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Úvod
Téma „Zpráva jako příběh a zpráva jako koláž" jsem si zvolil proto, že se o
problematiku televizního zpravodajství zajímám a jako zaměření jsem si ve třetím
ročníku bakalářského studia zvolil právě televizní žurnalistiku.

Největším problémem při psaní práce bylo zajisté to, že téma dosud není
souhrnně zpracované. Zároveň umožňuje mnoho pohledů na celou problematiku. Čerpal
jsem proto z celé řady zdrojů - jak z literatury zabývající se teorií žurnalistiky, tak
z literatury popisující dramaturgii a složení televizních pořadů. Nemalým přínosem byla
konzultace s ředitelem zpravodajství České televize Zdeňkem Šámalem.
V práci se zabývám rozlišením televizních zpravodajských příspěvků, které jsou
zpracovány jako určitá koláž, a příspěvků zpracovaných jako příběh. Spíše se věnuji
tématu příspěvků s příběhem, protože první otázka, která se nabízí, zní, co vlastně
příběhem v televizním zpravodajství nazvat. Celá řada lidí totiž používá termín příběh
v souvislosti s každým zpravodajským příspěvkem.
Práci jsem rozdělil na dvě části - teoretickou a analytickou. V teoretické části se
snažím dobrat k tomu, co lze za příběh označit a jaké jsou prvky příběhu. K. tomu je
nejprve nutné rozdělit televizní zprávu na jednotlivé druhy a typy. Součástí teoretické
části je i kapitola o stereotypech, které se ve zpravodajství využívají, protože ty mají
také

podstatný

vliv

na

konečnou

podobu

příspěvků,

jakým

způsobem

budou

zpracovány. Redaktoři jsou totiž pod časovým tlakem a bez stereotypů a rutin by
mnohdy nebylo možné příspěvek včas dokončit. Následuje kapitola o účincích na
diváka, která bere v úvahu zejména rozdíly mezi „koláží" a „příběhem". Poslední
kapitola se věnuje trendům, které ovlivňují či ještě ovlivní televizní zpravodajství.
Analytická část pak zpracovává pořad Události vybraného týdne. Poznatky
z teoretické části jsem převedl na konkrétní příklady a rozdělil příspěvky do třech
kategorií. Snažil jsem se tak zjistit, jaké postavení má v současném
zpravodajství příspěvek s prvky příběhu.

9
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1. Rozdělení televizní zprávy
Televizní zprávu lze rozdělit podle celé řady kritérií. Jde především o rozdělení podle
způsobu zpracování zprávy (druh televizní zprávy) a rozdělení podle jejího tematického
zaměření (typ televizní zprávy).

1.1 Druhy televizní zprávy
Přestože televizní zpravodajství v současné době prochází mnohými změnami, které
jsou spojeny s přechodem na nové technologie - hledají se nové formy zpracování
příspěvků, využívají se nové metody při tvorbě zprávy či při jejím zpracování - některé
druhy televizních zpráv zůstávají zachovány. Ve zpravodajství jednotlivých televizí lak
můžeme

rozlišit

kombinovanou

zprávu
(rozšířenou),

čtenou
zprávu

(flešovou),

zprávu

reportážní,

obrazovou,

zpravodajský

zprávu

rozhovor

a

zpravodajský přenos 1 .
Čtená zpráva se vyskytuje ve zpravodajských relacích českých celoplošných
televizí zřídka. Jde zejména o aktuální informaci přejatou ze zpravodajských agentur, ke
kterým ještě nejsou k dispozici obrazové materiály. Jejím úkolem je operativně
informovat diváky o mimořádné nebo výjimečné události, případně doplnil již
odvysílanou zprávu o nové aktuální informace. Ve větší míře se vyskytuje zejména na
zpravodajském kanále ČT24, což vychází ze specifika kontinuálního zpravodajství.
Pokud se vyskytne nějaká důležitá informace, u které nelze čekat, až bude k dispozici i
obrazový materiál, zařadí se jako čtená zpráva. Ta se může opakovat až do doby, než
televize získá i potřebné záběry a může zprávu zpracovat jiným způsobem.
Obrazová zpráva je stručným zpravením o události, původní zvuk je nahrazen
komentářem. Obvykle se zařazuje více takových zpráv do bloků (například přehled
zahraničního či domácího zpravodajství) doplněných hudebním podkresem.
Zpravodajský rozhovor -

v praxi se tak označuje každá forma, která je

realizována metodou otázek a odpovědí. Patří sem jak samostatně stojící rozhovory
moderátora s hostem či s redaktorem „v terénu", tak i rozhovor jako součást uceleného
příspěvku, tedy anketa, synchronní výpověď respondenta na kameru apod.
Zpravodajský přenos v rámci zpravodajství můžeme sledovat především na
kanále ČT24. Jde o živý přenos či záznam například tiskové konference nebo jednání

1

0 s v a l d o v á a k o l . , 2 0 0 1 , s . 84-86
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parlamentu. Obvykle je uveden a ukončen slovem moderátora, případně redaktorem na
místě.
Zpráva

kombinovaná

představuje nejrozšířenější druh

televizní

zprávy.

Vychází z kompoziční struktury obrácené pyramidy. Důraz je kladen především na
složku verbální než obrazovou - ta plní především ilustrační funkci. Mnohdy j e taková
zpráva poskládána z několika dílčích částí, které se dají bez změny smyslu zprávy jako
celku odstranit či přehodit jejich pořadí. Hlavním stavebním prvkem jsou synchronní
výpovědi zainteresovaných osob či odborníků, kteří mají k tématu co říci.
Zpráva reportážní je nejkvalitnějším zpracováním tématu. „Nejadekvátněji
vystihuje

přirozenou

povahu

televizního

zpravodajství a nejefektivněji

využívá

bohatosti jeho audiovizuálního jazyka. Vyznačuje se silou zpravodajského působení
spočívajícího v důmyslném výběru a dramatické prezentaci faktů prostřednictvím
osobního

svědectví redaktora... Střídá faktickou rovinu komentáře

semociálním

vyzněním zaznamenaných autentických výpovědí účastníků události nebo reálných
ruchů a zvuků skutečnosti... Kvalitní reportážní zpráva je svébytnou, formálně i
obsahově

uzavřenou jednotkou a jakýkoli zásah do její struktury narušuje její

informační nasycenost, autonomii a jedinečné postavení ve skladbě zpravodajského
pořadu". 2

Reportážní

zpráva

je

tedy

nejkvalitněji

zpracovaným

a

možná

i

nej náročnějším druhem televizní zprávy.

1.1.1

C o j e „koláž", co je „příběh"

Z tohoto rozdělení je patrné, co si představit pod „zprávou jako koláž" a „zprávou jako
příběh". Jako koláž lze označit zprávu kombinovanou, jako příběh zprávu reportážní. Ty
lze do jisté míry postavit do protikladu - například tím, že zprávu kombinovanou lze
mnohdy bez změny smyslu zkrátit, protože je „poskládána" z několika autonomních
částí. Naproti tomu zpráva reportážní tvoří celek (nebo by alespoň měla), do kterého lze
jen těžko zasáhnout.
Zpráva kombinovaná stojí především na faktech a informacích, obrazovou
složku využívá pro ilustraci a nepřikládá jí takový význam jako komentáři. Jde
především o politické či ekonomické zprávy, ve kterých potřebuje redaktor sdělit co
nejvíce informací a faktů v dané stopáži příspěvku.

2

Osvaldová a kol., 2001, s. 85
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Naproti tomu zpráva reportážní využívá všech dostupných metod a prvků, které
lze v televizním zpravodajství pro vytvoření příspěvku použít. Obraz a zvuk jsou
v dokonalém souladu, při odpovědi na základní žurnalistické otázky (co, kdo, kdy, kde,
jak, proč) se vzájemně doplňují, přičemž na tyto otázky nemusí odpovídat současně.
Taková stavba zprávy využívá především tři kompozice - chronologickou (fakta jsou
řazena v časovém sledu), logickou (podle významu) či dynamickou (podle zajímavosti
faktů) 3 . Reportážní zpráva bývá vystavěna zejména kompozicí kruhovou.

1.1.2

J e důležitější obraz nebo zvuk?

Televize funguje na audiovizuálním principu, to znamená, že přenáší obraz a zvuk.
Tomu musí být přizpůsobeny i principy při vytváření obsahů, které televize vysílá ke
svým příjemcům. Zvuk i obraz musí být ve shodě a nesmí se navzájem rušit. Platí ale
princip, že to, co je vidět, musí být i slyšet, ale to, co je slyšet, vidět být nemusí. Je to
logické, protože pokud vidíme vojáka, jak střílí ze samopalu, musíme i střelbu slyšel.
Jinak by záběr působil velice divně a diváka by zmátl. Pokud ale slyšíme střelbu,
nemusíme vidět vojáka, který právě tiskne spoušť své zbraně. Onen zvuk střelby
v záběru pouze dokresluje atmosféru bojiště.
Jan Kučera 4 tvrdí, že televize je minimalizace skutečnosti, protože přenáší obraz
reality pouze na zmenšenou obrazovku. Naproti tomu film promítaný v kině je
zvětšením reality (otázka je, jak by se na své tvrzení Kučera díval dnes, kdy má celá
řada lidí v obývacím pokoji plazmovou televizi s úhlopříčkou, o jaké se tehdy nikomu
ani nesnilo - Kučera knihu psal od roku 1973). Kučera svou teorii rozvíjí dál - jestliže je
obraz podroben miniaturizaci a zvuk a ruchy jsou reálné, převládá tedy zvuk nad
obrazem.
To ale naráží na tvrzení psychologů, že pět šestin pozornosti diváka tvoří obraz.
Ovšem pokud podle Kučery vypneme u televize zvuk, pouze z obrazu nepochopíme, o
co jde, co nám televize ukazuje. Pokud necháme puštěný pouze zvuk, pochopíme i bez
obrazu smysl sdělení.
To se mnohdy projevuje v případě kombinované zprávy, kde převládá složka
verbální nad složkou obrazovou. Většina, ne-li všechno sdělení je koncentrováno

