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1. Úvod 
 
Televizní zpravodajství je  pro masovou společnost nejdostupnější zdroj informací o událostech 

z domova i ze světa. A to i přes rostoucí význam internetu jako nejrychlejšího prostředku šíření 

a získávání zpráv, v jehož virtuálním světě informace a dezinformace dokonce vznikají. Na 

základě detailního seznámení s tvorbou zpravodajství bude tato práce věnována analýze 

současných trendů tvorby zpravodajských reportáží a popisu jejich vlivu na masové publikum. 

S pomocí kritických teorií postmoderní mediální společnosti následně analyzuji aspekty, které 

klasické teorie médií neřeší. 

Televizní zpravodajské pořady zůstávají základním zdrojem informací . Hlavním argumentem 

je způsob distribuce informací a snadnost jejich příjmu konečným příjemcem, kterému jsou 

předávány pomocí jednoduše ovladatelného a široce dostupného přístroje (televizní přijímač). 

Informace – zprávy jsou divákům předávány v ucelených pořadech, které respektují jisté 

zákonitosti pro jejich sestavování. Dnešní doba je érou přednastavených formátů v médiích, 

které strategicky působí na diváka a mají často přednost před obsahovou stránkou pořadu. 

Divák (konečný příjemce) při přijímání informace – zprávy využívá dva z pěti základních 

smyslů (sluch a zrak) , čímž získává ve srovnání s ostatními zpravodajskými médii (noviny, 

rozhlas) komplex informací, které se snaží co nejvíce přiblížit běžnému vnímání skutečnosti. 

Na jejím základě si pak vytváří divák svůj vlastní názor a na jeho základě následně zaujímá 

k dané události určitý postoj, který může ovlivňovat jeho budoucí chování. Pro masovou 

společnost (publikum) je tak zpravodajství ideologickým nástrojem, který v ní vyvolává jisté 

mediální účinky. Právě mediální účinky lze posuzovat z hlediska dvou pohledů: 

1. klasické teorie médií  

2. kritické teorie médií  

 

Televizní zpravodajství, jakožto nejmocnější médium, musí splňovat jisté podmínky. Televizní 

vysílání je v České republice upraveno zákonem a etickými kodexy jednotlivých televizních 

stanic. Na našem území působí tři televizní společnosti (Česká televize – ČT1, CET 21 spol. 

s.r.o. (provozovatel TV Nova), FTV PRIMA, s.r.o.), které vysílají celoplošně a každý den 

produkují ve večerním divácky nejsledovanějším čase („primetime“) nové zpravodajské 

pořady zaměřené na souhrn událostí. Jedním z hlavních ukazatelů úspěšnosti jednotlivých 

pořadů je jejich divácká sledovanost, a právě ta určuje směr způsobu tvorby pořadů. 

Televizní zpravodajství má své zaběhnuté procesy, jimž jsou výběr zpráv, jejich tvorba 

(zpracování) do formy reportáží a následné šíření přes informační sítě k masovému publiku. 
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V své diplomové práci jsem se rozhodla analyzovat a následně porovnat tyto procesy ve 

zpravodajství  (zejména tvorbu reportáže) v TV Nova a v České televizi. 

Ve shrnutí je cílem práce popsat strategie působení TV na publikum z hlediska tvorby a výběru 

zpráv, zjistit do jaké míry formáty zpravodajství určují mediální obsahy televizního 

zpravodajství a do jaké míry lze hovořit o manipulaci s příjemci. 

 

Struktura, cíle a metodika sběru dat diplomové práce 
 
Práce je z hlediska metodiky rozdělena do dvou základních celků:  

Teoretická část je zaměřena na analýzu problematiky vlivu televizních zpravodajských pořadů 

na publikum, vlivu zpravodajského formátu na obsah zpráv a definici požadavků na televizní 

zpravodajství, právní úpravu a etické kodexy. Východiskem přitom je literatura jednak k teorii 

médií a masové komunikace, jednak kritická teorie médií. 

Praktická část je věnována popisu a analýze tvorby zpravodajské reportáže v komerční (TV 

Nova) a veřejnoprávní televizi (ČT1) a jejich porovnání na základě konzultací s pracovníky 

zpravodajství České televize a TV Nova a osobní zkušenosti s výrobními procesy reportáží. 

 
Jako celek je diplomová práce rozdělena do pěti kapitol. 

1. kapitola Úvod charakterizuje strukturu, cíle a metodiku diplomové práce. 

Následující 2. kapitola s názvem Zpravodajství jako nástroj masové komunikace je rozdělena 

do tří částí. První část se zabývá proměnou moderní společnosti v masovou kulturu  a masovou 

komunikací. Druhá část se věnuje televizi, jako druhu masového média a definuje publikum  

s jeho potřebami a zájmy.  

 

Požadavky, které jsou kladeny společností na televizní zpravodajství řeší 3. kapitola. V jejím 

úvodu je definována zpráva a nastavení jejího diskurzu. Následně jsou popsány podmínky, 

které musí zpráva obsahovat (objektivita, aktuálnost, vyváženost atd.). Samostatnou část pak 

zaujímá subkapitola Právní úprava komerčního a veřejnoprávního televizního vysílání v ČR, 

tedy interpretace zákona o televizním a rozhlasovém vysílání. Následuje rozbor etických 

kodexů TV Nova a České televize, jejichž analýzou z hlediska tvorby zpravodajských pořadů 

se zabývá v praktické části diplomové práce. 

 

Další, tedy 4. kapitola se dá označit za praktickou část diplomové práce. V první části se 

zabývá dnešními trendy při výběru zpráv do hlavních zpravodajských pořadů  
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(tzv. gatekeeping). Druhá část je věnována analýze jednotlivých procesů tvorby zpravodajské 

reportáže v TV Nova (komerční tv) a v České televizi – ČT1 (veřejnoprávní tv), které jsou 

následně porovnány a hodnoceny. Třetí část kapitoly popisuje systémy šíření zpráv pomocí 

informačních sítí v globalizovaném světě a poukazuje na rizika spojená se vznikem 

dezinformací a dalších negativních důsledků distribuce zpráv. 

 

Poslední 5. kapitola se věnuje mediálním účinkům z hlediska kritické teorie médií. Popisuje 

zpravodajství jako ideologický nástroj, jehož mediální účinky společnost ovlivňují a manipulují 

s ní. Pojmy „manipulace“ či zkreslování reality, „ideologie“ a  „mýty“ v televizní produkci se 

určitých podobách sice objevují i v klasické teorii médií (v rámci analýz publika, obsahové 

analýzy apod.), zabývají se ovšem spíš konkrétními projevy fenoménů, pro které chybí 

výkladový rámec. Kritická teorie médií vychází z redefinice nereflektovaných předpokladů 

teorie médií - reprezentace, vztah subjekt-objekt, realita, fikce, ale např. i médium a nabízí 

teoretické modely a pojmy jako simulace, hyperrealita, technický obraz, dromokracie apod.. 

 

Závěr diplomové práce nastíní možnosti dalšího vývoje v tvorbě televizního zpravodajství. 

 

2. Televizní zpravodajství jako nástroj masové komunikace 
 
 

Informování o významných událostech je jedním z nejstarších projevů společenského života. 

Už ve starověku bylo s výkonem moci spojeno zajistit si přísun informací a posel jako prototyp 

zpravodaje přežil až do moderní doby. Dnes je zpravodajství samostatným odvětvím 

zpravodajské práce a také základem každé demokratické společnosti. Ve své diplomové práci 

se zaměřuji na zprávy produkované televizním médiem.  

 

Zprávy poskytují nejen fakta, ale také základní hodnoty, které lidé v globalizované společnosti 

sdílí. Jednotlivá fakta a detaily se sice každý den mění, ale rámec do kterého jsou zasazeny 

(symbolický systém) přetrvává. Zpravodajství tak ve společnosti kromě informování plní také 

funkci opakování a reprezentování toho, co je ve společnosti důležité a co je z hlediska 

společenských norem správné či špatné. Proto je zásadní výpovědí o tom, jak lidé smýšleli 

v minulosti, a čím se jejich hodnoty a postoje liší od dnešních priorit členů společnosti. 

Televize se snaží šířit informace, které lidé chtějí, potřebují a které by měli znát. Tvarují tak 

divácké názory a postoje pomocí vhodných formátů, jimiž informace zprostředkovávají. 
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Z výzkumu zpravodajských obsahů jednotlivých televizních médií tak můžeme vyvozovat, jaké 

hodnoty ctí a jaké etické a profesní normy jsou v nich uplatňovány.  

 

Televizní zpravodajství je dnes pro společnost nejvlivnějším médiem, a tak se těší výzkumu 

z oblastí komunikace, sociologie, psychologie, politologie, kulturologie a dalších 

společenských věd. V mnoha případech se zpravodajství stává jediným zdrojem informací 

o jevech a událostech, se kterými nemají publika možnost bezprostředního kontaktu. Příjemci 

zpráv jsou tak často závislí na způsobu zpracování události médii (viz. blíže kapitola 4). Právě 

proto periodicita televizního zpravodajství vytváří silný zájem diváků a televizní zprávy 

celoplošných stanic se dlouhodobě umisťují mezi nejsledovanější pořady. 

 

Zprávy v televizi, jako prostředek masové komunikace, zkoumá z různých pohledů Denis 

McQuail a nazývá přístupy mediálními teoriemi. Zajímavý je kulturální přístup, který 

zdůrazňuje působení širších kulturních tradic a symbolických systémů na zpravodajství, bez 

ohledu na profesní či ekonomickou strukturu organizace. Pomáhá také vysvětlit komunikační 

stereotypy ve zpravodajských médiích. 

 

 

2.1. Teorie masové společnosti, kulturní změna a masová           
komunikace 
 

Především ve dvacátých a třicátých  letech 20. století se rozvíjela představa, že pro sociální 

organizaci industriální, kapitalistické společnosti je typická atomizace, tedy to, že lidé (zbavení 

svých tradičních vazeb na místo a příbuzenské svazky) jsou izolovaní, vykořenění a podřízení 

tlakům které na ně vyvíjí trh, na němž se snaží uplatnit svou pracovní sílu. Atomizovaní jedinci 

jsou řízeni  totalitárními ideologiemi a jsou pod vlivem masových médií. V této době panuje 

přesvědčení o všemocnosti masových médií (především rozmach rozhlasu a kinematografie při 

šíření nacismu za 2. sv. války) a o jejich vlivu na bezbrannou masu příjemců. Během 20. století 

prodělala teorie masové společnosti a masové komunikace emancipační proces a ustavila se 

jako svébytná věda o společenské komunikaci.1 

 

 

                                                 
1 Jirák, J., Kopplová, B.: Média a společnost, Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-7178-697-7, s. 22-24. 
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„Médium je poselství“.
2
 

Dnešní společnost je nazývána masovou společností, která je v rámci masové komunikace 

ovlivňována masovými médii. Kulturní změnou, která vedla k mediálnímu chování dnešní 

společnosti, se zabýval představitel tzv. Torontské školy Marshall McLuhan. Podle něj jsou 

veškerá média (čímž myslel vše, co může nést nějaký kulturní význam a může být jako takové 

„čteno“) extenzí člověka, tedy rozšířením našich smyslů. Věnoval pozornost posunu od čistě 

orální komunikace ke komunikaci založené na psaném jazyce (kolem roku 5000 př. Kr.). 

McLuhan vycházel z předpokladu, že čím více našich smyslů je zapojeno do získávání 

významu, tím více jsme vtaženi do procesu prožívání a tím zúčastněnější je náš prožitek. 

Z tohoto pohledu je prožívání světa čtením tištěných textů izolující a nezúčastněné (podporuje 

racionální, individuální přístup). Sledování televize naopak do procesu vtahuje. Sám autor 

vnímá své úvahy jako dohady a „hledání“, které vyvolalo mnoho spekulací v době, kdy 

audiovizuální média nabyla převahy nad médii tištěnými. Hlavní účinek elektronického 

procesu spočívá dle McLuhana v retribalizaci, tedy návratu struktury psychického 

a společenského vědomí ke kmenovosti. Milióny lidí, kteří sedí kolem televizní obrazovky, 

sledují kabelové zpravodajské stanice a z autorizovaného zdroje nasávají moderní obdobu 

satanistického vědění, důvěrně připomínají staré kmenové vztahy s jejich tyranizujícími 

příkazy a řízením. Globální vesnice společenských kulturních hodnot podněcuje jednotlivé 

národy, aby na ochranu před ztrátou identity oživily, čím kdysi bývaly.3 

„Elektronický proces z nás všech dělá nicky, které zoufale touží po identitě“zdůrazňuje 

McLuhan. Hluboké změny vjemového aparátu způsobené filmem, televizí a dalšími masovými 

médii nás vracejí do podmínek natolik podobných starým kmenovým surovostem, že znovu 

hledáme potěšení v mystice násilí, která ovládala životy předgramotných národů. 

V McLuhanově díle Gutenbergova galaxie se objevují přesné popisy transformačních účinků 

hlavních médií. Jazyk, řeč, gramatika, tisk, knihy, všechny klady civilizované komunikace jsou 

nyní vystaveny tlaku mnohem primitivnějších forem elektronických médií, jak reorganizují 

vjemový aparát, jak vyhovují spíše pocitům než myšlení. Když McLuhan uvažoval 

o radikálních změnách, které přinesla nová média, chtěl objevit, co médium skutečně dělá, 

když mění duchovní obzor uživatele – „médium je poselstvím“. Obsah poselství uvádí autor na 

konkrétním příkladu: jestliže člověk řekne „Miluji tě“ osobně, po telefonu nebo na plakátové 

ploše, bude to právě použité médium, které zřejmě nejvíce ovlivní charakter výpovědi. Média 

                                                 
2 McLuhan Marshall, Člověk, média a elektronická kultura, Jota, s.r.o., Brno 2000 
3 McLuhan Marshall, Člověk, média a elektronická kultura, Jota, s.r.o., Brno 2000 
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nás jako masovou společnost ovlivňují fyzicky. Sedíme-li několik hodin u televize, stimulátor 

elektronových paprsků vytváří jedinečný a charakteristický mentální stav. Je to stav, který 

vlastně převrací evoluční ostražitost, díky níž jsme dosud nevyhynuli. 

Masová média jsou něčím, co nám zprostředkovává „svět tam venku“4. Jsou tedy prostředníky 

a proces zprostředkování nazýváme v teorii masové komunikace mediace. Masová média jsou 

chápána jako aktivní činitel mediace, jako subjekt svého druhu , který podstatou své činnosti 

(mediací) vstupuje do společenské komunikace a podílí se na formování společenských vztahů. 

V mediální komunikaci se uplatňují všechna pojetí zprostředkování najednou a u jejích 

jednotlivých projevů v nestejné míře. Masová média podávají – podle určitých pravidel – 

svědectví o světě, s nímž jejich konzumenti nemají či nemusí mít vlastní zkušenost (např. ve 

zpravodajství či publicistice). Média dále přesvědčují o výhodnosti či správnosti určitého 

chování (nejen v reklamě, ale nepřímo i ve zpravodajství, dramatu či zábavě) a o platnosti 

hodnot a norem. Jako vyjednavači umožňují vyjasnění názorů  a stanovisek (V komentářích, 

diskusních pořadech apod.). kromě toho také baví své příjemce, ale mohou je také poučovat, 

vzdělávat apod. Tyto aspekty mediace se často konkretizují do představy o tom, jaké 

společenské funkce média mají, tedy k čemu mají sloužit. Mediace je proces zvýznamňování, 

který dokáže vytvářet sociální skutečnost nového druhu, odlišné společenským postavením od 

skutečností, jež se staly inspirací či materiálem pro mediaci. Média přetvářejí, dotvářejí, či 

zcela mění vše, čeho se zmocní, a dosazují to do celku, který nabízejí publiku v komunikaci.5 

 

2.2. Televize jako masové médium, definice publika 
 
Podstatou televize jako nástroje masové komunikace se zabýval Villém Flusser ve svém díle 

Za fenomenologii televize. Podle autora se v budoucnosti může stát televize rozhodující stejně 

jako nukleární bomba nebo počítač. Problémem je způsob použití tohoto nástroje, kdy v dnešní 

době hrozí, že budou ovládat televizi technici (stejně jako nukleární zbraně nebo počítače) nebo 

radikální skupiny. Je třeba zabývat se fenomenologií televizního aparátu a dobře chápat jeho 

účely. 

Flusser popisuje televizi jako „televizní bednu“ , ve které lze objevit lidský projekt používat ji 

jako nástroj. V dnešní době se televize obrací proti původnímu projektu a její funkce jsou 

eticky zneužívány. Dnes slouží především k tomu, aby přivedla příjemce ke specifickému 

                                                 
4 V.Flusser, Lob der Oberflächlichkeit, Bollmann Verlag Mannheim 1995, str.58 (překlad K.Krtilová) 
5 Jirák, J., Kopplová, B.: Média a společnost, Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-7178-697-7, s. 42. 
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chování, tedy ke spotřebě těch fyzických a duševních statků, které majitele televizní stanice 

zajímají. 

 

Popis televizního média 

Televize je dle Flussera tedy bedna mezi dalším nábytkem obývacího prostoru. Zacházíme 

s tlačítky podle návodu a z bedny vychází obrazy a zvuky. Pojetí televize směřuje k úplně nové 

„rodinné struktuře“. Když člověk přijímá obrazy a zvuky, něco pro něj znamenají a vytváří se 

kód, tedy systém, ve kterém jsou pravidelně uspořádány symboly. Divák ale není schopen 

obrazy a zvuky dekódovat a číst tak jejich poselství.  Pro pochopení televize je nezbytný zip 

kódu.  Televize je jako film kódem, ve kterém jsou dvourozměrné prvky (obrazy, které čteme 

pomocí imaginace) seřazeny do linie (sledu obrázků, které čteme konceptuálně). Magickým 

charakterem bedny je, že divák při sledování zapomíná na zájmy někoho, kdo ovlivňuje, jaké 

poselství bude konečným produktem procesu. Příjemce tedy čte poselství bedny jako přímé 

zprostředkování (“médium“) mezi ním a událostmi tam venku. 

Poselství rozděluje autor do dvou rovin: jako zobrazení a představa světa. Do první 

kategorie(zobrazení) patří zpravodajské pořady a živá vysílání, do druhé pak filmy a televizní 

inscenace. Někdy ale divák není schopen rozeznat pravdivá a nepravdivá sdělení. Každé 

televizní sdělení má fiktivní charakter a všechny prvky se jeví jako symboly. „Z obrazů přistání 

na Měsíci nelze například rozeznat, zda byly natočeny v laboratoři nebo na Měsíci a v případě 

sportovní akce nelze posoudit, jestli se jedná o sportovce, nebo jen herce, kteří sportovce 

představují. Klíč ke čtení nám dává komentář.“6  

 

Poselství televize dle Flussera eticky předstírá, že nad tím, co přijímá má divák kontrolu a má 

také „svobodu“ – může bednu zapnout či vypnout a volit také mezi různými kanály. Realita je 

ale jiná, protože bedna nenabízí žádnou možnost svobodného rozhodnutí. Televize dle autora 

převzala nebo se právě chystá převzít funkci mnoha tradičních prostředků komunikace, 

například funkci rodiny, sousedství, kina, divadla atd. Vypnutí bedny tedy znamená zřeknutí se 

důležité  metody komunikace a vzhledem ke „svobodě“ je téměř rovnocenné zřeknutí se školy. 

„Svoboda“, kterou bedna nabízí, je tedy iluzorní a příjemce je naopak pod zástěrkou svobody 

úplně determinován.  

Televize obrací vztahy, kdy „politizovat“ znamená zveřejňovat. V televizi dochází k pronikání 

veřejného do soukromého. Nepublikuje tedy soukromé, ale privatizuje veřejné. Politik se stává 
                                                 
6 V.Flusser, Für eine Phänomenologie des Fernsehens, in: Medienkultur, Fischer Verlag Frankfurt am Main, 1997, str. 
108. (překlad K.Krtilová) 
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nezvaným hostem v soukromém prostoru diváka. Bedna příjemci neumožňuje navázat 

s politikem žádný dialog, a to vede následně k osamění, k depolitizaci příjemce, a jednak 

k všeobecné invazi privátního, k totalitarismu. Neukojitelný hlad po stále nových fiktivních 

zážitcích z televize vede v postmoderní době k „masovému umění“. Divák je determinován 

v ideálního, tedy bezedného spotřebitele, čehož využívají vlastníci televizních stanic.  

Flusser tvrdí, že bedna sice poselství přijímá, ale nevysílá. Člověk je tak odsouzen k pasivnímu 

životu. Kolem televizní bedny vzniká nová forma života v rozjímání: nová forma náboženství. 

 

Televize jako okno pohlížení na svět 

Okna vnímá Flusser mimo jiné jako nástroje k dívání se ven. Okna předpokládají stěny 

a existuje mezi nimi zpětná vazba. Oknem ale vidíme jen fenomény, které nejsou příliš velké 

a nepohybují se příliš rychle. Okno má také pevný rám, a tak nabízí jen specifický a omezený 

pohled. Televize byla koncipována tak, aby tyto nedostatky překonala, aby rozšířila parametr 

fenoménů, které se ukazují prostřednictvím okna. Televizní bedna odhalila dosud netušené 

možnosti vnímání a umožňuje tak vědomě manipulovat kategoriemi vnímání diváků. 

Proto je třeba chápat již zmíněný televizní kód, který umožňuje zároveň imaginativní 

a konceptuální percepci příjemce. Zajímavý je vztah obrazů a zvuků v televizním kódu. 

Televizní obrazy jsou dvourozměrné a stávají se z bodů, nikoli linií. Zvuky otevírají třetí 

dimenzi, zaplňují prostor. Zatímco do tónů jsme ponořeni, v případě obrazů sedíme naproti. 

Dle autora kdyby televize fungovala jako okno, hledal by divák dveře, aby se mohl ve světě, 

který spatřil, angažovat. Změnit pasivního spotřebitele v aktivního měnitele ale není v zájmu 

lidí, kteří televizní stanice vlastní a kontrolují.  

 

Televize jako okno k mluvení s druhými lidmi 

Jméno „televize“ poukazuje na to, že byla koncipována jako lepší telefon. Televize je stejně 

jako telefon koncipována pro síťový systém. V dnešní době je kolem nás příliš mnoho 

„šumů“ a dialog ztrácí na významu. Následkem je na jedné straně zmasovění a na druhé straně 

nadvláda diskurzu. Vytlačení dialogu diskurzem je podle Flussera v ohledu na tvorbu elit – 

parlamentů, komisí, elitních výstav atd.- celkově pro průmyslovou revoluci charakteristické. 

Končí národní kultura (folklór) a objevuje se manipulovatelná masa. Masová kultura v dnešní 

době ale přestává být „odcizený“ a „osamělý“ dav. Má nové, ještě těžko uchopitelné vlastnosti, 

je kvalitnější. Funkce televize získává v pojmech „masová komunikace“ a „masová 
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kultura“ prospektivní smysl a dosud ještě značně nejasný význam pro kulturu lidstva 

postmoderní doby.7 

 

Prezentovat objekt nebo osobu může televize způsobem zcela odlišným než verbální deskripce. 

Pokud například policie pátrá po vězni na útěku, videonahrávka pomůže při jeho identifikaci 

mnohem víc než pouhý verbální popis. Prezenční sdělení jsou silně omezena, protože 

nedovedou přenášet atraktivní ideje nebo koncepty. Ideu „útěků z vězení“ nebo 

„spravedlnosti“ videonahrávka vyjádřit neumí. Diskursivní prostředky, kterými autoři 

v tištěných médiích přenáší svá sdělení, jsou ale velmi „neosobní“. Na základě slov nepoznáte 

autorův přízvuk, vady řeči či špatnou výslovnost některých slov. Tištěná média jsou štítem, za 

který se mohou skrýt lidské charakteristiky a slabosti. To je také možná důvod, proč hledí řada 

intelektuálů na televizi „skrz prsty“. Z hlediska diskurzivity není televizní zábava ani 

„realistická“ ani „edukativní“, zato nabízí divákům realistické podoby a zvuky lidí a míst. Tyto 

prezentační symboly plní naši zásobárnu „zkušeností“ intenzivněji, než nahromaděné 

diskursivní znalosti, argumenty a ideje z tištěných médií.8 

Televize nám tedy poskytuje jasný profil komunikátora. Hranice mezi soukromými emocemi 

a veřejnou komunikací se stírá, protože televizní médium nám podává stejný typ informací, na 

které jsme zvyklí reagovat v kruhu rodiny a přátel.  

Když se po revoluci stal Václav Havel československým prezidentem, pronesl projev, ze 

kterého lidem utkvěla v paměti úvodní věta: “Právě se vracím z Hradu“. Zbytek projevu už si 

těžko někdo pamatuje, ale celý národ nezapomene na Havlovy krátké kalhoty. Právě televize 

rozšířila tento úsměvný detail po celé zemi. Pokud se zaměříme na expresivní sdělení v televizi, 

je ještě silnější než při komunikaci tváří v tvář. Divák totiž nemusí reagovat na všechny 

postavy v televizi a může se chovat způsobem, který by byl v interpersonální komunikaci 

považován za nezdvořilost. Nikdo ho nesleduje, a tak se může ponořit do křesla a zírat. V tento 

moment dochází u diváka k rozvoji neverbální komunikace. 

