečekané nebo při mimořádné události? Odlišuje se nějak 
postup práce, když se stane taková věc?

Je  to  dost  individuální  podle  toho,  co  a  kdy  se  stane.  Všichni  se  snaží  dát 
informaci primárně do zpráv, okamžitě se pouští mimořádný crowl. Sháníme podklady, 
hosty na živý telefon a ověřujeme informace. S dalším se čeká, dokud nemáme dostatek 
informací na to, abychom mohli  posoudit,  jestli  to vyžaduje další prostor (dřív jsme 
vysílávali  mimořádné zpravodajské relace,  ale to už teď není potřeba,  protože ČT24 
vysílá pořád). Při  tomto rozhodování sledujeme též další  média,  jaký prostor tématu 
věnují  ona  (typicky  CNN).  V noci,  ráno  –  voláme  redaktora  nebo  zpravodaje  či 
podobný zdroj (ČRo). Všechno musí editor zajistit redakčně i produkčně. Pokud nějaká 
událost vyžaduje pokrytí přesahující rámec zpráv, editor zpráv podává zprávu editorovi 
„Studia  6“  a  „Před  polednem“,  s ním  se  radí  a  koordinuje  zařazení  do  vysílání. 
Informace předáváme do studia moderátorům Studia 6, ti ji aspoň přečtou. Editor Studia 
6 případně začne shánět další hosty. Je- li to velké, po poradě s editorem S6 přepojíme 
na vysílání CNN, tam je nutné sehnat tlumočníka.  Informujeme vedoucího příslušné 
rubriky;  pokud   jde  o  něco  zvlášť  důležitého,  případně  ožehavého,  informujeme  i 
šéfredaktora, aby zvážili další kroky (mimořádné vysílání totiž vyžaduje – sehnat hosty, 
moderátory, vyslat zpravodaje…). Do té doby se zajistit všechno my. Ve dne je postup 
prakticky stejný, ale všechno jde rychleji než přes noc, je možnost shánět informace 
z více zdrojů (tiskoví mluvčí, státní úřady…).

6/ Když se na poradě rozhodne o zařazení určitých dopředu očekávaných událostí, 
kdo  primárně  rozhoduje  o  tom,  že  se  z vysílání  vypustí  ve  prospěch 
aktuální/nepředvídané události? Kdo určuje, jaká zpráva se nedostane do vysílání?

Editor.  V  případě  nejasnosti  po  poradě  se  šéfredaktorem  –  jde-li  o  přímé 
přenosy. Menší věci jako zrušení naplánovaného vstupu si zařídí editor sám.

7/ Které zprávy se vypouštějí nejčastěji?
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Jsou to „tečky“ – zábavné zprávy,  zajímavosti  a lifestyle.  Pak oficiality (pokud není 
výslovně  přikázáno  je  hrát)  –  takové  zprávy,  co  jsou  běžnému  diváku  vzdálené 
(například  volby  v Sierra  Leone,  cena  Firma  roku  apod.)  Záleží  taky  na  osobním 
posouzení editora – někomu přijdou nezajímavé geograficky vzdálené regiony, někomu 
zahraniční  ekonomické  zprávy,  někomu třeba  zprávy typu  firma/manažer/žena  roku, 
atd. Často ustupují zprávy regionálního dosahu. Pak taky zprávy, kterých je spousta a 
hraje se to tak nějak ze zvyku (například sebevražedný útok v Iráku, pokud ovšem není 
velký).

8/ Kdo rozhodne, jakou podobu bude vybraná zpráva mít? (pozn. reportáž/živý 
vstup/atd.; vystavění příspěvku, obrazová stránka…)

Editor.

9/ Co si myslíte, že má největší vliv na výběr zprávy a její podobu? Seřaďte dle 
Vašeho názoru.

− 3 Organizační struktura v ČT24 
− 8 Osobní pojetí redaktora 
− 2 Zažité postupy 
− 4 Konkurenční vysílání 
− 9 Lobbyisté – neumím posoudit 
− 5 Politické tlaky 
− 1 Stravitelnost pro diváka 
− 6 Technologické vybavení
− 7 Společenské hodnoty a normy 

9a/ Napadají Vás další vlivy, které působí na výběr a podobu zprávy? Jaké?

Bez odpovědi

10/  Kde  při  výběru  a  zpracování  zpráv  dochází  k názorovým  střetům  mezi 
pracovníky? Jaké (tvůrčí, ideologické…)

Jde většinou o to, co hrát, co nehrát a jak velký tomu dát prostor. Nejčastěji na 
úrovni editor – redaktor; editor – krajské redakce; někdy taky editor – moderátor.
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Příloha č. 2: Bodové  scénáře  vysílání  případových  studií 
na ČT24

Příloha č. 2.1: Bodový scénář vysílání pro událost v případové studii 4.2.1 
Prezidentská milost (text)

14.00
Prezident  Václav  Klaus  na  Velký  pátek  udělil  milost  jedenácti  lidem,  z  toho  šesti 
cizincům. Ve většině případů ho k tomu vedly humanitární důvody.

14.30
Prezident  Václav  Klaus  na  Velký  pátek  udělil  milost  jedenácti  lidem,  z  toho  šesti 
cizincům. Ve většině případů ho k tomu vedly humanitární důvody.

15.00
Prezident  Václav  Klaus  na  Velký  pátek  udělil  milost  jedenácti  lidem,  z  toho  šesti 
cizincům. Ve většině případů ho k tomu vedly humanitární důvody.

16.00
Prezident  Václav  Klaus  na  Velký  pátek  udělil  milost  jedenácti  lidem,  z  toho  šesti 
cizincům.Ve 
většině případů ho k tomu vedly humanitární důvody.

16.30
Prezident  Klaus  podepsal  novelu  zákona  o  zrušení  Fondu národního  majetku.  Díky 
tomu získá ministerstvo financí tři miliardy korun na investice ve státních nemocnicích. 
Prezident taky odsouhlasil zákon, podle kterého bývalí vězni komunismu a pozůstalí po 
nich, kteří nepobírají český důchod, získají jednorázový příspěvek jako odškodnění za 
prodělané útrapy. Podpis prezidenta je i pod zákonem umožňujícím vznik informačních 
registrů. Z nich budou úřady čerpat potřebné informace. Klaus taky udílel milosti – a to 
jedenácti lidem, z toho šesti cizincům.Ve většině případů ho k tomu vedly humanitární 
důvody.