3

Koščo, 1984, s. 42

4

Kučera, 1977, s. 21
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v komentáři a výpovědích osob, obraz je tam jaksi navíc. Stále se opakují ty samé
záběry, které redaktor našel v archivu, a pro diváka nemají žádnou přidanou hodnotu
k složce zvukové.
1 přesto jsou ale obraz a zvuk od sebe neoddělitelné, nelze vysílat pouze zvuk
nebo pouze obraz. „Každý televizně žurnalistický produkt, komunikát má audiovizuální
formu a divák ho vnímá v nerozložitelné vazbě obrazu a slova" 5 .
Když se ale podíváme na stránky ČT24, zjistíme, že nabízejí kromě možnosti
pustit si televizní kanál klasicky v podobě streamovaného videa také možnost vybrat
pouze přehrávání zvukové stopy („ČT24 jako rádio"). To dokazuje, že zvuk je bez
obrazu pochopitelný a může se bez něho obejít. Řada lidí má zpravodajský kanál navíc
puštěný jako zvukovou kulisu a obraz sleduje jen pokud je něco zaujme. V tomto
případě jde ale jen o službu na internetu, kterou si lze jinde než na internetu těžko
představit.

1.2 Typy televizní zprávy
V televizním zpravodajství se objevuje pouze omezené množství typů zpráv, které se
neustále opakují. Lze je rozdělit podle tematického zaměření nebo časového zakotvení.
Tematické zaměření zpráv je patrné především v tištěných médiích, kde jsou vytvářeny
tematické rubriky či „sešity" právě podle příslušnosti informace k určité tematické
skupině. To lze do jisté míry pozorovat i v televizním zpravodajství - například krátký
přehled zpráv ze zahraničí nebo z domova, ekonomické zpravodajství, sportovní
zpravodajství apod.

John Hartley zprávy rozdělil do následujících typů 6 :
•

politické události

•

ekonomické události

•

zahraniční události

•

domácí události

•

příležitostné události

•

sport

5

Koščo, 1984, s. 23

6

Hartley, J.: Understanding News. New York: Methuen, 1982 in Trampota, 2006, s. 29
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Jako politické události autor označuje takové, ve kterých figuruje vláda, parlament či
představitelé politické sféry. Ekonomické události se dotýkají pozadí soukromých
společností a členů jejich řízení. Zahraniční události zachycují vztahy vlád mezi
sebou, domácí události představují širokou škálu témat od konfliktů až po „lidsky
jímavé příběhy", příležitostné události přinášejí příběhy o neštěstích nebo životech
celebrit. T é m a sportovních zpráv popisuje svět profesionálního sportu.

Politické a ekonomické události jsou v České televizi (ale i v ostatních
celoplošných televizích) zpracovávány především formou kombinované zprávy. Důraz
je kladen na fakta a množství informací a údajů. Redaktoři mají pouze omezený prostor
pro sdělení všech důležitých informací, jejich vysvětlení či doplnění o souvislosti
z historie. Mnozí z nich mají často problém se do přiděleného prostoru vejít a jde tedy o
jakousi holou kostru, která postrádá souvislosti, podrobné a pochopitelné vysvětlení
celého problému.
Obrazové záběry bývají stále ty samé - z j e d n á n í poslanců, vlády apod. Objevuje
se velké množství výpovědí „kompetentních osob", ať už jde o osoby, které jsou
účastníky událostí, nebo o odborníky, jejichž úkolem je nestranné okomentování
události či přiblížení problému divákovi. Mnohdy pak jde stále o ty samé tváře, které se
na obrazovce osvědčily, redaktoři vědí, že se od nich dozvědí to, co potřebují do svých
příspěvků. To už je ale problém takzvaného gatekeepingu 7 , tedy přístupu do mediálních
obsahů.

7

Poprvé toto slovo použil americký sociolog David M. White, který zkoumal, které události mají vetší

šanci dostat se do zpráv, podle čeho se novináři při výbčru témat rozhodují. Pomyslného strážce brány,
který vpouští události dále ke zpracování, nazval slovem gatekeeper neboli vrátný. White si totiž
uvědomoval, že se novináři setkávají s velkým množstvím informací, které je potřeba roztřídit, a snažil se
přijít na to, jakým způsobem se novináři rozhodují, které události zpracují a které nikoliv.
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2. Příběh za každou cenu
I v politických a ekonomických příspěvcích se objevuje snaha nabourat stereotypy,
nezpracovávat tyto informace stále stejným způsobem, ale vnést do příspěvku prvky
příběhu. Proto se média snaží jednotlivá rozhodnutí vlády, parlamentu apod. vztahovat
na konkrétní lidi či rodiny. Například reformu veřejných financí Česká televize
prezentovala na příkladu dvou rodin, jak jich se dotkne zvýšení daní z přidané hodnoty
a naopak snížení daně z příjmu, kolik v konečném důsledku vydělají nebo prodělají.
„...šot

považujeme především

za žurnalistickou audiovizuální výpověď o

lidech.." 0 Lidé
jsou podle Košča v epicentru dění a je potřeba právě na ně klást důraz.
Každý příběh má stejně jako vypravěče i postavy, které v něm vystupují. Bez nich by
příběh nebyl. Podle ředitele zpravodajství České televize Zdeňka Šámala 4 by ale takový
příběh neměl být samoúčelný, měl by být ilustrací k předloženým faktům a divákovi tak
pomoci k lepšímu pochopení informací.
V dobách komunismu byl důraz kladen na kolektiv, např. zaměstnance určitého
úspěšného podniku, kteří byli dáváni za vzor ostatním. Důraz na jednotlivce a na snahu
personifikovat

nebyl

tak

silný"1.

„To

lze

vnímat jako

protipól

kapitalistický

11

individualismus / komunistický kolektivismus" .
Ovšem někteří teoretici tvrdí, že se bulvarizace projevuje právě nárůstem
personalizace

zpravodajských

příběhů

a

zdůrazňováním

příběhu

konkrétního

jednotlivce. Současný trend je ale takový, že se příběh do příspěvků vkládá mnohdy za
každou cenu. To může vést i ke sporům uvnitř redakce. Například „při editorově snaze
prosazovat co nej atraktivnější zpracování příběhu, zatímco redaktor prosazuje větší
12
v
informační věrohodnost"
.
Mnozí novináři považují personifikaci příběhů za nástroj, jak zvýšit zájem u
svých recipientů a zatraktivnit zpracovávané téma. „...noviny se potřebují prodávat,
televize potřebuje mít hodně diváků už kvůli reklamám a tak dále, takže potřebují, aby
lidi měli pocit, že tam o ně také jde, že to není jen ta virtuální realita... Obecně životy
většiny lidí jsou poměrně obyčejné, opakující se děje, které prostě nemají jakoby žádné

8

Koščo, 1984, s. 49

9

Zdroj: archiv autora, 16. 5. 2007

10

Trampota, 2006, s. 27

" Tamtéž
12

Trampota, 2006, s. 45

16

východisko. Když se potom vidíte v těch novinách, tak si říkáte, to jsem já. podívejte se.
Můžete to ukázat a najednou ten život vypadá úplně jinak. Ti lidé říkají, co já budu
dělat, obrátí se na média a nacházejí jakési východisko. Sice to nebude potrestáno, sice
to nebude odsouzeno, vyřešeno, ale bude to zveřejněno, a to je možná ještě víc." 13
Je tedy otázka, zda považovat personifikaci za bulvární či ne. Každopádně média
se snaží využívat co nejvíce nové a neotřelé metody, aby nabouraly stávající stereotypy,
které se mnohdy využívají - ať už pro nedostatek času nebo proto, že jiné řešení
neumožňuje technické vybavení redakce. Zobrazení informace na určitém příkladu je
ale mnohdy pro diváka daleko pochopitelnější, než když je ponechána v obecné rovině.
„Je evidentní, že na zlomu tisíciletí dochází ke změnám ve zpravodajství na celém
světě, vznikají či se konstituují nové elity, které mají jiné potřeby. A my jako služba
veřejnosti

je

musíme

uspokojovat.

Bulvární

nejsou nikdy témata,

ale

způsob

zpracování." 1 4 .

2.1 Inscenace
Naproti tomu stojí postup, který často využívají komerční stanice. Určitou situaci
„zinscenují", znovu „přehrají". Například vyloupení banky pokryjí záběry, na kterých
figurant vchází do peněžního ústavu a předstírá loupežné přepadení. V České televizi je
inscenace vysloveně zakázána. „Obrazové složce nelze v žádném případě

přisuzovat

jen pomocnou ilustrativní roli. Na druhé straně je nepřípustné stylizovat a inscenovat
situace... Obrazová ilustrace příspěvku nesmí být samoúčelná, nemůže zobrazovat
situace, které nenastaly..." 15 . Ze zpravodajství se v takovém případě stává dramatická
tvorba. Redaktoři netočí zprávy, ale „Jilmy na základě skutečné události".
Další možností, jak takovou situaci pokrýt, je vytvoření grafiky. Komerční
stanice často používají jakýsi komiks, ve kterém účinkují kreslené

postavičky

promlouvající pomocí „bublin". Aby byl zachován audiovizuální princip televize,
jednotlivé „dialogy" ještě přečte redaktor. Takový postup na jednu stranu dokazuje
neschopnost televize pokrýt událost obrazovým materiálem přímo z místa, na druhou

13

Martin Fendrych, komentátor časopisu Týden in Média a svět. ČT24, 19. 11.2006

14

Zdeněk Šámal, ředitel zpravodajství ČT in Hvížďala, K.Hrozí ČT informační přesycenost?. Euro,

12. 3. 2007, roč. 8, č. 12, s. 90
15

Opatření ředitele zpravodajství ČT, 2003, s. 10
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stranu využívá současné možnosti, které má televizní zpravodajství k dispozici.