 

Definice publika 

Slovo „publikum“ (původně latinský výraz pro veřejnost, stát či obec) slouží zpravidla pro 

kolektivní označení příjemců nějakého obecně dostupného sdělení produkovaného médii.  

                                                 
7 Krtilová, K.: skripta k přednáškám o Villému Flusserovi, UK FHS, Praha 2007 
8 Meyrowitz, J. : Všude a nikde, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006, ISBN 80-246-0905-3, s. 98-99. 
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Mediální publikum má čtyři základní charakteristické rysy. Je pro ně příznačné, že se účastní 

(ať už na jednom místě, nebo rozptýleně) 

1. plánovaného a organizovaného sledování nějaké 

2. veřejně prováděné či obecně dostupné činnosti, která má 

3. světský charakter a může sloužit potěše, zábavě a poučení, a 

4. jedinec se součástí publika stává do značné míry dobrovolně a do značné míry sám 

rozhoduje o tom, čemu bude věnovat pozornost.9 

V rámci komunikace tváří v tvář dochází ke slévání různých typů publika jen zřídka a když už 

se to stane, lze očekávat rychlé znovunastolení oddělených, soukromých interakcí. 

Elektronická média umožnila propojení lidí zcela novými způsoby. Hlavně televize vede 

k překrývání původně oddělených sociálních sfér. Elektronická média svedla dohromady na 

jedno „místo“ nejrůznější typy lidí a přispěla tak k rozmazání hranic dříve odlišených 

sociálních rolí. Mediovaná komunikace dospěla do stadia, kdy se stále více podobá formě živé 

komunikace tváří v tvář. Média z nás stále častěji činí „bezprostřední“ publikum přestavení, 

která se odehrávají jinde a zajišťují nám přístup k publiku, které není fyzicky přítomno.10 

Masové publikum těsně souvisí s teorií masové společnosti. Jedná se o představu různorodé, 

heterogenní množiny příjemců, jejímž členem se může stát kdokoli a nikdo není předem 

vyloučen. Jednotliví členové publika zůstávají podle této představy v anonymitě, takže ten, kdo 

vyrábí mediovaná sdělení, nezná jednotlivce, kterým je sdělení určeno. 

Protože ale přistupují k televizním zprávám jednotliví příjemci různě, je lepší nemluvit 

o jednolitém homogenním publiku, ale o různých publicích s odlišnými motivy, pozorností 

a vnímáním zpráv. Média mají velkou snahu detailně poznávat své diváky hned z několika 

důvodů. Soustavným průzkumem trhu se snaží spolu s inzerenty zjistit, které společenské 

skupině by mohli nabídnout své produkty. Chování publika je také pro televizní médium 

formou zpětné vazby a hodnocením jeho výkonu. 

Mediální organizace proto běžně shromažďují a využívají informace o publiku pro své řízení, 

finanční rozvahy a plánování.11 

Pozornost se při výzkumu publika soustřeďuje na to, jaké je ( velikost, vlastnosti, sociologické 

rysy, potenciál rozvoje), a také na to, jak se publikum chová ( jak nakládá s informacemi, které 

mu média vnucují, jak jim rozumí, jak je interpretuje a následně jich užívá). Televizní stanice 

                                                 
9 Jirák, J., Kopplová, B.: Média a společnost, Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-7178-697-7, s. 86. 

10 Meyrowitz, J. : Všude a nikde, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006, ISBN 80-246-0905-3, s. 18-19. 

 
11 McQuail, Denis, Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 2002,s. 315. 
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využívají pro odhalení svých publik peoplemetrová šetření, které je založeno na sběru 

informací a sledování televize pomocí přístroje instalovaného ve vzorku domácností. Pro popis 

publik jednotlivých pořadů využívá údaje nazvané rating a share. Rating představuje  

procentuální podíl vyjadřující, kolik lidí, kteří mají technickou možnost sledovat televizi 

(včetně vypnutých televizorů), daný program sledovalo. Share je pak podílem diváků 

sledujících daný program vypočítávaný jen z těch lidí,kdo v daný moment sledovali nějakou 

televizní stanici. Slabinou těchto kvantitativních nástrojů je ale to, že nevypovídají o kvalitě 

pozornosti diváků. Nepostihují tedy motivy ani intenzitu sledování daného pořadu a nedozvíme 

se, zda divák užíval médium jako kulisu při žehlení, nebo naopak sledoval pozorně a dělal si 

poznámky. 

Publika mají svůj původ buď v lidech a společnosti, nebo v médiích a obsazích.12 

Na jedné straně tedy stojí jednotlivci nebo sociální skupiny (stoupenci politické strany, vědci, 

zemědělci) a na druhé straně publika, která jsou iniciovaná určitým mediovaným sdělením 

(sportovní fanoušci) nebo konkrétním médiem (diváci TV Nova, posluchači rádia Impuls).  

 

Iniciovaná publika můžeme tedy popsat třemi způsoby: 

1. publikum určené konkrétním mediálním produktem (deníkem, časopisem, filmem, pořadem) 

2. publikum určené konkrétním typem produktu (publikum časopisů o psech, publikum hudby 

středního proudu, publikum akčních filmů) 

3. publikum určené jeho charakteristickými sociodemografickými rysy (věkem, pohlavím, 

vzděláním, příjmem, životním stylem apod.)13 

 

Publikum, které je iniciováno médiem vzniká na základě snahy média o vytvoření jakési 

„skupinové mytologie“ pro své příjemce. Tato mytologie má za cíl alespoň zdánlivě nahradit 

fyzicky existující sociální skupinu a zajistit tak médi věrnost publika. Proto například 

v televizním zpravodajství zdůrazňují exkluzivitu informací a říkají tím: „Vy, kdo sledujete nás, 

máte více informací než ostatní“. Proto také televizní stanice nabízí svým divákům doplňkové 

služby a snaží se je družit (TV Nova: projekt Planeta Nova, časopis ANNO, pořad Volejte 

Novu). Díky těmto dodatečným službám média vytváří u diváků pocit sounáležitosti 

a příslušnosti k určité – ve společnosti ale reálně neexistující – sociální či zájmové skupině. 

Toto publikum si časem vytvoří svou identitu a chová se jako skutečná sociální skupina 

                                                 
12McQuail, Denis, Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 2002 , s. 320. 
13 Buton, G., Jirák, J.: Úvod do studia médií, Barrister a Principál, Praha 2003, s.318. 
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„fanoušků“. Rozdíl je pouze v tom, že vznik takové skupiny vyšel z médií, nikoli ze 

společenského dění. 

Ve vztahu média a publika existují dva různé přístupy závislé na vnímání role publika 

v mediální komunikaci. 

 

Koncept pasivního publika 

Rolí pasivního publika se zabývá teorie masové kultury. Mezi největší kritiky masové kultury 

se řadí skupina německých intelektuálů označovaná jako frankfurtská škola. Mezi její 

významné představitele patřili Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm 

(psycholog a psychoanalytik) či Walter Benjamin (sociolog umění a literatury). Na jejich práci 

pak nejvýrazněji navázal Jürgen Habermas (filosof zajímající se o proměny veřejnosti a veřejné 

sféry). Vznik a vývoj masové kultury spojovali představitelé této školy s fenoménem 

kulturního průmyslu, tedy masové průmyslové produkce zboží, která je určena ke spotřebě ve 

volném čase a využívá k prosazení a kumulaci zisku na trhu projevy umělecké tvorby. Média 

podle nich účinně působí na myšlení a postoje příjemců, kteří nejsou v zásadě schopni tomuto 

působení čelit. Publikum je oslabováno tím, že nemá žádnou organizační strukturu a jejich 

zapojení do společnosti zajišťují právě média. Proto mají média a jejich vlastníci velikou moc. 

Konkrétním účinkům médií na společnost se věnuji v další části této kapitoly. 

 

Koncepce aktivního publika 

Tento přístup bere příjemce mediálního sdělení jako aktivní činitele komunikace, kdy si 

informace z nabídky sám vybírá a nakládá s nimi podle vlastní vůle. Proto média začala 

studovat motivace svého publika vůči mediovaným sdělením a také vztahy uvnitř publika. 

Jednou z teorií koncepce aktivního publika je dvou stupňový proces komunikace: od média 

k názorovému vůdci (aktivnější členové publika) a od něj k dalším členům společnosti. 

 

F.A.Biocca (1998) zpracoval přehled různých pojetí předpokládané aktivity publika 

a uspořádal je do pěti hlavních oblastí: 

1. Publikum si vybírá: Lidé si více či méně vybírají, kterým nabízejícím se mediovaným 

sdělením věnují pozornost (co budou sledovat, co si přečtou), a navíc různým sdělením věnují 

různou míru pozornosti. Jednotlivci se liší v tom, nakolik jsou ochotni si z mediální nabídky 

vybírat. Velmi silné, až náruživé sledování médií (zvláště televize) je zřejmě velmi neselektivní, 

slabé sledování médií je selektivnější. Ne všechny typy výběru (selekce) je možné považovat 
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za projev stejně výrazné aktivity publika – divák „surfující“ mezi televizními programy je 

zřetelně méně aktivní než ten, kdo si půjčuje videokazety či knihy v půjčovně. 

2. Publikum se řídí zkušeností a potřebou: Mediální spotřeba představuje více či méně 

uvědomělou snahu uspokojit nějaké potřeby. Aktivita publika spočívá ve využití dosavadní 

zkušenosti s médii k volbě mediovaných sdělení k uspokojení vlastních potřeb. 

3. Publikum jedná záměrně: Podle mnoha teorií spočívá aktivita publika v tom, že aktivně 

zpracovává přijatá sdělení tak, aby odpovídala jeho představám o světě, a na základě tohoto 

zpracování činí rozhodnutí.  

4. Publikum je odolné vůči ovlivnění: Publikum je svým způsobem „nepoddajné“ a má dost 

prostředků k tomu, aby se dokázalo ubránit nechtěnému ovlivnění tím, že v procesu 

dekódování sdělení snahu po ovlivnění odhalí. Že tedy dokáže „číst mezi řádky“ a účinně se 

bránit nabízené či vnucované interpretaci sdělení. Tyto úvahy směřují především ke 

zpochybnění přesvědčovacích sdělení, jako jsou reklamní či propagandistické texty. 

5. Publikum je kritické a interaktivní: Podle této představy umějí lidé mediovaná sdělení 

kriticky vyhodnotit, samostatně(a aktivně) doplnit jinými sděleními a vysoudit vlastní závěry. 

Publikum je tedy aktivní nikoli k jednotlivému sdělení, ale k mediální komunikaci jako celku. 

Jsou s to si z ní vybírat, porovnávat a využívat to, co se jim hodí, rozlišovat mediovaná sdělení 

podle toho, jakou „kvalitu“ jim přisuzují. 

 

Dalším významným tématem je vztah mezi mediální a mimomediální zkušeností příjemce. 

Každý člověk disponuje nějakou vlastní žitou zkušeností, kterou získává z každodenního styku 

s ostatními lidmi, a nějakou mediovanou zkušeností, kterou získává prostřednictvím novin, 

časopisů a knih, poslechem rozhlasu nebo sledováním televize či chozením do kina. Tyto dvě 

zkušenosti si vzájemně doplňují, ale také často dostávají do rozporu, protože máme sklon je 

navzájem poměřovat. Otázkou zůstává, kdy a za jakých okolností jedna či druhá v našich očích 

vítězí. Konflikt mezi žitou a mediovanou realitou je zřejmě jedním z podstatných rysů vztahu 

publika k médiím (a média si toho jsou vědoma).14 

 

 

 

 
                                                 
14 Jirák, J., Kopplová, B.: Média a společnost, Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-7178-697-7, s.111-113. 
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3. Požadavky na televizní zpravodajství 
 
V úvodu této kapitoly se pojďme zamyslet nad tím, jakou roli má zpravodajství ve společnosti, 

a jaké jsou na něj kladeny nároky. V subkapitolách se pak pokusím rozebrat konkrétní rysy 

zpravodajských formátů. 

Zpravodajství vzniká v jistém kulturním prostředí a musí základním způsobem odrážet jeho 

ideje, hodnoty a dominantní představy společnosti. Zpravodajství tyto hodnoty nejen reflektuje, 

ale i šíří, posiluje a případně i tvaruje nebo přetváří. Společnost tedy od médií, jako svébytné 

sociální instituce, něco očekává a hodnotí jejich chování. Nároky na média ze strany příjemců 

nazýváme normativní požadavky zpravodajství.  

Tyto požadavky se označují „normativní“ (přestože nemají přímo podobu „norem“, jejichž 

dodržování je možné vynucovat a nedodržování sankcionovat. Jedná se spíše o principy, jejichž 

naplňování se lze blížit.) Pro různé typy uspořádání společností (autoritářské, totalitární, 

demokratické) jsou příznačné odlišně pojaté soubory těchto požadavků, očekávání 

a hodnocení.15 

Ve své diplomové práci se věnuji zásadně podmínkách a normám pro zpravodajství v západní, 

moderní, demokratické společnosti. Tomuto přístupu odpovídají normativní požadavky 

liberální teorie a teorie sociální odpovědnosti. Mezi hlavní principy tedy patří dle sociologa 

Denise McQuaila svoboda, spravedlnost/rovnost, řád/solidarita. Média by ze své funkce 

měla sloužit veřejnému zájmu, tedy být nějakým způsobem „užitečná“. Zpravodajství by mělo 

podporovat „správné“ fungování společnosti, jejíž je součástí. 

V moderní liberálně-demokratické společnosti je životně důležité disponovat spolehlivými 

zdroji informací, na jejichž základě se příjemci orientují ve světě a činí odpovědná rozhodnutí.  

 

Normativní požadavky jsou ve vztahu ke zpravodajství uplatňovány na více úrovních: 

1. jako představy každodenních příjemců zpráv 

2. jako provozní kodexy mediálních společností 

3. jako součást mediálního vzdělávání (mediálních pracovníků i široké veřejnosti) 

4. jako legislativní úpravy a regulační mechanismy spojené s fungováním regulačních orgánů 

5. jako profesionální mediální kritika nebo profesně-etické kodexy sdružení (u nás např. 

Syndikátu novinářů ČR).16 

 

                                                 
15 Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha 2006, ISBN 807367096-8, s. 140. 
16 Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha 2006, ISBN 807367096-8, s. 143. 
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Nejčastější normativní požadavky v demokratických společnostech jsou požadavky objektivity, 

vyváženosti a nestrannosti.  

Objektivní přístup by měl být základní snahou každého novináře. Jako pojem ale objektivita 

vylučuje subjektivní povahu zpravodajství, protože události vždy poznáváme ze subjektivního 

pohledu (našeho či novinářského). Proto je tento požadavek vztahován spíše s dodržováním 

určitých profesních postupům a norem ze strany žurnalistů. Objektivitu lze rozložit na dvě 

složky: faktičnost a nestrannost. 

Faktičnost se stává z kritérií pravdivosti a kritérií relevance.  Kritéria pravdivosti postihují 

faktickou, věcnou správnost výpovědi, její přesnost a také úplnost. Kritéria relevance vycházejí 

z normativních očekávání vztahující se ke zpravodajství, z požadavků a potřeb publika 

a z ukazatelů reálného světa. Postihují tak, zda jsou ve zprávě obsaženy opravdu všechny 

informace a všichni aktéři, kteří jsou pro událost relevantní, zda nic podstatného nechybí, nebo 

zda není opomenut nějaký relevantní aktér události.  

Nestrannost si všímá spíše toho, jak jsou obsažené informace zpracovány, zda zpravodajství 

poskytuje rovný a nezkreslený pohled. Nestrannost se skládá z kritérií vyváženosti a kritérií 

neutrální prezentace. V rámci novinářské profese jsou za běžné postupy spojované s úsilím 

o dosažení objektivity považovány zejména: 

1. oddělování fakt od názorů 

2. vyvážený přístup k soupeřícím názorům 

3. validace žurnalistických tvrzení  referencí k jiným autoritám 

4. někdy také formulační postupy (vyloučení ich-formy, užití bezpříznakových výrazových 

prostředků.17 

 

Ale ani dodržování těchto novinářských zásad nemusí zaručit objektivitu zprávy. Novinář sice 

může oddělit fakta od svých názorů, je ale na něm, která fakta vybere a která vynechá. 

Například při zprávách o ohrožení stability země bývá od objektivity upouštěno, protože úplná 

objektivita by mohla vést k ohrožení veřejného zájmu (viz. Ideologie str.22). Konflikt 

s tradičním vnímáním objektivity přichází v případě válečného zpravodajství, především pokud 

jde o zpravodajství země účastnící se konfliktu. 

Koncept objektivity lze chápat jako součást ideologie novinářské profese, kdy se právě 

úmyslem být objektivní žurnalisté brání proti svým omylům a kritice. Úsilí o objektivitu je 

vždy problematické a novinář, který lpí na splnění všech složek objektivity, může narazit na 

                                                 
17 Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha 2006, ISBN 807367096-8, s. 146. 
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kritiku svých editorů nebo nadřízených, kterým se zdá reportáž divácky málo zajímavá 

a vyžaduje tedy podle nich větší jednoznačnost. Objektivita zpráv je tedy vždy relativní. 

 

Předpojatost 

Při výzkumu mediálních obsahů často narazíme na nežádoucí předpojatost, tedy předem daný 

postoj zpravodajského média. Za předpojatost můžeme chápat například pravidelné zkreslování 

reality, negativní zobrazování různých společenských menšin, preferování určité politické 

strany či nesprávná interpretace žen ve společnosti.  Často se jedná o politické postoje novinářů, 

které pak mají vliv na výběr zpráv a jejich zpracování, kde dochází k zaměňování fakt a názorů 

novináře a komentář posiluje redakční zaměření daného zpravodajského média. 

Různí autoři se shodují v tom, že ve zpravodajství média nadměrně inklinují k prezentaci 

společenských špiček a oficiální prohlášení jako svých zdrojů, že dále nerovnoměrně rozkládají 

pozornost mezi příslušníky elit, podporují ustavené rozložení moci, tíhnou k etnocentrickému 

obrazu světa a odrážejí maskulinní vidění světa. Ve fikci (filmech apod.)je situace obdobná. 

Média tíhnou k zobrazování profesí s vyšším společenským uznáním, do společensky méně 

významného postavení umísťují příslušníky etnických menšin, ženy předvádějí v domácnosti 

a spíše v pasivních rolích, v obsazích zpracovávajících politická témata podporují ustavené 

rozložení moci.18 

 

Vyváženost 

Vyváženost ve zpravodajské profesi znamená neprezentovat událost pouze z perspektivy 

jednoho z účastníků a nechat tedy promluvit všechny zainteresované strany. Dodržování 

pravidel vyváženosti pak může zamezit zmíněné předpojatosti. Problematická je pak ale 

vyváženost celého zpravodajského pořadu, kdy mimo kvalitu mediálního obsahu zpráv do hry 

vstupují faktory jako mediální a mimomediální kontext zprávy (jak se o daném tématu 

referovalo dříve, jaká je hodnotová orientace publika a jeho momentální naladění apod.). 

Vyváženost lze zkoumat jen „měřením“ četnosti a délky výskytu určitých prvků v médiu (např. 

výskyt jednoho politika ve zpravodajské relaci konkrétní televizní stanice). 

 

Zpravodajství v novinářském pojetí má být také přesné, ověřené z více zdrojů, aktuální, jasné 

a srozumitelné. Dalším požadavkům na podobu zpravodajských formátů se budu věnovat 

v kapitole o tvorbě zpráv.  

                                                 
18 Jirák, J., Kopplová, B.: Média a společnost, Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-7178-697-7, s. 131. 
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Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání přímo ukládá jisté povinnosti vysilatelům. 

Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání má právo, ale zároveň i povinnost 

vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě 

zákona a v jeho mezích. Provozovatel vysílání poskytuje  objektivní a vyvážené informace 

nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny 

od informací zpravodajského charakteru. Provozovatel vysílání je povinen zjistit, aby se ve 

zpravodajských a politicko-publicistických pořadech dbalo na zásady objektivity a vyváženosti, 

a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována  žádná politická 

strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to 

s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě. Provozovatel 

vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání 

poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu 

pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ 

a příslušnost k menšině.19 

Všechny zmíněné požadavky na podobu zpravodajských obsahů mají ale jednu základní 

podmínku a tou je zaručená svoboda a nezávislost médií ve společnosti. 

 

Osobnost redaktora 

Individualita redaktora (samozřejmě pod taktovkou mediální organizace pro kterou pracuje) je 

klíčem k tomu, jakým způsobem jsou události vybírány a zpracovávány. Na tvorbě každé 

zprávy se tak mohou odrážet představy, názory, hodnoty, vzdělání a další vlastnosti  

konkrétního redaktora. Ve finále ale vždy redaktoři naplňují představy média produkují zprávy 

v požadované podobě. 

K profesi redaktora není v demokratických zemích zapotřebí žádného specifického oprávnění, 

licence nebo atestace. Redaktor je otevřenou profesí, kde je třeba schopnosti rychle vyhledávat, 

sbírat a zpracovávat informace. Ve zpravodajství tak nalezneme absolventy různých oborů, což 

zaručuje bohatou škálu znalostí z různých oblastí, které lze následně využít při zpracování 

zpráv. V redakci se pak často redaktoři/reportéři zaměřují dle svého zaměření na politická, 

ekonomická, zahraniční a další témata. 

                                                 
19 Rozehnal, A. : Mediální právo, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  s.r.o., Plzeň 2004,  

     ISBN 80-86473-79-1, s. 44-45. 
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Nejdůležitějším potenciálem se přes všechny schopnosti a dovednosti redaktora stává jeho 

přístup k informačním zdrojům a bohaté spektrum osobních kontaktů z oblasti, kterou se 

zabývá. 

I přes snahu dodržovat veškerá etická pravidla a normy se žádný redaktor nemůže zcela 

oprostit od svých osobních hodnot a představ, co je důležité a co je správné či nikoliv. 

Redaktor může vnímat svou roli jako neutrálního zprostředkovatele informací, nebo jako 

angažovaného obránce určitého názoru či postoje. Významnou roli hraje také fakt, jakou 

společenskou roli, politické přesvědčení či náboženské vyznání novinář zastává. Dnešní 

zpravodajství v České republice zprostředkovává pohled na realitu spíše ze strany lidí 

v produktivním věku a majoritního bílého etnika. Příslušnost k určité sociální skupině může 

ovlivnit kromě zvýšeného zájmu o určitá témata i výběr informačních zdrojů, které redaktor 

oslovuje. Záleží také na rodu novináře, ženy-redaktorky si jako své zdroje vybírají spíše také 

ženy. Všechny tyto osobní postoje redaktorů můžou ale negovat filtry kontroly, jako je 

například práce editora zpravodajské relace. Dalšími vlivy, které zabraňují novináři, aby 

promítal do obsahu zpráv své názory a postoje patří profesní normy a etiky dané mediální 

organizace(viz. Příloha 1 a Příloha 2).  

Práce redaktora je na jedné straně tvůrčí činností, na straně druhé vzniká v rámci 

hierarchizované organizace s opakujícími se procesy tvorby zpravodajských produktů. Novinář 

pracuje v neustálém časovém tlaku uzávěrek zpravodajských pořadů, aby práci zvládl, musí 

dodržovat jisté pracovní rutiny. Ty poté napomáhají při kontrole práce, ale i umožňují rychle 

zpracovávat nečekané události.  

Rutinní postupy se mohou projevovat opakovaným používáním stejných zdrojů informací, 

využíváním zpravodajské sítě pro odhalování událostí a dalšími způsoby. Přemíra rutin ale 

může snižovat flexibilitu média a přibližuje produkci zpráv tovární montážní lince.20 

 

Redaktorská práce se svou otevřeností zároveň často stává přemosťujícím zaměstnáním, které 

poskytuje podmínky a příležitosti pro přesun z jednoho povolání do druhého. Často se stává 

přestupní stanicí směrem k profesním oblastem, se kterými redaktor přicházel do styku při 

shromažďování informací. Redaktoři tak poměrně často přecházejí k povolání tiskových 

mluvčí, do agentur public relations, reklamních agentur, případně na různé pozice do politiky. 

Budoucí zaměstnavatelé redaktorů jsou často lidé sloužící během novinářské profese jako 

jejich informační zdroje.  

                                                 
20 Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha 2006, ISBN 807367096-8, s. 58. 
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3.1. Definice zprávy a její hodnota a vlastnosti 
 
Zpravodajství má ve společnosti významnou pozici, protože diváci předpokládají, že 

produkované zprávy jsou pro ně životně důležité a užitečné. Měly by jim pomáhat orientovat se 

ve světe kolem nich a pomáhat jim rozhodovat se v roli aktérů komunikace, spotřebitelů na trhu 

nebo voličů. Věrohodnost v prezentované informaci je založena na představě, že média jsou 

skutečně schopna nabídnout to, co je důležité, významné a pravdivé. Vybírají ale média 

skutečně do zpráv tyto „důležité“ zprávy? Jaká událost se vlastně může stát zprávou? 

I když se to divákovi nemusí zdát, za výběrem zpráv stojí jistý soubor kritérií pro rozhodování 

(viz.kapitola 4. Výběr zpráv) , který je obecně uznávaný zpravodajskými redakcemi. 