17.00
Prezident  Klaus  podepsal  novelu  zákona  o  zrušení  Fondu národního  majetku.  Díky 
tomu získá ministerstvo financí tři miliardy korun na investice ve státních nemocnicích. 
Prezident taky odsouhlasil zákon, podle kterého bývalí vězni komunismu a pozůstalí po 
nich, kteří nepobírají český důchod, získají jednorázový příspěvek jako odškodnění za 
prodělané útrapy. Podpis prezidenta je i pod zákonem umožňujícím vznik informačních 
registrů. Z nich budou úřady čerpat potřebné informace. Klaus taky udílel milosti – a to 
jedenácti lidem, z toho šesti cizincům.Ve většině případů ho k tomu vedly humanitární 
důvody.

18.30
Prezident  Václav  Klaus  podepsal  novelu  zákona  o  zrušení  Fondu  národního 
majetku.Díky tomu získá ministerstvo financí tři miliardy korun na investice ve státních 
nemocnicích.Prezident taky odsouhlasil zákon, podle kterého bývalí komunističtí vězni, 
případně jejich pozůstalí, kteří nepobírají český důchod, získají jednorázový příspěvek 
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jako  odškodnění  za  prodělané  útrapy.Václav  Klaus  taky  podepsal  zákon umožňující 
vznik informačních registrů a udělil 11 milostí, z toho šest cizincům.

19.00
11 lidí - z toho 6 cizinců - omilostnil prezident Klaus. Jsou mezi nimi třeba neplatiči 
výživného, pašerák heroinu nebo muž odsouzený za pohlavní zneužívání. Hlava státu ve 
většině případů přihlédla ke zdravotnímu stavu a u 4 žen taky k faktu, že na ně doma 
čekají děti. Naposled uděloval Hrad milosti před vánoci - tehdy 13-ti odsouzeným.
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Příloha č. 2.2: Bodový  scénář  vysílání  pro  událost  v případové  studii  4.2.2 
Kardinál Vlk končí (text)

15.00
Kardinál a pražský arcibiskup Miloslav Vlk potvrdil,  že tento rok skončí ve funkci. 
Podle všeho se taky rozběhla takzvaná terna - tedy vybírání budoucího arcibiskupa. K 
možným kandidátům se vyjadřují jak zástupci církve, tak i laici. Jejich jména jsou tajná.

17.00
Kardinál  a  pražský  arcibiskup  Miloslav  Vlk  potvrdil,  že  tento  rok  skončí  ve 
funkci.Podle  všeho  se  taky  rozběhla  takzvaná  terna-tedy  vybírání  budoucího 
arcibiskupa.K možným kandidátům se vyjadřují  jak zástupci církve,  tak i laici.Jejich 
jména jsou tajná.

18.00
Kardinál  a  pražský  arcibiskup  Miloslav  Vlk  potvrdil,  že  tento  rok  skončí  ve 
funkci.Podle  všeho  se  taky  rozběhla  takzvaná  terna-tedy  vybírání  budoucího 
arcibiskupa.K možným kandidátům se vyjadřují  jak zástupci církve,  tak i laici.Jejich 
jména jsou tajná.

19.00
Kardinál Miloslav Vlk očekává, že do konce roku opustí úřad českého primase. Papež 
mu  mandát už jednou o dva roky prodloužil. Příští měsíc i tahle lhůta vyprší.Tuzemská 
katolická církev se tak rozhlíží po vhodném nástupci.
-----
Církev hledá osobnost, která bude řídit české katolíky. Má na to několik měsíců. Že se 
změna chystá, potvrdil sám kardinál.

Synchron Vlk:  čekám , a myslím si, že je to reálné a mám to i ověřené, že v tomto roce 
ten mandát skončí.

Nové jméno vysloví církev nejdřív na podzim, po návštěvě papeže Benedikta XVI.v 
Česku.

Synchron Vlk: ten výběr se může udělat  kdykoliv,  to není záležitost  moje,  ale to je 
záležitost nuncia, eventuelně prostě Vatikánu, kdy dá pokyn.

Tipy sbírá papežský vyslanec, tři z nich odešle vatikánské kongregaci pro biskupy, ta 
pak  jedno  předá  papeži.  Zohledňují  se  poměry  v místní  církvi  i  dobré  vztahy 
s Vatikánem.

Synchron Jaroslav Šebek, historik: vždycky ten výběr kandidáta na významnou církevní 
funkci obestírá takové mystérium, neměly by na veřejnost proniknout žádné informace 
o tom, jak tento proces probíhá.

Přísná  pravidla  ale  nebrání  spekulacím:  nejčastěji  padá  jméno  Jana  Graubnera, 
olomouckého  arcibiskupa.  Nebo  dalších  hodnostářů  Dominika  Duky,  Františka 
Radovského a Václava Malého. Kardinál Vlk už několikrát  řekl, že se na odpočinek 
těší.
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Synchron Vlk: když člověk má 77 let, tak si to myslím trochu zaslouží.

Synchron  Jaroslav  Šebek,  historik:  vůbec  není  jednoduché  vybírat  skutečné 
charismatické osobnosti,  které by jednak byli  věrné církevnímu učení a církevní linii 
a současně byli schopné komunikovat s moderním světem.

Stand up: V dubnu 2005 byl  Miloslav Vlk ve sboru kandidátů,  kteří  zvolili  do čela 
církve Benedikta XVI. Teď bude mít on poslední slovo ve výběru Vlkova nástupce.
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Příloha č. 2.3: Bodový scénář vysílání pro událost v případové studii 4.2.3 
Velikonoční doprava (text)

11.00
Na velikonoční pondělí,  stejně jako během víkendu hlídkuje policie ve zvýšení míře 
na silnicích. Zaměřuje se především na alkohol u řidičů a taky na motorkáře. Jen během 
velikonočního víkendu zemřelo na silnicích deset lidí. Na tragickém čísle se podepsali 
právě motorkáři, které po zimě vylákalo na silnice jarní počasí.