2.2 Pseudoudálost
Specifickým typem událostí jsou takzvané pseudoudálosti. Jde zejména o tiskové
konference, tedy o události, které někdo předem naplánoval a jejich čas a místo konání
přizpůsobil tak, aby vyhovoval médiím. Jde přeci o to, aby přišlo co nejvíce novinářů a
událost se tak objevila v médiích co nejvíce.
Pseudoudálosti jsou médii silně využívány. Zejména kvůli nedostatku času a
snaze snížit výrobní náklady spojené s produkcí zpráv16. Pseudoudálosti jsou předem
avizovány, média tak mají možnost i s několikadenním předstihem naplánovat a naplnit
obsah svých zpravodajských produktů. To mnohdy vede k tomu, že neočekávané a
spontánní události jsou vytlačovány událostmi očekávanými, připravenými.
Informační servis ze strany subjektů, které o mediaci svých pseudoudálosti
usilují, j e velice vstřícný, novináři mají k dispozici tiskové zprávy zahrnující všechny
faktické údaje, zejména pak takové, které vyhovují právě pořádajícím subjektům.
Samotní novináři už nemusí informace nikde dohledávat a zpravodajství je de facto
spoluvytvářeno organizacemi stojícími mimo média.

16

Trampota, 2006, s. 34
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3. Kde se vzal příběh
Otázka zní, co to vlastně příběh je. Lidé zkoumající média nazývají jako příběh veškeré
obsahy, které informují o určité události - tedy veškeré zpravodajské příspěvky. Co ale
nazývat příběhem a co klasickou zprávou? Resp. není klasická zpráva také příběh?
Když vyjdeme z toho, že příběh musí mít určitý děj, můžeme tak nazvat veškeré
události, které děj obsahují. Záleží pak na tom, jakým způsobem redaktor takovou
událost převede do televizní řeči, zpravodajského příspěvku. Jestli se mu podaří do
příspěvku přenést právě i tento děj události, nebo vytvoří příspěvek, který danou událost
pouze stroze popisuje bez určitého zaujetí.
Zpočátku byly příspěvky zpracovávány stále stejnou metodou -

lineárně,

chronologicky. Mohla za to především technika, která byla těžkopádná, film, na který se
točilo, se musel nejdříve vyvolat a pak se mohlo do střižny. Proto bylo nejjednodušší a
časově nejméně náročné zprávu zpracovat chronologicky tak, jak se stala a jak také byla
zaznamenána na filmovém pásku.
Metody

výroby

příspěvků

vycházely

z postupů

v rozhlase

a

filmovém

zpravodajství, méně pak z tisku. Z tisku totiž čerpal už film a rozhlas při svém vzniku.

3.1 Vývoj televizního zpravodajství
Filmové

zpravodajství využívalo, stejně jako tisk ve svých začátcích,

lineární

chronologickou kompozici. Události byly seřazeny podle toho, jak se staly. Postupem
času ale tisk přešel na takzvanou kompozici obrácené pyramidy. Hlavním důvodem byla
nespolehlivost telegrafu, kdy se často stávalo, že dorazila pouze první část zprávy. Proto
se nejdůležitější údaje soustředily do pivního odstavce, který byl i jádrem zprávy. Méně
důležité informace následovaly v dalších odstavcích. To mělo i další výhodu. Zpráva se
dala rychle zkrátit - editor v případě potřeby umazával článek odzadu. Jelikož byly
nejdůležitější informace v úvodu zprávy, význam se nijak nezměnil.
Filmové zpravodajství se postupně od chronologické kompozice přesunulo ke
kompozici,

která

nebyla

pouze strohým záznamem

skutečnosti

v chronologické

posloupnosti, „...pod převahou umělecké produkce se dokumentární tvorba 17 naučila být

17

Kučera nazývá filmovou dokumentární tvorbou příspěvek, který lze chápat jako filmový zpravodajský

materiál ve smyslu příspěvku filmového týdeníku. „Dokumentární filmové či televizní dílo přesně

19

„dramatickou", to znamená stavbou díla a jeho výrazovým vybavením se vyrovnávat
v účinku na diváka filmu hranému. Vytvořila si svou gramatiku, syntaxi, lexiku i stavbu,
které se sice nepodobají gramatice, syntaxi, lexice i stavbě uměleckého filmu, avšak
jsou podřízeny požadavkům dokumentárnosti, svědectví o vnější, nelíčené realitě,
v mnoha případech i aktuálnosti..." 18 .
Televizní reportáž podle Kučery vychází z dokumentárního záznamu reality.
Přímý dokumentární záznam je podle něho mízou televizní reportáže. To dokládá i
definice reportážní metody snímání a záznamu skutečnosti, jak ji popsal Martin
Lokšík 1 4 :

„...vyznačuje se autenticitou, bezprostředností a univerzálností

obrazu,

dokumentární věcností a střízlivostí vizuálního výrazu. Volba výrazových prostředků je
podřízena základnímu principu co nejvěrnější a nejpřesnější registrace jevu nebo
události

a

nesmí

vést

ke zkreslení

nebo deformaci

skutečnosti

ani

kjejímu

dvojznačnému výkladu. Převažují civilní záběry z úrovně lidských očí, nasvícení scény
odpovídá přirozenému směru světla a pouze podtrhuje realitu prostředí".
Televize ve svém počátku využívala postupy především filmového zpravodajství
a rozhlasu (také celá řada zaměstnanců přišla do televize právě od filmu a z rádia).
Postupem času si ale vytvořila své vlastní metody a formy zpracování zpravodajských
příspěvků. Jednotlivé druhy televizních zpráv sice kopírují druhy zpráv rozhlasových,
zpracováním se ale liší, což je logicky dáno rozdílnými možnostmi televize a rozhlasu.
Televize se od filmu a rozhlasu musela nějak odlišit, musela začít přinášet něco jiného.
v
•
• •
/ ->0
„Člověk jde za divadlem, za kinem. Nejde však za televizí. Televize jde za ním"" . To
znamená, že televize svým divákům nabízí určité produkty a je právě na divácích, jestli
se nechají zlákat či ne. Proto musela najít určitou vlastní podobu, kterou by se od
rozhlasu a filmu odlišila.
Z

filmového

zpravodajství

převzala

zejména

postupy

sběru

obrazového

materiálu a střihové skladby. Rozdíl je v tom, že filmový týdeník zařazoval zpravidla
události,

které

byly ukončené. Autor tudíž věděl, jak dopadnou. V televizním

zpravodajství to tak mnohdy neplatí a příspěvky se dokončují těsně před vysíláním, kdy

znamená dílo natočené dokumentárním způsobem, tj. přímým obrazovým i zvukovým záznamem vnější,
objektivně existující reality" (Kučera, 1977, s. 82). Staví ho do protikladu k publicistice.
18

Kučera, 1977, s. 80
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Osvaldová a kol., 2001, s. 78
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Kučera, 1977, s. 38

20

ještě není znám konečný výsledek, jak událost dopadla. Ovšem výhoda televizního
zpravodajství oproti filmovému spočívá vtom, že lze informace snadno doplnit,
aktualizovat či opravit, a to například formou čtené zprávy zařazené po příspěvku.
Moderátor zpravodajské relace uvede informace na pravou míru či doplní nejnovější
zjištění. To pochopitelně ve filmovém zpravodajství možné nebylo. Na druhou stranu
mělo zase tu výhodu, že nemuselo být na rozdíl od televize tak aktuální a mělo na
zpracování příspěvků více času.
Ryze televizní postupy se vytvářely s tím, jak postupoval technologický pokrok
především v oblasti snímací, záznamové a přenosové techniky. Kamery byly stále
menší, postupně umožňovaly zaznamenat zvuk i obraz na jeden nosič. Opravdovým
průlomem v práci televizního redaktora byl příchod magnetického pásku, který nahradil
pásek filmový. Nebylo tak nutné nejprve materiál vyvolat a pak teprve zpracovávat.
Televize se oprostila od těžkopádnosti filmové techniky a stala se tak pohotovější a
rychlejší.
Televize „..byla hned od svého počátku přijímána veřejností jako usvědčující
doklad vnější skutečnosti. Diváci ji považují - ať právem či neprávem - za přímý
záznam existující reality, záznam „bez zrady a klamu", za svědka, který „byl při tom",
za korunního svědka, který se nejen snaží věrně „obtisknout" skutečnost, nýbrž který
ani nemůže nic jiného než ji věrně zaznamenat" 21 . Diváci v počátcích televize vkládali
do jejího zpravodajství až přehnaně velkou důvěru - i když důvěru lidé vkládají do
médií obecně. Když se něco objevilo v novinách, televizi či v rozhlase, tak to přeci musí
být pravda. To j e alespoň názor mnohých konzumentů mediálních obsahů.

3.2 Televizní příběh jako drama
Jestliže se dokumentární tvorba naučila být dramatickou, měla by tedy obsahovat prvky
dramatu - tak, jak ho rozdělil Aristotelés. „Zatímco Aristotelés ve své Poetice hovoří o
začátku, prostředcích a konci, klasicisté v čele s Jeanem Racinem rozdělili drama do
pěti částí a toto dělení je dodnes zcela mylně Aristotelovi přičítáno"". Prvky dramatu
ale může obsahovat jen zpracování takové události, která má děj. V událostech bez děje
budeme jen těžko hledat kolizi či krizi. Nenajdeme je ani ve zprávě o takové události.