Na všech úrovních výběru musí novináři zohledňovat naplňování celé řady dobově a sociálně 

podmíněných požadavků – např. normativních (jako je v liberálně-demokratických 

společnostech etický imperativ objektivity a vyváženosti), dále estetických požadavků 

kladených na „dobrý novinářský příběh“ (jako je jasná dějová linka bez matoucích narativních 

odboček) a také představ o předpokládaném publiku, které sdílejí s kolegy či vysílatelem 

(jako jsou jeho zájmy, zvědavost a jaké akceptuje mechanismy udržení pozornosti).21 

Určitá událost je tedy pro redaktora inspirací, na jejímž základě vytvoří zprávu jako stylistický 

útvar, který se snaží sestavit podle zmíněných požadavků. S otázkou definice zprávy je spjat 

dnes již klasický koncept zpravodajských hodnot.  

Ačkoli na zpravodajské hodnoty poukazovali již dřívější autoři (jako např. filosof, bývalý 

novinář a poradce amerického prezidenta Walter Lippmann v knize Public Opinion/Veřejné 

mínění/z roku 1922), v empirickém výzkumu se jim jako první věnovali v polovině šedesátých 

let 20. století severští badatelé Mari Rugeová a Johann Galtung (1965).  

Ti za zpravodajské hodnoty považují: frekvenci, práh pozornosti, jednoznačnost, význam, 

souznění, překvapení, kontinuitu, variaci, vztah k elitním národům, vztah k elitním 

osobám, personalizaci a negativitu. Zmíněné zpravodajské hodnoty představují vlastnosti, 

které událost musí mít, aby byla vybrána a stala se zprávou.22 

Výběr zpráv je různý nejen z hlediska charakteru události, ale také dle typu média. Televizní 

vysílání dává přednost událostem, ke kterým má atraktivní obrazový materiál a také prosazuje 

zprávy, kde může mít na místě vlastního redaktora. V případě zahraničních zpráv je výběr 

obrazového materiálu omezen na nabídku agentur nebo se zprávy z určité oblasti tvoří za 

každou cenu proto, že televize potřebuje zúročit práci redaktora, kterého si platí v dané oblasti. 

                                                 
21 Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha 2006, ISBN 807367096-8, s. 25. 
22 Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha 2006, ISBN 807367096-8, s. 26. 
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Na fiktivní mapě zpravodajského pokrytí tak vzniknou místa, o kterých se informuje častěji. 

Tyto aspekty spolu s omezeným časovým prostorem pro vysílání zpráv (tedy omezeným 

počtem zpráv) odlišují televizní zpravodajství od novin, kde mohou píšící redaktoři lépe 

teritoriálně pokrýt události a mají více prostoru v hlavním tisku či regionálních denících. 

Pojetí toho, co lze vnímat jako zprávu a co nikoliv, je proměnlivé historicky, kulturně a také 

v závislosti na politice konkrétního média. Takzvaná bulvární média (TV NOVA) mají silnější 

sklon akcentovat negativní události, události spojené s elitními osobami a personifikované 

události (jevy, které se týkají společnosti jako celku pak často prezentují jako příběh jedné 

konkrétní osoby, například informaci o zvýšené nezaměstnanosti prezentují jako příběh 

jednoho konkrétního nezaměstnaného).  

 

Diskurz zprávy a jeho analýza 

Diskurz můžeme chápat jako význam textu rozšířený o pravidla jeho produkce i percepce. 

Jindy je diskurzem míněn soubor pravidel platných pro komunikaci o určitém tématu, anebo ho 

můžeme brát jako množinu všech možných textů. Ve vztahu ke zpravodajství je užitečné 

soustředit se na to, jak se pojem diskurz etabloval v sociologické a lingvistické tradici. 

Sociologické pojetí zdůrazňuje  sociální kontext užití jazyka, respektive kódu obecně. Jde 

především o vztah textových struktur a struktur sociálních.  Lingvistické pojetí se zase 

soustřeďuje spíše na jazyk samotný a jeho užití. V poslední době lze sledovat sbližování obou 

těchto přístupů. Sociologické pojetí se snaží vysledovat souvztažnosti mezi strukturou textu 

a sociální strukturou, v jejímž kontextu text vzniká. Postupně se vyvinula takzvaná kritická 

analýza diskurzu, která pro oblast zpravodajství vychází z představy, že zpravodajské texty 

v sobě mají zakotveny rozložení sociálních vztahů a moci. Lingvistický výzkum 

zpravodajských příběhů zaznamenal silný rozvoj v osmdesátých letech 20. století. 

K nejvlivnějším studiím z této oblasti patří práce van Dijka, který na zprávy aplikoval právě 

diskursivní analýzu. Metodologickým přínosem tohoto postupu je především to, že bere při 

analýze zpráv do úvahy celkový politický a sociální kontext zpravodajské komunikace, jakož 

i konkrétní podmínky produkce a recepce – a přitom neztrácí ze zřetele text sám. 

 

Van Dijkova analýza diskurzu zpráv 

Van Dijk navrhuje pro provádění ideologické analýzy diskurzu pět základních kroků: 

1. Prozkoumejte kontext diskurzu. Na kontextu diskurzu je podstatná role autora, jeho 

případná příslušnost  k sociálním a zájmovým skupinám, motivace ke komunikaci, žánr, 
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očekávané publikum, prostředí komunikačního aktu. Všechny tyto informace mohou vypovídat 

o ideologii sdělení. 

2. Analyzujte, které skupiny, mocenské vztahy a konflikty jsou zahrnuty. Jednotlivým 

aktérům zpráv je zpravidla přisuzována příslušnost k určitým sociálním skupinám, které mají 

vlastní cíle a zájmy. Je proto důležité sledovat kategorie definující zájmy a identitu aktérů. 

3. Všímejte si pozitivních a negativních označení týkajících se dichotomie My versus Oni. 

Takováto polarizace je základem většiny diskurzů spojených s ideologií, s pozitivní 

sebeprezentací a negativní reprezentací druhých. Pro analýzu zpravodajského diskurzu tak je 

důležité vyhledat všechny názory a vyjádření, která jsou polarizujícím hodnocením. 

4. Vyslovte to, co se v textu předpokládá za samozřejmé a co text implikuje. Řada 

přesvědčení ve zprávách není vyjádřena explicitně. 

5. Prozkoumejte všechny formální struktury, které posilují nebo potlačují polarizované 

skupinové názory. Struktura zprávy může zdůrazňovat a zvýhodňovat jednu stranu, zatímco 

znevýhodňovat stranu druhou, a to umístěním, organizací diskurzu, výběrem lexika a tak dále.  

 

Ke dvěma důležitým van Dijkovým příspěvkům ke studiu zpravodajských textů patří zkoumání 

makropravidel a zpravodajských schémat. Zprávy se skládají z makropropozic – neboli témat. 

Témata jsou strukturována v rámci diskurzu. Struktura je odvozena od diskurzu pomocí 

makropravidel. Ty jsou trojího druhu a redukují informaci diskurzu na její podstatu. 23 

 

Tři typy makropravidel jsou: 

1. Vypouštění informací, jako je detail místa, věk, čas a tak dále. 

2. Zobecnění, např. seznam tří subjektů, jako je pes, kočka a kanárek, je zobecněn na „domácí 

mazlíčky“. 

3. Konstrukce, není jako generalizace, ale je aplikována na slovesa spíše než na jména, spíše 

na akce než na lidí. Sumarizuje sérii akcí pod střešní termín.24 

 

Média jsou ve společnosti důležitou sociální institucí. Prezentují kulturu, politiku a sociální 

život obyvatel . Mediální diskurz je proto podstatný nejen kvůli tomu, co prozrazuje 

o společnosti, ale také proto, že sám přispívá k jejímu charakteru. Zpravodajství je v dnešní 

době hlavním registrem jazyka, protože text je základem zpráv. Obsahům televizních zpráv 

tedy kromě obrazové analýzy můžeme důkladně porozumět jen díky podrobnému rozboru textu 

                                                 
23 Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha 2006, ISBN 807367096-8, s. 72-73. 
24 Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha 2006, ISBN 807367096-8, s. 73. 
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reportáže. Právě hlubokou lingvistickou analýzou se daří odkrývat skryté záměry ve zprávách 

či možné ideologie. 

 

Zpravodajský příběh  
 
Televizní zprávy lze považovat za specifickou formu vyprávění příběhů divákům. Nabízí se 

otázka, do jaké míry odráží zprávy realitu, a do jaké míry jsou „konstrukcí“ sestavenou 

novináři dle určitých vnitřních pravidel. Zpravodajství je v podstatě specifický způsob 

vyprávění a můžeme ho zkoumat  pomocí stejných nástrojů jako jiné typy příběhů – pohádky, 

vtipy, proslovy, legendy aj. Každý příběh má svou kompozici, směr a perspektivu pohledu. 

Existují různé typy příběhů v různých kulturách, zpravodajství je jedním z těchto typů. 

Samotné vyprávění příběhů stojí na schopnosti vybrat, to, co je pro příběh důležité a zajímavé 

a potlačit to, co je nepodstatné. Redaktor se při tzv. narativizaci zprávy tedy musí omezit na 

omezený počet akcí a postav. Základem pro každý zpravodajský příběh je jasná dějová linka 

a srozumitelnost pro cílové publikum. 

Základní kompozičním postupem je tzv. obrácená pyramida. Jde o způsob vyprávění směrem 

od „zápletky“ a „jádra sdělení“ k doplňujícím informacím. Podstatné informace se tak divák 

dozvídá hned na začátku příběhu a poté následuje kontext děje. Tento způsob je ve 

zpravodajství využíván především u aktuálních informací (hard news).  

Divákům měl počátek zprávy odpovědět na základní otázky: 

KDO? 

CO? 

KDY? 

KDE? 

A PROČ? 

Styl obrácené pyramidy nahradil ve zpravodajství na konci 19. století styl chronologického 

vyprávění událostí. Obrácená pyramida se tak zásadně liší od způsobu vyprávění fiktivních 

žánrů. Narace fiktivních příběhů využívá estetický a psychologický rozměr pointy, příjemce 

napíná a řadí jádro sdělení často až na úplný konec. Při přechodu na styl obrácené pyramidy 

sehrála roli technická nespolehlivost telegrafů, kterými se události přenášely, a tak byla snaha 

to důležité poslat na začátku. Dnes je účelem především usnadnit divákovi příjem zprávy. 

Pokud ho totiž podrobnosti nezajímají, měl by mu stačit začátek zprávy, který mu má 

odpovědět na zmíněné základní otázky. Tento způsob je ale zároveň také nevýhodou, protože 

se vše podstatné dozví divák na počátku (často v tzv. studiu: část čtená moderátorem zpráv) 
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a nemá pak motivaci sledovat následující reportáž. Proto se dnes moderátoři snaží textem 

„studia“ nalákat na následující reportáž větami typu: „A vy se teď podívejte, co pro vás náš 

štáb exkluzivně z místa činu natočil“.  

 

Struktura zpravodajského příběhu 

Lingvista Allan Bell rozlišuje šest základních prvků zpravodajského příběhu: abstrakt, 

orientace, evaluace, akce, rozuzlení, koda. 

Abstrakt se objevuje v televizních zprávách na začátku a má podobu „studiového“ návěstí 

oznámeného moderátorem, které předchází vlastní natočené zprávě. Abstrakt sumarizuje 

ústřední děj a ustavuje hlavní téma příběhu. Jeho pomocí publikum získává hlavní informace 

o příběhu a příjemce se může rozhodnout, zda pokračovat dál. Titulek je v zásadě abstraktem 

abstraktu. 

Orientace popisuje scénu (dějiště), vysvětluje, kdo jsou aktéři. Kde a kdy se události staly, 

jaká je původní situace. Tato základní fakta se soustřeďují na začátek příběhu, ale mohou se 

rozpínat i dále do textu. 

Evaluace je prostředek, jímž se ustavuje důležitost (význam) příběhu. Udává důvod, proč 

vypravěč o něčem mluví a proč žádá pozornost publika. Jádrem evaluace je perex, protože jeho 

funkcí není jen sumarizovat hlavní akci, ale směřuje příběh určitým směrem, formuje optiku, 

kterou je zbytek příběhu nazírán. 

Akcí se rozumí zachycení vývoje události. Způsob tohoto zachycení se dost podstatně liší od 

způsobu, jakým je komponováno tradiční vyprávění: Zpravodajské příběhy jsou zřídkakdy 

vyprávěny v chronologickém pořádku, důsledek často předchází příčině a časová sekvence je 

převrácena. Častým principem zpravodajských příběhů je, že priorita není dána procesu či akci, 

ale výsledku. 

Rozuzlení je u zpravodajství málokdy prezentováno jasnou formou. Pokud tomu tak je, pak se 

výsledek objevuje spíše v perexu, než na konci příběhu. (Jeden typ zpráv sleduje chronologii 

narace více než ostatní:sportovní reportáže. Sport poskytuje dobré příběhy, protože má vždy 

výsledek. 

Koda (coda), signál ohlašující konec příběhu není ve většině zpráv výslovně obsažena, ale 

rozumí se z celkové výstavby zpravodajství (z grafického uspořádání zpravodajské stránky či 

ze struktury zpravodajské relace). Koda má určitou paralelu v rozhlasovém a televizním 

zpravodajství. Konec zpravodajského pořadu je obvykle explicitně označen výrokem 
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moderátorů „a to je pro dnešek všechno, víc už vám dnes nenabídneme“ nebo podobnou 

formulí. Za kodu lze ovšem považovat i závěrečnou znělku pořadu.25 

 

Intertextualita a serialita zpráv 

Protože je čas na televizní zprávy omezený a zvláště u komerčních televizí se délka trvání 

zprávy pohybuje kolem jedné minuty, obsahují zpravodajská sdělení množství nevyřčeného 

a samozřejmého. V obsazích zpráv jsou nedourčená místa, kde redaktor předpokládá, že si je 

divák sám doplní na základě vlastních zkušeností, znalostí a úsudku. Intertextualita znamená 

vztah nebo přímý odkaz ve zprávě na konkrétní text či obrazový materiál. Tyto intertextové 

odkazy se mohou odvolávat například u zpráv které se vyvíjí během několika zpravodajských 

vydání, na předešlé relace (viz. například úvod zprávy moderátorem: „Včera jsme vás 

informovali o...“) nebo se prostě předpokládají všeobecné znalosti a přehled diváků („Jak dnes 

informovala MF Dnes…“). Důležité jsou také tzv. presupozice, které znamenají ve 

zpravodajství obecně známé skutečnosti diváků v daném kulturním kontextu, jenž nelze, na 

rozdíl od intertextuality, nijak specificky lokalizovat („podle slov amerického prezidenta se 

globální oteplování…“ – tvůrce zprávy předpokládá, že diváci znají amerického prezidenta).  

 

Typologie zpráv 
 
Zpravodajství tvoří páteř každé seriózní televize. Patří k základním stavebním kamenům 

programového vysílacího schématu, protože je jedním z mála živě vysílaných pořadů 

s neměnným umístěním a pevně stanoveným začátkem a koncem v časové ose programu. Jeho 

význam potvrzuje i skutečnost, že televizní stanice zpravidla zařazují hlavní zpravodajské 

relace na úvod nejsledovanějšího bloku večerních pořadů (tzv. prime time).  

K nejfrekventovanějším formátům současné televizní zpravodajské produkce patří krátké 

zpravodajské pořady a hlavní zpravodajské relace.  

Krátké zpravodajské pořady zajišťují kontinuální zpravodajský servis, pravidelně se 

opakující ve vysílacím schématu v pevně stanovených časových intervalech v průběhu celého 

dne(viz. zpravodajská televizní stanice ČT24).  Mají svou charakteristickou úvodní 

a závěrečnou znělku, obsahují maximálně 5-6 stručných příspěvků, obvykle propojených 

úvodním slovem moderátora a jejich délka se pohybuje obvykle okolo pěti minut. Některé 

televizní stanice naopak vysílají kratší zpravodajské přehledy složené pouze z několika 

úderných jednovětých šotových informacích titulkového charakteru. 

                                                 
25 Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha 2006, ISBN 807367096-8, s. 63-65. 
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Hlavní zpravodajské relace zařazované zpravidla na začátku večerního programového bloku 

přinášejí souhrnný obrazový přehled o domácích i zahraničních událostech z celého dne. 

Skládají se z původních obrazových zpravodajských příspěvků, přejatých agenturních 

audiovizuálních materiálů z výměnné sítě, telefonátů a předtočených nebo přímých vstupů 

zahraničních zpravodajů a reportérů z místa události, které jsou uváděny a doprovázeny živým 

slovem moderátorů ze zpravodajského studia. Mají ustálenou formální a grafickou podobu, 

jednotné barevné pojetí dekorace i hudebně vizuálního řešení  hlavní znělky, předělů, 

upoutávek, titulků (headlines) a dalších efektů, při nichž je využito přednostní počítačové 

techniky. Délka hlavních zpravodajských pořadů se v českých televizních stanicích pohybuje 

od 15 do 30 minut, průměrná frekvence příspěvků v jednom vydání kolísá mezi 10 až 18. 

U některých stanic je součástí hlavní zpravodajské relace i sportovní zpravodajský blok nebo 

meteorologické zpravodajství, jiné je uvádějí jako samostatný pořad.26  

 

Zprávy se dají dělit dle nejrůznějších kritérií: 

 

Typy zpráv z hlediska časového: 

- „novinky“ (hard news), které se věnují bezprostředním událostem 

- „doplňující informace“ (soft news), které se soustřeďují na dokreslující sdělení nebo 

časově nezakotvené zprávy 

 

Oba hlavní typy jsou doplněny třemi dalšími kategoriemi: 

- „okamžité zprávy“ (spot news, flash, „trháky“), což jsou vskutku čerstvé, velmi 

bezprostřední zprávy 

- „vyvíjející se zprávy“ (developing news) 

- „průběžné zprávy“ (continuing news) 

 

Zprávy mohou být tříděny také podle časového rozměru na: 

- „předem naplánované“- zprávy z „diáře“, o nichž se ví předem a jejich zpravodajské 

pokrytí lze naplánovat 

- „nečekané“ – zprávy o událostech, ke kterým došlo nečekaně a o nichž je třeba neprodleně 

informovat 

                                                 
26 Kol. autorů : Zpravodajství v médiích, Karolinum, Praha 2001, ISBN 80-246-0248-2, s. 80. 
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- „neplánované“ – zprávy nejsou vázány s žádným konkrétním časem, je možné je odložit 

a použít je, až to bude zpravodajské organizaci vyhovovat.27 

 

Typy zpráv z hlediska zpracování: 

 

- Zpráva čtená (verbální) patří k nejstarším typům televizní zprávy. Jde o stručnou 

informaci, obvykle přejatou ze zpravodajských agentur, stylisticky upravenou podle zásad 

mluveného jazyka a živě interpretovanou moderátorem ze studia bez obrazového podkresu. Je 

jedním z mála způsobů, jak v televizi sdělit to, co se teprve stane. V minulosti tvořila čtená 

zpráva značnou část zpravodajských pořadů, s nástupem mobilní videotechniky se její výskyt 

omezil na minimum. 

- Zpráva obrazová se charakterem a tvarem dosud nejvíce podobá klasickému filmovému 

šotu. Je pouze stručným, krátkým a výstižným obrazovým záznamem události bez původního 

zvuku, který je nahrazen zakotvujícím textem komentáře. Její délka nepřesahuje 30 sekund.   

- Zpráva kombinovaná klade důraz na faktografičnost, je nabitá informacemi a údaji často 

z politické či ekonomické oblasti, které registruje více v rovině slovní než obrazové. Je 

vystavěna na strhujícím jádru sdělení, které tlumočí moderátor ze studia a synchronních 

výpovědích kompetentních osob. 

- Zpráva reportážní představuje kvalitativně nejdokonalejší žánrovou formu televizního 

zpravodajství, která nejefektněji využívá bohatosti audiovizuálního jazyka. Vyznačuje se silou 

zpravodajského působení spočívajícího v důmyslném výběru a dramatické prezenci faktů 

prostřednictvím osobního svědectví redaktora. Je autentickým obrazovým zhuštěním události 

do živé, dynamické formy, postavené na objemné kameře, zajímavých obrazových detailech, 

bezprostředním pohotovém audiovizuálním zachycením atmosféry prostředí a asociativní 

montážní koláží nejpoutavějších okamžiků události. Střídá faktickou rovinu reportáže 

s emocionálním vyzněním zaznamenaných autentických výpovědí účastníků události nebo 

reálných ruchů a zvuků skutečnosti. Reportážní zpráva ctí fakta, kterých se zmocňuje ryzími 

audiovizuálními vyjadřovacími prostředky.28 

 

 

 

 

                                                 
27 McQuail, Denis, Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 2002,s. 247-248. 
28 Kol. autorů : Zpravodajství v médiích, Karolinum, Praha 2001, ISBN 80-246-0248-2, s. 84-85. 
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Typy zpráv z obsahového hlediska: 

- politické události 

- ekonomické události 

- zahraniční události 

- domácí události 

- příležitostné události 

- události z kultury 

- sport29 

 

Typologie zpráv má ještě mnoho dalších dělení jako například dle otázky, zda je událost 

výsledkem záměrného jednání lidí nebo nikoli anebo zda je informace prosazována aktérem 

události, či jen jejím ohlašovatelem (informátorem). Významnou roli hrají také tzv. 

pseudoudálosti, které jsou většinou přímo zinscenovány za účelem jejich následné mediace. 

Typickým příkladem pseudoudálosti je uspořádání tiskové konference. 

 

3.2. Zpravodajství versus publicistika 
 
 
Projevy zpravodajské a publicistické práce se začaly rozlišovat s vývojem médií jako takových. 

Hlavní funkcí zpravodajství se stalo informovat a definovat, kdy se snaží události co nejrychleji 

zachytit, popsat a předat pomocí technických prostředků různorodému publiku. Cílem 

redaktorů publicistiky je především události komentovat a přinášet do jejich obsahů vlastní 

hodnocení, mínění, názory a stanoviska a srovnání s podobnými případy. Postoj v publicistice 

je hodnotící a má za cíl otevřít divákovi nové obzory a pohledy na problematiku. Ve 

zpravodajství jde především o fakta, na kterých jsou reportáže vystavěny a doplněny o věcný 

komentář. Publicistika se může naopak zaobírat fiktivnějšími tématy, jako jsou myšlenky či 

nálady ve společnosti apod.  

Události pro zpravodajství mají svou aktuální hodnotu a proto se spěchá s jejich uveřejněním. 

Publicistická témata se naopak často týkají názorů a postojů ve společnosti, které mají svůj 

vývoj a jejich publikování může být rozloženo do několika částí, či odvysíláno jako výsledek 

jistého „výzkumu“. Publicistika tedy často postihuje společenské jevy, příčiny jejich vzniku 

i vzájemné korelace. Zobecňuje a popisuje i metody a cesty, jak k hodnotícím závěrům dospěla. 

                                                 
29 Popis jednotlivých odvětví viz. kapitola 4.1. Výběr zpráv. 
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Publicistika tedy do svých procesů tvorby začlenila některé prvky vědy (metoda), zpravodajství 

(fakta-informace), umění (emocionální a obrazové vyjádření skutečnosti, jazykové výrazy). 

Zatímco u zpravodajství předpokládáme neutrální (objektivní, nestranný) postoj v přístupu 

k údajům i ve výrazu, publicistika se neobejde bez osobních stanovisek reportéra a jeho 

individuálního projevu při použití jazykových a stylistických prostředků. Osobní vztah 

reportéra k tématu se často manifestuje i používáním ich-formy v textu publicistických 

reportáží. 

Odlišování zpravodajství a publicistiky jako různých sfér žurnalistiky by se dalo zjednodušeně 

definovat jako jasné oddělení zprávy a názoru na zprávu. Tato diference také významně 

přispívá k vyváženosti ve zpracování událostí jednotlivých televizních stanic.30 

 

3.3.  Právní úprava televizního vysílání v ČR 
 
Televizní vysílání je upraveno platným zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon rozlišuje provozovatele vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních 

právních předpisů, kterými jsou míněny zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, 

a kteří jsou nazýváni jako provozovatelé vysílání ze zákona, a provozovatele vysílání, kteří toto 

vysílání provozují na základě licence udělené podle předmětného zákona, a kteří jsou nazývání 

provozovatelé vysílání s licencí, a provozovatele převzatého vysílání, který toto vysílání 

provozuje na základě registrace podle příslušného zákona (registrace je však též licencí, avšak 

licencí, na kterou je právní nárok).31 

 

Pro účel této diplomové práce zabývající se výhradně zpravodajskou produkcí jsem se rozhodla 

zmínit v následující části jen několik málo zásadních a zajímavých aspektů upravených 

zákonem. 

Vedle řady dalších pojmů je zde definován i pojem celoplošné vysílání. Za takové je označeno 

vysílání, které může přijímat alespoň 70% obyvatel České republiky, toto procento je odvozeno 

z údajů posledního sčítání lidu na území ČR. 