12.00
Na velikonoční pondělí,  stejně jako během víkendu hlídkuje policie ve zvýšení míře 
na silnicích. Zaměřuje se především na alkohol u řidičů a taky na motorkáře. Jen během 
velikonočního víkendu zemřelo na silnicích deset lidí. Na tragickém čísle se podepsali 
právě motorkáři, které po zimě vylákalo na silnice jarní počasí.

13.00
Během velikonočního víkendu zemřelo na českých silnicích 11 lidí. Na tragickém čísle 
se podepsali hlavně motorkáři, které po zimě vylákalo jarní počasí. Přitom na silnicích 
ve zvýšené míře hlídkovala policie. V jihomoravském kraji se pozornost řidičů zaměřila 
především na alkohol.

---

Pořádková a dopravní policie o velikonočních svátcích značně zvýšila svou přítomnost 
na silnicích  jižní  Moravy.  Kontroly  se  zaměřily  především  na  alkohol.  V Brně  u 
Husovického tunelu dýchal jeden řidič za druhým.

Synchron řidič: s alkoholem problém nemívám, ovšem někdy ta rychlost se mi nepodaří 
dodržet.

Synchron řidička: tak dneska mě to nepřekvapilo vzhledem k tomu, že jsou Velikonoce, 
takže může se stát.

Řidiči  museli  zastavovat  taky kvůli  rychlosti  a  kontrole  předepsaného vybavení  aut. 
Nejen v Brně.

Stand  up:  Jihomoravští  policisté  kontrolovali  řidiče  i  celou  noc  na  dnešek.  Na 
Břeclavsku a Blanensku zastavili víc než 500 aut.

Při  dechové  zkoušce  v těchto  okresech  policisté  odhalili  u  několika  řidičů  alkohol. 
Jeden z nich se choval agresivně.

Synchron Soňa Svobodová, mluvčí  Jihomoravská policie:  Útočil  na policejní hlídku, 
vykopl  okénko,  zadní  okénko  policejního  vozu.  Tento  řidič  nadýchal  1,47  promile 
alkoholu v krvi.

Dopravně bezpečnostní akce pokračují do úterka i na dalších místech v kraji – například 
na Hodonínsku.

14.00
Během velikonočního víkendu zemřelo na českých silnicích 11 lidí. Na tragickém čísle 
se podepsali hlavně motorkáři, které po zimě vylákalo jarní počasí. Přitom na silnicích 
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ve zvýšené míře hlídkovala policie. V jihomoravském kraji se pozornost řidičů zaměřila 
především na alkohol.

---

Pořádková a dopravní policie o velikonočních svátcích značně zvýšila svou přítomnost 
na silnicích  jižní  Moravy.  Kontroly  se  zaměřily  především  na  alkohol.  V Brně  u 
Husovického tunelu dýchal jeden řidič za druhým.

Synchron řidič: s alkoholem problém nemívám, ovšem někdy ta rychlost se mi nepodaří 
dodržet.

Synchron řidička: tak dneska mě to nepřekvapilo vzhledem k tomu, že jsou Velikonoce, 
takže může se stát.

Řidiči  museli  zastavovat  taky kvůli  rychlosti  a  kontrole  předepsaného vybavení  aut. 
Nejen v Brně.

Stand  up:  Jihomoravští  policisté  kontrolovali  řidiče  i  celou  noc  na  dnešek.  Na 
Břeclavsku a Blanensku zastavili víc než 500 aut.

Při  dechové  zkoušce  v těchto  okresech  policisté  odhalili  u  několika  řidičů  alkohol. 
Jeden z nich se choval agresivně.

Synchron Soňa Svobodová, mluvčí  Jihomoravská policie:  Útočil  na policejní hlídku, 
vykopl  okénko,  zadní  okénko  policejního  vozu.  Tento  řidič  nadýchal  1,47  promile 
alkoholu v krvi.

Dopravně bezpečnostní akce pokračují do úterka i na dalších místech v kraji – například 
na Hodonínsku.

15.00
Během velikonočního víkendu zemřelo na českých silnicích 11 lidí. Na tragickém čísle 
se podepsali hlavně motorkáři, které po zimě vylákalo jarní počasí. Přitom na silnicích 
ve zvýšené míře hlídkovala policie. V jihomoravském kraji se pozornost řidičů zaměřila 
především na alkohol.

---

Pořádková a dopravní policie o velikonočních svátcích značně zvýšila svou přítomnost 
na silnicích  jižní  Moravy.  Kontroly  se  zaměřily  především  na  alkohol.  V Brně  u 
Husovického tunelu dýchal jeden řidič za druhým.

Synchron řidič: s alkoholem problém nemívám, ovšem někdy ta rychlost se mi nepodaří 
dodržet.

Synchron řidička: tak dneska mě to nepřekvapilo vzhledem k tomu, že jsou Velikonoce, 
takže může se stát.

Řidiči  museli  zastavovat  taky kvůli  rychlosti  a  kontrole  předepsaného vybavení  aut. 
Nejen v Brně.

Stand  up:  Jihomoravští  policisté  kontrolovali  řidiče  i  celou  noc  na  dnešek.  Na 
Břeclavsku a Blanensku zastavili víc než 500 aut.

Při  dechové  zkoušce  v těchto  okresech  policisté  odhalili  u  několika  řidičů  alkohol. 
Jeden z nich se choval agresivně.
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Synchron Soňa Svobodová, mluvčí  Jihomoravská policie:  Útočil  na policejní hlídku, 
vykopl  okénko,  zadní  okénko  policejního  vozu.  Tento  řidič  nadýchal  1,47  promile 
alkoholu v krvi.

Dopravně bezpečnostní akce pokračují do úterka i na dalších místech v kraji – například 
na Hodonínsku.

16.00
Během velikonočního víkendu zemřelo na českých silnicích 12 lidí. Na tragickém čísle 
se podepsali motorkáři. Přitom ve zvýšené míře hlídkovala policie.

---

I velikonoční pondělí skončilo pro některé řidiče tragédií.

Synchron Michal Vrba, dopravní zpravodaj, ÚAMK: vrtulník musel zasahovat v obci 
Přívlaky v okrese Kutná Hora,  kde havaroval motocyklista  a vážně se zranil.  Vůbec 
nehod motorkářů je nejen dnes, ale v posledním týdnu hodně. K vážné nehodě došlo 
v obci  Rouské  v okrese  Přerov,  kde  musel  po  nárazu  osobního  auta  zasahovat  taky 
vrtulník. Záchranka musela pomáhat v obci Všestary na Královéhradecku, kde se střetla 
dvě auta  a  motorka.  S přibývajícími  hodinami  bude provoz houstnout  a  proto jeďte 
maximálně opatrně.