21

Kučera, 1977, s. 80

22

Novotný, 2007, s. 34

21

Třeba zdražení benzinu asi těžko redaktor zpracuje jako drama.

3.2.1 Části dramatu
Rozdělit reportáž na začátek, prostředek a konec by bylo velice jednoduché.
Rozdělit bychom tak mohli každou televizní zprávu. Jak je to ale s pěti částmi

-

expozicí, kolizí, krizí, peripetií a katastrofou? Najdeme tyto části v televizní reportáži?
Začněme postupně 2 3 :
Expozice -

„úvodní část díla s vylíčením poměrů, v nichž děj vyrůstá".

Seznamuje diváka s hlavními postavami a prostředím, ve kterém se děj odehrává.
Expozici

bezpochyby v reportáži najdeme. O hlavních postavách a prostředí se

dozvídáme z obrazu i zvuku (komentáře). Z celkových záběrů můžeme dostatečně
usoudit, kde se příběh, který nám reportáž vypráví, odehrává, zda jde o město, vesnici,
chudinskou čtvrť či luxusní část velkoměsta. O postavách se toho také na první pohled
mnoho dozvíme - podle toho, jak jsou oblečené, jak se tváří, jakým způsobem mluví
(sebevědomě či zaraženě, vystrašeně).
Kolize - „část děje, v níž dochází ke střetu protikladných sil". Bez kolize by se
většina reportáží neobešla. Ať už jde o střety politiků, sousedů, učitelů a žáků či
zaměstnanců a zaměstnavatelů. Samozřejmě ne u každé reportáže na kolizi narazíme.
Těžko si ji lze představit například u příspěvku o výstavě známek. Je ale otázka, do jaké
míry j e příspěvek o výstavě známek reportáží.
1 tam lze ale využít některé postupy k tomu, aby výstava známek nebyla pouze
nudnou pozvánkou na akci, ale aby zaujala i diváky, kteří se o známky nezajímají.
Příspěvek může redaktor postavit na osudu konkrétního exempláře, kdo byli jeho
majitelé, jak se dostal až na výstavu apod. Jde tedy o to zaměřit se na konkrétní příběh jak se říká v anglosaské žurnalistice, najít „story". Je to jako u útoku na „dvojčata"
v New Yorku. Novináři se pak pídili po konkrétních osudech konkrétních lidí, kteří
v budovách buď zahynuli, nebo naopak měli to štěstí, že dokázali uniknout včas či díky
obrovské náhodě byli zrovna v dopravní zácpě a ne ve své kanceláři.
Jednou ze zásad rozhlasového zpravodajství je, že by zpráva měla obsahovat
prvky j a k o novost, zajímavost, závažnost apod., ale také střet zájmů a konflikt „dodává zprávě dramatické napětí a udržuje pozornost posluchačů. Konilikt je součást
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každodenního života..." 24 . Tuto tezi lze zajisté aplikovat i na zpravodajství televizní.
Stačí se podívat na zpravodajství televize Nova, které slaví příspěvky právě na konfliktu
a střetu zájmů. Takové zprávy v j e j í m zpravodajství převažují. Diváky to očividně
přitahuje. Dostatečné o tom vypovídají výsledky sledovanosti Televizních novin a
Událostí. Zatímco v sedmnáctém týdnu letošního roku byl nej vyšší rating Událostí 11.5
procenta, Televizní noviny dosáhly v ten samý den 29,5 procenta 25 .
Krize - „část děje, v níž vrcholí rozpor protikladných sil". Navazuje na kolizi,
střet se ještě více stupňuje. S tím se setkáme například při demonstracích, válečných
konfliktech apod.
Peripetie - „část děje, v níž dochází k neočekávanému obratu v osudu a jednání
hrdiny". Příkladem může být reportáž o zadržování rukojmích psychicky narušeným
člověkem. Ten po několika hodinách všechny zadržované propustí. Pak ale otočí zbraň
proti sobě a příběh končí. Tím jsem popsal i poslední část dramatu - katastrofu „tragické rozuzlení děje". V reportáži nemusí nutně příběh dopadnout katastroficky,
tragicky. Nejde nutně o drama se špatným koncem. Ovšem jedna ze zásad, vlastností,
podle kterých se dostávají zprávy do médií, je „negativita". Negativní zpráva má daleko
větší šanci objevit se v médiích než zpráva pozitivní. Například zprávy ze zemí třetího
světa jsou v drtivé většině případů výrazně negativní, jde především o letecká, důlní a
jiná neštěstí s velkým počtem obětí. Prakticky jiné informace z těchto zemí se do
českého zpravodajství vůbec nedostanou. Záleží také na tom, jestli je k dispozici
obrazový materiál či nikoliv.
Mnohdy se také samotné rozuzlení události, jednoznačný konec odkládá.
Jednotlivé zprávy tak na sebe každý den navazují a působí na diváka jako seriál. Nutí ho
dívat se každý den znovu na to či ono zpravodajství, protože už „zítra" se možná dozví,
jak to všechno dopadlo, co se událo nového.
Z rozdělení jednotlivých složek dramatu je zřejmé, že reportáž může být
zpracována jako dramatický příběh a může prvky dramatu obsahovat, a to i všechny
najednou. Záleží ale na samotné události. Jejím autorem není redaktor, ten je autorem
pouze „záznamu" této události. Vše je tedy na tom, jak redaktor převede událost do řeči
televizního zpravodajství. Je také zřejmé, že ne vždy musí reportáž obsahovat všechny
prvky dramatu. Kolize, krize a peripetie mohou být zastoupeny pouze jako jedna

24
25

Osvaldová a kol., 2001, s. 59
Jde o rating dospělí 15+ z 24. 4. 2007 - zdroj: www.ato.cz

23

prostřední složka příběhu. Záleží také na zvolené kompozici zprávy.

3.3 Kompozice televizní zprávy
V televizní

praxi

se používají především čtyři kompoziční postupy -

logická,

26

dynamická (akcentující), kruhová a chronologická .
Logická kompozice rozděluje zprávu na dvě části - studiový text, ve kterém
moderátor uvede všechny podstatné informace o události, a samotný příspěvek, který j e
mnohdy j e n jakýsi doplněk, protože všechno důležité už řekl moderátor ve studiu.
Dynamická

kompozice

se

vyznačuje

poutavým,

zajímavým

začátkem,

„vypíchnutím" nejpůsobivějšího momentu události. To hraničí až s bulvámostí či
senzačností.
Kruhová kompozice je definována jako dramatický příběh. „Zpráva je vystavěna
v uzavřeném dramatickém oblouku s jasnými konturami expozice, vlastního jádra a
vyvrcholení. Tato metoda nejlépe umožňuje pracovat s obrazovými a zvukovými
výrazovými prostředky, vybírat a řadit obrazová a zvuková fakta k sobě tak, aby měla
o

97

potřebnou dramatickou akceleraci a zároveň sílu zpravodajského působení" .
Kompozice chronologická se používá především ve sportovním zpravodajství,
kde j e potřeba zachovat časovou posloupnost například fotbalového utkání a zpravovat
0 jeho postupném vývoji tak, jak probíhalo. Ovšem i touto kompozicí lze zpracovat
dramatický příběh, pokud se tak sám o sobě odehrál. Zpráva pak pouze převypravuje
jednotlivé její části.
Pro příběh takový, jaký je popsán v předchozí kapitole, jsou tedy vhodné
kompozice kruhová, chronologická a dynamická. Logická kompozice je vhodná pro
zprávu kombinovanou a také se s ní u tohoto druhu zprávy setkáváme nejčastěji.
Říká se, že není zajímavá a nezajímavá zpráva, ale zajímavě či nezajímavě
zpracovaná. A právě výběr kompozice a postupu, jakým redaktor zprávu zpracuje, může
1 ze zdánlivě banální a nezajímavé události udělat příspěvek s velkým ohlasem u diváků.
Záleží ale n a prostoru, který byl redaktorovi přidělen, a na čase, který má na zpracování
příspěvku. Každý redaktor má jiné ustálené pracovní postupy. Ty jsou důležité při
nedostatku času, kdy je potřeba zprávu rychle zpracovat a odbavit.
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4. Stereotypy a rutiny
Je zřejmé, že velké množství událostí, které se každý den dějí, nemají média možnost
všechny zpracovat a informovat o nich své příjemce. Proto využívají řadu rutinních
postupů, podle kterých události do svých obsahů vybírají. Tyto postupy jim umožňují
vypořádat se s velkým množstvím informací, které se na ně každý den „sypou" ze všech
stran, a s omezeným množstvím času, který na přípravu a realizaci mají.
S postupem času, s vývojem technologií i s tím, jak se mění nároky a požadavky
diváků, posluchačů a čtenářů, mění se i postupy v médiích. Důraz se klade především na
rychlost, s jakou se sdělení předá divákům, a to i na úkor technické či obsahové kvality
příspěvku. Cas j e pravděpodobně nejvíce limitujícím prvkem při přípravě zpravodajství
a v poslední době je času stále méně. Počet lidí v televizním štábu se redukuje, redaktoři
zpracovávají za den i několik příspěvků, což se samozřejmě na jejich technické, ale i
obsahové

kvalitě

podepisuje" 8 .

Stále

častěji

se

například

využívají

telefonáty

s respondenty. Namísto toho, aby redaktor za dotyčným dojel a natočil rozhovor na
kameru, kvůli nedostatku času rozhovor natočí po telefonu a překryje ho grafikou.
Proces digitalizace podporuje vysílání zpráv v reálném čase. To vede k větší
míře chyb. Do zpráv se dostávají neověřené či chybné informace, chybí kontext a
souvislosti, zprávy jsou povrchní. Právě v této nové „digitální" době bude využívání
rutin stále silnější.