                                                 
30 Kol. autorů : Zpravodajství v médiích, Karolinum, Praha 2001, ISBN 80-246-0248-2, s. 14-15. 
31 Rozehnal, A. : Mediální právo, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  s.r.o., Plzeň 2004,  

     ISBN 80-86473-79-1, s. 43-44. 
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Správním úřadem, který vykonává státní správu v oblasti televizního vysílání, je Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání.  

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je základním a nejdůležitějším orgánem regulace 

v oblasti elektronických médií. Nemá postavení ústředního orgánu státní správy, nýbrž 

postavení jiného orgánu státní správy s celorepublikovou působností. Dohlíží na dodržování 

právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených 

v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci. Rada je povinna předkládat 

Poslanecké sněmovně každoročně výroční správu o své činnosti a o stavu rozhlasového 

a televizního vysílání.32 

Provozovatelem vysílání na základě licence k celoplošnému televiznímu vysílání je fyzická 

nebo právnická osoba. Tato osoba může být držitelem pouze jedné takovéto licence a zároveň 

se nesmí majetkově ani jinak podílet na podnikání jiné osoby, která je také držitelem 

jmenované licence. 

Zákon provozovatelům televizního vysílání ukládá, aby poskytovali prostřednictvím svých 

pořadů objektivní a vyvážené informace, které jsou nezbytné pro svobodné vytváření názorů 

diváků. „Názory nebo komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru“. 

(část pátá, hlava I, §31, odst. 2). Ve zpravodajských pořadech musí být dbáno zásad objektivity 

a vyváženosti, jednostranně nezvýhodňovat žádnou politickou stranu nebo hnutí. 

Zákon ukládá povinnost provozovateli televizního vysílání, který vykonává výhradní práva 

k vysílání události k jejíž vysílání vlastní výhradní vysílací práva poskytnout záznam z této 

události, bez zbytečného odkladu a za cenu úhrady nákladů na pořízení přepisu záznamu, 

provozovatelům televizního vysílání, kterým nebyla umožněna z důvodů popsaných v zákoně 

přítomnost na místě události (část pátá, hlava I, §33, odst. 1, odst.2). Provozovatel televizního 

vysílání má také povinnost poskytnout fyzické nebo právnické osobě, o které bylo uveřejněno 

sdělení, které se dotýká její cti, důstojnosti, soukromí, jména nebo dobré pověsti, právo na 

odpověď (část pátá, hlava II, §35, §38, §40). 

Zákon zakazuje provozovateli televizního vysílání umístit reklamu do zpravodajského pořadu. 

(hlava IV, §49, odst.5) také sponzorství zpravodajského pořadu je zákonem zakázáno (hlava IV, 

§53, odst.2). 

Společnosti provozující televizní vysílání se řídí, stejně jako jiné právnické osoby, ostatními 

právními předpisy, které upravují nejrůznější právní vztahy a stavy. Oblast zpravodajství je 

                                                 
32 Rozehnal, A. : Mediální právo, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  s.r.o., Plzeň 2004,  

     ISBN 80-86473-79-1, s.91-92. 
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také upravena řadou vnitřních předpisů, tím nejvýznamnějším je tzv. etický kodex, který bude 

níže popsán v souvislosti se dvěma analyzovanými televizními stanicemi. Dalšími zákony 

vztahujícími se k televiznímu vysílání jsou Zákon o České televizi a Zákon o televizních 

poplatcích, které se upravují činnost veřejnoprávní televizní stanice u nás, jíž je Česká televize. 

 

3.4. Etické kodexy ve zpravodajství 
 
TV Nova 
 
Zpravodajství TV Nova se řídí dle Etického kodexu Zpravodajství a publicistiky TV Nova 

a dalších zásad, které jsou obsaženy v kodexech jejího provozovatele, jímž je americká 

společnost CET 21 spol. s r.o (bývalá spol. CME)33. 

„Televize Nova vytváří ve svém vysílání zpravodajství a publicistiky prostor pro konfrontaci 

idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu. Při 

informování o nich zachovává nestrannost, objektivitu a neutrálnost. Neslouží k propagaci 

myšlenek jednotlivých politických stran či hnutí, ale přináší divákům vyvážený pohled na 

zásadní společenské, politické a ekonomické jevy“. 34  Kodex stanovuje, že moderátoři 

a redaktoři zpravodajství TV Nova nemohou být aktivní v žádné politické straně či hnutí, ani 

pracovat pro vládní či jiné státní organizace nebo spolupracovat s průmyslovými, obchodními 

nebo finančními společnostmi. Toto ustanovení má zachovávat především nestrannost těchto 

pracovníků. Kodex je rozdělen na dvě části, které shrnují „Základní zásady 

novináře“ a  „Základní povinnosti novináře“.  

Mezi základní zásady novináře patří např. nezneužívat svou profesi k prezentaci osobních 

postojů pro vlastní prospěch, respektovat soukromí osob (zejména dětí), které nejsou schopny 

pochopit důsledky svých výpovědí, důsledně ověřovat informace, uchovat anonymitu zdroje 

(pokud je to jeho výslovné přání) a to za všech okolností, nikoho nediskriminovat, zajistit 

časovou, obsahovou (poskytnout prostor pro vyjádření všech zúčastněných a dotčených) 

a tématickou vyváženost zprávy (vyrovnaný poměr mezi vystoupením protistran), 

zodpovědnost za to, že informace předávané veřejnosti jsou aktuální, úplné, pravdivé 

a nezkreslené. 

K základním povinnostem novináře, kromě jiného, patří respektování pravdy bez ohledu na 

možné důsledky, zajišťování informací sloužících všeobecnému zájmu, rozlišovat fakta od 

                                                 
33 Viz. Příloha č. 2 
34 Etický kodex TV Nova, s.10. 



 35 

osobních názorů, nepřipustit vydávání domněnky za ověřený fakt, či zamlčet důležitá data, 

odmítnout jakýkoliv nátlak od kohokoliv na zveřejňování nepravdivé či  jen z části pravdivé 

informace, nepožívat nepoctivé prostředky získání informace, nebo materiálu. 

Vyváženost zpravodajství analyzuje vedení redakce v časovém horizontu dvou měsíců. 

Vyváženost reportáží je sledována  vedením redakce zpravodajství nebo publicistiky v TV 

Nova, a to u každého odvysílaného příspěvku. Na dodržování Etického kodexu také dohlíží 

vedení každé redakce. K tomuto účelu jsou také využívány nezávislé analýzy najatých firem 

dostupných na trhu. 

Etický zásady TV Nova viz. Příloha č.2.: Vybrané části  zásad etického a profesionálního 

chování pro zpravodajství a publicistiku TV Nova (zadáno provozovatelem - CET 21 spol. s r.o 

( bývalá CME) 

 

Česká televize 

Kodex České televize stanovuje zásady pro naplňování veřejné služby prostřednictvím 

televizního vysílání. Tento dokument je schvalován Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. 

Je závazný pro Českou televizi, tedy její zaměstnance a externí spolupracovníky. Kodex by měl 

sloužit jako vodítko pro řešení etických a jiných problémů televizního vysílání. Obsáhle 

popisuje postavení a vztah České televize a jejího diváka. Kodex ustanovuje, že ČT je povinna 

sledovat divácký ohlas a jemu přizpůsobovat obsah vysílání. Zároveň je povinna věnovat se 

i tématům a žánrům diváckých menšin. Jednotlivé pořady by měly být divákovi předem vhodně 

prezentovány. Kodex upravuje i vztah ČT vůči tvůrcům, kteří pro Českou televizi pracují, ať už 

jako zaměstnanci či externí pracovníci. 

Poradním orgánem generálního ředitele je tzv. Etický panel, zřízený Kodexem České televize, 

který posuzuje otázky, které vyplynou z uplatňování Kodexu. Etický panel tvoří pět členů, 

které po dohodě s Radou České televize jmenuje a odvolává generální ředitel.35 

Kodex České televize viz. Příloha č.1.: Vybrané části Kodexu České televize 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Rozehnal, A. : Mediální právo, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  s.r.o., Plzeň 2004,  

     ISBN 80-86473-79-1, s. 75. 
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4.  Zpravodajské procesy 
 
4.1. Výběr zpráv (gatekeeping) 

Pojem gatekeeping a osobnost gatekeepera ve zpravodajství 

Produkce zpráv v demokratických zemích se opírá o objektivní pracovní postupy, ale zároveň 

je úzce spojena s osobou redaktora či editora. Pokusme se tedy analyzovat konkrétní 

rozhodovací procesy konkrétních lidí a také jejich motivy, které je k rozhodování vedou. 

Na počátku 50. let dvacátého století použil ve svém výzkumu americký sociolog David 

M.White obrazné pojmenování pro výběr zpráv – gatekeeping, neboli hlídání brány 

a gatekeeper neboli vrátný. Brány mohou být ovládány buď nestrannými a danými pravidly, 

nebo jedinci či skupinami, kteří disponují mocí rozhodovat, které informace mohou pokračovat 

dál a které naopak nebudou vpuštěny a zůstanou před branou.  

 

• gatekeeper – držitel pozic v rámci mediálních organizací, který rozhoduje o výběru témat 

a událostí, které budou zpracovány na mediální obsahy (rozhoduje co projde a co ne) 

 

• gatekeeping – proces vymezování hranic množství informací distribuovaných v rámci 

masové komunikace  

 
(Zdroj: Slovník mediální komunikace – Markéta Škodová) 
 

 

Sám termín gatekeeping pochází z výzkumu sociálního psychologa Kurta Lewina (1947) 

zaměřeného na rozhodovací procesy při rodinných nákupech potravin. Lewin zaznamenal, že 

informace musí projít určitými kanály obsahujícími „vchodové oblasti“ (gate areas), kde se pod 

vlivem nejrůznějších příznivých i nepříznivých sil přijímají rozhodnutí.  

Této myšlenky se chopil White (1950), když zkoumal rozhodování, jež při výběru zpráv činí 

redaktor.36 

Pojem gatekeeping se často používá pro pojmenování procesů, kterými se v médiích provádí 

výběr. Jde především o rozhodování, jestli připustit, aby konkrétní zpráva „prošla 

branou“ zpravodajského média do zpravodajství. Jde tedy o „filtraci“ proudu potencionálních 

zpráv, kdy se k dalšímu zpracování propouští jen některé informace. Důvody zamítnutí zpráv 

                                                 
36 McQuail Denis, Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 1999, ISBN 80-7178-714-0, s. 241. 



 37 

jsou většinou dvojí: obsahové – událost podle editora nestojí za zveřejnění, je podle něj 

nezajímavá pro publikum na které je médium cílené. Druhá skupina důvodů je organizační – 

zpracování události je časově či finančně náročné. 

 

Proces rozhodování se stal předmětem řady výzkumů. Například R.M.Brown rozlišuje čtyři 

etapy gatekeepingu: 

 

1. Extrakce, tj.výběr určitých informací z informačního univerza 

2. Koncentrace, tj.redukce vybraného materiálu podle požadavků, času, nákladů, 

kapacity komunikačního kanálu a podobně. 

3. Pročištění, tj. úprava obsahu a informace tak, aby byly vyloučeny elementy z hlediska 

komunikačního záměru nežádoucí, redundantní nebo irelevantní. 

4. Konečná formulace, která spojuje danou informaci s jinými informacemi tak, aby 

mohla být základem pro další rozhodování.37 

 

Gatekeeping lze tedy vnímat jako širší proces informační kontroly zahrnující všechny aspekty 

kódování sdělení, tedy nejen výběr, ale i shromažďování, přenos, tvarování, načasování 

přesunu informace od podavatele k příjemci. Každé z těchto stádií je svým způsobem výběrem, 

posilováním a vypouštěním informací. Proces komunikace s sebou nese neustálý výběr toho, co 

bude sděleno a co ne. Ve zpravodajství tak gatekeeping není jen výběr zpráv, ale i přetváření 

informací na zprávu, kdy si redaktor všímá určitých detailů a jiné naopak opomíjí.  

 

Kritéria výběru zpráv a vlivy působící na rozhodování gatekeepra 

Obsah zpravodajských médií má tendenci formovat se podle shodných pravidel. Když jsou 

zcela odlišné mediální organizace postaveny za srovnatelných podmínek před stejné události, 

mají sklon se chovat stejně. Média jsou tedy zpravidla nucena vypořádat se s nadbytkem 

potencionálních zpráv, a musí si proto vybudovat relativně spolehlivé mechanismy jejich 

výběru událostí. Ve většině případů industrializované mediální produkce představuje 

zpravodajství obrovský objem práce, která se postupem času pod tlakem nutnosti ustálila do 

zaběhnuté rutiny. Dokonce i sám začátek, událost či „tvůrčí idea“ je silně ovlivněna zvyklostmi 

a předcházející zkušeností. 

                                                 
37 Trampota Tomáš, Zpravodajství, Portál, Praha 2006, ISBN 80-7367-096-8, s. 40. 
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Vlivy působící na výběr zpráv dělí McQuail na „organizační“ a „ideologické“. Organizační 

vlivy odkazují především k důsledkům rutinních byrokratických postupů, ideologické vlivy pak 

k hodnotám a kulturním tlakům, které nejsou čistě individuální a osobní povahy, ale pramení 

také ze sociálního a státního zakotvení zpravodajské činnosti. 

Lidé rozhodující o výběru zpráv (gatekeepři) mají většinou velmi ustálenou představu o tom, 

co asi bude televizní publikum zajímat. Tato představa je ve stejném společensko-kulturním 

uspořádání u gatekeeprů téměř podobná. Tak se vytvořil tzv. koncept zpravodajských hodnot 

(news values). Událost se tedy tím spíše stane zprávou, čím více vyhovuje jistým organizačním 

a také kulturním či „ideologickým“ kritériím. Ideologický faktor odkazuje především 

k hodnotám západní společnosti, tedy k individualismu a materialismu.  

 

Zpravodajské mediální organizace zpravidla pracují v režimu jednoho (nebo více) vydání za 

čtyřiadvacet hodin. Právě proto dává zpravodajství přednost událostem, které vyhovují 

následujícím kritériím: 

 

- odehrávají se v krátkém časovém intervalu (jsou náhlé) 

-  mají veliký rozsah a velkou intenzitu 

-  jsou jasné a jednoznačné 

- jsou nečekané 

- mají kulturně blízko k předpokládanému publiku 

- mají jistou kontinuitu – již se ve zpravodajství vyskytly a korespondují s minulými 

obrazy a s vytvořeným očekáváním. 

 
David Manning White v roce 1950 uveřejňuje případovou studii: The „Gate Keeper“: 

Mr. Gate  

• čtyřicátník s 25 lety praxe novináře 

• editor regionálního deníku s nákladem 30 000 kusů ve stotisícovém městě na americkém 

středozápadě  

• přebírá zprávy z agentur United Press, Associated Press, International News Service, 

kterých mu během jednoho týdne přišlo v přepočtu „12 400 palců novinových sloupků“ 
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Mr. Gate vybral pouze 1/10 z došlých zpráv a to z kategorií: 

Kategorie celkové % z došlých  celkové % z použitých 

Krimi   4,4   3,2 

Neštěstí   3,4   3,4 

Politické 

státní    4,7   6,8 

federální            14,5            15,8 

Společenské            35,0            23,2 

Mezinárodní 

politické            15,1            13,6 

ekonomické              3,4   4,5 

válečné              5,5   5,5 

Práce a zaměstnání                  5,5   5,5 

Federální 

farmy   2,5   6,0 

ekonomie              2,5   3,3 

vzdělávání/výchova                  3,2   4,3 

věda   1,7   4,9 

 

Mr. Gate vyřazoval podle následujících kritérií – jsou to poznámky, které zanechal u každé 

z vyřazených zpráv: 

odmítnuté jako nehodnotné  423 

nezajímavé, místně nezajímavé 140 

• hloupé, vágní   80 

• nedobré, špatné   67 

• omrzelé téma   62 

• triviální               55 

• nikdy nepoužívat   23 

• propaganda   18 

a další 

odmítnuté z důvodu nedostatku  

místa, nebo časové tísně                                   640 
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Závěr studie:  

Rozhodnutí gatekeeperů jsou vysoce subjektivní, závislé na hodnotových soudech, vlastních 

zkušenostech, postojích a očekáváních.  

 

Kritika Whitovy studie:  

• Vnímá editora jako autonomní osobnost. 

• Nepostihuje profesní a organizační vztahy v rámci organizace. 

• Všímá si jen jednoho gatekeepera, tedy jediné úrovně výběru. 

 

Vedle zaběhnutých postupů hraje při výběru významnou roli i přítomnost či nepřítomnost 

technických zařízení na nahrávání a přenos událostí. Důsledkem umístění zpravodajů 

a technického vybavení do určitého místa je stále výraznější inklinace médií k podpoře vzniku 

událostí.38 

Faktický zpravodajský obsah se do médií dostává několika různými cestami a v různých 

podobách. Někdy je třeba obsah vyhledat či objevit, jindy musí být interně vyroben, sestaven 

nebo zkonstruován. Proces konstrukce a výběru zpráv se odehrává do značné míry v závislosti 

na interpretaci a závažnosti.  

Existence předurčených a naplánovaných zpráv je předmětem spekulací, do jaké míry 

plánování zpravodajského pokrytí události následně ovlivňuje podobu výsledné zprávy. 

Zpráva jako produkt je přenášena v komunikačním řetězci o jednoho gatekeepera k druhému. 

Editor, který je pro nás gatekeeperem, mohl zprávu dostat od redaktora, který ji vybíral z již 

před-vybraných agenturních zpráv. Podobným způsobem na nižších stádiích museli už před 

ním vybrat události redaktoři a editoři v dodavatelských agenturách. 

I když by se to mohlo zdát, žádný gatekeeper nerozhoduje jen na základě svých subjektivních 

představ. Na jeho rozhodování mají vliv faktory jako třeba profesní vztahy v rámci mediální 

organizace nebo vztahy ke kolegům a nadřízeným. Gatekeeper musí pracovat pod tlakem 

komunikačních rutin v rámci organizace (struktura organizace, její politika způsob prosazování 

aj.), která má své priority a je současně kontinuálně ovlivňována tlaky zvenčí (ivestor aj.). Na 

individuální úrovni do hry vstupují redaktorovy představy o to, co je zprávou a co ne a také 

jeho vnímání vlastní důležité role gatekeepra. Musí ale respektovat skutečnost, že reprezentují 

svou profesi a organizaci, která má určité vize a hlavně cílovou skupinu diváků.  

                                                 
38 McQuail Denis, Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 1999, ISBN 80-7178-714-0, s. 242. 
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Kladou si tedy základní otázky, které se podílejí na určování, zda bude událost do zpráv 

zařazena a jak bude zpracována: 

 

1. Co je přijatelné pro publikum? 

2. Co je médium schopno zpracovat? 

3. Jaký informační materiál je k dispozici? 

 

V každé větší mediální organizaci lze najít řadu gatekeeperů, kteří mají  na starosti různé fáze 

výběru informací. Podle pozice gatekeepera  rozlišujeme v mediální organizaci hraniční 

gatekeepery (vstupní a výstupní) a gatekeepery vnitřní. Ti hraniční mají moc ovlivňovat 

a usměrňovat, které informace přicházejí do organizace  a které ji opouštějí vřazené do 

produktu nabízeného spotřebitelům (publiku). Interní gatekeepeři nejvíce ovlivňují tvarování 

sdělení, která jsou již jednou vpuštěna do organizace. Rozdílné role mohou logicky přinášet 

konflikty, a to především mezi redaktorem editorem. Zatímco redaktor je orientován více na 

informační zdroje, se kterými pracuje, a jejich potřeby, editor je zaměřen více na publikum 

a jeho potřeby. Často tak dochází ke sporům například ve snaze editora prosadit atraktivnější 

zpracování příběhu události, zatímco redaktor  prosazuje větší informační věrohodnost.39 

 

Organizace vybírání příběhu podle Herberta J. Ganse (americký model) 
 
Žurnalisté si mohou „vybrat“ z milionů potenciálních událostí a jejich aktérů. Nicméně reálně 

se samozřejmě dozví jen malý zlomek aktérů a událostí. Navíc mají omezený vysílací čas nebo 

prostor na stránce, takže musí vybrat ještě menší zlomek (z toho, co se dozví), který se pak 

bude ve finále vysílat/tisknout. Ale jak takové události a aktéry vybírat? Ten postup se 

samozřejmě nemůže ustavovat znova a znova každý den či týden nanovo. Existují zaběhlé 

novinářské rutiny, jak nápor zpráv a jejich výběr zvládat. 

 

Teorie vybírání příběhu 

Existuje několik teorií, které popisují žurnalistické rutiny při výběru zpráv. Typologie teorií: 

1) žurnalisticko-centrické – příběhy vybírají žurnalisté na základě svých osobních  

 zkušeností nebo na základě nějaké ideologie. Toho samozřejmě využívají politici, když se 

jim na zprávách něco nelíbí a obviňují žurnalisty, že se zprávami pracují právě podle svých 

osobních preferencí. 

                                                 
39 Trampota Tomáš, Zpravodajství, Portál, Praha 2006, ISBN 80-7367-096-8, s. 45. 
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2) organizační – největší moc při výběru, tvorbě a řazení zpráv leží na samotné mediální 

organizaci a její hierarchii. Tyto teorie jsou oblíbené zejména u sociálních vědců. Některé 

zdůrazňují ekonomické zájmy organizace a některé spíše její vnitřní strukturu a systém 

rozhodování. Teorie se samozřejmě také liší podle toho, jaký vliv by organizace na výběr zpráv 

měla mít: jakoby některé rozhodovaly jen na základě nějakých objektivních zpravodajských 

hodnot a jiné zase svévolně vybíraly, co se jim zachce. Obyčejně se v těchto teoriích zapomíná 

na to, že novináři jsou profesionálové, kteří samozřejmě také utvářejí celkovou podobu 

organizace a tedy i zpráv. 

3) Teorie orientované na události - zrcadlové teorie: byla hojně používaná samotnými 

žurnalisty – ti říkali, že události se vybírají samy a žurnalisté jsou tu jen od toho, aby 

„nastavovali zrcadlo“, a tak přinášeli události publiku. S nastupující kritikou médií v 60. letech 

se od toho upouštělo. 
4) Výběr zpráv je determinován vnějšími tlaky: a takové tlaky mohou být různé. Třeba podle 

Marshalla McLuhana podobu zprávy ovlivňuje charakter média, technologické možnosti 

kanálu, kterým je zpráva přenášena. Podle ekonomických deterministů jsou to hospodářské 

a finanční tlaky, které určují, co bude zpráva. A konečně Marxisté vidí žurnalisty jako PR 

agenty monopolního kapitalismu. Ideologičtí deterministé soudí, že zprávy žurnalisté 

přizpůsobují vládnoucí ideologii v dané zemi, kulturní deterministé to mají de-facto stejně, jen 

s tím rozdílem, že žurnalisté vybírají zprávy, aby byly v souladu s dominantním kulturním 

proudem v zemi. Další typ teorie říká, že podobu zpráv formuje samo publikum, čili že „máme 

takové zprávy, jaké si zasloužíme“. No a poslední teorie říká, že zprávy jsou daleko nejvíce 

formovány zdroji, od kterých novináři berou informace. Podle Molotcha a Lestera jsou to lidé 

dostatečně silní na to, aby jednak dokázali vytvořit to, čemu se říká „veřejná událost“ a jednak 

mají přístup k novinářům. 

 

Každá z těchto kategorií i jednotlivých teorií v sobě skrývá kousek pravdy. Žurnalisté jsou lidé 

s nějakými ideologickými kořeny, kteří mají nějaké názory, což se obojí dá říct i o organizaci, 

ve které pracují. Jediná teorie, která pokulhává za ostatními je zrcadlová teorie – kterou už jsme 

vážně všichni překonali – ne: žurnalisté žádné zrcadlo událostem nenastavují! I když nám tato 

teorie alespoň připomíná, že si žurnalisté zprávy nevymýšlí, ale začínají své příběhy stavět na 

smyslově zachytitelných vnějších událostech. Není to obyčejně ale nic, co by novináři dělali ze 

zlé vůle, mnoho výzkumů v tomto ohledu staví na konceptu sociální konstrukce reality. Tedy: 

nemůžete události porozumět, ani ji převyprávět, pokud ji nenapasujete do svých vlastních 
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ideových konceptů – a to samé s tou událostí ještě musí udělat divák. Jak novinář, tak konečný 

příjemce tedy konstruují realitu. 

Kus pravdy je i v teoriích ekonomického či kulturního determinismu. Nelze bohužel nebo 

bohudík říci, že divák dostává takové zprávy, jaké si zaslouží, protože divák se na výběru zpráv 

nepodílí.  

Podle samotného Herberta J. Ganse jsou zprávy přenos informací od zdroje k divákovi přes 

žurnalisty, kteří jsou jednak zaměstnanci nějaké byrokratické komerční organizace a jednak 

příslušníci profese, jejíž náplní je sbírat, formulovat a zase vypouštět informace, které se k nim 

ze zdrojů dostanou a činit je tak pro publikum stravitelnými.  