Policie se zaměřila na povinné vybavení aut, rychlost a především alkohol.

Synchron řidička: tak dneska mě to nepřekvapilo vzhledem k tomu, že jsou Velikonoce, 
takže může se stát.

Problém měli policisté i s jedním agresivním řidičem.

Synchron Soňa Svobodová, mluvčí  Jihomoravská policie:  Útočil  na policejní hlídku, 
vykopl  okénko,  zadní  okénko  policejního  vozu.  Tento  řidič  nadýchal  1,47  promile 
alkoholu v krvi.

V dopravně bezpečnostních akcích bude policie pokračovat až do úterý.

17.00
Během velikonočního víkendu zemřelo na českých silnicích 12 lidí. Na tragickém čísle 
se podepsali motorkáři. Přitom ve zvýšené míře hlídkovala policie.

---

I velikonoční pondělí skončilo pro některé řidiče tragédií.

Synchron Michal Vrba, dopravní zpravodaj, ÚAMK: vrtulník musel zasahovat v obci 
Přívlaky v okrese Kutná Hora,  kde havaroval motocyklista  a vážně se zranil.  Vůbec 
nehod motorkářů je nejen dnes, ale v posledním týdnu hodně. K vážné nehodě došlo 
v obci  Rouské  v okrese  Přerov,  kde  musel  po  nárazu  osobního  auta  zasahovat  taky 
vrtulník. Záchranka musela pomáhat v obci Všestary na Královéhradecku, kde se střetla 
dvě auta  a  motorka.  S přibývajícími  hodinami  bude provoz houstnout  a  proto jeďte 
maximálně opatrně.

Policie se zaměřila na povinné vybavení aut, rychlost a především alkohol.

Synchron řidička: tak dneska mě to nepřekvapilo vzhledem k tomu, že jsou Velikonoce, 
takže může se stát.

Problém měli policisté i s jedním agresivním řidičem.
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Synchron Soňa Svobodová, mluvčí  Jihomoravská policie:  Útočil  na policejní hlídku, 
vykopl  okénko,  zadní  okénko  policejního  vozu.  Tento  řidič  nadýchal  1,47  promile 
alkoholu v krvi.

V dopravně bezpečnostních akcích bude policie pokračovat až do úterý.

18.00
Během velikonočního víkendu zemřelo na českých silnicích 12 lidí. Na tragickém čísle 
se podepsali motorkáři. Přitom ve zvýšené míře hlídkovala policie.

---

I velikonoční pondělí skončilo pro některé řidiče tragédií.

Synchron Michal Vrba, dopravní zpravodaj, ÚAMK: vrtulník musel zasahovat v obci 
Přívlaky v okrese Kutná Hora,  kde havaroval motocyklista  a vážně se zranil.  Vůbec 
nehod motorkářů je nejen dnes, ale v posledním týdnu hodně. K vážné nehodě došlo 
v obci  Rouské  v okrese  Přerov,  kde  musel  po  nárazu  osobního  auta  zasahovat  taky 
vrtulník. Záchranka musela pomáhat v obci Všestary na Královéhradecku, kde se střetla 
dvě auta  a  motorka.  S přibývajícími  hodinami  bude provoz houstnout  a  proto jeďte 
maximálně opatrně.

Policie se zaměřila na povinné vybavení aut, rychlost a především alkohol.

Synchron řidička: tak dneska mě to nepřekvapilo vzhledem k tomu, že jsou Velikonoce, 
takže může se stát.

Problém měli policisté i s jedním agresivním řidičem.

Synchron Soňa Svobodová, mluvčí  Jihomoravská policie:  Útočil  na policejní hlídku, 
vykopl  okénko,  zadní  okénko  policejního  vozu.  Tento  řidič  nadýchal  1,47  promile 
alkoholu v krvi.

V dopravně bezpečnostních akcích bude policie pokračovat až do úterý.

18.30
Na velikonoční pondělí, stejně jako o víkendu, zvýšila policie své hlídky na silnicích. 
Zaměřuje se hlavně na alkohol u řidičů. Během víkendu a dneška zemřelo na českých 
silnicích 12 lidí. Na tragickém čísle se podepsali především motorkáři.

19.00
12 mrtvých na českých silnicích – to je bilance prodlouženého velikonočního víkendu. 
Umírali řidiči, spolujezdci i motorkáři.  Tragédiím nezabránily ani desítky policejních 
akcí po celé České republice.

---

 12  křížků  kolem českých  silnic  přibude  po  letošních  Velikonocích.  Třeba  noc  na 
pondělí se stala osudnou pro motorkáře v Hrubém Rohozci na Semilsku – zapomněl na 
kruhový objezd.  Nebo o 250 kilometrů  dál  v Kelči  u Valašského Meziříčí  náraz do 
stromu nepřežil na sedadle spolujezdce 24letý mladík.

Synchron Mitáček:  Řidič  nezvládl  zatáčku,  nejdřív  se otřel  o strom,  pak do dalšího 
čelně  narazil,  nehodu  nepřežil  jeho  spolujezdec,  sám  řidič  je  těžce  zraněn  a 
transportován do nemocnice vrtulníkem.

Policisté  proto  po  celovíkendových  bezpečnostních  akcích  českých silnic  nezmizeli. 
Spíš naopak. 
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Syncron  Miloslav  Čihák,  zástupce  vedoucího,  dálniční  oddělení  Poříčany:  stává  se 
mnoho vážných nehod i na okreskách, i tam budeme mít hlídky.

Ruch - kontrola: dobrý den pane řidiči, předložte doklady k provozu vozidla 

Synchron řidička z Moravy: Tak dneska mě to nepřekvapilo vzhledem k tomu, že jsou 
Velikonoce.

Na  piráty  silnic  nasadili  policisté  svoji  nejrychlejší  techniku,  hlavním  cílem 
velikonočních kontrol ale byli podnapilí řidiči.

Ruch – foukání: nafouknout balónek, tak, držte to níž

Synchron řidič z Moravy: s alkoholem problém nemívám, ovšem někdy ta rychlost se 
mi nepodaří dodržet.