4.1 Příprava a zpracování příspěvku
Rutinní postupy se využívají ve všech fázích tvorby zpravodajských produktů. Nejprve
při výběru událostí, které se budou zpracovávat, pak při vyhledávání informací, při práci
se zdroji i při konečném zpracování zpráv 2 ''. Všechny tyto fáze jsou do jisté míry
ovlivněny jak mediální institucí, tak samotnými novináři.
Výsledná podoba příspěvku nezáleží jen na redaktorech, ale výrazně do ní
promlouvají i editoři či šéfredaktoři. Záleží tak na celé řadě lidí, kteří mohou do zpráv
byť nevědomky „vpašovat" své názory a postoje. Každý má totiž určité vzdělání,
představy či hodnoty, které se podílejí na jeho pohledu na svět a jednotlivé problémy. Je
to ale mediální instituce, která redaktory vybírá, zaměstnává a motivuje, aby pracovali
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pro ni vyhovujícím způsobem 30 .
Skutečnost je taková, že „zpravodajství prezentuje pohled na svět očima
heterosexuálního čtyřicátníka střední třídy" 31 . To znamená, že v médiích převládají lidé
s příslušností k určité, byť většinové skupině obyvatel. O ostatních informují jako o
menšinách, jako o skupinách lidí, do kterých nepatří. „Ve zpravodajských obsazích se to
může projevovat explicitním označením odlišnosti, zdůrazněním odlišujících atributů
nebo jejich prezentací jako základní vlastnosti aktéra" 32 . Vzniká tak rozdělení
společnosti na „my" a „oni" nebo to vede k mylným představám o určitých skupinách
obyvatel. V příspěvcích jsou někteří lidé prezentováni stále stejným způsobem, jsou
zasazeni do prostředí, které je pro ně typické.

4.1.1 V ý b ě r událostí
Při výběru událostí do zpravodajských obsahů se některé opomíjí, předem vyřazují,
protože se předpokládá, že diváka nezajímají. Je to způsobeno tím, že média musí
z velkého množství událostí vybrat jen zlomek z nich. Podle McQuaila"'3 existují dva
modely, podle kterých jsou zprávy vybírány:

Událost —• zpravodajská kritéria —> zpráva —»• zájem

U této posloupnosti je na prvním místě událost, která se nabízí médiu ke zpracování.
Média na ni aplikují „kritéria relativní významnosti pro svou veřejnost". Shromažďují
tak zprávy o vybraných událostech, na které diváci odpovídají či neodpovídají
pozorností a zájmem.

Zájem —> zpravodajská kritéria —> události -> zpráva

Druhý postup vychází z toho, že média už mají určité zkušenosti, vědí, co diváka
zaujme a co ne. Vybírají tedy události „za něho", informace, které ho zajímají a na které
se

chce

dívat.

„Tato
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přispívá k dosti
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stálému

a trvalému

souboru

zpravodajských kritérií, včetně organizačních a žánrových požadavků. Události jsou
uznány za hodné pozornosti pro zpravodajství pouze tehdy, vyhovuj í-l i těmto kritériím
výběru" 3 . „Násilné omezování divákova obzoru televizním záznamem je

nutné

kompenzovat jinými postupy - totiž postupy výběrovými a hodnotícími""15.
Kolikrát můžeme v redakcích slyšet ohlasy redaktorů na určitou událost - „to
dělat nebudeme, to přeci nikoho nezajímá". „Nikoho" je asi špatný výraz, protože
„někdo" se vždycky najde. Jde ale o to, že publikum zpravodajských produktů je
většinové a zpravodajství by také mělo požadavkům většiny vyhovovat. Média se proto
snaží i ty zprávy, které jsou určeny jen některým příjemcům, zpracovat tak, aby zaujaly i
ostatní, většinu. Když je událost zpracována formou příběhu, který má nějaký děj. určitě
zaujme i diváky, které by jinak nezaujala. To je postup, který využívají především
soukromé stanice. Ty se snaží od veřejnoprávní odlišit i jinak - na začátek svých
zpravodajských relací zpravidla zařazují jednu vlastní zprávu, kterou nikdo jiný nemá.
Tím se snaží odlišil od konkurence a mít své vlastní, originální zprávy. Když například
Česká televize vysílala jako první zprávu o střelbě na univerzitě v americké Virginii,
Nova začínala příspěvkem o obnovení vyšetřování vraždy podnikatele Mrázka, Prima
dokonce zařadila příspěvek o čtyřnohém kuřeti.
Rozdíl mezi stanicemi soukromými a stanicemi (stanicí) veřejné služby je
zřejmý. „Média veřejné služby při rozhodování o zařazení či nezařazení příspěvku do
vysílání

dávají výběrovým kritériím jinou váhu než média soukromá. Zatímco

soukromé televize „maximalizují" hodnotu zprávy zařazením co nejméně obvyklých
informací na úkor relevantních zpráv, editoři médií veřejné služby se soustředí na výběr
relevantních příspěvků" 36 . To je dáno především tím, že Česká televize více informuje o
dění v parlamentu a ve složkách státní zprávy než televize soukromé. „Z porovnání
tematické struktury Událostí a Televizních novin vyplývá, že relace TV Nova se častěji
zabývala oblastmi bezpečnosti a nehod, oproti tomu pořad ČT silněji akcentoval
'

• 37

záležitosti z kategorie státní správa a mezinárodní události"' .
Jelikož politické a ekonomické události jsou většinou zpracované formou
kombinované zprávy, protože samotné události neobsahují žádný příběh, pouze určité
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sdělení, j e zřejmé, že soukromé stanice mají při zařazování „příběhu" do zpravodajství
navrch. Vyhledávají události, které určitý „příběh", děj obsahují a proto se také jako
„příběh" dají zpracovat. Diváky pak nezaujme to, o čem zpráva pojednává, ale její
forma. McNair

takový postup označil jako „styl je důležitější než obsah". Prolíná se

tak zpravodajské dokumentární zaznamenání události s vyprávěcími postupy přejatými
z fikce.

4.1.2 Zpracování události
Média při zpracování události celou řadu informací zamlčí, ať už kvůli tomu, že je
berou za samozřejmě, nebo z důvodu nedostatku prostoru, který mají pro příspěvek
vymezený. U některých informacích se zase předpokládá, že jsou všeobecně známé, a
tudíž není nutné je divákovi znovu sdělovat.
Podle Kučery"19 tak nikdy není příspěvek odraz reality, ale jen jeho částí. Nestačí totiž,
že redaktor uvedl všechny údaje a fakta, které má k dispozici. Celou řadu informací a
zejména souvislosti do příspěvku nikdy nemůže začlenit. Odraz skutečnosti by byla
pouze kompletní mozaika, které nikdy nelze dosáhnout. „Redaktoři při převádění
vybrané události do zpravodajského příběhu, tedy takzvané narativizaci zprávy, vybírají,
které informace zahrnout do příběhu a které naopak opomenout. Každý zpravodajský
příběh musí být srozumitelný předpokládanému publiku a mít jasnou dějovou linku" 1 ".
Zprávy jsou často „příběhy o událostech", jsou jako příběhy sestaveny a mají
ustálenou

podobu.

„Zatímco

to, o čem zpravodajství pojednává, je

víceméně

inspirováno nějakými skutečnými událostmi, sám způsob zpracování o těchto dějích je
ovlivněn procesy a omezeními jako fikce"41. Podle Trampoty v každé kultuře existuje
celá řada typů příběhů a zpravodajství je jeden z nich. Vyprávění příběhů je pak
založeno na potlačení nepodstatných skutečností a výběru pouze důležitých informací.
Ale nejde jen o výběr informací, ale i o úmyslné stranění určité skupině obyvatel
či jedincům. „Zprávy v rámci mediálního systému určité země musejí do jisté míry
stranit ve smyslu reflexe základních hodnot a aktuálních sympatií populace, protože
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jinak by pro publikum zmizela důvěryhodnost média" 42 . Nejmarkantnejší je to v případě
válečných konfliktů. Problém objektivity lze také těžko aplikovat i na takzvané lidsky
jímavé příběhy, kde se média zpravidla zastávají slabších, i když není pravda zcela na
jejich straně.

4.1.3 Zahraniční zpravodajství
Zahraniční

zpravodajství je

specifické tím, že většinu

událostí

pokrývá

díky

zpravodajským agenturám. Přitom pohled lidí na ostatní země je do jisté míry dán tím,
jak o nich referují domácí média. Ve většině případů je to také jediný zdroj informací o
konkrétní zemi, její kultuře a společnosti. To může být právě kvůli využívání
agenturního zpravodajství značně zkreslené, protože agentury mohou mít úplně jiný
pohled na věc. Důležité je také to, že samotná informace projde „několika páry rukou a
očí",

než

se

dostane

k divákovi.