 

Podle společenských potřeb je výběr událostí do zpravodajské relace pod vlivem rutiny, a to 

především z hlediska obsahových oblastí, do kterých jsou jednotlivé příspěvky řazeny: 

  

Politika (výkon moci, resp. rozhodovací procesy ve společnosti): v podmínkách české 

společnosti se jí rozumí rozhodování na úrovni obou komor Parlamentu ČR, popř. správních 

a samosprávních orgánů na nižších úrovních. Základními obsahovými prvky konstituujícími 

toto téma v médiích jsou politici (zřejmě především díky médiím jsou politické procesy vysoce 

„personalizované“, traktované jako osobní střety a zjednodušované do povrchní polohy střetu 

převážně dvou protikladných postojů). 

 

Ekonomika: V médiích se obsahově projevuje převážně ve dvou základních podobách, a to: 

- jako stav a vývoj konkrétních firem a podniků, popř. jako pohyb kurzů akcií na relevantních 

trzích 

- jako stav a vývoj „hospodaření“ celé společnosti, prezentovaný zpravidla v abstraktní 

podobě čísel, grafů apod. vypovídajících o dovozu a vývozu, hrubém domácím produktu, míře 

nezaměstnanosti, vývoji inflace, cen či mezd apod. 

Zahraničí: zpravidla vztahy mezi politikami (popř.ekonomikami) různých států, popř. 

k politice (a hospodaření) nadnárodních celků. Významnou obsahovou složkou zpráv ze 

zahraničí je skutečnost, že se ve velké míře vztahují k „nám“, tedy k politickému rozhodování 

české politické reprezentace, popř. k politické a ekonomické situaci českého státu. Součástí 

zpráv ze zahraničí bývají ale i nejrůznější „zajímavosti“ , tedy například zprávy o nečekaných 

a dramatických politických zvratech (válkách, převratech a pučích), přírodních katastrofách 

(zemětřeseních, povodních, tornádech), neštěstích velkého rozsahu (železničních haváriích, 
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masakrech), či celebritách (od nepřístojného chování mladších členů britské královské rodiny 

po svatby, porody, rozvody, dopravní nehody a módní výstřelky v oblékání zpěváků spotřební 

hudby a filmových hvězd). 

 

Zprávy z domova: široký rejstřík zpráv obsahově se vztahující k několika výraznějším oblastem, 

zvláště ke kriminalitě, veřejným projevům nespokojenosti (stávkám a demonstracím), veřejné 

agendě (vzdělávání, zdravotní péči, bezpečnosti, dopravní infrastruktuře, rozvoji regionů apod.). 

Výraznou součástí zpráv z domova jsou „příběhy jednotlivců“, popř. humorně laděné rarity. 

 

 Zprávy z kultury: tradičně ustavené rubriky udržující se především v deníkovém zpravodajství. 

Obsahově jsou zaměřeny na aktuální dění v oblasti umělecké tvorby (literatury, hudby, divadla, 

filmu, výtvarného umění) a informují především o hudebních a divadelních premiérách, 

vydáních nových knih či výstavách, popř. o akcích vztahujících se k tomuto oboru lidské 

činnosti (např. o probíhajících festivalech). 

 

Sport: Sportovní zpravodajství je zaměřeno především na zachycení průběhu a výsledků 

sportovních akcí, a to zvláště profesionálních klání ve sportech, jež se těší vysoké oblibě 

u publika , ať již dlouhodobě (lední hokej, fotbal) či příležitostně v závislosti na momentálním 

úspěchu českých sportovců v mezinárodním srovnání (desetiboj, kanoistika, aerobik). 

Načrtnuté tématické oblasti zpravodajství jsou výsledkem dlouhého vývoje a postupného 

ustavování.40 

 

Typickým jevem u mediálních produktů je neustálé opakování jejich typů. Opakování 

podobných obsahů zpracovaných týmž nebo podobným způsobem má zřejmě dvě hlavní 

příčiny: 

- opakovanými a zažitými postupy je zde snaha o úsporu nákladů . Rutinizace výroby 

mediálního produktu, naplánování jednotlivých kroků znamená vynaložení menších prostředků 

než při tvorbě něčeho jedinečného 

- tam, kde se vede konkurenční boj o stejné publikum, které má rádo stejné věci, je to 

nevyhnutelné. Zatímco příčiny opakování mají svůj původ především v potřebě prosadit se na 

trhu a zaujmout pozornost uživatelů, důsledky opakování nabízených obsahů se projevují 

především v oblasti kognitivní, poznávací, tj. v utváření obecného povědomí o jevech, k nimž 

                                                 
40 Jirák Jan, Kopplová Barbara, Média a společnost, Portál, Praha 2003, ISBN 80-7178-697-7, s. 121-122. 
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se příslušné obsahy vztahují. Opakování může vést k tomu, že opakovaný obsah publikum 

akceptuje a uvěří mu jako platné výpovědi o skutečnosti. To má následně závažné důsledky pro 

vztah publika k realitě a pro postavení médií ve společnosti.41 

 

Zdroje pro výběr informací 

Zdrojem se míní co/kdokoliv, koho novináři prošetřují či interviewují, nebo kdo jen stojí 

v pozadí a poskytuje či dovysvětluje informace. Nejvhodnější pro naše účely je formulovat 

následující charakteristiku: Zdroj je někdo, kdo je členem či zastupuje nějakou 

organizovanou či neorganizovanou zájmovou skupinu, či ještě větší část národa či 

společnosti (Herber J. Gans). 

Mohlo by se zdát, že přenos informace od zdroje k divákovi je lineární, ale ve skutečnosti je to 

všechno mnohem složitější, spíše jde o cyklický proces s mnoha zatáčkami a otočkami. Zdroj 

nemůže předat informaci, pokud nezkontaktuje novináře, novinář a jeho organizace si zase 

vybírají zdroje, které se jim zdají vhodné. Nezapomínejme také, že zdroje jsou někdy také 

publikum. Že publikum je nejen příjemce zpráv, ale taky významný zdroj příjmů pro mediální 

organizaci – jeho přízeň si organizace musí udržet a divácké či čtenářské zvyklosti publika také 

samozřejmě v budoucnu ovlivní výběr zdrojů, se kterými budou novináři pracovat. To tedy 

znamená, že novináři, publikum a zdroje koexistují v jednom složitém systému, i když je to 

vlastně spíš permanentní válka všech proti všem, než aby to byl funkční symbiotický vztah. 

 

Přístupnost a vhodnost (přiměřenost) 

V podstatě novináři stojí mezi dvěma mlýnskými kameny, mezi dvěma silami, mezi kterými 

musí stále hledat vhodnou pozici. Jednak je to dostupnost zpráv (což závisí na zdrojích, jaké 

zprávy poskytnou a za jakých okolností) a jednak je to „vhodnost“ zpráv musí novináři brát 

v úvahu své publikum. Platí samozřejmě zákonitosti, že žurnalisté jsou více přitahování ke 

zdrojům, které disponují nějakou ekonomickou či politickou mocí a že pro tyto zdroje je snazší 

se k novinářům dostat. Kdežto na zdroje, které disponují menší mírou společenského vlivu, to 

v přístupu k novinářům mají těžší, pokud ovšem svou aktivitou nezpůsobují nějaký morální či 

sociální „nepořádek“. V podstatě moc získat cestu k novinářům, odráží rozložení společenské 

moci ve vnějším světě.  

                                                 
41 Jirák Jan, Kopplová Barbara, Média a společnost, Portál, Praha 2003, ISBN 80-7178-697-7, s. 123. 



 46 

Důležité slovo v diskuzi o novinářské práci je slovo „limitovaný“. Novináři mají pouze 

limitovaný prostor na stránce či limitovaný vysílací čas, mají také stanovenou uzávěrku (jsou 

limitováni průběhem dne), mají jen omezené počty reportérů, fotografů, techniky apod. 

 

Zdroje a novináři 

Žurnalisté získávají informace ze zdrojů, které sledují či s nimi dělají rozhovor. Vztah mezi 

žurnalisty a zdroji připomíná tanec, během kterého se zdroje snaží dostat k novinářům 

a novináři ke zdrojům. A většinou jsou to prý zdroje, které v tom tanci vedou. Ve vyhledávání 

zdrojů žurnalisté trochu pokulhávají, protože využívají takové zdroje, které se ukázaly být 

vhodné a dostupné v minulosti, a nevyvíjejí žádnou aktivitu, aby aktivně hledali zdroje nové. 

V mnoha případech se velké mediální instituce spoléhají na menší či lokální média, že zdroje 

najdou a teprve potom na místo vyšlou vlastního reportéra, aby příběh rozpracoval nebo našel 

jiný úhel pohledu. A nebo si počkají, až zdroj reportéra kontaktuje sám a prodá mu svůj příběh. 

 

Dostupnost vztahu zdroj-novinář 

Novináři vidí všechny lidi jako své potenciální zdroje, kdežto zdroje často vidí sami sebe jako 

lidi, kteří mají šanci dostat do médií informaci, která slouží jejich zájmům, propagaci jejich 

myšlenek a nebo prostě jen k tomu, že dostanou své jméno nebo tvář do zpráv. Zdroje 

rozhodují o tom, jestli se stanou pro novináře dostupnými, ale novinář pak už sám rozhodne, 

zda je daný zdroj vhodný. Pokud klapne obojí (začne interview), zdroj se snaží poskytnout 

informace v takovém světle, aby vypadal co nejlépe, zatímco novináře to moc nezajímá a snaží 

se ze zdroje vyždímat co nejvíce relevantních informací.  Podíváme-li se na to z pohledu zdrojů, 

můžeme mluvit o čtyřech základních faktorech, na kterých závisí úspěšnost či neúspěšnost 

kontaktu s novinářem. Jsou to pobídky, moc zdroje, schopnost dodat relevantní (vhodné 

informace) a geografická a sociální blízkost zdroje a novináře. Klíčová je samozřejmě 

schopnost dodat vhodné informace, ale další tři faktory ji výrazně doplňují. Podle některých 

autorů je sice klíčová moc – ovšem ta podle Ganse hraje roli jen v počáteční fázi – tedy získání 

přístupu k novináři. 

 

Pobídky: dychtivé, spolupracující a vzpurné zdroje 

Protože novináři často čekají, až za nimi zdroj přijde sám, zprávy jsou plné informací od zdrojů, 

které jsou dychtivé po kontaktu s novinářem. Buď z mediální publicity výrazně profitují 

(komerční firmy jsou radši ve zprávách než by si platili reklamu, dotace institucím se často 
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rozdělují podle toho, jak často je daná instituce ve zprávách) a nebo ji prostě nutně potřebují 

k životu (politici). Tedy, organizace či skupiny, jejichž hlavní pracovní náplní je vyvíjet 

nějakou činnost, jsou velmi dychtivými zdroji všech novinářů, zkrátka proto, že potřebují aby 

ta činnost, kterou vyvíjí, byla také veřejně vidět. Dychtivé zdroje se proto velmi často stávají 

pravidelnými a objevují se ve zprávách pořád a pořád dokola. 

Další typ zdrojů bychom mohli nazvat spolupracující. Nemají nijak eminentní zájem na tom 

být ve zprávách, ale na druhou stranu jim zase nevadí požívat výhod, které to přináší – jako 

například zvýšenou popularitu nebo prestiž. Takové zdroje jsou ve zprávách čas od času, ale 

v podstatě pravidelně. 

Nejmenší skupinou jsou zdroje vzpurné, a co je zajímavé, často se rekrutují ze zdrojů 

dychtivých. Například nějaký politik: jakmile mu zprávy nějak ublíží, nebo se objeví 

v nelichotivém světle ve spojitosti s nějakou kauzou, stane se z politika místo dříve dychtivého 

zdroje zdroj vzpurný, který další kontakt s médii nevyhledává. K takovým zdrojům patří 

například velká část soukromého sektoru. Zatímco státní instituce jsou placeny z daní 

a musí/měly by proto veřejnosti informace o své činnosti poskytovat. Soukromý sektor takovou 

povinnost nemá a novináři spolupracovat nemusí. I když řada z privátních agentur a institucí si 

svou vzpurnost raději rozmyslí, protože nic nevzbudí v novináři takový hlad po příběhu, jako 

nezdvořilé odmítnutí a uzavření přístupu k agentuře.  

Někdy také může být vzpurná pouze ta agentura či organizace, ale její zaměstnanci se čím dál 

tím víc stávají zdroji dychtivými. A tak zatímco organizace se snaží zakrýt nějaký vnitřní 

problém, zaměstnanci jsou dychtiví zveřejnit svůj pohled na věc a svou část příběhu, kterou 

znají. Příkladem může být aféra Watergate, kde čím víc se Bílý dům snažil zabránit únikům 

informací, tím víc jich bylo. 

 

Moc/síla zdrojů 

Čím větší mocí zdroj disponuje, tím je pro novináře zajímavější. Prezident Spojených států 

může být v jakýchkoli zprávách kdykoli se mu zlíbí, zatímco lidé bez reálné společenské moci 

musí využívat například „občanských nepokojů“, aby mediální pozornost získali. Zdroje, které 

disponují velkou mocí se samozřejmě primárně nesnaží protlačit do zpráv, nýbrž používají 

svou moc k tomu, aby vytvářeli události, které do zpráv dostanou. Pak mluví o Americe, kdy 

instituce, které disponují mocí ji často využívají k tomu, aby některým novinářům k sobě 

zamezily přístup a některým ne. Každý reportér tedy musí být opatrný, pokud chce psát proti 

Bílému domu, Pentagonu či jinému orgánu státní správy – protože se může stát, že mu do 
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budoucna zakážou přístup. To je taková primární forma cenzury. Jako příklad může sloužit 

válka ve Vietnamu, kde vojáci záměrně odváželi novináře stranou od bitev, které se nevyvíjeli 

dobře.  

Zdroje, které žádnou moc nemají, mohou získat přístup do médií pouze prostřednictvím 

nějakého dramatického neobvyklého příběhu. Reportéři se k takovým lidem většinou dostanou 

v případě nějaké tragédie, aby se jich zeptali, jak se cítí. Ne že by to dělali rádi, ale dělají to 

spíše ze strachu, že je přeskočí jejich konkurence.  

 
 

Nastolování témat, tématické agendy 

Nastolování témat neboli agenda settings je tzv. dlouhodobým účinkem médií a znamená 

jejich schopnost mediálními obsahy ovlivňovat témata diskutovaná ve společnosti. Zprávy 

v médiích tedy nemusí mít jen krátkodobý a okamžitý účinek, ale mohou ovlivňovat příjemce 

i v dlouhodobém časovém horizontu. Tím, že média vybírají a zařazují do svých 

zpravodajských relací některá témata a jiná naopak opomíjejí, určují, co budou diváci vnímat 

jako důležité. Významné východisko v nastolování agendy formuloval v šedesátých letech 

dvacátého století Bernard Cohen v práci The Press and Foreign Policy (Tisk a zahraniční 

politika): “média nemusejí být schopna určovat, co si lidé mají myslet, ale jsou úspěšná 

v určování, o čem mají přemýšlet“. Přisuzoval tak médiím nikoli přesvědčovací účinky, ale 

především účinky kognitivního charakteru. Podle této představy tak média tím, že opakovaně 

informují například o ptačí chřipce, ani tak neovlivňují, jak na ni budou lidé nahlížet, ale 

ovlivňují to, že ji začnou považovat za podstatný společenský problém.  

 

Komponenty procesu nastolování agendy 
 
• mediální agenda 

• veřejná agenda 

• politická agenda 

• mediální agenda - obsahová analýza: kolik prostoru bylo tématu věnováno  

• veřejná agenda MIP (most important problem) 

• politická agenda 
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Dva typy zkoumání veřejné agendy 

• hierarchické studie - zkoumají v určitém časovém bodě všechna témata agendy a jejich 

hierarchii  

• průběžné studie - zkoumají vývoj pozice tématu v agendě během časového úseku 

 

Nastolování agendy se tedy netýká výběru jedné události do zpráv, ale zabývá se spíše 

opakovaným výběrem určitých témat. Nejde zde tedy například o konkrétní reportáž 

o dopadení distributorů drog, ale o to, v jakém rozsahu a jak často se věnují média tématu drog 

obecně. Pak se z daného tématu stává diskutovaný fenomén ve společnosti. 

Na zpravodajství tedy můžeme nahlížet nejen jako na výběr událostí a aktérů, ale také jako na 

výběr témat, ke kterým se události vztahují a která následně hýbou lidskou společností. 

Média tedy prezentují divákům události, které považují za důležité a u publika tedy vzniká 

dojem, že tyto vybraná témata jsou důležitější, než ostatní události kolem něj. Zpravodajská 

média tedy nejsou jen zrcadlem reality, ale sami záměrně realitu filtrují a přetváří. 

Důležitou roli pro přebírání mediální agendy hrají také vlastnosti příjemců. Podle výzkumů 

televizního publika jsou to především tyto tři vlastnosti: 

 

1. zájem o obsah médií 

2. nejistota a neznalost ve vztahu k obsaženým tématům 

3. úsilí spojené s vyhledáváním spolehlivého zdroje informací 

První dva faktory – zájem o mediální obsah a neznalost obsažených témat lze označit jako 

potřebu orientace. Například volič, který cítí potřebu orientovat se v tématech jednotlivých 

politických stran, intenzivně vyhledává tyto informace v médiích a tím, jak vyhledané 

informace zpracovává, zároveň přebírá agendu média. Lidé pociťují snahu orientovat se 

v prostředí, ve kterém žijí, a vyhledávají informace o společnosti ve zprávách. Potřeba 

orientace pak může zásadně ovlivňovat intenzitu vystavení se médiu. Intenzitu nastolování 

agendy ovlivňují i další vlastnosti příjemců. Jsou to především demografické ukazatele (věk, 

vzdělání nebo pohlaví), psychologické ukazatele (zájem o politiku, důvěra v média) 

a behaviorální ukazatele (intenzita sledování média a interpersonální komunikace).42 

 
Média témata pro zpravodajské zpracování nejen vybírají a zveřejňují, ale také různým 

způsobem zpracovávají. Při zpracování stejné události tak mohou různá média některé 

skutečnosti  zdůraznit nebo potlačit či dokonce vynechat. Jedna událost se dá tedy zpracovat 
                                                 
42 Trampota Tomáš, Zpravodajství, Portál, Praha 2006, ISBN 80-7367-096-8, s. 121-122. 
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s různým tzv. zarámováním. Tématické zarámování událostí má pak výrazný vliv na to, jakým 

způsobem budou zprávu vnímat diváci. Rámování tedy představuje výběr určitých atributů, 

které jsou zdůrazněny. Popisované události tak v jejich obsazích rámují nejen média, ale 

i příjemci. Rámování události tak lze chápat i jako schémata interpretace události příjemcem. 

Řada aktérů událostí se samozřejmě snaží prosadit své rámování události tak, aby vyhovovalo 

jejich potřebám. Moc rámovat tedy souvisí s přístupem ke zdrojům, s mírou znalostí a také se 

strategickým spojenectvím. Aktéři totiž usilují o to, aby mohly zprávy definovat, tvarovat 

a měnit k obrazu svému. 

Zarámování s může projevovat jako epizodické nebo tématické. Většina televizních zpráv 

užívá epizodické zarámování, kdy jsou veřejná témata prezentována na pozadí konkrétních 

prvků nebo událostí. Epizodické zarámování je založeno na užívání konkrétních příkladů. 

Epizodické zarámování je typické pro tvorbu mediálních obsahů zpráv v komerčních televizích, 

kde je například problém nezaměstnanosti ukázán na konkrétním případu nezaměstnaného 

a toho, jak se s nezaměstnaností vyrovnává. Tématické zarámovaní, které většinou používá 

veřejnoprávní televize, je typické tím, že vkládá téma do širšího, abstraktního kontextu a neřeší 

konkrétní příběhy. V případě nezaměstnanosti by tedy byly uvedeny statistiky k dnešnímu dni 

a případné prognózy do budoucnosti. 

Pro nastolování agendy je také důležitý tzv. priming. Lze ho chápat jako součást zarámování 

a znamená jakési vypíchnutí či zdůraznění určitých skutečností události. Zatímco nastolování 

agendy vede diváka k vnímání důležitosti tématu, priming v návaznosti vede k změně postojů 

a názorů diváka k tématu. Při zkoumání primingu můžeme pozorovat, jakými prostředky a co 

médium zdůrazňuje při reportování událostí. Může to být například zdůraznění určitých 

podrobností k události nebo třeba vlastnosti aktéra. 

Kdo má ale moc nastolovat agendu v médiích? Komu se daří prosazovat svá témata  do obsahu 

zpráv a která témata vyvolávají sama média? Za výběr témat do zpravodajských relací 

prezentovaných veřejnosti jsou zodpovědní již zmínění gatekeepři v jednotlivých médiích.  

Média ale často čerpají při sestavování své agend i z jiných médií. Podstatnou částí práce 

redaktorů zpravodajství je také sledování agendy konkurenčních médií. Výzkumy prováděné 

ve Spojených státech například ukázaly, že největší potenciál ovlivňovat tématickou agendu 

zpráv má americký prezident a deník New York Times. V České republice by za zdroje 

tématické agendy mohly být považovány ČTK, TV Nova či například politické rozhovory 

Václava Moravce. 
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Na závěr této kapitoly je tedy třeba zopakovat tezi, že média výběrem svých zpravodajských 

témat sice nemají moc určovat, co si budou lidé myslet, ale mají moc ovlivnit, o čem bude 

společnost přemýšlet. Nastolováním agendy témat je tedy možné  popsat dlouhodobé účinky 

médií. 

 

4.2. Tvorba zpráv 

Každá televizní stanice má vlastní procesy při tvorbě zpravodajských produktů. Základní 

postup ale bývá velice podobný. Na počátku jsou témata na reportáže navrhovaná jednotlivými 

redaktory či vedoucími redakce na každodenní ranní poradě zpravodajské redakce. Témata jsou 

následně rozdělena a redaktor zapojí své plánovací schopnosti a domluví si jednotlivé 

rozhovory a zajistí materiály k danému tématu. Poté vyjíždí na natáčení, kde točí rozhovory 

a potřebný obrazový materiál. Během dne se konají průběžné porady vedoucích redakce, kde se 

rozhoduje o konečné podobě jednotlivých zpráv (zpráva čtená, reportáž, živý vstup…) 

a vedoucí vydání mají za úkol informovat o aktuálním stavu jednotlivých rozpracovaných 

reportáží a jejich plánované podobě. Vedoucí vydání pak informuje redaktory o případných 

změnách v tématu či budoucí podobě jejich reportáží a konzultuje s nimi případné změny. Po 

návratu z natáčení si redaktor prohlédne natočený materiál, napíše text reportáže včetně 

úvodního tzv.studia (text pro moderátory), a text pak předkládá ke schválení vedoucímu vydání. 

Po jeho odsouhlasení se odebírá redaktor do střižny, kde zpracuje daný materiál a výslednou 

reportáž poté předkládá vedoucímu vydání k finální kontrole. Pokud ten nepožaduje žádné 

změny, zpravodajský produkt – reportáž je hotova. 

 

Organizační jednotky, které představují jednotlivé sekce, se kterými redaktor při výrobě 

reportáže spolupracuje: 

 

- šéfredaktor – hlavní řídící jednotka zpravodajství TV Nova 

- vedoucí redakce – řídí např. zahraniční redakci, nebo krajské redakce TV Nova 

- vedoucí vydání (editor) – rozhoduje o podobě reportáží, při vyřazení reportáže z pořadu 

konzultuje většinou se šéfredaktorem 

- produkce – samostatný útvar v rámci TV Nova, organizuje štáby a řeší další provozní 

záležitosti 
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- televizní štáb – skládá se zpravidla ze zvukaře a kameramana, vyjíždí s reportérem na 

natáčení reportáže, jeho úkolem je pořízení vyváženého množství obrazového a zvukového 

materiálu, a to v požadované kvalitě 

- grafika – oddělení grafiky je vybaveno tak, aby bylo v odpovídajícím čase schopno dodat 

redaktorovi výstup (2D, 3D, statická, dynamická grafika), a to na základě předem stanovených 

šablon 

- archiv – jedná se o archiv veškerého audiovizuálního materiálu TV Nova, součástí práce 

archivu je i správa a vydávání záznamových médií 

- střižna – pracoviště, na kterém se kompletuje reportáž do konečné podoby pro vysílání, 

redaktorům zpravodajství jsou k dispozici čtyři analogové střižny 

 

V modelu organizačních jednotek není zařazen jazykový korektor a jeho kontrola textu 

reportáže, která probíhá po konečném schválení textu vedoucím vydání nebo šéfredaktorem, 

a to z toho důvodu, že jazykový korektor provádí pouze stylistické jazykové úpravy, aniž by 

jakkoliv pozměnil obsah zprávy. Také zde není zařazen moderátor, který upravuje jen 

tzv.studio a to především pro své potřeby, proto redaktora kontaktuje jen ve výjimečných 

případech. 

 

4.2.1. Analýza tvorby zpráv TV Nova 

Hlavním zpravodajským pořadem TV Nova jsou Televizní noviny. Tento název původně 

označoval zpravodajský pořad Československé televize, která jej používala od roku 1956 až do 

roku 1990, kdy byl hlavní zpravodajský pořad přejmenován. Televizní noviny jsou hlavním 

zpravodajským pořadem již od samého počátku vysílání TV Nova (rok 1994). Tento pořad po 

celou dobu existence televizní stanice nezměnil ani svůj vysílací čas 19:30 – 20:00. Je, již od 

svého uvedení, dlouhodobě nejsledovanějším televizním pořadem v České republice. Pořad 

Televizní noviny představuje souhrn důležitých a zajímavých zpráv o událostech uplynulého 

dne. Délka tohoto pořadu bývá od 20 do 30 minut. Po něm následují Sportovní noviny a Počasí. 