Stand  up:  Jihomoravští  policisté  kontrolovali  řidiče  i  celou  noc  na  dnešek.  Na 
Břeclavsku a Blanensku zastavili víc než 500 aut.

Mezi nimi i podnapilého mladíka. Ten kromě pokuty zaplatí i zdemolované policejní 
auto.

Synchron Soňa Svobodová, mluvčí  Jihomoravská policie:  Útočil  na policejní hlídku, 
vykopl  okénko,  zadní  okénko  policejního  vozu.  Tento  řidič  nadýchal  1,47  promile 
alkoholu v krvi.

O loňských Velikonocích  na  silnicích  zemřelo  celkem osm lidí,  což  je  nejméně  za 
posledních 17 let. Nejtragičtější svátky jara za posledních 10 let byly ty v roce 2003 – 
smrt na motorce nebo v autě tehdy našlo 25 lidí.
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Příloha č. 2.4: Bodový scénář vysílání pro událost v případové studii 4.2.4 
Poplatky ve zdravotnictví (text)

10.30
Jak  to  bude  s poplatky  ve  středočeských  lékárnách?  Hejtman  David  Rath  se  radí  o 
dalším postupu s řediteli krajských nemocnic. Mluví se například o systému slevových 
kuponů. Platit poplatky za pacienty totiž kraji předběžným opatřením zakázal soud.

---

Hejtman  David  Rath  slíbil,  že  se  kraj  od  začátku  tohoto  týdne  předběžným 
opatřenímzačne  řídit.  Zároveň  ale  řekl,  ž  podnikne  všechny  kroky,  aby  ho  zvrátil. 
Rozhodnutí soudu je podle něj chaotické, asociální a protiústavní.

Synchron  David  Rath:  je  to  zajímavá  věc,  když  soud  zakáže  někomu  dát  dar,  což 
myslím, že k tomu v České republice ještě nedošlo.

Synchron  Petr  Kulawiak,  mluvčí  Městský  soud:  Počínání  kraje  nelze  posuzovat 
z hlediska nějakého daru, ale z hlediska poškozování pravidel hospodářské soutěže.

Synchron pacientka, Mladá Boleslav: pro nás starý lidi je to blázinec.

Hejtmanství se proto snaží vymyslet, jak dál za pacienty platit. Nejčastěji se mluví o 
zavedení  takzvaných  slevových  kuponů.  Ty  by  pacientům  poskytovala  příslušná 
nemocnice. Od pondělka by taky mělo ve všech středočeských lékárnách viset pracovní 
telefonní  číslo  soudkyně,  která  o  zákazu  hrazení  poplatků  rozhodla.  To  zveřejnilo 
hejtmanství s tím, ž lidé se tak můžou obracet přímo na soudkyni. Stran Liberálové.cz 
v reakci na to zase na svých stránkách zveřejnila soukromé číslo na Davida Ratha.

11.00
Středočeský  kraj  zavede  v krajských lékárnách  třicetikorunové  slevy.  Tím se  vyhne 
rozhodnutí soudu, které mu zakazuje hradit formou daru regulační poplatky za pacienty. 
Středočeský hejtman David Rath se  na tom domluvil  s řediteli  krajských nemocnic. 
Slevové kupony by se měly začít vydávat do čtrnácti dnů. Do té doby budou pacienti 
v krajských lékárnách poplatky platit.

12.00
Středočeský  kraj  zavede  v krajských lékárnách  třicetikorunové  slevy.  Tím se  vyhne 
rozhodnutí soudu, které mu zakazuje hradit formou daru regulační poplatky za pacienty. 
Středočeský hejtman David Rath se  na tom domluvil  s řediteli  krajských nemocnic. 
Slevové kupony by se měly začít vydávat do čtrnácti dnů. Do té doby budou pacienti 
v krajských lékárnách poplatky platit.

12.30
Středočeský  kraj  zavede  v krajských lékárnách  třicetikorunové  slevy.  Tím se  vyhne 
rozhodnutí soudu, které mu zakazuje hradit formou daru regulační poplatky za pacienty. 
Středočeský hejtman David Rath se  na tom domluvil  s řediteli  krajských nemocnic. 
Slevové kupony by se měly začít vydávat do čtrnácti dnů. Do té doby budou pacienti 
v krajských lékárnách poplatky platit.

13.00
Středočeský  kraj  zavede  v krajských lékárnách  třicetikorunové  slevy.  Tím se  vyhne 
rozhodnutí soudu, které mu zakazuje hradit formou daru regulační poplatky za pacienty. 
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Středočeský hejtman David Rath se  na tom domluvil  s řediteli  krajských nemocnic. 
Slevové kupony by se měly začít vydávat do čtrnácti dnů. Do té doby budou pacienti 
v krajských lékárnách poplatky platit.

13.30
Středočeský  kraj  zavede  v krajských lékárnách  třicetikorunové  slevy.  Tím se  vyhne 
rozhodnutí soudu, které mu zakazuje hradit formou daru regulační poplatky za pacienty. 
Středočeský hejtman David Rath se  na tom domluvil  s řediteli  krajských nemocnic. 
Slevové kupony by se měly začít vydávat do čtrnácti dnů. Do té doby budou pacienti 
v krajských lékárnách poplatky platit.

14.00
Středočeský  kraj  zavede  v krajských lékárnách  třicetikorunové  slevy.  Tím se  vyhne 
rozhodnutí soudu, které mu zakazuje hradit formou daru regulační poplatky za pacienty. 
Středočeský hejtman David Rath se  na tom domluvil  s řediteli  krajských nemocnic. 
Slevové kupony by se měly začít vydávat do čtrnácti dnů. Do té doby budou pacienti 
v krajských lékárnách poplatky platit.

15.00
Středočeský  kraj  zavede  v krajských lékárnách  třicetikorunové  slevy.  Tím se  vyhne 
rozhodnutí soudu, které mu zakazuje hradit formou daru regulační poplatky za pacienty. 
Středočeský hejtman David Rath se  na tom domluvil  s řediteli  krajských nemocnic. 
Slevové kupony by se měly začít vydávat do čtrnácti dnů. Do té doby budou pacienti 
v krajských lékárnách poplatky platit.