Nejprve

zpracuje

informaci

nějaký

místní

spolupracovník agentury a odešle ji. V agentuře někdo ještě zprávu upraví a zveřejní.
Takto upravenou zprávu pak dále přizpůsobí samotné médium, které ji pak vysílá ke
svým příjemcům. Je tedy velice pravděpodobné, že zpráva dorazí k obyčejným lidem
vně mediální organizace zkreslená, neúplná či zcela nepravdivá. Proto je užitečné,
pokud m á médium v určité oblasti svého zpravodaje, který přináší informace „z první
ruky".
V praxi to ale vypadá tak, že když už médium platí korespondenta v zahraničí,
snaží se ho také co nejvíce využít. Pokud se neděje nic důležitého či zajímavého,
reportér přesto musí odvádět určitou práci. Vytváří tak příspěvky i o takových
událostech, které by se jinak do zpravodajství nedostaly.
Interpretace zahraničního zpravodajství je také vždy dávána do hodnotového
rámce domácí kultury, který je prezentován jako daný a samozřejmý 43 . V mnoha
případech tak dochází ke „střetu ideologií", jednotlivých kultur, protože co se u nás
může jevit jako nenormální, v jiných zemích berou lidé jako samozřejmé.
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4.2 Problém stereotypů a rutin
Největším negativem využívání stereotypů a rutin je to, že se média stávají na jejich
využívání závislá a nejsou schopna adekvátně reagovat na náhlé, nepředvídatelné
události. Ze studie Končelíka a Trampoty 44 vyplývá, že „v televizních zpravodajských
relacích

dominují

plánované

události

a

komentáře

k nim

nad

událostmi

neočekávanými". Jednotlivé televize také pracují rozdílně s narativizací událostí do
zpravodajských obsahu. Nicméně se ukázalo, „že určité narativní formy se v televizním
zpravodajství objevují společně s určitými typy aktérů a objektů děje (i tématy) - a
dochází tedy k určité stereotypizaci výkladu světa".
Dochází tak k tomu, že se jednání médií stává předvídatelné a tudíž jsou snadno
ovlivnitelná ze strany zájmových skupin a PR agentur. Ty se naučí koncipovat
informace, které chtějí do médií protlačit, aby si jich novináři všimli a věnovali jim
pozornost. Zpravodajství se tak stává ovlivnitelné subjekty vně mediální organizace.
Dalším problémem využívání stereotypů je to, že některé skupiny obyvatel,
některé profese jsou zobrazovány stále stejným způsobem. Médiím ale v tomto případě
pomáhají ušetřit prostor. Diváci si dokáží sami některé informace, které jsou jim
předkládány, na základě těchto stereotypů přiřadit a spojit s jinými fakty, které už znají.
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5. Účinky na diváka
Správný televizní příspěvek by měl diváka zaujmout hned na začátku, aby u jeho
sledování zůstal. Proto by měl především v úvodu zapůsobit na jeho pozornost. Pokud
diváka získá v úvodu, je velká pravděpodobnost, že se na příspěvek bude dívat až do
konce. Proto je důležité, jaké informace redaktor umístí do expozice zprávy. Možná
ještě důležitější než začátek samotného příspěvku je studiový text, který diváka na jeho
sledování naláká.

5.1 Televizní niikrosvět
Podle K.učery"b je nutné, aby autor začaroval diváka do rozměru příspěvku, do jeho
mikrosvěta. „Nezdaří-li se televiznímu autorovi, aby se divák stal součástí mikrosvěta
televizní hry, aby její svět vnímal jako makrosvět, pak divák dešifruje pořad pouze jako
informace o něčem, o nějaké (více méně smyšlené) příhodě. Pořad je pro něho pouhou
zprávou z druhé ruky. V takovém případě divák zůstává vně díla."
Divák by měl být aktivizovaný, měl by nad tím, co mu autor sděluje, přemýšlet a
informace hodnotit 46 . Jelikož by se zpravodajství mělo hodnocení vyhnout a pouze
předkládat fakta bez názorů autora, je tento úkol na divákovi. Ten by měl při sledování
příspěvku spojovat předkládané informace se svými zkušenostmi a postoji a vytvořit si
svůj vlastní názor.
Podle Košča 47 má zpráva diváka aktivizovat, aby si ji druhý den přečetl
v novinách. Televizní příspěvek totiž nikdy nezahrne tolik informací, kolik se vejde
(nebo spíše může vejít) do novinového článku. Je tedy jakousi „flešovou zprávou", která
diváka odkáže na další informace.
„Zpravodajství v jakékoli televizi je ze své povahy jen velmi stručnou reflexí
složité reality a má dle mého soudu diváka, který má zájem, navést k hledání dalších
zdrojů informací. Nemůžete od něj očekávat detailní poznání. Člověk má být jen
nasměrován, aby věděl, co má druhý den hledat v novinách či ještě tentýž den na
48

internetu, případně v dalších specializovaných pořadech" .
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Ovšem takovéto nasměrování může vést k tomu, že divák přejde od televize
jinam. V posledních letech ubývá lidí, kteří si pustí večer Události, Televizní noviny či
f

49

1. zprávy' . To je možné přisuzovat tomu, že čím dál více lidí si zprávy přečte přes den
na internetu a už nemá potřebu je sledovat znovu v televizi. V práci či doma má dnes
internet téměř každý a může tak využít služeb internetových deníků či jiných portálů,
které přinášejí aktuální informace. Tam už během dne dostane ty informace, na které ho
de facto televizní zpravodajství odkazuje.

5.2 Interpretace
V každém sdělení, v každém mediálním obsahu jsou zakódovány určité informace. Je
ale rozdíl mezi tím, co autor do sdělení zakódoval, a tím, jak divák sdělení interpretuje.
Důležitější je, jak příjemce sdělované informace pochopí. Nikdo mu totiž nemůže
přikázat, jakým způsobem je má interpretovat. Záleží totiž na vzdělání, zkušenostech a
postojích každého příjemce takového obsahu. Každý ho potom dešifruje rozdílným
způsobem. Podle McNaira' 0 je také důležitá kvalita informací, která rozhoduje o tom,
jak bude žurnalistika chápána a jaké budou její účinky.
Oproti rozhlasu má televize výhodu toho, že působí hned na dva divákovi
smysly - sluch a zrak. To se ale může mnohdy stát nevýhodou, protože televize je ze
strany diváků lépe kontrolovatelná. Divák si může to, co slyší, zkontrolovat i svým
zrakem.

5.3 Proč se na zprávy díváme
Na televizní zprávy se každý dívá z jiného důvodu. Někoho zajímá, co se stalo nového,
někdo se chce pohádat s ostatními členy rodiny, protože každý má přeci ten zaručeně
správný názor na věc, někoho třeba zajímá pouze jedna zpráva, kvůli které si televizi
zapnul.
To, proč se na zpravodajství díváme, může ovlivňovat, jaké informace upoutají
naši pozornost, jak je budeme chápat a jak na nás budou působit. Záleží také na tom, co
49
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20,9 - 17,6 - 11,5. V případě Televizních novin byl share 33,1 - 30,4 - 29,5. Televizní deník, resp. I.
z p r á v y - 1 6 , 8 - 1 2 , 5 - 7 , 7 (share dospělí 15+ v procentech). Zdroj: www.radiotv.cz
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samotná média považují za důležité. Podle toho, jaký prostor události věnují, jakou
formou ji zpracují, ale i styl podání zprávy ovlivňuje to, jakou důležitost jim přiřadí
divák. Ten potom své zkušenosti a zážitky ze sledování televize sděluje ostatním, ať už
kamarádům, kolegům v práci či příbuzným. Informace se tak k lidem nedostávají pouze
z médií, ale i interpersonální komunikací. Dokonce informace o některých událostech se
lidé dozvídají pouze z interpersonální komunikace 51 . Teprve poté, podle vlastního zájmu
či nezájmu, se obracejí na média, aby získali další podrobnosti.
Rychlost, s jakou se informace šíří ve společnosti interpersonální komunikací, j e
závislá na tom, o jakou událost se jedná - je-li pozitivní či negativní. O výrazně
negativní události se lidé dozvědí daleko dříve než o události pozitivní". A to především
interpersonální komunikací.

5.4 Emoce
Dobrá a zajímavá zpráva se pozná podle toho, jak na diváka zapůsobila. Jestli sdělení,
které mu chtěla dát, divák opravdu přijal a uchoval ve své paměti. Událost, která je
sdělována jako výčet faktů a údajů, zajisté na diváka zapůsobí méně než událost, která
bude zpracována dramatickou formou, zapůsobí na divákovy emoce. Člověk si spíše
vybaví událost, kterou má spojenou s určitým emočním vzrušením, než „telefonní
seznam" faktických údajů. Už proto se snaží novináři například složité číselné údaje
zaokrouhlovat, přirovnávat k fotbalovým hřištím či počtu mercedesů, které si za určitou
sumu můžeme pořídit. V tomto ohledu by měla být zpráva co nejjednodušší, aby se
divák nemusel nad určitým sdělením pozastavit a přemýšlet, „co tím chtěl autor říct".
Každé takové pozastavení naruší divákovu pozornost, přijde o část sdělení a zprávu
nemusí zcela pochopit.
Sledování televize je navíc mnohdy součástí běžných domácích úkonů jako
žehlení či uklízení. Proto by měla zpráva diváka na svém začátku chytit a pustit až na
konci.
To j e rozdíl oproti kinu, kam člověk jde s tím, že chce zhlédnout nějaký film a
nic jiného při tom nedělá. U televize je neustále rušen a rozptylován. Divák má navíc
před televizní obraz,ovkou tu nevýhodu, že ji sleduje zpravidla sám či v malých
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sociálních skupinách jako je rodina či parta kamarádu''. V kinč jde o sledování
kolektivní a člověk se nechá snadno strhnout ostatními - směje se. když se smějí ostatní
apod. U televizní obrazovky záleží pouze na jeho vlastních emocích.
Nebezpečným může být to, že jsou jednotlivé typy zpráv zpracovávány stále
stejnými, rutinními způsoby. Například příspěvky o autonehodě vypadají na první
pohled stále stejně. Liší se jen počtem mrtvých a zraněných. Otázkou je, jestli to
nepovede k tomu, že divák za čas otupí a žádné emoce u něho takové zprávy vyvolávat
již nebudou,