Od 5. února 2007 došlo k rozšíření zpravodajských relací o nový pořad s názvem Odpolední 

Televizní noviny, které se zaměřují na zprávy z jednotlivých krajů České republiky. Reportáže 

produkuje síť krajských redakcí TV Nova (vysílací čas 17:00 – 17:35). 

Oba pořady, které byly odvysílány, lze nalézt i na webových stránkách TV Nova 

http://www.nova.cz/tvarchiv/, kde je možné si vybraný pořad přehrát. Přehrát si lze vybrané 

pořady za posledních 31 dní, datum se volí pomocí kalendáře. Při výběru pořadu se divákovi 
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zobrazí nabídka reportáží, kde si volí konkrétní reportáž. Přehrávány jsou pouze reportáže 

a studia (na stránkách ČT je možné si zvolit přehrání celého pořadu nebo jednotlivých 

reportáží). 

Bodový scénář Televizních novin je v této práci zařazen jako Příloha č.1. 

 

Reportáž TV Nova a zásady její tvorby 

Každá reportáž v pořadu Televizní noviny je uváděna tzv. studiem, které je součástí reportáže, 

připravuje ho redaktor, upravuje následně moderátor, aby se mu dobře četlo. Účelem studia je 

stručně popsat obsah reportáže a hlavně diváka zaujmout a stimulovat jej ke shlédnutí reportáže.  

Redaktor by měl psát studio pomocí jednoduchých a krátkých vět a vždy před tím, než začne 

psát samotný text reportáže, a to aby nezopakoval hned na začátku textu informace ze studia. 

Reportáž je postavena především na textu scénáře, proto velice záleží na výběru synchronů 

(emoční výpovědi kompetentních respondentů, délka jednoho synchronu by se měla pohybovat 

mezi 2-5 sekundami) i na textu asynchronů (namluvený komentář redaktorem). Synchrony by 

měly být složeny z jednoduchých, srozumitelných a krátkých vět, kdy hned první věta 

(odstavec) musí diváka zaujmout. Ve zprávách TV Nova je zásada vyhýbat je cizím slovům 

(volit český ekvivalent) nebo příliš odborným výrazům pro laickou veřejnost nesrozumitelným. 

Panuje snaha přiblížit se hovorové češtině avšak spisovné (např. pachatel trestné činnosti = 

zloděj, nepřizpůsobení rychlost = riskantní jízda apod.). Důraz je kladen na barvivost a tzv. 

atraktivní prvky, kdy cílem je vyhnout se pouze strohému a nudnému přehledu faktů. Televizní 

reportáž musí zachovávat hlavní dějovou linii, synchrony a asynchrony by se měly vyváženě 

střídat, aby byla zachována dynamika reportáže. Nedílnou součástí reportáže jsou také tzv. 

ruchy (autentický zvuk, nazýváno též gerojš), který dotváří reálnou atmosféru reportáže (např. 

siréna, padající strom apod.). Ruchy mohou být použity jako hlavní zvuk pod obraz nebo jako 

podkres pod synchron a asynchron. V reportáži by neměl chybět stand-up, jehož úkolem je 

oživení reportáže a jakási identifikace redaktora. Preferuje se dynamický stand-up odpovídající 

tématu reportáže, kdy redaktor je v záběru většinou v pohybu a s odpovídající rekvizitou. 

Součástí je i závěrečná odhláška redaktora, a to ve formě: jméno redaktora, „Televize Nova 

a v případě krajských zpravodajů místo události. Ideální délka reportáže je 1:00 – 1:25min. 

V TV Nova nejsou striktně stanovena pravidla  týkající se oblečení redaktorů, jsou dodržována 

ale všeobecná pravidla, jako např. neohrožovat mravnost, vyhnout se reklamě na oblečení. 

Konkrétní výrobní procesy v základu odpovídají popisu v úvodu kapitoly Tvorba zpráv. 

Zprávy TV Nova jsou zaměřeny na obyvatele s průměrným vzděláním, podle průzkumů je 
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typickým divákem Novy žena v pozdním středním věku s nižším vzdělání. Proto volí Nova tzv. 

bulvární podobu zpravodajských obsahů, jenž má za cíl oslovit co nejvíce diváků široké 

veřejnosti. 

V současnosti probíhá ve zpravodajství TV Nova přechod z analogového na digitální 

zpracování a následné vysílání zpráv. 

 

4.2.2. Analýza tvorby zpráv České televize 

Za první zprávy v televizním vysílání lze považovat program Československé televize ze dne 

14. května 1953 kdy odvysílala, jak dokládá dochovaný plán vysílání, několik zpráv v podobě 

aktualit a přehledu zahraničních událostí. Vysílání prvního pravidelného televizního 

zpravodajského pořadu se uskutečnilo dne 1. září 1956 v 19:00, tehdy se na obrazovce poprvé 

objevilo  první vydání pořadu „Televizní noviny“. Hlavní zpravodajská relace se ve stejném 

čase vysílala až do roku 1989, kdy se tato relace přejmenovala na „Deník ČST“. Od roku 1993 

se stal hlavní zpravodajskou relací ČT pořad „Události“. 

V roce 2005 došlo v ČT k výraznému posunu v oblasti zpravodajské činnosti, a to tím, že byl 

zprovozněn, vedle dvou stávajících celoplošných programů ČT1 a ČT2, výhradně zpravodajsky 

zaměřený kanál ČT24, který je šířen satelitní a kabelovou distribucí. Tento kanál nepřetržitě 

vysílá 24 hodin denně aktuální zpravodajství a diskuse týkající se aktuálních událostí. 

„Zprávy“ na ČT24 začínají v každou celou hodinu. Po přehledu aktuálních událostí z domova 

i ze světa jsou do programu zařazovány i reprízy některých pořadů spadajících do produkce 

zpravodajství a aktuální publicistiky, nebo přímý přenos z jednání, konference, tiskové 

konference, či zajímavé akce apod. Sledovat kanál ČT24 je také možné pomocí internetu, a to 

na adrese http://www.ct24.cz/vysilani/. 

Hlavním zpravodajským pořadem České televize je pořad Události. Od 1. ledna 2007 došlo 

k zásadní změně ve vysílacím čase, ale i v jeho struktuře.  

Každý den je na programu od 19:00 – 20:00 hodin vysílán blok zpravodajských pořadů 

v následujícím pořadí: 

- Události – souhrn hlavních událostí dne, složeno z příspěvků všech redakcí a rubrik,      

délka 25min. 

- Události v regionech – souhrn událostí z jednotlivých regionů, složeno z příspěvků 

krajských redakcí, délka 15min. 

- Předpověď počasí – redakce počasí, délka 5min. 
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- Branky, body, vteřiny – souhrn událostí ze sportu, složeno z příspěvků redakce sportu, 

délka 15min. 

Bodový scénář Událostí je v této práci zařazen jako Příloha č.1 

 

Pořad Události je možné nalézt i na internetových stránkách ČT 

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/. Spouštět lze na rozdíl od internetového archivu 

TV Nova celé pořady nebo jen vybrané reportáže. 

 

Reportáž ČT a zásady její tvorby 

Pro tvorbu reportáží v ČT platí všeobecné novinářské zásady a dodržování etických kodexů 

stejně tak jako v TV Nova. V porovnání se zprávami TV Nova se témata zpráv ČT více věnují 

politice a ekonomice než „lidovým“ problémům. Jazyk zpráv je spisovný a v reportáži je 

nežádoucí, aby redaktor výrazně měnil tón hlasu, projevoval emoce či záměrně při 

„pokrývání“ textu obrázky vybíral účelové záběry. Zdroje uváděných informací jsou zpravidla 

uváděny (v reportáži ČT by se tedy neměl vyskytnout výrok: „na základě nejmenovaného 

zdroje“), zdroj musí být tedy vždy nějakým způsobem specifikován. 

Celková délka reportáže by měla být 1:30 – 2:00min. 

Ve zpravodajství České televize se, na rozdíl od TV Nova, již pracuje s digitální technikou 

a vysíláním. 

Cílovým divákem ČT je muž středního věku se středním či vyšším vzděláním, proto jsou více 

zařazována politická, ekonomická a podnikatelská témata. 

Obrázek 1 – Průměrná sledovanost vybraných zpravodajských relací za den43 

 

 
                                                 
43 Novinky.cz. Nejsledovanější večerní pořady. http://www.novinky.cz/kultura/tv_sledovanost/nejsledovanejsi -
vecerni-porady, v období 1.3 – 3.3.2007. Přehled viz. Příloha č.6.: Tabulka: Sledovanost zpravodajských pořadů 
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5. Mediální účinky 
 

5.1. Šíření zpráv   

Televizní zprávy jsou šířeny v pravidelných zaběhnutých cyklech několikrát denně pomocí 

analogových nebo digitálních systémů vysílání do domácností diváků.  

Na internetu je čas pojímán úplně jinak než u například u televizního média. Existují tu jeho 

různé verze, ať už se jedná o internetovou aktualizaci informací každou vteřinu nebo informace, 

které přetrvávají na internetových serverech měsíce. V televizním médiu také existují různá 

vnímání času. Jednotlivé pořady sledují diváci podle předem daného programu vysílání. Čas 

jejich tvorby (čas natáčení reportáží) je tedy jiný a informace mají značné zpoždění. Ve 

zpravodajství jsou proto zařazeny „live“ vstupy reportérů, kteří komentují události přímo 

z místa. Světové propojení a sounáležitost diváků prostřednictvím média nazývá Marsahll 

McLuhan „globální vesnice“. Zpráva ze sousedství má tak díky danému médiu stejnou i větší 

váhu jako zpráva z druhé strany zeměkoule a naopak. Například narození siamských trojčat 

v Číně nemá světový význam, tedy jakýkoliv vliv na člověka v ČR. Prostřednictvím televizní 

zprávy ale víme o jejich rodině více než o vlastní sousedce.  

V podobném duchu, jako film předkládá divákovi příběh, který se nezastaví, tak prostředky 

masové komunikace neustále znásobují svá sdělení prostě už jenom tím, že na sebe neustále 

odkazují. Samo médium je sdělení, jak nám připomíná McLuhan, a to tím, že informace závisí 

na samotném médiu (televize, rozhlas, internet…). Jeho teorie tedy popírá  klasické pojetí 

médií, které tvrdí, obsah zprávy zůstává stejný a nezávisí na druhu mediální prezentaci. Více 

bychom se tedy podle autora měli zajímat o materiálního nosiče sdělení než jen o obsah např. 

zpráv. Dříve pociťovaná bezprostřednost reálného světa je totiž postupně vytlačována světem 

virtuální produkce operačních strojů, aby nakonec byla téměř do důsledků „aktivní 

optikou“ nahrazena. Zcela zásadním způsobem nám začínají dominovat 

„telepřítomné“ události, jejichž vliv váží nyní mnohem více. Důsledek je nasnadě: všeobecná 

vizualizace je nejen významným prvkem virtuální reality, ale je současně rozšířením 

a rozprostřením kybernetického prostoru na úroveň šířky jevů reálného světa. Vzniká nová, 

vysoce účinná, ale rovněž silně limitující optika, která mění smysl pro navyklé horizonty 

reálného světa. Podle Virilia můžeme hovořit o transhorizontální optice. 

Ve světě, kde namísto pozvolna přicházejících událostí nastupuje všudypřítomná okamžitost se 

ztrácí smysl pro zastavení, prodlevu a očekávání, která spojujeme s budoucností. Potom ovšem 
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vše, co právě přichází po okamžitém vypadá vždy jako opožděné.44 S rychlostí přenosu zpráv 

v informačních sítích se zvyšuje i aktuálnost zpráv. V mezinárodních zpravodajských tocích 

informací dominují Evropa a Severní Amerika, a to se významně projevuje na šíření hodnot 

a určité perspektivy pohledu na světové události. Díky vzniku mezinárodních zpravodajských 

agentur dochází ke globalizaci mezinárodních zpravodajských toků. Zpravodajské organizace 

dnes využívají prakticky všechny dostupné komunikační systémy, a tak se v přenosu informací 

prolínají různé nejmodernější technologie: satelitní přenos, internetová komunikace,  mobilní 

a satelitní telefony. A tak mají dnešní příjemci zpráv možnost prostřednictvím těchto 

technologií neomezeně a mobilně přijímat aktuální zprávy. 

 

 

5.2. Recepce zpravodajství v teorii médií a sémiotice 

 
Každý den přináší zpravodajství prostřednictvím médií příjemcům řadu sdělení. Každý divák je 

ale jiný a vyhledává zprávy vždy z různých osobních důvodů. Někteří lidé prahnou po nových 

informacích a aktivně je vyhledávají, jiným slouží televizní zpravodajská relace jako rituál, 

kulisa k různým druhům činností a konkrétním informacím a faktům nevěnují velkou pozornost. 

Jednotliví příjemci tak vnímají a používají zpravodajské obsahu různým způsobem a s odlišnou 

motivací. Proto jim také obsahy zpráv přináší rozdílný význam.  

I když mají pracovníci ve zpravodajství o svém publiku jisté představy, ví o svých příjemcích 

relativně málo a k výsledkům marketingových průzkumů bývají skeptičtí. Přímá zpětná vazba 

je jen prostřednictvím dopisů, emailů nebo telefonátů od diváků, tento způsob ale není v takové 

míře, aby mohl být brán jako reprezentativní. 

Abychom zjistili mediální účinky zpráv na jejich příjemce, musíme se zaměřit na to, jak obsahy 

zpráv konzumují. Dalším důležitým aspektem je, čemu věnují pozornost, co je pro ně podstatné 

a jaké významy zprávy aktivují v jejich myslích. 

Na to, z jakých důvodů jednotlivci mediální obsahy vyhledávají, co od nich očekávají a co je 

jim odměnou za jejich vzornost, se zaměřila teorie užití a uspokojení. Tato teorie vychází 

z představy, že ne všichni příjemci musejí využívat mediální obsahy stejným způsobem.  

Existují tedy čtyři základní důvody spotřeby televizních obsahů: 

  

1. Únik od každodenní reality. Sledování mediálních obsahů může lidem pomáhat uniknout 

od svých každodenních starostí a problémů, pomáhá jim zapomenout na osobní potíže. 
                                                 
44 Bystřický, J.: text: Informační hard core, zdroj: http://www.fhs.cuni.cz/media/publikace/texty/bystricky_infohc.html 
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2. Vytvoření osobního vztahu. Média mohou nabízet osamělým lidem společnost. 

Opakované setkávání s mediálními hrdiny (reportéry) nebo moderátory zpráv může příjemcům 

sloužit k vytvoření zdánlivého vztahu a k případné konverzaci s médiem (interakce je ale 

jednostranná a nedialektická). 

3. Formování osobní identity. Média příjemcům poskytují nekonečné spektrum různých rolí, 

se kterými může divák srovnávat svůj životní styl nebo se přímo identifikovat. 

4. Přežití. Média poskytují velké množství informací o prostředí, ve kterém příjemce žije. 

Právě ty mu mohou různým způsobem pomáhat přežít ve společnosti.45 

Při výzkumu motivů spotřeby zpravodajských obsahů, dojdeme po anketě mezi televizními 

diváky nejčastěji ke čtyřem základním typům užití zpravodajství: 

 

1. Někteří diváci využívají zprávy kontextově jako součást svých denních rutin a připsaných 

rolí v domácnosti. Zprávy se v tomto případě stávají rutinní součástí struktury dne a diváci je 

užívají zcela automaticky. 

 

2. Jiní diváci se odvolávají na informační využití. Zprávy jim slouží především jako zdroj 

důležitých informací, o kterých vědí, že by je mohli využít přímo ve svém životě, nebo jako 

obsah konverzace s kolegy v práci či se svými přáteli. Zpravodajství jim tak poskytuje 

konverzační témata a také vědomí, že mají přehled, co se děje. 

 

3. U dalších příjemců převládá takzvané legitimizační užití zpráv. Těmto divákům zprávy 

poskytují pocit sounáležitosti a vyvolávají v nich pocit členství v širší komunitě. Pomáhají jim 

tak identifikovat se s tím, kam patří a kdo jsou, a zároveň informují o tom, která aktuální 

témata jsou pro komunitu důležitá a mají být zveřejňována. To souvisí s názorem, že média se 

podílejí na vytváření fiktivního „my“. 

4. Zprávy ale nabízejí i jiné motivy jejich spotřeby od pobavení a zábavy přes snahu jen se 

jejich prostřednictvím odreagovat.46 

 

Zajímavý je fakt, že tvrzení příjemců o oblíbenosti jejich televizního žánru ještě neznamená, že 

daný žánr skutečně sledují. Zejména sledování večerních televizních zpráv je pro většinu 

domácností kolektivním aktem, kdy jednu stanici sleduje více členů rodiny. Někteří se tak musí 

                                                 
45 Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha 2006, ISBN 807367096-8, s. 129. 

 
46 Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha 2006, ISBN 807367096-8, s. 129-130. 
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podvolit preferencím ostatních. A tak ti, kteří mají v domácnosti menší moc a nemohou 

ovlivnit, co rodina bude v daný čas ledovat, musí často proti své vůli spotřebovat mediální 

obsahy, ke kterým nemají vztah. Například předškolní děti vyjadřují malou oblibu televizních 

zpráv a nevěnují jim téměř žádnou pozornost. Přesto jsou ale schopny vybavit si některá témata 

zpravodajské relace. 

Pro význam jednotlivých zpráv je mnohem důležitější to, co z něj divák vyčte, než to, co do 

sdělení vložil jeho autor (redaktor). Jedno sdělení tak může aktivovat u různých příjemců 

odlišné významy.  

Sdělení z tohoto hlediska označujeme jako polysémické (nabízí mnoho významových 

potenciálů). Jednotliví příjemci sdělení tak disponují určitou sémiotickou mocí – možností 

vybrat si a aktivovat významy na základě svého kognitivního, psychického a zkušenostního 

vybavení. Tato sémiotická moc příjemců ale není nikdy absolutní a je ovlivněna obsahem 

sdělení a kontextem jeho příjmu. Při změně kteréhokoli prvku této trojčlenky příjemce-sdělení-

kontext příjmu může totéž sdělení vyvolávat jiný význam. To, že tedy redaktoři zakódují do 

zpravodajského příběhu určité významy neznamená, že je stejným způsobem budou příjemci  

z příběhu dekódovat. Na tuto skutečnost poukázal zejména Stuart Hall svým modelem 

zakódování/dekódování.  

 

Podle Halla existují tři základní způsoby, jakými si může příjemce dekódovat význam 

mediálního sdělení: 

 

5. Dominantní dekódování. Představuje situaci, kdy příjemce zprávu dekóduje ve shodě 

s významem, který do sdělení zakódoval jeho autor. 

6. Dohodnuté dekódování. Dochází k němu v případě, že příjemce rozumí, co se snažil autor 

do sdělení zakódovat, ale na jím zakódovaný význam nepřistoupí a nevnímá ho jako přirozený. 

7. Opoziční dekódování. Představuje situaci, kdy příjemce vnímá dominantní pozici autorova 

zakódování takovým způsobem, že se proti ní přímo vymezí. 

 

Význam jednotlivých zpravodajských příběhů nikdy nemůžeme vysuzovat z vlastního obsahu 

zprávy. Odhalit ho můžeme z jeho čtení příjemcem a z kontextu příjmu.47 

 

 

                                                 
47 Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha 2006, ISBN 807367096-8, s. 133-134. 



 60 

Čtení zpravodajských mediálních obsahů z hlediska sémiotiky 

Výrobce zprávy (novinář) může mít zcela jasnou představu o tom, jak má být mediální produkt 

(zpráva) chápán a interpretován. Příjemce ale může zprávu užívat za jiných okolností, jiným 

způsobem a vyložit si jeho smysl „o svém“. Záměr (intence) se kterou je mediální obsah 

sestavován a nabízen se může tedy podstatně lišit od toho, jak byl při konkrétním užití 

interpretován. Proto musí mezi médiem a příjemcem existovat nějaký komunikační kód.  

Mediální produkty jsou vytvořené ze slov, obrazů a zvuků. Uživatelé těchto produktů, tedy 

čtenáři, diváci a posluchači, dokážou použitá slova, stejně jako obrazy a zvuky, skládat do 

celků, které jim dávají smysl. Příjemci a tvůrci těchto obsahů byt tedy měli mít shodnou 

představu, s jakým významem je možné si jednotlivé znaky spojit. Člověk se pohybuje 

v prostředí, kterému umí přisuzovat a přisuzuje významy a přisuzují je i ostatní lidé. Tyto 

významy vznikají v procesu komunikace.48 

Znak a kód jsou základními pojmy pro vymezení významu. Znakem se rozumí vše, co může 

v komunikaci odkazovat k něčemu jinému. Každý znak něco označuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významy mohou odkazovat nejen ke smyslově uchopitelným skutečnostem (auto, dům, 

televizor), ale také k obecným představám o nich a k postojům a hodnocením s nimi 

spojovaným. U významu znaku rozlišujeme rovinu denotace (odkaz ke skutečnosti a zobecněné 

představě, konotace (odkaz k postojům, pocitům a hodnocením) a mýtu (odkaz k obecně 

platným soudům). Například vizáž moderátorky večerních zpráv odkazuje jednak k osobnosti 

dané moderátorky a zároveň k představě, „jak má vypadat moderátorka večerních zpráv“. 

Sdílení této představy diváky v daném kulturním prostředí se může projevit mnoha způsoby – 

například žena nesplňující svou postavou, pletí a vlasy představy o moderátorce, může být 

                                                 
48 Jirák, J., Kopplová, B.: Média a společnost, Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-7178-697-7, s. 133. 
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odsouzena k tomu, že nikdy moderátorkou nebude. Takovým soudem je pak společenská 

platnost významu stvrzena.  

Ve vlastních komunikačních procesech využívajících jazyka  se vždy uplatňují procedury, které 

lze obecně charakterizovat jako procedury sřetězení. Různé podoby zřetězení mají zřetelný 

sémantický význam. To je podstatné pro interpretaci a adekvátní pochopení vět a týchž vět 

zřetězených  s různými typy intensionálních operátorů, jako jsou například hodnotové postoje 

aj. Pro interpretaci jazykové komunikace a jazykových výpovědí jsou mnohdy důležité 

souvislosti a kontexty jazykových a mimojazykových prostředků, gest a gestikulace, slovně 

i písemně projevených akcentů apod.49 

Vztah mezi fyzickou podobou znaku a tím, co znak označuje, může být uspořádán ve třech 

rovinách označování (signifikace) – v rovině denotace, v rovině konotace a v rovině mýtu. 

Denotace se týká prostého, resp. doslovného vztahu k označovanému a může mít různé povahy.  

Americký sémiotik Charles Pierce  ve své koncepci dělí znaky do tří tzv. trichotomií. První 

trichotomie třídí znaky dle toho, zda se ve vztahu objekt- znak jedná o nezávislé bytí – pak 

dělí znaky na – qualisignum, sinsignum a legisignum. Qualisignum je vlastnost, která nemusí 

být nutně ztělesněna v realitě. I když je pouhou možností, stává se znakem a je potencionálně 

vztažena k objektu, např. (pocit strachu). Sinsignum je věc nebo událost se skutečnou  

existencí. O qualisigna se liší tím, že se vztahuje ke skutečné věci a jeho pravdivost je tudíž 

verifikovaná (např. mapa). Legisignum je konvencemi daný znak. Přitom platí, že každý 

konvenční znak je legisignem (norma). Jedná se zde o zákon, který platí pro skupinu, ne 

jednotliviny, i když do těch se promítá. Tím se liší od sinsigna. Vlastním uskutečněním se pak 

liší od qualisigna. 

Druhá trichotomie rozděluje znaky podle úrovně denotace  – ikon, index a symbol. Ikon na 

sebe bere podobu objektu, který zobrazuje (socha či fotografie konkrétní osobnosti je ikonou 

své předlohy), index je k objektu, k němuž odkazuje, vztažen nějakou věcnou souvislostí (kouř 

je indexem ohně, kýchnutí je indexem nachlazení či alergie), symbol je s objektem či 

konceptem, k němuž odkazuje, vztažen konvencí, společenskou dohodou.  

Třetí trichotomie Piercova dělení znaků se týká vztahu znaku k interpretans (příjemce). Tam 

se jedná o znaky v dělení na – réma, decisignum a argument. Réma je znak, který reprezentuje 

pro své interpretans druh možného objektu. To znamená, že odkazuje na svůj objekt jako na 

svou podstatu, příčinu ( reakce na bolest z karambolu: „au“). Decisignum neboli dicentní 

sinsignum je pro své interpretans znakem skutečné existence a o svém objektu přináší určité 

                                                 
49 Tondl, L.: Problémy sémantiky, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006, ISBN 80-246-1075-2, s. 10-11. 
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další informace. Argument reprezentuje vzhledem k interpretans objekt formou zákona, tedy 

formou jeho základních rysů. Argument v sobě zahrnuje pravdivé vyvozování propozic a je ho 

tedy možné přirovnat k aristotelovskému sylogismu. 