---

Synchron  David  Rath:  každý  člověk,  který  bude  mít  bezplatný  lék,  nebo  lék,  kde 
doplatek je nižší než 30 korun, tak obdrží bonus nebo slevu ve výši 30 korun.

15.30
Středočeský kraj zavede ve svých lékárnách 30korunové slevové kupony. Vyhne se tak 
rozhodnutí soudu, které mu zakazuje hradit formou daru regulační poplatky za pacienty. 
Po jednání s řediteli krajských nemocnic to řekl hejtman kraje David Rath. Postup ještě 
musí schválit radní. 

---

Synchron David Rath: Pokud tento princip odsouhlasí zítra valná hromada akciových 
společností, která o tom zítra rozhodne, pak začneme kroky k technické realizaci; čili 
každý ten pacient by obdržel slevový kupon. Na základě slevového kuponu by mu byla 
poskytnuta sleva 30 korun.

16.00
Středočeský kraj zavede ve svých lékárnách 30korunové slevové kupony. Vyhne se tak 
rozhodnutí soudu, které mu zakazuje hradit formou daru regulační poplatky za pacienty. 
Po jednání s řediteli krajských nemocnic to řekl hejtman kraje David Rath. Postup ještě 
musí schválit radní. 

---

Synchron David Rath: Pokud tento princip odsouhlasí zítra valná hromada akciových 
společností, která o tom zítra rozhodne, pak začneme kroky k technické realizaci; čili 
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každý ten pacient by obdržel slevový kupon. Na základě slevového kuponu by mu byla 
poskytnuta sleva 30 korun.

17.00
Středočeský kraj zavede ve svých lékárnách 30korunové slevové kupony. Vyhne se tak 
rozhodnutí soudu, které mu zakazuje hradit formou daru regulační poplatky za pacienty. 
Po jednání s řediteli krajských nemocnic to řekl hejtman kraje David Rath. Postup ještě 
musí schválit radní. 

---

Synchron David Rath: Pokud tento princip odsouhlasí zítra valná hromada akciových 
společností, která o tom zítra rozhodne, pak začneme kroky k technické realizaci; čili 
každý ten pacient by obdržel slevový kupon. Na základě slevového kuponu by mu byla 
poskytnuta sleva 30 korun.

18.00
Středočeský kraj zavede v krajských lékárnách třicetikorunové slevy. Slevové kupony 
by  se  měly  začít  vydávat  do  čtrnácti  dnů.  Do  té  doby  budou  pacienti  v krajských 
lékárnách poplatky platit. Opatřením se kraj vyhne rozhodnutí soudu, které mu zakazuje 
hradit formou daru regulační poplatky za pacienty. Středočeský hejtman David Rath se 
na tom domluvil s řediteli krajských nemocnic

18.30
Středočeský kraj zavede ve svých lékárnách 30korunové slevové kupony. Vyhne se tak 
rozhodnutí soudu, které mu zakazuje hradit formou daru regulační poplatky za pacienty. 
Po jednání s řediteli krajských nemocnic to řekl hejtman kraje David Rath. Postup ještě 
musí schválit radní. 

---

Synchron David Rath: Pokud tento princip odsouhlasí zítra valná hromada akciových 
společností, která o tom zítra rozhodne, pak začneme kroky k technické realizaci; čili 
každý ten pacient by obdržel slevový kupon. Na základě slevového kuponu by mu byla 
poskytnuta sleva 30 korun.

19.00
Středočeský kraj ve svých lékárnách přestal platit regulační poplatky z pacienty. Do 14 
dnů chce ale zavést slevové kupony, v hodnotě 30 korun. A co si od toho slibuje: že se 
vyhne  nařízení  soudu,  který  mu  zakázal  úhradu  regulačních  poplatků  formou  daru. 
Jenže  podobný  nápad  už  jednou  nevyšel  – v  moravskoslezském  kraji.  V lékárně 
opavské nemovnice tak musí poplatky znovu vybírat.

---

Další středočeská klička ve sporu o poplatky lékárnách má podobu slevového kuponu. 
Krajské darovací smlouvy letí  do koše a za 14 dní je nahradí papírky v 30korunové 
hodnotě.

Synchron zákazník benešovské krajské lékárny: jestli se platěj, pak neplatěj, pak zase 
platěj, tak je v tom asi chaos dneska

Synchron zákaznice benešovské krajské lékárny: asi když se zrušily, tak se mělo zjistit, 
jestli je to podle zákona.
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Navíc peníze na poplatky už potečou rovnou z pokladen nemocnic. Hejtmanství jim ale 
výpadek slibuje nahradit.

Synchron Milíč Řepa, ředitel Nemocnice Benešov: zatíží to rozpočet asi 300 tisíci korun 
měsíčně, mluvím jen o benešovské nemocnici.

Synchron David Rath: máme peníze na úhradu daru, ta nám zbydou, takže ty můžeme 
přesunout do té druhé hromádky a navýšit o tuto částku dotaci.

Kraj zažalovala lékárna poblíž mladoboleslavské nemocnice.  Teď říká: se slevovými 
kupony se nesmíříme.

Synchron  Vlastislav  Klusák,  právní  zástupce  žalující  lékárny:  budeme  to  brát  jako 
pokus o obcházení, a v takovém případě budeme žádat o další zákrok soudu.

Stand up: Ve válce mezi soukromými lékárnami a kraji přituhuje i na severu Moravy. 
Ostravský soud udělal čáru přes rozpočet Moravskoslezskému hejtmanství. Znovu mu 
zakázal, aby v lékárně opavské nemocnice za lidi cokoli platit.

Synchron Hampel: v tom opatření je jasně napsáno, že se krajská lékárna má zadržet ať 
už písemně, slovně či jinými způsoby projevu, jehož cílem bude vrácení regulačního 
poplatku.

Synchron Palas: my respektujeme nařízení soudu, pokud nám bude doporučeno, tak se 
proti němu odvoláme.

