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Příloha č. 1: Polostrukturovaný rozhovor s Davidem Lukšů, editorem
pořadu Branky, body, vteřiny
Otázka č. 1: Podle čeho je vybírán 3x headline v rámci úvodní znělky pořadu?
- Priorita "české stopy" (úspěch českého sportovce, týmu, významný domácí ligový
zápas, důležitá zpráva týkající se českého sportovce, sportu)
- Významný sportovní výsledek celosvětově
- obrazový materiál k dispozici
- Pestrost (pokud možno by neměly být všechny tři headliny z jednoho sportu, ideál tři
různé sporty)
- pořadí v BBV - když je možnost - "rozprostřít" HDL do celé relace
Otázka č. 2: Jakým klíčem jsou vybírány příspěvky do vysílání? Samozřejmě je
očekávané, že se bude relace skládat z nejdůležitějších sportovních událostí
uplynulých 24 hodin. Jaké jsou ale postupy pro samostatnou skladbu programu?
Preferují se například vždy domácí ligy před zahraničními?
Je to o kontextu konkrétní relace, ale obecně klademe důraz na tyto věci:
- Priorita "české stopy" (úspěch českého sportovce, týmu, významný domácí ligový
zápas/soutěž, důležitá zpráva týkající se českého sportovce, sportu)
- Dostupnost materiálu - obrazových, reportážních - Přednost mají události, u kterých ho
lze získat (například o NHL z velké části rozhoduje nabídka agentur)
- Exkluzivita - materiál od reportéra ČT - z vysílání ČT
- Významný sportovní výsledek celosvětově
Otázka č. 3: Do jaké míry zůstávají reportáže autorskou prací a kdy zasahuje editor
(v jakém rozsahu)?
To se různí, záleží na redaktorovi. U některých jsou to jen drobné nebo téměř žádné
zásahy, u jiných musí editor ve snaze udržet standard relace zasahovat výrazněji.
Nejčastěji jde o faktickou a jazykovou správnost, skladbu věty, schopnost rozlišit co je
redundantní a co podstatné, soulad textu a obrazu - studia a reportáže, srozumitelnost,
střih, jazykový mluvený projev, odstranit příznakovost... Momentálně je situace lepší než
dřív, máme užší sestavu zkušených směnařů - novinářů, kteří mají vyrovnanější kvalitu
než dřív.

Otázka č. 4: Jak moc byl pro editory důležitý příběh otce Ester Ledecké (zdali
vůbec)?
Vůbec. Background Ledecké je dostatečně znám. Pokud si pamatuji, v BBV jsme ho měli,
ale jen jako člena jejího podpůrného týmu - otce, který reagoval na úspěch své dcery nebo poskytoval informaci o jejím programu.
Otázka č. 5: Jakým způsobem se řešilo v nejúspěšnější dny (první výhra, druhá
výhra) rozdělení reportáží v rámci Událostí a BBV tak, aby se informace obsažené
v jednotlivých relacích neopakovaly?
Řešilo se to na pravidelných poradách Událostí s editorem Událostí a šéfredaktorem
zpravodajství. Určitému opakování ale zabránit nešlo, což zase tolik nevadilo, protože
Události a BBV mají trochu jiné divácké složení.
Otázka č. 6: Zaznamenaly BBV významnější podíl sledovanosti v době výherních
dnů (či více následných pozitivních ohlasů)?
Nevím. Obecně řečeno pro BBV není sledovanost zásadním faktorem. Pokud vím, víc
než obsah má na sledovanost relace vliv její kontext - co je za den - pracovní/volný, roční
období, počasí, zda-li proti ní jde nějaký důležitý TV přenos, co vysílá ČT1 od 20:00
nebo jiné programy, jakou sledovanost měly Události...
Otázka č. 7: Dokážete říci, zdali převážila sportovní či osobní stránka zpráv v rámci
BBV?
Sportovní.
Otázka č. 8: Lze nějakým způsobem vyjádřit celkový ohlas olympijských příspěvků
věnovaných Ester Ledecké v rámci BBV?
Ohlas koho? Myslím, že se úspěch Ester Ledecké nijak zvlášť neodlišoval od jiných
velkých minulých úspěchů českého sportu.