Tyto tři trichotomie jsou základem dělení znaků do 10 tříd.50 

Používání znaků a porozumění jejich významům se však nezastavuje na úrovni označení, tedy 

denotace. S řadou znaků jsou spojeny další významy, které základní, denotativní význam 

zabarvují a které si uživatel je schopen s příslušným znakem spojit, tzv. konotace. Výraz 

„okno“ použitý ve významu „výpadek paměti“ tak může být asociován s nepříjemnými pocity, 

zahanbením, studem, ale také furiantským pijáctvím apod. Konotované významy tedy označují 

hodnotový systém, který daná kultura či jedinec užívají. Řada konotovaných významů dosáhla 

takového stupně společenského rozšíření, že o nich panuje všeobecná společenská shoda. 

Některé znaky nejsou silné konotované významy, které vyjadřují převládající společenské 

hodnoty a postoje platné v dané společnosti (tedy ideologii). Především díky těmto znakům, 

pro které razil francouzský sémiotik Roland Barthes označení mýty, a jejich užívání působí 

dané hodnoty jako přirozené.51 

Komunikace mezi lidmi stejně jako komunikace mezi médii a diváky funguje pomocí znaků. 

 

Systém vzájemně souvisejících znaků a pravidel pro jejich užívání v dané kultuře nazýváme 

kód. Sémiotika je vědou zabývající se procesem společenské produkce znakových systémů 

(kódů) a jejich užíváním  v procesu komunikace. Sémiotika se zaměřuje na tři oblasti: 

8. analýzu významů znaků - sémantika 

9. analýzu pravidel pro kombinování znaků - syntaktika  

10. analýzu vztahu mezi znaky/kódy a jejich uživateli – pragmatika 

 

Všechny významy slov, zvuků a obrazů, které televizní médium ve zprávách  při komunikaci 

s příjemci využívá, jsou tedy společensky a kulturně podmíněné konstrukce. 

 

Na konci šedesátých let 20. století se skupina badatelů pod vedením George Gerbnera 

z pensylvánské univerzity začala soustavně věnovat výzkumu toho, jak média, a zvláště 

televize, ovlivňují vnímání skutečnosti okolního světa – jak televize kultivuje (usměrňuje) 

pohledy na svět určitým směrem. Jedním z významných zjištění Gerbnerovy skupiny je závěr, 

že větší kultivační účinek má televize na náruživé diváky a že jedním z podstatných důsledků 

                                                 
50 Palek, B.: skripta II. ročníku EKS na fakultě FHS UK k předmětu Dějiny sémiotiky II., Praha 2007 
51 Jirák, J., Kopplová, B.: Média a společnost, Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-7178-697-7, s. 135-136. 
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této kultivace je sbližování shody, slaďování postojů, které postupem času vytvářejí v celku 

jednolitý, společensky významný tzv. hlavní proud (mainstream) postojů, názorů, představ 

a obav. Podle Gerbnera televize potvrzuje předsudky a obavy lidí o tom, jak svět „doopravdy 

vypadá“. 

 

Média plní vůči svým uživatelům některé nezastupitelné a pro publikum důležité funkce: 

1. Média řeší nejednoznačnost a odstraňují nejistotu (zužují škálu výkladů jednotlivých 

situací). 

2. Média formují postoje. 

3. Média nastolují témata. 

4. Média rozšiřují soustavu „pravd“, o jejichž platnosti jsou lidé přesvědčeni. 

5. Média tím, že předvádějí hodnotové střety, objasňují platnost hodnot ve společnosti.52 

 

 

5.3. Manipulace, ideologie, propaganda, cenzura a panika vyvolaná 
médii 
 

Manipulace 

Přestože je televizní zpravodajství poskytováno publiku v atraktivním balení a používá stejné 

prameny informací jako noviny, mluví na vás z pozice moderátora či reportéra někdo, koho 

„znáte osobně“. Expresivní sdělení jsou pro diváky přirozenější a opravdovější než slova 

v tisku. Síla expresivních sdělení vysvětluje pravděpodobně také důvěryhodnost „skryté 

kamery“, anket na ulici a pořadů nazývaných „reality show“. Diváci v té chvíli netuší, že 

reportér mohl v anketě respondenta navést otázkami respondenta k odpovědi, kterou chtěl 

slyšet nebo dokonce výpovědi respondenta sestříhal ve střižně tak, aby zněly dle jeho představ. 

Příjemce zpravodajské reportáže má ale dojem „pravdy“ a „reality“. K simulaci přirozeného 

chování aktérů reality show dochází pod přísným dohledem režiséra a řada scén je sehrána tak, 

aby divák nic nepoznal. Ne nadarmo dostali aktéři neúspěšné české reality show Big brother při 

poklesu sledovanosti za úkol se před kamerou odhalit nebo předvést choulostivou scénu. 

Zatímco tištěná média přináší propracovaná sdělení, elektronická média divákům servírují 

sdělení spontánní a „přirozená“. 

                                                 
52 Jirák, J., Kopplová, B.: Média a společnost, Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-7178-697-7, s. 104. 
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Elektronická média oslabují vztah mezi fyzickým umístěním a přístupem k informacím a mají 

tak ohromný vliv na skupinovou identitu. Mnoho kategorií lidí – ženy, obyvatelé chudinských 

předměstí, vězni, děti – byli dříve přirozeně odloučeni od řady sociálních informací, protože 

byli izolováni na určitém místě. Televize jim dnes simuluje okolní svět a lidé mohou zažívat to, 

co ostatní, a být s nimi v interakci navzdory fyzické izolovanosti. Například v oslavovaném 

filmu Kmotr se po nás nechce, abychom věřili, že členové mafiánské rodiny jsou dobří lidé, 

jsme ale jednoduše vtaženi do jejich domova a je nám poskytnut jejich pohled na svět. 

Najednou držíme palce kriminálníkům a usmíváme se, když se zabit některý z vládních agentů. 

Diváci se zmanipulovaní bez ohledu na „zápletku“ přiklánějí na stranu toho, jehož perspektiva 

je zobrazena. 53 

Televizní pohledy i ve zpravodajství jsou často pokřivené, nekompletní a z politických nebo 

ekonomických důvodů účelově zkreslené. Lidé jsou stále více spíše v zajetí národního nebo 

mezinárodního informačního systému než v konkrétní lokalitě svého obydlí. Celonárodní 

„televizní náruč“ má vliv na mediální obsahy i chování na určitém místě. Oddělit sebe sama od 

metafyzické arény vytvořené televizí je velmi obtížné. 

Televize dnes funguje jako počasí. Nikdo za ni nezodpovídá, často je špatná, ale téměř každý jí 

věnuje pozornost a dívá se na ni jako na základ společné zkušenosti a zdroj námětů 

konverzace.54 

Přestože ale média poskytují spoustu informací, které byly dříve dostupné jen díky fyzické 

přítomnosti, ve srovnání s fyzickým pohybem to bez ohledu na zdánlivý přístup k jiným lidem 

přece jen není ono. Vězni jsou sice prostřednictvím médií napojeni na vnější svět, ale zůstávají 

stále ve vězení. Svoboda, kterou nabízí přístup k informacím, je tak svobodou velmi 

omezenou.55 

 

Ideologie 

Média neustále ve společnosti ukazují, co je pro diváky podstatné a kdo je důležitý. Opakovaně 

prezentují, co je normální, co dobré a co je hodno potrestání. Zprávy tedy nikdy nebudou 

hodnotově neutrální a budou vždy zveřejňovat dominantní ideologii společnosti. Ideologická 

moc zpravodajství tkví především ve schopnosti oslovit v jednu chvíli milióny diváků a sdělit 

jim stejnou informaci. Média a mediální zpravodajství lze chápat jako součást ideologického 

státního aparátu. 

                                                 
53 Meyrowitz, J. : Všude a nikde, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006, ISBN 80-246-0905-3, s. 123. 
54 Meyrowitz, J. : Všude a nikde, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006, ISBN 80-246-0905-3, s. 125. 
55 tamtéž s. 151. 
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Z hlediska vztahu k ideologii se dá o zpravodajství mluvit zejména ve dvou rovinách: 

1. zpravodajství jako sociální instituce napomáhá sociálnímu dialogu, který udržuje status 

quo společnosti a společenskou rovnováhu a plní tak určitou ideologickou funkci. 

2. Novinářství a pojetí zpravodajské profese představuje specifickou profesní kulturu, která 

sdílí určité hodnoty a je tak formou ideologie.56 

 

Zpravodajské obsahy přináší ustálené představy o ideální podobě společnosti, které můžeme 

označovat jako ideologii. Ve zprávách vždy nalezneme hodnoty a úvahy těch, kteří mají 

k tvorbě zpravodajských obsahů přístup. Protože média stále vybírají kdo a co je důležité, 

přiznávají některým subjektům důležitost a jiným ji naopak odebírají. To, že události média 

nějak rámují a interpretují můžeme chápat jako projevy ideologie zpravodajství. 

Konstantní tlak okolní společnosti a institucí pomáhá tvarovat zprávy způsobem, který 

podporuje etablovanou třídu a mocenskou strukturu a stejně tak i její politickou kulturu. 

Podobně také etnocentrismus z hlediska národních hodnot a institucí nevyhnutelně zabarvuje 

výběr a směřování zpráv i jiných obsahů, které jsou, v každém případě, produkovány pro 

spotřebu domácího publika.57 

Zprávy musí vždy obsahovat hodnoty kultury, v rámci které jsou produkovány, jinak by pro ni 

nebyly srozumitelné. Zprávy neustále ve společnosti vymezují, co je deviantním chováním 

(zločiny, demonstrace, korupce, diskriminace aj.), a co naopak není. 

Ideologická role zpravodajství je kritizována z hlediska toho, že tržně orientovaný systém 

médií není nejlepším nástrojem pro svobodný projev. Mediální trh neumožňuje prosazovat 

názory široké veřejnosti, ale jen těch kteří mají ekonomickou nebo politickou moc. Tím pak 

slouží za pomoci symbolických prostředků k jejich propagaci. Namísto různorodosti názorů 

v pluralitní společnosti tak může docházet k omezení názorové nabídky. 

 

Propaganda 

Propaganda slouží v běžném životě k manipulaci s médii a následnému dosažení společenské 

kontroly. Jedná se tedy o řízení společenských kolektivních postojů pomocí manipulace 

důležitými symboly (politickými aj.).  

Podle amerických autorů Edwarda Hermana a Noama Chromského jsou zpravodajská média 

součástí modelu propagandy, který ovlivňuje a přetváří veřejné mínění. Tito dva autoři sestavili 

                                                 
56 Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha 2006, ISBN 807367096-8, s. 164. 
57 McQuail, Denis, Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 2002,s. 195. 
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v roce 1988 model propagandy skládající se z pěti filtrů, jimiž podle nich musí procházet 

informace při produkci zpráv a které ovlivňují jejich výslednou podobu: 

 

1. Vlastnictví média a orientace na zisk. Od druhé světové války zesílila centralizace médií 

a jejich vlastnické propojování. Média se stala vyhledávanou formou investice a postupně 

docházelo k uvolnění zákonných omezení koncentrace, křížového vlastnictví a kontroly 

nemediálními organizacemi. Velké mediální společnosti jako ekonomicky silné subjekty mají 

i jiné zájmy, což může ovlivňovat výběr zpráv. 

2. Vliv reklamy a inzerce. Média mají zájem přilákat publika s kupní silou. Velké korporace 

by zároveň jen zřídkakdy sponzorovaly programy, které by se zabývaly vážnou kritikou jejich 

aktivit. 

3. Vliv informačních zdrojů. Podnikatelské korporace a obchodní společnosti jsou 

pravidelným dodavatelem důležitých zpráv. Tyto byrokratické společnosti produkují velké 

množství informačního materiálu, který může naplňovat požadavky zpravodajských organizací. 

Velké byrokratické instituce podporují masová média a získávají speciální přístup do zpráv tím, 

že přispívají k redukci nákladů médií při získávání syrového materiálu pro zprávy a při jejich 

produkci obecně. 

4. Kritika a nátlak na médium. Může se odehrávat formou dopisů, telefonátů, peticí či 

návrhů nových zákonů. Může být iniciována jedincem nebo zájmovou skupinou. Schopnost 

produkovat kritický nátlak je spojena především se subjekty, které disponují mocí. Nátlak může 

nabývat buď přímé formy (např. telefonáty z vládních míst nebo regulačních orgánů směřované 

na konkrétní pracovníky média), nebo nepřímé formy (často namířen na vlastníky, akcionáře 

média). Účelově vyvíjený nátlak dopomáhá jejímu zdroji, aby o něm bylo informováno 

vyžadovaným způsobem. 

5. Ideologie. Posledním filtrem je podle Hermana a Hromského převládající státní ideologie, 

konkrétně v USA americká ideologie antikomunismu. Autoři tak poukazují na to, že 

komunismus byl po dlouhou dobu americkými médii vnímán jako největší zlo. 

Jednotlivé filtry jsou ve vzájemné interakci a navzájem se posilují. Zpravodajský materiál je 

jimi formován k podpoře systému.58 

Na zprávy tedy můžeme nahlížet jako na projev hegemonie, v rámci kterého společenský 

aparát neprosazuje své zájmy silou, ale prostřednictvím symbolického systému. 

 

                                                 
58 Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha 2006, ISBN 807367096-8, s. 167-168. 



 67 

Cenzura 

V dějinách lidstva se neustále objevovaly snahy o kontrolu a řízení médií, která ovlivňovala 

publikum. Cenzurovaly se buď přímo mediální obsahy anebo zákonná pravidla zpravodajské 

produkce, která nacházíme i v dnešní české mediální legislativě. Moc médií vždy vedla složky 

disponující mocí ve společnosti ke snaze kontrolovat a korigovat zvnějšku zprávy, které se 

k příjemcům dostanou. 

Podle toho, kdy k cenzurnímu zásahu dochází, rozlišujeme cenzuru  předběžnou (preventivní) 

a následnou. Předběžnou cenzurou rozumíme každý institucionalizovaný zásah do obsahu 

média před tím, než se dostane k uživatelům, zatímco následná cenzura se vykonává po 

vydání. 

V moderní době známe snahu o regulaci médií především z 20. století, kdy totalitní režimy 

vybudovaly důmyslný systém kontroly, řízení a ovlivňování obsahů médií ve snaze usměrňovat 

– tedy regulovat – jejich účinky. Cílem těchto pokusů bylo úsilí získat občany pro určitou 

ideologii, popř. snaha o jejich souhlas s daným typem vládnutí. Všechny nedemokratické 

režimy vnímají média jako jeden z podstatných prostředků, s jejichž pomocí mohou naplňovat 

své cíle, a současně jako jeden z klíčových rizikových faktorů, který může režim ohrozit. 

Z takovýchto předpokladů vycházel i komunistický režim v Československu v letech 1948-

1989, který po celou dobu stavěl na přesvědčení o mimořádné účinnosti médií a jejich obsahů, 

a tak budoval centralizovaný systém médií a jejich řízení.59 

Dnes na zprávy působí mnoho ekonomických vlivů. Na jedné straně je produkce zpráv 

podnikáním, a tak čelí mediální obsahy vlivu vlastníků zpráv, na druhé straně jsou zprávy 

zbožím v tržním prostředí, a tak musí mít užitou hodnotu pro potenciální zákazníky. 

Zpravodajské produkty tedy musí být funkční a vyžadované. Politické tlaky můžeme pozorovat 

nejlépe v předvolebním období, kdy lze porovnat, kolik v jednotlivých médiích dostaly 

politické strany prostoru pro svou kampaň. Cenzura vždy existovala a existovat bude. 

 

Panika vyvolaná médii 

Nákazový efekt a vyvolání paniky patří mezi krátkodobé účinky zpráv. Za určitých podmínek 

je tedy účinkem uveřejněné zprávy okamžitá reakce publika, která může mít povahu 

neočekávaného chování jako je děs, pocit ohrožení či strach u jednotlivců nebo celých skupin. 

Mezi takové panické reakce patří různé typy sociálních nepokojů, sociálních bouří, ale také 

vlny panického skupování určitých surovin. Prezentace některých událostí ve zpravodajství 

                                                 
59 Jirák, J., Kopplová, B.: Média a společnost, Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-7178-697-7, s. 155-156. 
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může vyvolávat nákazový účinek, který může vést k rychlému šíření davového jednání. Často 

se jedná o paniku vyvolanou alarmujícími, neúplnými nebo zkreslenými informacemi. 

Typickým příkladem je reakce na zprávy o zdržování cen pohonných hmot, kdy se diváci snaží 

rychle předzásobit a dochází tak k dopravním kolapsům okolo čerpacích stanic. Kvůli výkyvu 

momentální poptávky, tak logicky dochází k nedostatku paliva. Podobně například informace 

o blížícím se hurikánu může vést k hromadnému skupování potravin nebo s příchodem jara 

obvykle dochází očkovací látky proti klíšťové encefalitidě, před kterou jsou diváci v médiích 

varováni. 

V určité sociální situaci může zpráva působit jako spouštěč sociálních nebo rasových nepokojů, 

které aktivuje určitou sociální tezí, jež je ve společnosti přítomna. Ačkoli zprávy v médiích 

nemohou být jediným původcem takovýchto narušení sociálního řádu, tím, že jsou schopny 

šířit sdělení velkému počtu příjemců, mohou vyvolat zmnoženou aktivní odezvu. Spouštěčem 

rasových nepokojů velkého rozsahu se v minulosti stala například zpráva o rozsudku nad 

americkou sportovní celebritou černé pleti O. J. Simpsonem. Reakce na rozšířenou zprávu 

vedla k pouličním nepokojům, rabování a násilí ve Spojených státech.60 Různé druhy krizí 

a sociálních nepokojů patří k frekventovaným tématům zpráv. Média tím, že o nich informují, 

je mohou v některých případech posilovat nebo rozšiřovat jejich působnost. Příkladem jsou 

aktuální vášnivé protesty proti umístění americké radarové základny na území vojenského 

prostoru Brdy. Obyvatelé okolních obcí základnu ve své blízkosti nechtějí a protože se cítí 

málo informováni ze strany české vlády, rozhodli se začít komunikovat s veřejností i politiky 

přes média. Namísto konstruktivní diskuse zástupců obcí a vyslanců vlády se tak názory 

obyvatel Brd šíří pomocí demonstrací, tiskových konferencí a výstupech v médiích, čímž se 

k nim nákazovým efektem přidávají tisíce odpůrců radaru z celé republiky. 

U jiných krizových informací panuje obava, že jejich zveřejnění ve zprávách vyvolá efekt 

vedoucí k nápodobě. Například u teroristických útoků, kde může zpráva přinášet i návod, 

strategie a techniky jak čin provést. Škála možných krátkodobých účinků zpráv na příjemce je 

ale široká a negativní zprávy mohou vyvolávat také pozitivní důsledky, jako je pocit soucitu, 

sounáležitosti s oběťmi vedoucí někdy například až k charitativní podpoře. Jen vzpomeňme na 

konta pomoci postiženým oblastem povodní v roce 2002, která postihla Českou republiku. Bez 

medializace této přírodní katastrofy by se těžko zvedla tak veliká vlna solidarity a finanční 

pomoci v české společnosti. Nákazový efekt a panika tak nemusí nutně znamenat negativní vliv 

                                                 
60 Trampota, T.: Zpravodajství, Portál, s. r. o., Praha 2006, ISBN 807367096-8, s. 110. 
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na publikum. Tyto účinky ale jen potvrzují obrovskou moc médií a jejich schopnost zasáhnout 

masu obyvatel. 

 

 

5.4. Kritické teorie médií 

 
Předchozí kapitoly diplomové práce se věnovaly teoriím a výzkumu zpravodajské produkce 

především z hlediska klasických teorií médií. Zmíněné problémy mají v moderní době ale také 

aspekty z hlediska kritiky v rámci filosofie médií. Právě tato kritická filosofie řeší otázky, 

kterými se klasické teorie médií nezabývají. Existuje spousta otevřených témat, na které hledají 

filosofové v postmoderní době odpověď.  

 

5.4.1. Kulturní průmysl 

„Lidské bytosti jsou pouze tak zralé, jak jim to dovolí výrobní síly doby“.
61

 

 

Termín „kulturní průmysl“ byl poprvé použit v knize Dialektika osvícenství, kterou 

publikovali v roce 1947 v Amsterodamu Max Horkheimer a Theodor W. Adorno. Výraz 

„masová kultura“ nahradili „kulturním průmyslem, aby byla vyloučena interpretace hodící se 

jeho obhájcům: že je to záležitost něčeho jako kultury, která povstává spontánně z mas 

samotných. S úmyslem kulturní průmysl striktně odlišovat od masové kultury mu dávají 

charakteristiku něčeho, co mísí staré a familiární do nové kvality. Ve všech odvětvích existují, 

podle Adorna, produkty, které jsou šity na míru masové konzumaci a jsou plánovaně 

produkovány za základě poptávky publika. Odvětví tvoří systém téměř bez prázdného místa, 

a to díky dnešním technickým možnostem a ekonomické a administrativní koncentraci. 

Kulturní průmysl záměrně integruje svého konzumenta seshora. Zákazník není pán, jak by nás 

kulturní průmysl chtěl přesvědčit, není subjekt, nýbrž jeho objekt. 

Kulturní průmysl zneužívá svůj  zájem o masy k rozšiřování, utužování a posilování jejich 

mentality. Masy nejsou měřítkem, nýbrž ideologií kulturního průmyslu, i když sám kulturní 

průmysl by těžko mohl existovat bez přizpůsobení se jim. Veškerá činnost kulturního průmyslu 

převádí holý motiv zisku na kulturní formy. Již od té doby, co kulturní formy poprvé jako tržní 

komodity vydělaly na živobytí svým tvůrcům, měly částečně tento charakter. Ale tehdy 

                                                 
61Citát z eseje, která vyšla v knize The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture v roce 1991 (poprvé v roce 
1975). Přeložil Martin Schlemmer. 
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usilovaly o výdělek pouze nepřímo, mimo svou autonomní esenci. Novum na kulturním 

průmyslu je přímý a nezastíraný primát precizně propočítané efektivity v jeho nejtypičtějších 

produktech. 

Kultura ve svém pravém slova smyslu se nikdy prostě nepřizpůsobovala lidským bytostem, 

vždy zároveň protestovala proti petrifikovaným vztahům, v nichž lidé žili. Dnes kulturní 

průmysl vyvolává zcela nový fenomén. Nakonec už sám není neustále poháněn motivem zisku, 

z něhož původně vznikl, ale mění se v public relations,  vytváření „dobré pověsti“ samy o sobě, 

bez ohledu na partikulární firmy či prodejní předměty.  

Kulturní průmysl má svou ontologii. To co se ale pyšně nazývá pokrok v kulturním průmyslu, 

tedy ustavičně nová nabídka, je jen přestrojením věčné stejnosti. Změny všude maskují kostru, 

jež se proměnila stejně málo, jako touha po zisku od momentu, kdy poprvé převážila nad 

kulturou. Výraz „průmysl“ by neměl být dle autorů brán příliš doslova. Odkazuje na jistou 

standardizaci věci samotné. Ačkoli výroba televizních zpráv připomíná technické operační 

mody extenzivní dělby práce - zapojení technického vybavení a oddělení pracujících od 

výrobních prostředků – stále jsou užívány individuální produkční formy. 

Kulturní průmysl je důležitý jako duch dominující dnešku. Každý, kdo ignoruje jeho vliv ze 

skepticismu z toho, co cpe do lidí, je naivní. Je nutná jeho objektivní legitimita a podstata. Brát 

totiž kulturní průmysl tak vážně, jak to jeho nesporná role vyžaduje, znamená brát jej vážně 

kriticky a nekrčit se tváří v tvář jeho monopolistickému charakteru. Mezi intelektuály dnešní 

doby převažuje tón ironické tolerance. Předpokládají, že každý ví, co jsou zač všechny ty 

kapesní romány, rodinné televizní show nastříhané do seriálů, hitparády, rady pro láskou 

zhrzené nebo horoskopy. Tohle všechno je podle nich neškodné a dokonce demokratické, 

protože je to odpověď na poptávku společnosti. Navíc rady, jež je možno získat z manifestací 

kulturního průmyslu, jsou prázdné, banální, nebo hůře – předávané vzorce chování jsou 

nestydatě konformistické. Fráze, že svět chce být klamán, se stala pravdivější, než bylo kdy 

zamýšleno. Lidé tomu nejen sedají na lep, i když je jim nabízen sebevíce pomíjivý požitek, 

chtějí jej přijmout, touží po klamu, který však stejně vždy prohlédnou. I když si dobře 

uvědomují účel, s jakým byl seriál ve stylu „soap opera“62 vyroben, cítí, že by se jejich životy 

staly nesnesitelné bez těchto prázdných ukájení.  

Nejambicióznější obranou kulturního průmyslu v údajně chaotickém světě je to, že poskytuje 

lidem orientační standardy, které jsou hodny uznání. Ale právě to, co se zastáncům zdá být 

chráněno a zachováno kulturním průmyslem, je jím podle Adorna ve skutečnosti ničeno. Jako 

                                                 
62 „soap opera“ (mýdlová opera) = označení pro divácky nenáročné zábavné seriály o mnoha pokračováních. 
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příklad uvádí barevný film, který demoluje obraz staré taverny mnohem důkladněji, než by 

mohly učinit bomby: film ničí její image. Kulturní průmysl nemá nic společného se svobodou. 