I bez dopisu od soudu kraj poslechl hned. 30 korun už odpoledne lidi platili z vlastních 
peněženek.
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Příloha č. 2.5: Bodový scénář vysílání pro událost v případové studii 4.2.5 
Sestavování vlády (text)
10.30
Premiéra Jana Fišera čeká další kolo jednání o podobě nového kabinetu.Měl by se sejít 
se šéfem ČSSD Jiřím Paroubkem. Mluvit chce i s lídry KDU-ČSL a strany zelených. 
Lidovci trvají na tom, že do přechodného kabinetu nikoho nepošlou. Předseda strany Jiří 
Čunek  pro rádio  Česko  řekl,  že  po  devátém květnu  bude  KDU-ČSL čistě  opoziční 
stranou.
----
Podle dnešního Práva je už téměř jisté, že Miroslav Kalousek by měl zůstat z iniciativy 
ČSSD  na  ministerstvu  financí.  Údajně  kvůli  ekonomické  krizi  a  obavám  Sociální 
demokracie,  že  ji  nezkušený  kabinet  nezvládne.  Předseda  lidovců  v rozhovoru 
pro Mladou frontu dnes ale řekl, že ODS, ČSSD a Kalousek se spojili kvůli penězům.

Citát  Jiří Čunek: Teď se ukazuje,  že úřednická vláda má pokračovat v privatizacích. 
A co se týká velké, stotřicetimiliardové zakázky, kterou připravuje ministerstvo financí 
a týká se sanace ekologických škod, ta běží taky.Jsem přesvědčen, že tato velká koalice 
a účast Kalouska v ní je především kvůli penězům.

Podle  práva  se  taky  rozpadl  koncept  vlády  nestraníků.  Ze  jmen,  o  kterých  se 
spekulovalo,  už  podle  deníku  zůstali  pouze  tři.  Jan  Kohout,  Tomáš  Zima  a  Ivo 
Pěgřímek.

Citát  Mlčoch:  Dalších  jednání  o  obsazení  ministerského  postu  se  neúčastním. 
Nedovolují mi to osobní důvody.

Úřednický  kabinet  by  měl  dovést  zemi  k říjnovým  předčasným  volbám.Ty  podle 
náměstka ministra financí budou stát jednu a čtvrt miliardy korun. Dnes se taky sejde 
senátní  ústavní  komise  a  ústavně-právní  výbor,  aby  jednaly  o  změnách  volebního 
systému do poslanecké sněmovny.

11.00
Premiéra Jana Fišera čeká další kolo jednání o podobě nového kabinetu. Měl by se sejít 
se šéfem sociální demokracie Jiřím Paroubkem, chce mluvit i s lídry KDU-ČSL, Strany 
zelených  a  ODS.  Lidovci  trvají  na  tom,  že  do  přechodné  vlády  nikoho  nepošlou. 
Politická vyjednávání o novém kabinetu sleduje Daniel Takáč. Dane, dobré dopoledne, 
jaký vývoj kolem nové vlády se dnes očekává?

11.30
Premiéra Jana Fišera čeká další kolo jednání o podobě nového kabinetu. Měl by se sejít 
se šéfem sociální demokracie Jiřím Paroubkem, chce mluvit i s lídry KDU-ČSL, Strany 
zelených  a  ODS.  Lidovci  trvají  na  tom,  že  do  přechodné  vlády  nikoho  nepošlou. 
Politická vyjednávání o novém kabinetu sleduje Daniel Takáč. Dane, jaký vývoj kolem 
nové vlády se dnes očekává?

12.00
Politická vyjednávání o nové vládě pokračují. Dnes se premiér Jan Fischer sejde s šéfem 
ČSSD Jiřím Paroubkem. Podle dostupných informací není vůbec jasné, jestli vláda bude 
skutečně nepolitická , jak se o tom mluvilo. Politická jednání o novém kabinetu sleduje 
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Daniel Takáč. Dobré poledne, Danieli, jaký další vývoj se kolem úřednické vlády Jana 
Fischera očekává?

12.30
Premiér Jan Fischer sestavuje novou vládu. Dnes má jednat s lídrem ČSSD Jiřím 
Paroubkem a probrat s ním jména ministrů, které by nominovali sociální demokrati. 
Lidovci stále trvají na tom, že do vlády nikoho nepošlou, spekuluje se ale, že by 
ministrem financí mohl zůstat Miroslav Kalousek. Pak by se ovšem musel vzdát svého 
členství v KDU-ČSL – aby vláda mohla být skutečně nepolitická.

13.00 
Politická vyjednávání o nové vládě pokračují. Dnes se premiér Jan Fischer sejde s šéfem 
ČSSD Jiřím Paroubkem. Podle dostupných informací není vůbec jasné, jestli vláda bude 
skutečně nepolitická , jak se o tom mluvilo. Vyjednávání sleduje Daniel Takáč. Danieli, 
už se rýsuje podoba nové vlády?

13.30
Politická vyjednávání o nové vládě pokračují. Dnes se premiér Jan Fischer sejde s šéfem 
ČSSD Jiřím Paroubkem. Podle dostupných informací není vůbec jasné, jestli vláda bude 
skutečně nepolitická , jak se o tom mluvilo. Politické debaty sleduje Daniel Takáč.

14.00
Politická vyjednávání o nové vládě pokračují. Dnes se premiér Jan Fischer sejde s šéfem 
ČSSD Jiřím Paroubkem. Ukazuje se, že by vláda nemusela být čistě nestranická, jak se 
původně  spekulovalo.  Politická  jednání  o  novém  kabinetu  sleduje  Daniel  Takáč. 
Danieli, budou ve vládě pouze nestraničtí odborníci?

 14.30
Politická vyjednávání o nové vládě pokračují. Dnes se premiér Jan Fischer sejde s šéfem 
ČSSD Jiřím Paroubkem. Ukazuje se, že by vláda nemusela být čistě nestranická, jak se 
původně spekulovalo.  To ale  například  Jiří  Paroubek striktně  odmítá.  Podrobněji  už 
Daniel Takáč.

15.00
Odstupující ministr  financí Miroslav Kalousek popřel,  že by měl být členem nového 
kabinetu Jana Fischera. Od včerejška se spekulovalo, že by mohl být jediným ministrem 
Topolánkovy vlády,  který  by zůstal  i  ve Fischerově  kabinetu.  Stejně jako Kalousek 
vyvrátila  informaci  i Sociální  demokracie.  Místo  ministra  financí  má  totiž  podle 
předběžné dohody obsadit někdo navržený Občanskými demokraty. Politická jednání o 
novém kabinetu sleduje Daniel Takáč. Danieli, jak se jednání vyvíjejí?