Příloha č. 2: Polostrukturovaný rozhovor s Petrem Plintovičem,
editorem pořadu Sportovní noviny
Otázka č. 1: Jakým klíčem jsou vybírány příspěvky do vysílání? Samozřejmě je
očekávané, že se bude relace skládat z nejdůležitějších sportovních událostí

uplynulých 24 hodin. Jaké jsou ale postupy pro samostatnou skladbu programu?
Preferují se například domácí ligy před zahraničními? Mají některé sporty přednost
před ostatními?
Už během dopoledních hodin se složí tzv. bodový scénář, tzn. Vyberou se témata, kterým
se budeme večer ve Sportovních novinách věnovat. Většinou jde o sportovní zápasy nebo
tiskové konference sportovců nebo sportovních klubů. Zápasy a tiskové konference jsou
samozřejmě plánované s časovým předstihem, takže jsme na ně připraveni. Během dne
ale může nastat nějaká neplánovaná sportovní událost, v tomto případě se pak bodový
scénář může během dne měnit. V TV Nova preferujeme u nás nejsledovanější a
nejpopulárnější sporty, jde tedy o fotbal a hokej. Samozřejmě domácí soutěže
preferujeme před ostatními a dále dostávají přednost v našem vysílání sporty, které v
přímých přenosech vysíláme na Nova sport, kromě hokeje a fotbalu jde třeba o basketbal,
motorismus, v poslední době hodně populární šipky atd.
Otázka č. 2: Do jaké míry zůstávají reportáže autorskou prací a kdy zasahuje editor
(v jakém rozsahu)?
Editor zasahuje do každé reportáže a to jak textově, tak obrazově. Tzn. Nejprve editor
kontroluje text a pak hotovou, sestříhanou reportáž.
Otázka č. 3: Jak moc byl pro editory důležitý příběh otce Ester Ledecké (zdali
vůbec)?
Otec Ester Janek Ledecký je samozřejmě známým zpěvákem a skladatelem, navíc svou
dceru od malička podporuje, doprovází ji na závodech, tudíž i tomuto příběhu, tedy
symbióze táta-dcera jsme se v našem vysílání věnovali.
Otázka č. 4: Jakým způsobem se řešilo v nejúspěšnější dny (první výhra, druhá
výhra) rozdělení reportáží v rámci Televizních novin a Sportovních novin tak, aby
se informace obsažené v jednotlivých relacích neopakovaly?
Zlatá medaile z OH je výjimečnou událostí a tudíž musí dostat prostor nejen ve
Sportovních novinách, ale také v Televizních novinách novinách, tedy i informace se v
obou relacích opakují, ale prací editora je, aby se informace nedablovaly ve velké míře,
lze totiž předpokládat, že část diváků sleduje Televizní i Sportovní noviny.

Otázka č. 5: Zaznamenaly Sportovní noviny významnější podíl sledovanosti v době
výherních dnů (či více následných pozitivních ohlasů), než v "obyčejné" olympijské
dny?
Bohužel neumím odpovědět.
Otázka č. 6: Dokážete říci, zdali převážila sportovní či osobní stránka zpráv v rámci
Sportovních novin?
Tady si myslím, že určitě převažovala sportovní stránka, přece jenom snowboardistka
vyhrála zlato v alpském lyžování a sportovní úspěch zaznamenala nejsledovanější média
po celém světě.
Otázka č. 7: Lze nějakým způsobem vyjádřit celkový ohlas olympijských příspěvků
věnovaných Ester Ledecké v rámci Sportovních novin?
Zpětnou vazbu, ohlasy nemám.

Příloha č. 3: Kódovací kniha
Kódování pořadu Branky, body, vteřiny

Kódování pořadu Sportovní noviny

Kódování pořadu Události

Kódování pořadu Sportovní noviny

Určení číselných hodnot pro kódování

Příloha č. 4: Přehled analyzovaných příspěvků a reportáží ve vybraných
pořadech
Pořad Branky, body, vteřiny

Pořad Sportovní noviny

Pořad Události

Pořad Televizní noviny