protože je vidí každý den a stále stejně podané. Je to jako se

zpravodajstvím z Iráku. Když média informují o dalších desítkách mrtvých

po

sebevražedných útocích, lidé už na takové informace takřka nereagují, protože se staly
součástí každodenního zpravodajství. Diváci si pak řeknou, že nejde o nic nového,
protože podobné útoky jsou v Iráku běžné.
Trochu nadneseným příkladem může být i jeden z prvních filmů - Příjezd vlaku
bratrů Lumiěrů. Na lidi zapůsobil takovým způsobem, že začali utíkat z kinosálu. Báli
se totiž, že vlak vyjede ze zdi přímo na ně. Dnes už by takový ohlas zajisté neměl.
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6. Budoucnost
Televizní vysílání se neustále vyvíjí. Zpočátku se ve své realizaci podobalo filmovému
zpravodajství, točilo se na velké a těžké kamery, materiál se musel nejprve vyvolat, pak
se mohl sestříhat. S přechodem na magnetický záznam se od tohoto těžkopádného
způsobu výroby příspěvků televize oprostila. Ovšem digitalizace znamená naprostý
průlom. Štáby jsou ještě více mobilní, technologie umožňuje natočit i zpracovat
příspěvek přímo v místě dění události a jeho odeslání či odvysílání z toho samého místa.
Redukuje se počet lidí ve štábu, kdy na zprávě pracuje pouze redaktor s kameramanem.
Jednotliví redaktoři jsou vedeni k tomu, aby byli schopni zpracovat příspěvek
sami. Krajní variantou je až „videožurnalismus", kdy redaktor zprávu sám natočí i
•
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zpracuje' . V České televizi jsou redaktoři takto školeni, aby v případě potřeby zvládli
obsluhu kamery i střižny. „Kromě toho redaktoři, kteří se naučili takto s kamerou
pracovat, jsou potom iniciativnější ve smyslu, že si vybírají témata vhodná ke
zpracování malou kamerou. Nemyslím si ale, že to povede v budoucnu k nahrazení
profesionálních kameramanů a profesionálních střihačů. Ale už jenom to, že se redaktor
naučí při reportážích dívat očima kameramana, instruovat ho, prostě být aktivní, to
považuji za úspěch" 55 .
Na druhou stranu ale nové postupy a nové technologie znamenají více práce pro
jednotlivé redaktory. Zpracovávají mnohdy více příspěvků za den. To může vést k jejich
horší technické a obsahové kvalitě. Navíc jsou redaktoři pod větším tlakem (zejména
časovým), a to vytváření chyb jen posiluje.
Digitalizace přináší i další nevýhody. Posiluje totiž trend vysílání zpráv
v reálném čase, a to za každou cenu. Televizní stanice se pak honí za událostmi, aby
byly první, kdo je odvysílá a u koho je divák uvidí. Informace se snaží redaktoři
předávat ještě „žhavé", což přináší riziko chyb - redaktor nestačí informace ověřit,
nezasadí je do kontextu, jsou povrchní apod. Zpravodajství je pak celkově „klipovité",
složené z menších zpravodajských útvarů, snaží se do relací vtěsnat co nejvíce
informací. Stále častěji se setkáváme s živými vstupy, i když mnohdy jsou zcela
zbytečné.
„Já nevím, jak má být dlouhá reportáž, já tvrdím, že reportáž má být dlouhá tak,
jak zasluhuje. Je pravda, že televizní praxe se jak u nás, tak u kolegů ustálila na zhruba
54
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té minutě dvaceti. Někdy je to něco navíc, někdy je to něco míň. Ale jak dlouhá má být
reportáž, záleží od tématu a způsobu zpracování" 56 .
Na druhou stranu se ale zpravodajství vrací k žánrům, které z obrazovek
vymizely - například zpravodajský přenos či zpravodajský rozhovor se objevují ve větší
míře, a to především na zpravodajském kanálu ČT24, protože k tomu dává prostor. Tím
se zpestřuje nabídka, kterou divák dostává. Od Nového roku České televize rovněž
věnuje více prostoru hlavní zprávě, která je rozpracována do více reportáží.

6.1 Globalizace zpráv
Zpravodajství v jednotlivých zemích se v posledních letech stále více sbližuje, přejímají
se osvědčené

výrobní či technické postupy od jiných stanic. Zejména pak ze

zpravodajství stanic ve spojených státech - nejprve převezmou „nové nápady" britské
stanice, odtud se pak rozšíří do dalších zemí. „Internacionalizace médií vede k větší
homogenizaci čili ke „kulturní synchronizaci" 57 .
Podle McQuaila mají média v dnešním světě možnost distribuovat obsahy v
celosvětovém měřítku stejně snadno a rychle jako v okresu či státě. Toto období
globálního novinářství nastalo 1. června 1980. kdy začala vysílat americká stanice
CNN. Je tedy (téměř) stejně jednoduché předávat sdělení z celého světa v reálném čase.
Boří se tak časové a prostorové bariéry.
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1. Analýza Událostí České televize
V této části jsem se zaměřil na jeden týden pořadu „Události", konkrétně 23. - 29.
dubna 2007. Cílem bylo rozřadit příspěvky do tří skupin - koláž, příběh a koláž s prvky
příběhu - příspěvek, který v sobě soustředí názorný příklad k obecným faktům (viz
příklad rodiny k reformě veřejných financí). Samotné přiřazení příspěvků k těmto třem
skupinám bylo mnohdy obtížné, protože ne vždy lze jednoznačně určit, kam zprávu
zařadit. Nejprve jsem se snažil postupovat podle zpracování zpráv - zda se jedná o
kombinovanou

či reportážní zprávu. Ovšem nejen reportážní zpráva může být

zpracována jako příběh. Proto jsem vytvořil jednoduchý vzorec, podle kterého jsem
postupoval.

Ano
J e d é j h l a v n i linii

j>
^

, ,
Obsahuje zprava déj?

,

e

,

C í l e m je popsat stav,
nikoli způsob, j a k ý m ho
bylo dosaženo

Ano ^
Obsahuje prispévek
k o n k r é t n í 1p i i k i a d ?

P o p i s u j e s t a v či
. .
jeho změnu

PŘÍBĚH

KOLAZ S PRVKY
pŘjBEHU

KOLAZ

Ve vzorci vycházím z kapitoly 3 teoretické části - příběh by měl obsahovat děj. Ovšem i
některé příspěvky, které evidentně jako příběh zpracované nejsou, obsahují určitý
náznak děje - proto podmínka, že dějová linie musí být převažující. Například
v příspěvku o zatčení Radovana Krejčíře z 23. 4. můžeme narazit na jistý děj - policie
ho sledovala, zatkla a převezla do vězení. Cílem zprávy ale není popsat, jak k zatčení
došlo, ale sdělit samotný fakt, že je Krejčíř za mřížemi.
Po aplikování vzorce na jednotlivé příspěvky jsem došel k následujícím číslům:

Počet příspěvků

Koláž

Koláž s prvky příběhu

Příběh

35

9

17

Celkem j s e m sledoval 61 příspěvků - v úvahu jsem nebral zprávy z kultury, protože
představují specifický typ (například úmrtí Svatopluka Beneše či nová hra divadla
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Rokoko).
Za zmínku stojí zajisté to, že v úterý 24. dubna se v Událostech objevily pouze
samé příspěvky, které jsem zařadil do kategorie „koláž". To je způsobené tím, že se
zprávy zabývaly pouze politickými a ekonomickými tématy či soudními jednáními.
Z toho se vymyká jen poslední příspěvek Josefa Pazderky o přípravách na moskevské
mistrovství světa v hokeji. Jde ale o tečku za zprávami, která láká diváky na sportovní
zpravodajství, kde se dozví podrobnosti o přípravách českého týmu na mistrovství. I
tečku za zprávami je ale možné zpracovat jako příběh (jako příklad mohou sloužit
příběhy různých zvířat na konci Televizních novin), ovšem tady bych o příběhu
nemluvil.

1.1 Příklady příspěvků
Ke každé skupině jsem vybral několik příkladů, které jsou něčím zajímavé. Ať už
zpracováním či svým postavením ve struktuře Událostí. Všech sedm vydání událostí je
přiloženo na CD.

1.1.1 K o l á ž
Zatčení Radovana Krejčíře, 23. 4.
Jde o kombinovanou zprávu - studiový text prozrazuje vše podstatné a samotný
příspěvek jen doplňuje další fakta. Využívá dynamickou kompozici - na začátku se
ministr Langr chlubí zatčením Radovana Krejčíře. Trochu to připomíná dopadení
Saddáma Hussajna, kdy většina světových i domácích médií začínala památnou větou
Paula Bremera: „Ladies and gentlemen, we got him". Synchronem v úvodu začíná
příspěvek jen zřídka: „Zařadit v úvodu materiálu přímou řeč respondenta je možné jen v
v
• S8
přísně odůvodněných případech, daných výlučností sdělované skutečnosti" .
V tomto případě jde o jistý druh pseudoudálosti. Tiskovou konferenci, na které se
ministerstvo vnitra, resp. policie chlubí úspěchem a tvrdou prací, které zatčení Krejčíře
předcházely, uspořádalo právě ministerstvo. Novinářům poskytlo všechny informace
přímo na místě. V případě České televize pouze redaktorka doplnila historický kontext a
vyjádření ministra spravedlnosti a UOOZ.
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Zrušení komise pro Temelín, 26. 4.
lato „kolážová zpráva" začíná jakýmsi chronologickým příběhem o tom. jak celá
událost postupovala. Nejprve vláda zrušila komisi, pak se objevila závada na Temelínu a
hned ráno začali demonstrovat její odpůrci. Pak už příspěvek pokračuje jako klasická
kombinovaná zpráva. Názor střídá názor a událost je zabírána ze všech možných
pohledů.

Kauza Krejčíř, 26. 4.
Oproti zprávě ze dne 25. 4. nepřináší příspěvek příliš nového. Je tedy do Událostí
zařazen možná kvůli tomu, aby se co nejvíce využily náklady spojené s vycestováním
redaktora do zahraničí. Když už na místě je, odvede co nejvíce práce. Na druhou stranu
ale každá kauza, která lidi zajímá, přitahuje pozornost delší dobu. Když spadne letadlo,
okamžitě na to média reagují tím, že začnou zařazovat i zprávy o dalších, byť jen
malých závadách letadel.