15.30
Odstupující ministr  financí Miroslav Kalousek popřel,  že by měl být členem nového 
kabinetu Jana Fischera. Od včerejška se spekulovalo, že by mohl být jediným ministrem 
Topolánkovy  vlády,  který  by  zůstal  i  ve  Fischerově  kabinetu.  Informaci  vyvrátila 
i Sociální demokracie. Podrobnosti od Daniela Takáče.

16.00
Odstupující ministr  financí Miroslav Kalousek popřel,  že by měl být členem nového 
kabinetu Jana Fischera. Od včerejška se spekulovalo, že by mohl být jediným ministrem 
Topolánkovy vlády,  který  by zůstal  i  ve Fischerově  kabinetu.  Stejně jako Kalousek 
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vyvrátila informaci i Sociální demokracie. Místo ministra financí má totiž v nové vládní 
sestavě obsadit podle předběžné dohody - někdo navržený Občanskými demokraty. Víc 
už  Daniel  Takáč,  který  jednání  o  novém  kabinetu  sleduje.  Danieli,  jak  se  jednání 
vyvíjejí?

16.30
Odstupující ministr  financí Miroslav Kalousek popřel,  že by měl být členem nového 
kabinetu Jana Fischera. Od včerejška se spekulovalo, že by mohl být jediným ministrem 
Topolánkovy vlády,  který  by zůstal  i  ve Fischerově  kabinetu.  Stejně jako Kalousek 
vyvrátila informaci i Sociální demokracie. Místo ministra financí má totiž v nové vládní 
sestavě  obsadit  podle  předběžné  dohody -  někdo  navržený  Občanskými  demokraty. 
Politická vyjednávání sleduje Daniel Takáč.

17.00
Pokračují  jednání  o  podobě nové  vlády.  Ministerský  předseda  Jan Fischer  se  setkal 
s ministrem kultury Václavem Jehličkou a ekonomem Miroslavem Zámečníkem. Celý 
den se spekulovalo, jestli  bude ve vládě stávající  ministr  financí Miroslav Kalousek. 
Otázka  na  Daniela  Takáče,  který  politická  vyjednávání  celý  den  sleduje.  1.  Bude 
Kalousek jediným staronovým ministrem ve Fischerově vládě? 2. Proč za Fischerem 
přišel Miroslav Zámečník?

18.30
Jednání  o  podobě  nové  vlády  pokračují.  Premiér  Jan  Fischer  se  setkal  s ministrem 
kultury  Václavem  Jehličkou  a  ekonomem  Miroslavem  Zámečníkem.  Celý  den  se 
spekulovalo, jestli bude ve vládě stávající ministr financí Miroslav Kalousek. A to už je 
otázka pro Daniela Takáče: bude tedy Kalousek jediným staronovým ministrem v nové 
překlenovací vládě? 2. Danieli, proč za Fischerem přišel právě Miroslav Zámečník?

19.00
Sestavování nové vlády pokračuje. Její proklamovaná nadstranickost ale dnes málem 
vzala  za své.  Mluvilo  se  totiž  o  tom,  že  by i  v kabinetu  Jana  Fischera  mohl  zůstat 
ministrem financí Miroslav Kalousek. I když by podle dohody uzavřené mezi koalicí a 
ČSSD nejspíš musel z KDU-ČSL odejít.

---

Nejdřív se o něm mluvilo jako o možném předsedovi překlenovací vlády. Pak ale dostal 
šanci  Jan  Fischer.  Teď  se  v souvislosti  s letní  vládou  objevuje  Miroslav  Kalousek 
znovu. Spekulace, že by mohl být jediný z Topolánkova kabinetu, kdo své ministerské 
křeslo obhájí, nabraly na obrátkách i poté, co se s ním sešel nový premiér Jan Ficher.

Synchron Jan Fischer: Jistě si ho v sestavě vlády představit dovedu, ale já jsem včera na 
téměř stejném kameni řekl, že pokud nebude o jménech dojednáno, nebudu ten vývoj 
komentovat.

V průběhu dne naděje Kalouska na setrvání ve funkci slábly. Nejdřív se ohradila ČSSD, 
pak zelení.

Synchron  Jiří  Paroubek:  pravděpodobnost,  že  by  v této  úřednické  vládě  byl  někdo 
z dosavadní se rovná nule.

Synchron Martin Bursík: pak by tam musel být i pak Schwarzenberg a jiní, takže já si 
myslím, že tohle je úplně nějaká slepá cesta.
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Za Kalouska se u Fischera přimlouval prezident Václav Klaus. Toho si ministr sice váží, 
ale pokud by měl ve financích zůstat, nebyl by Jan Fischer jediný, kdo by to musel chtít.

Synchron Miroslav Kalousek: musel by s tím souhlasit taky Mirek Topolánek. Bez jeho 
přímého souhlasu já o tom vůbec nechci vážně uvažovat.

Spekulace,  jestli  Kalousek  zůstane  nebo  odejde  s ostatními,  uzavřel  právě  premiér 
v demisi. Odpověď na to, zda Kalouska požádá, aby byl členem letní vlády, byla krátká 
a jasná.

Synchron Mirek Topolánek: to určitě neudělám.

Kalousek nebyl  jediný z končících ministrů  s kým se Fischer setkal.  Do Hrzánského 
paláceza  ním  odpoledne  přijel  taky  ministr  kultury  Václav  Jehlička.  Řeč  byla  o 
fungování resortu i možných náhradnících. Jména ale Jehlička neprozradil. 

Synchron Václav Jehlička:my jsme se bavili  víceméně o schopných lidech,  kteří  by 
mohli přispět, aby ten resort pracoval dobře.

Pak za Fischerem přišel ekonom Miroslav Zámečník. Mluvili spolu o tom, co dál s prací 
Národní  ekonomické  rady vlády.  Od sedmi  hodin večer  měl  s  Fischerem jednat  šéf 
ČSSD Jiří Paroubek.

Stand  up:  Ve  čtvrtek  ráno  by  se  měl  Fischer  setkat  s předsedou  Strany   zelených 
Martinem  Bursíkem  a  sejít  se  chce  taky  s šéfem  lidovců  Jiřím  Čunkem.Samotní 
kandidáti na ministry tak nejspíš přijdou na řadu až v pátek.
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