1.1.2 K o l á ž s prvky příběhu
Stavba automobilky Hyundai, 25. 4.
Jde o kombinovanou zprávu, která v sobě soustředí jak informace o začínající stavbě
automobilky, tak navazující ekonomický pohled na vývoj investic v České republice.
Tyto dvě autonomní části spojuje „minipříběh" obyvatelky sousední vesnice, která se
kvůli továrně musí odstěhovat. To je příklad toho, že se redaktoři mnohdy snaží zařadit
do zprávy příběh za každou cenu, aby alespoň trochu rozmělnili nápor informací, které
na diváka směřují. V koláži je soustředěno velké množství informací do verbální složky,
nepomáhá si tolik obrazem, který dokáže řadu údajů říct za redaktora.

Berlínská konference o Kubě, 25. 4.
Po stručném uvedení moderátorem následuje poutavý začátek. V příspěvku se prolínají
dvě roviny - samotná konference s historií a současným děním na Kubě. Konkrétní
příklad pronásledovaného novináře, který přibližuje poměry na Kubě, slouží jako důkaz
a pro diváka je tak zpráva věrohodnější.
I přesto, že je příspěvek ve skupině „koláž", je to jiná koláž, než jaká je k vidění
například ve zprávách z parlamentu. Téměř všechny zahraniční příspěvky, ve kterých
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není zřejmý příběh, jsou zpracovány daleko zajímavěji než obdobné reportáže v rámci
Česka. Příčinu toho lze hledat na několika místech. Zahraniční zpravodajové jsou
zkušenými redaktory, kteří dokáží vyhledávat zajímavá témata a zajímavě je také
zpracovat. Navíc nejsou, pokud nejde o zásadní událost, tolik časově omezeni.

Kostní dřeň, 28. 4.
Zpráva postupuje od příběhu konkrétních osob k obecným informacím o transplantaci
kostní dřeně. Příběh v úvodu je velice poutavý a emotivní a na diváky jistě zapůsobil.
V porovnání s „minipříběhem" v příspěvku o stavbě automobilky Hyundai se zdá, jako
by do této kategorie ani nepatřil. Od dvou konkrétních lidí se zde celý příspěvek odvíjí.
U stavby automobilky Hyundai slouží příklad obyvatelky obce spíše jako „oslí můstek",
kterým se zpráva přehoupne do své ekonomické části.

1.1.3 Příběh
Francie - volba prezidenta, 23. 4.
Tento příspěvek je zpracován formou reportážní zprávy, kdy moderátor ve studiu pouze
uvede základní informace a příspěvek pak vypráví o osudech tří kandidátů na
prezidenta. Tři linie příběhu se v závěru spojují v jednu. Nechybí ani střet tří táborů
příznivců jednotlivých kandidátů, byť jen názorový. Výpovědi lidí z davu jsou velice
efektivní, zvláště se spojením okolního prostředí - rušného shromáždění. V závěru
příspěvek odkazuje na další dění, navnazuje diváky, aby se dívali i příště, protože by
mohlo dojít i k fyzickému střetu všech táborů. Zároveň se také dozvíme, kdo
z kandidátů se nakonec dostane do prezidentského paláce.

Bomba v Brně, 23. 4.
Nejde o zprávu reportážní, ale o zprávu klasickou - pokud tedy bereme v úvahu definici
reportážní zprávy. Dynamická kompozice staví na úvod událost, která k celému případu
vedla - nález kufříku s bombou. Přítomný čas, který redaktorka užívá, působí naléhavěji
a vtahuje diváka do děje. Následuje chronologicky řazený příběh cesty kufříku z nádraží
až na magistrát a muže, který bombu pravděpodobně sestrojil.
Zpráva začíná kolizí, pak teprve následuje expozice. Ke katastroíě nedošlo,
protože kufřík nevybouchnul. Kdyby k výbuchu došlo, zajisté by měla zpráva i tuto část
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dramatu. Ovšem v tomto případě už jde o jakési ohlédnutí za událostí, ke které došlo
dříve, a nyní jsou k dispozici nová zjištění.

Kauza Krejčíř, 25. 4.
Reportážní zpráva, která obsahuje expozici - Krejčíř přijíždí do Jihoafrické republiky,
kolizi - zatýká ho místní policie a putuje do vězení, a peripetii - advokát mu vyjednává
lepší podmínky. Stand-upem redaktora by mohl příspěvek skončit, pokračuje ale dále.
V této části nastiňuje, jak bude celá kauza pokračovat. Za zmínku stojí také to, že si
redaktor svůj příspěvek uvedl sám v živém vstupu, ve kterém pokračoval i po jeho
skončení. Podobný postup využívají především americké a britské televizní stanice, kdy
redaktor v živém vstupu přebírá roli moderátora a příspěvky sám uvádí.

Pohřeb Borise Jelcina 25. 4.
U tohoto příspěvku se ve studiovém textu soustředí informace, které by jinak redaktor
musel říct v komentáři, ale neukázal by je v obraze. Tím se vyhnul tomu, aby byla
zpráva nezajímavá a působila jako koláž. Informace, které nemohl ukázat, přenechal
moderátorovi, a sám pak vystavěl příspěvek podle sebe. Využil ktomu kruhovou
kompozici. Začíná na pohřbu a pokračuje příběhem obyčejného Rusa, který oponuje
předchozím vyjádřením politiků. Pak se vrací zpět k pohřbu, kde příspěvek končí.
Redaktor mohl zprávu zpracoval jako mozaiku údajů a vyjádření politiků. Příběh
obyčejného člověka mu ale dodává dynamiku a zpestřuje ho.
V tomto případě jsem váhal, kam příspěvek zařadit - jestli ho označit jako
příběh nebo jako koláž s prvkem příběhu. Příklad Rusa by se dal považovat za
konkretizaci obecného. Ovšem redaktor ho pouze využil k tomu, aby se posunul ve
výkladu životních osudů Borise Jelcina, proto jsem ho nakonec označil jako příběh.

Hořící autobus na D l , 26. 4.
V příspěvku můžeme pozorovat jasné prvky dramatu - expozice uvádí do děje,
následuje kolize či přímo krize. Přímí účastníci nehody velice dramaticky vyprávějí své
zážitky. Po vyjádření majitele firmy přichází stand-up redaktora, který je v příspěvku
tak trochu navíc. Má jen doložit to, že redaktor byl skutečně na místě události. Ovšem
nejde o redaktora, který příspěvek zpracoval, což může působit zmatečně. Navíc
komentář ve stand-upu vrací celý příspěvek opět na začátek a nikam ho neposouvá.
Až tady se dozvídáme, jak celý příběh dopadl - že se nikomu nic nestalo, pouze
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jedna žena se lehce zranila. To by se dalo označit za peripetii - žena v pořádku
vystoupila, ale při odchodu z dálnice se poranila. Až na benzínové stanici jí zranění
ošetřili a přijel náhradní autobus. Tady příběh končí. Redaktor ještě připojil příklad
z minulosti a příběh zobecnil vyjádřením experta, jak se zachovat v případě požáru
autobusu.
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Závěr
Práce

zajisté jednoznačně

neodpověděla na otázku, co považovat v televizním

zpravodajství za příběh a co nikoliv. Ona odpověď ani není možná, protože názory na
to, co j e jednoznačný příběh a co za koláž, kde je ona pomyslná hranice, se liší. Každý
má na tuto otázku jinou odpověď, každý vnímá rozdíl mezi koláží a příběhem jinak.
Hranice mezi nimi pale není zřetelná a jasná. Na jednom se ale zajisté shodnou všichni každý příběh musí mít nějaký děj.
Pokud beru v úvahu postup, podle kterého jsem příspěvky rozřazoval, je
jednoznačné, že koláž ve zpravodajství České televize převažuje. A to i tehdy, pokud
považujeme za příběh i koláž s prvky příběhu. Stále je poměr 35:26 ve prospěch koláže.
Je to dáno tím, že velké množství příspěvků popisuje dění v parlamentu nebo přináší
ekonomické informace. Tam lze příběh vytvářel jen těžko.
Vezmeme-li v úvahu definice druhů zpráv a jednotlivých kompozičních postupů,
jak jsou popsány v této práci, nejideálnější zprávou zpracovanou jako příběh by byla
reportážní zpráva vystavěná kruhovou kompozicí. Ovšem nejen reportážní zpráva může
být zpracována jako příběh. Příkladem je příspěvek o bombě na brněnském magistrátu.
Závěry analytické části pak mohou být poněkud zjednodušující. Cílem práce ale
není jednoznačně rozlišil oba dva typy zpravodajských příspěvků. Řada teoretických
prací nepřinesla nebo ani neměla za cíl přinést jednoznačné řešení popisovaného
problému, ale spíše vyvolat debatu na určité téma. Ona debata na téma zpracovávané
v této práci by pak zajisté znamenala směsici rozdílných názorů a postupů, jakými daný
problém řešit.
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Resume
This work deals with news processed as a collage - commentary is dominant and visual
part is only an illustration - and processed as a story. It has two parts - theoretic and
analytic part.
In the theoretic part I divide news in types and sorts according to its structure
and its thematic sight. Next chapter tries to respond on a question, what story in
television news is. Then chapter about stereotype and routines follows. It has important
position in my work, because stereotype and routines often affect a final form of
television news. Next chapter deals with effect on viewers. A story has stronger effect
on viewers then collage, because it is more emotional and for viewers more interesting.
Moreover, news is a product for majority and information for a small part of viewers
should be interesting even for others.
Analytic part researches one week of program Udalosti and divides news into
three parts - collage, collage with elements of story and story. Conclusion is that collage
is the most frequent type of news in the Czech Television. The reason could be that the
Czech Television processed much news from parliament and economic sector. A story in
those news is very rare.
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