Hlásá: „přizpůsob se“, aniž by řekl čemu. Máme se ale plánovaně přizpůsobit tomu, co již 

stejně existuje, tomu, co každý stejně vnímá jako odraz jeho moci a všudypřítomnosti. Moc 

ideologie kulturního průmyslu je taková, že konformita nahradila vědomí. Řád, který z ní 

pramení, není nikdy podle autora konfrontován s ní samou ani se skutečnými zájmy lidských 

bytostí. Na obranu zpravodajství, a to především komerčního (viz.např. TV Nova) je nutné 

podotknout, že výběr témat ke zpracování často odráží problémy členů diváckého publika. 

Vždy jsou ale také zařazeny zprávy, které odpovídají jistým šablonám zpravodajské relace či 

zájmům televizní stanice samotné. 

Poselství kulturního průmyslu především v reklamě je podle Adorna impotentní a lživé. 

Zatímco totiž předstírá, že pomáhá zmateným, oklamává je falešnými konflikty, které mají 

vyměnit za své vlastní. Pouze naoko za ně řeší konflikty způsobem, jímž skutečné konflikty 

řešit nelze. Jako příklad si uveďme reklamu na bonbóny Mentos: když si člověk neví 

v problémové situaci rady, stačí si vzít jednu pastilku a nápad na ideální řešení je tu. Kéž by 

byla poselství kulturního průmyslu tak neškodná, jak se jejich tvůrci snaží, aby vypadala. 

V mnoha případech očividně neškodná nejsou. Jako příklad uvádí autor filmy, které si notují se 

v současnosti populární nenávistnou kampaní proti intelektuálům, když je zobrazují 

v obvyklých stereotypech. 

Celkový efekt kulturního průmyslu považují Adorno a Horkheimer za anti-osvícenský, kdy se 

progresivní nadvláda nad přírodou stává masovým klamem a prostředkem pro porobení vědomí. 

Zabraňuje tak rozvoji autonomních, nezávislých jedinců, již soudí a rozhodují vědomě 

(uvědoměle) a sami za sebe. Existence těchto individuí je však podmínkou pro demokratickou 

společnost, která potřebuje dospělé, aby se mohla udržet a rozvíjet. Pokud jsou tedy masy 

nespravedlivě shora hanobeny jako masy, kulturní průmysl nese jednu z největších 

zodpovědností za to, že z nich udělal masy a nyní jimi pohrdá, a zároveň zabraňuje jejich 

emancipaci. Příkladem může být slogan reklamy na nápoj Sprite ve znění: „Image je na nic, 

následuj instinkt, pij Sprite“. Kdo ale může za hanobenou image konzumenta nápoje? 

Samozřejmě kulturní průmysl, který mu byl návodem pro vzhled, chování i názory. 
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5.4.2. Realita v postmoderním světě 

„Skutečnost moderního světa byla povětšinou zcela záměrně konstruována podle určitých 

zadání.“ 
63

 

Zpravodajství vždy odkazuje k tzv. objektivní skutečnosti. Co ale je v dnešní době skutečnost 

neboli realita? Podle Viléma Flussera je to již zmíněný „svět tam venku“ nebo jinak 

označovaná „žitá skutečnost“ (Lebenswelt).  

Sémantické informace, které si vyměňujeme při komunikaci a vstřebáváme z médií, a ze 

kterých stavíme svůj obraz světa, musí čerpat své odůvodnění z informací strukturních – tj. ze 

skutečné struktury světa či logu v terminologii antické filosofie. Trápením a zároveň výzvou 

lidské civilizace je, že staví na určitých interpretacích světa, které jsou používány pro 

legitimizaci společenských institucí, a proto jsou pak účelově považovány za přesný odraz 

reality. Ztotožňování sémantických (znakových) informací se strukturními se ale opakovaně 

ukazuje jako neudržitelné. 64 

Interpretace světa založené na náboženství v západním světě ustoupily a víra zůstala zachována. 

Velké naděje byly vkládány v moderní době do exaktních věd a ekonomie: víra v nalezení 

objektivního popisu světa (scientismus) byla doprovázena vírou, že na tomto objektivním 

poznání bude možné založit společnost rozumu a blahobytu. Ale ani exaktní vědy nebyly 

schopny tento úkol splnit, protože svět nelze bezezbytku popsat komplexem rovnic ani výčtem 

elementárních částic. 

Tak jako reakcí na selhání univerzality nábožensky orientované interpretace světa byl příklon 

k popisu vědecko-racionálnímu, je reakcí na selhání tohoto epistémé 65  jednak příklon 

k iracionalitě New Age, jednak postmoderní relativismus a odmítání jakýchkoliv 

„metanarativních příběhů“66. Pro postmodernismus je měřítkem legitimity otázka přítomnosti. 

Každý kontext komunikace se tak řídí vlastními pravidly, která se stávají následně jeho 

legitimizací. Lyotardova kritika univerzálních popisů světa, využívaných pro legitimizaci 

jakýchkoliv forem politického násilí pokračovala přes skepsi k univerzalitě vědeckého popisu 

reality. Tato skepse a relativismus nejsou podmíněny pouze selháním předchozích pokusů 

o nalezení univerzálního popisu světa, ale i prudkým rozvojem informačních technologií, 

jejichž ambivalence ve vztahu k řádu a chaosu vystoupila v době masmédií a internetu prudce 

                                                 
63 Bystřický, J.: Texty k postmoderně I., UK Fakulta humanitních studií, Praha 2001, s.45. 
64 rozlišování mezi sémantickými a strukturními informacemi viz. Šmajs, J.: Drama evoluce: Fragmentevoluční 
ontologie, nakladatelství Hynek, Praha 2000, s. 188. 
65 Pojem „epistémé“ : M.Foucault. Představuje jistou mřížku, řád věcí pomocí kterého se orientujeme ve světě. 
66 Pojem „metanarativní příběh“ jako označení pro určitou univerzální interpretaci světa použil J.F.Lyotard. 
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do popředí. Jednotlivé interpretace světa vyvstávají a mizí bláznivou rychlostí v konfrontaci 

s jinými.  

Informace se v komunikaci rozvíjí horizontálně (volně šířené a pozměnitelné) a vertikálně 

(autoritativní, pravdivost potvrzující rovina). Rezignace na hledání vertikálního rozměru 

komunikace a vztahu mezi sémantickými a strukturními informacemi v postmoderní době vede 

k bujení virtuálních světů (v běžném chápání slova „virtuální“= iluzorní). 

 

Sémantické informace nečerpají své opodstatnění z informací strukturních, ale samy ze sebe.  

Vznikají tak systémy znaků, které se nekontrolovaně kříží a dochází k jistému míšení reality se 

simulací, ve které není srozumitelné, co je pravda, a co nikoliv. 

„Na kolik skutečná je skutečnost?“ ptá se francouzský postmoderní filosof Jean Baudrillard. 

Ve své knize Dokonalý zločin označuje realitu jako něco, co už proběhlo. Právě na realitě byl 

spáchán zločin(její „vražda“) a v současnosti žijeme v tom, co zbylo po tomto dokonalém 

zločinu. Pro Baudrillarda mizí reálné ve prospěch něčeho reálnějšího, což nazývá hyperrealita. 

Objekty se dle autora stávají v dnešním světě reálnými v procesu simulace. Simulace je přitom 

skutečnější, než skutečnost. Skutečnost moderního světa byla tedy celkově simulována, nikoli 

produkována. Simulace přitom není falešná reprezentace, nenapodobuje originál. Rozdíly mezi 

pravdivým a falešným, reálným a imaginárním neexistují. Simulovaná realita je přitom dnes 

jediná realita kterou máme.  

V postmoderní době dochází k nárůstu vlivu teritoria simulací, jednoho z vlastních zdrojů 

soudobých elektronických médií: Simulované totiž nehraje na strunu zjištění, že něco i něčeho 

se nedostává, a je tudíž nezbytné onen nedostatek nahradit - prostě simulovat, či že pro určitý 

druh skutečnosti chybí předloha, tudíž musíme hledat původní vzor, abychom zajistili alespoň 

přibližnou shodu skutečnosti  (byť každou produktivní praxí jinak formovanou), ale 

naopak:simulace pouze generuje finality dané produktivní praxe. Jinými slovy: předvrstvením 

kopíruje jistý typ daností bez ohledu na to, čemu ony danosti, a v rámci jaké konstrukce či 

popisu, vlastně odpovídají. Simulace tedy nastává v okamžiku, kdy dochází ke zkreslení dané 

verze, při odklonu od linií původní reprezentace.67   

Dalším nutným krokem, který lze u simulací vypozorovat, je postupný proces vyprazdňování 

původních obsahů dané verze skutečnosti. Do znakového systému simulací jsou zaváděny 

prioritní multi-znaky, komprimované či převrstvené události přecházejí do jednoho typu znaku: 

                                                 
67 Bystřický, J.: Texty k postmoderně I., UK Fakulta humanitních studií, Praha 2001, s. 37. 
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tj. simulace, který v nové linii sdělení vytváří nové utility výkladu „reálné verze“ – simulakra, 

kdy lze všechny ostatní jevy původní skutečnosti nechat propadnout.68 

Znaky tedy začínají odkazovat samy na sebe a simulovaná realita se stává jedinou existující 

realitou. Tato realita se pak nazývá hyperrealita, kde nelze rozeznat reálné a simulované. Svět 

simulaker je umělým světem simulací. Simulakrum není nikdy tím, co skrývá pravdu – je to 

pravda, která skrývá skutečnost, že žádná pravda není. 

Od jednoho média k druhému reálno mizí, stává se alegorií smrti, avšak stvrzuje se a potencuje 

se i v této konstrukci: stává se realitou jako takovou, fetišismem ztraceného objektu – není již 

objektem reprezentace, nýbrž extatickým popřením a virtuálním zapuzováním sebe sama:je 

hyperreálné.69 

Podle Marshalla McLuhana je dnešní svět mediálně zprostředkovaný. Mediální obraz 

skutečnosti (reality) totiž není totéž co skutečnost a realita sama, a to v mnoha ohledech. 

Stávající svět je mediálně zprostředkovaný tím, že jej média nějak chápou, my nějak chápeme 

média a skrze obrazy světa, které nám poskytují, chápeme nějak i svět samotný. McLuhan 

hovoří o  „understanding media“, což je třeba chápat podvojně: totiž jako chápání chápajících 

médií. Absence této vědomosti u „běžných“ čtenářů a diváků (neintelektuálního publika) je 

právě tím závažným problémem. Zapomínají, že to, co představují média, není totéž co 

skutečnost sama, a že média zároveň mění naše vnímání světa, a to významně. Jinak řečeno 

publikum často zapomíná, že novináři svojí činností proměňují nenovinaře – přijímatele 

výsledků jejich činnosti). Modely, simulace, záchyty, virtuality, simulakra, náčrty, plány, teorie, 

mapy – nic z toho není totéž, co skutečnost, kterou zachycují. To je třeba mít stále na paměti. 

Ale je zobrazovaná skutečnost opravdu skutečná? 

 

5.4.3. Mytologická rovina informací 

„Mytologie, ať dávná či nedávná, může mít pouze historický základ, neboť mýtus je 

promluvou vyvolenou dějinami: nemůže se vynořit z „přirozenosti“ věcí.“
70

 

 

Podle Rolanda Bartha je mýtus určitá promluva. Je jistým systémem komunikace, sdělením. 

Mýtem může být vše, každý předmět na světě může přejít z uzavřené, němé existence do 

                                                 
68 Bystřický, J.: Texty k postmoderně I., UK Fakulta humanitních studií, Praha 2001, s. 37. 

69 Baudrillard,J.: Baudrillard, J.(translated by Sheila Faria Glaser): Simulacres and simulation, The University of 
Michigan 1994, ISBN 0-472-06521-1 (překlad J.Bystřický) 

 
70 Bathes, R.: Mytologie, Dokořán, Praha 2004, ISBN 80-86560-73-X, s. 108. 
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orálního stavu. Některé předměty se stávají mýty jen na chvíli, jiné jsou velmi staré, ale žádné 

nejsou věčné. I ve zpravodajství se setkáváme s mýtickými prvky, které na obrazovce vznikají, 

opakují se nebo zanikají.  Jako opora pro mýtickou promluvu může posloužit reportáž, spot, 

reklama, fotografie a další zobrazovaná sdělení. Mýtus spadá do oblasti obecné vědy, která 

přesahuje lingvistiku – do oblasti sémiologie. Sémiologie zkoumá znaky (signifikace) jen na 

úrovni jejich forem, nikoli obsahů. Obrazové či literární expresi chápe mýtus jako souhrn 

znaků, jakýsi globální znak.  

Barthes uvádí tento příklad sémiologických významů u konkrétního zobrazení skutečnosti: Na 

obálce časopisu Paris-Match vidím mladého černocha, který je oblečen do francouzské 

uniformy a se zdviženýma očima, jež jsou nepochybně upřeny na trojbarevný prapor, vzdává 

vojenský pozdrav. Takový je smysl obrázku. Ať už jsem však jakkoli naivní, dobře rozumím 

tomu, co mi naznačuje: že Francie je velká říše, že všichni její synové bez ohledu na barvu pleti 

věrně slouží pod její vlajkou a že pomluvačům, ohánějícím se údajným kolonialismem, se 

nemůže dostat lepší odpovědi než nadšení, s jakým tento černoch slouží svým takzvaným 

utlačovatelům. I zde se tedy nacházím tváří v tvář zvětšenému sémiologickému systému: je tu 

označující, jež je samo již stvořeno předchozím systémem (voják černé pleti používá 

francouzský vojenský pozdrav), je tu označované ( v tomto případě záměrně utvořená směs 

francouzskosti a vojenství) a konečně je zde přítomnost označovaného skrze  označující. 

Třetím členem je korelace označujícího a označovaného, autor tento člen nazývá signifikace 

(signifikace je mýtem samotným). Označující pak nese u Bartha název forma a označované je 

konceptem (příběh odvíjející se mimo formu). 

Mýtus má dvojí funkci: označuje a dává na vědomí, vede k pochopení a cosi vnucuje.71 

Stejně tak je tomu u zpravodajských obsahů. Soubor představ, hodnot a ideálů nazývaný ve 

společnosti „ideologie“  se traduje v podobě mýtů, jistých obecně sdílených příběhů. 

Vyprávěním mýtů se společnost ujišťuje, že se svět tak rychle nemění a jisté hodnoty zůstávají. 

Mytologie je významným zdrojem jistoty, protože představuje svět s jeho proměnlivostí jako 

něco osobního a důvěrně známého. Ve stopách Ronalda Bartha kráčí redaktoři zpravodajství, 

kteří se snaží“pod“ a „za“ zprávami odhalit hodnotové a myšlenkové rámce, které platí obecně 

ve společnosti. 

Fakta, jména a detailní informace se ve zprávách obměňují denně, symbolický systém, do 

něhož jsou vloženy, ale přetrvává – je do zpráv pouze převyprávěn. Proto v hlubší struktuře 

zpráv můžeme odkrývat archetypální příběhy – mýty toliko převedené do kulis denní aktuality. 

                                                 
71 Bathes, R.: Mytologie, Dokořán, Praha 2004, ISBN 80-86560-73-X, s. 114-115. 



 76 

Zprávy tak můžeme vnímat jako neustálé převyprávění mýtů, které jsou opakovaně drženy 

v oběhu dané kultury. Zprávy jako mýty vykazují určité sociální podobnosti. Opakují 

a přejímají příběhy z běžného života, věnují se tématům sociálního a veřejného života, 

a používají tyto příběhy, aby informovaly, varovaly a případně instruovaly své diváky.72 

Rozlišení mýtických příběhů ve vztahu ke zprávám nabídl James Lule. Na základě výzkumu 

zpravodajství odkazuje na sedm základních mýtů, na které můžeme ve zprávách narazit: 

 

- Oběť. Zprávami, které jsou „převyprávěním“ tohoto mýtu, jsou příběhy o nehodách, 

neštěstích, válečných obětech, obětech teroristických útoků apod. 

- Obětní beránek. Obětní beránek ztělesňuje vinu za zlo, často pomáhá naplňovat jednu 

z rolí mýtů – tvarovat jednotlivce směrem k převládajícím ideálům společnosti. Tento archetyp 

dramatickou formou vypráví o tom, co se stane těm, kteří poruší nebo ignorují společenské 

konvence. 

- Hrdina. Zprávy o hrdinech lidem připomínají, že mohou uspět a dosáhnout velikosti.  

Vyprávějí také o tom, v jakých rolích lze dosáhnout výjimečnosti. Jako hrdinové jsou 

prezentovány celebrity, sportovci, kosmonauti i umělci, prezidenti a premiéři. 

- Dobrá matka. Mýty o matce mohou variovat od těch o krkavčí matce po příběhy 

o Madoně jako ikoně panenské nevinnosti. Dobrá matka nabízí mateřský komfort a ochranu, 

reprezentuje vstřícnost a jemnost. Zprávy často přinášejí příběhy o dobrých lidech, kteří se 

starají o druhé. Někdy jsou to politici, celebrity nebo dobrovolníci. 

- Podvodník. Mýtus o podvodníkovi často zobrazuje krutou a hloupou osobu. Zčásti člověka 

a zčásti zvíře, osobu necitlivou a bez reflexe. Zprávy často přinášejí příběhy o krutých lidech 

řízených téměř animálními instinkty. Jde o příběhy o agresivních kriminálnících, přezíravých 

zbohatlících. 

- Jiný svět. Lidé jsou přitahováni jinými světy, které se liší od jejich sociální skupiny. 

Odlišný svět je ve zprávách někdy představován jako rajská zahrada, někdy jako exotická země, 

jindy jako peklo na zemi. Příběhy o jiném způsobu života potvrzují vlastní způsob žití. 

- Potopa. Tento mýtus prezentuje destrukci skupiny lidí mocnými silami. Potopa často 

přichází jako trest za sejití ze správné cesty. Zprávy pravidelně přinášejí informace o neštěstích 

z celého světa, které připomínají bezbrannost jednotlivce. 

Podobně jako u zpráv platí, že se jejich prostřednictvím  členové dané kultury učí hodnoty 

a definice toho, co je správné a co špatné.73 

                                                 
72 Trampota Tomáš, Zpravodajství, Portál, Praha 2006, ISBN 80-7367-096-8, s. 69. 
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5.4.4. Televizní médium jako manipulátor 

„Současné užívání televize není funkčním, nýbrž „etickým“ zneužitým tohoto nástroje“. 

(Flusser) 

 

K postmoderním kritikům nových médií patří i Vilém Flusser. Jak už bylo ve druhé kapitole 

diplomové práce, která se věnuje televizi jako médiu, zmíněno, pojetí televizní obrazovky dnes 

směřuje k úplně nové „rodinné struktuře“. Když člověk přijímá obrazy a zvuky, něco pro něj 

znamenají a vytváří se kód, tedy systém, ve kterém jsou pravidelně uspořádány symboly. Divák 

ale není schopen obrazy a zvuky dekódovat a číst tak jejich poselství.  Pro pochopení televize 

je tedy dle autora nezbytný zip kódu.  Televize je jako film kódem, ve kterém jsou 

dvourozměrné prvky (obrazy, které čteme pomocí imaginace) seřazeny do linie (sledu obrázků, 

které čteme konceptuálně). Magickým charakterem bedny je, že divák při sledování zapomíná 

na zájmy někoho, kdo ovlivňuje, jaké poselství bude konečným produktem procesu. Příjemce 

tedy čte poselství bedny jako přímé zprostředkování (“médium“) mezi ním a událostmi tam 

venku.  

Flusser ve své knize Za fenomenologii televize opakovaně upozorňuje  na fakt, že se dnes 

televize obrací proti původnímu projektu a její funkce jsou eticky zneužívány. Slouží 

především k tomu, aby přivedla příjemce ke specifickému chování, tedy ke spotřebě těch 

fyzických a duševních statků, které majitele televizní stanice zajímají. Naproti zpravodajským 

účelům informovat, radit a pomáhat lidem orientovat se ve světě tu stojí kritika televizního 

média, jako skrytého manipulátora diváckým publikem. 

Villem Flusser tedy varuje před předstíranou „svobodou“, kterou nám televize naoko nabízí. 

Divák se cítí pánem situace, když stisknutím tlačítka na ovladači zapne, vypne nebo změní 

kanál televizní stanice. Televize ale nenabízí dle autora žádnou možnost svobodného 

rozhodnutí, protože suverénně přebírá ve společnosti roli rodiny, kultury a vzdělávacího 

prostředku. Pokud se jí zřekneme, znamená to, zřeknutí se formy komunikace v rámci 

socializace ve společnosti. 

 

5.4.5. Srovnání klasické a kritické teorie médií 

Jak již bylo v úvodu páté kapitoly zmíněno, klasické teorie médií neřeší řadu otázek, kterými se 

zabývá dnešní (postmoderní) kritická filosofie médií. Ať už se jedná o pojem „objektivní 

realita“, ze kterého klasická teorie při analýze mediálních obsahů vychází a kritická teorie 

médií jej zpochybňuje, nebo například pojem „publikum“, které používá hojně klasická teorie 
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a vychází z jeho rozborů a kritická teorie se staví na stranu jedince manipulovaného mediálními 

obsahy. 

Zatímco klasické teorie médií analyzují zprávy jako odraz skutečnosti, který je v jisté formě 

zpracované redaktorem, prezentován publiku. Postmoderní přístup k médiím je kritický již ve 

smyslu pravdivosti samotné reality a následných mediálních obsahů, které jí zprostředkovávají 

pro společnost. V dnešním globalizovaném světě, jak zdůrazňuje Virilio, nic nenastává 

a všechno probíhá. Televizní zprávy se svou vysílací sekvencí nestačí aktuálně přenášet zprávy, 

tak jako například internet. Dávají sice člověku možnost se orientovat v záplavě informací, to 

ale za cenu redukce zpravodajských obsahů, tedy výběru „důležitých“ zpráv, který je čistě 

v kompetenci televizní stanice. Otázkou tedy zůstává, zda se k lidem dostávají podstatné 

informace a kdo jejich výběr a obsahy určuje (viz. kapitola 4. a 5.). 

 

Z postmoderního relativismu uniká podstatná vertikální rovina komunikace, a to hledání logu, 

řádu věcí a pravdy. To, co chybí, není nalezení ani kodifikování nějaké nové univerzálně platné 

formule, podstatná je absence vlastního aktu hledání.  

Je jistě zásluhou postmoderny, že poukázala na neudržitelnost ideologických interpretací 

reality. Je ale nutné porozumět tomu, že mezi dobrem a zlem, pravdou a nepravdou, realitou 

a virtualitou je rozdíl, i když je mnohdy komplikované ho určit. Je nyní výzvou pro všechny, 

kteří ovládají informační technologie, aby se znovu podíleli na hledání virtuálního rozměru 

komunikace a nezapomínali pro informace jako obchodní artikl na informace nástroje orientace 

lidí ve společnosti. 

 

6. Budoucnost zpravodajství 

Současná podoba zpravodajství je výsledkem složitého vývoje komunikačních technologií. 

Jejich zdokonalování ovlivnilo způsob sbírání informací, jejich zpracování i následné šíření. 

Rozvoj technologií ovlivnil jednání novinářů a mediálních organizací, ale i chování příjemců. 

Díky neustálému zvyšování rychlosti přenosu zpráv stoupá i jejich aktuálnost a můžeme dnes 

zprávy přijímat téměř kdekoli a kdykoli pomocí nejrůznějších zařízení. 

Marshall McLuhan poukazuje na fakt, že komunikační technologie nejen změnila obsah 

a způsob komunikace, ale stala se sama o sobě sdělením („médium je poselství“). Tím, že jsou 

dnes média schopna přenášet informace po světě s téměř nulovým zpožděním, dochází ke 

vzniku tzv. globální vesnice. 74 Globální zpravodajský systém má svou hierarchii, kdy malý 

                                                 
74 McLuhan, M.: Jak rozumět médiím, Odeon, Praha 1991. 
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počet globálních agentur75 zásobuje mezinárodními zprávami zákazníky po celém světě včetně 

místních národních agentur. Agenturní televizní stanice, které reprezentují angloamerickou 

kulturu, mají své redakce ve světě a klientské lokální televize se tak často musí spoléhat na 

tématickou agendu a tvarovaný zpravodajský obraz agenturních televizí. Globální televizní 

organizace se stávají hlavním zdrojem zpráv o zemích třetího světa, do kterých i větší televizní 

stanice vysílají své reportéry jen málokdy. 

Protože jsou mezinárodní informační toky intenzivně propojeny, hovoříme  v současnosti o tzv. 

globálním newsroomu, který znamená ovládání mezinárodního trhu s informacemi ze strany 

malého počtu subjektů a zároveň zvyšuje stejnorodost evropského zahraničního zpravodajství. 

Podstatným nástrojem soudobé produkce zpráv je internet, který slouží jako nástroj rychlé 

komunikace s informačními zdroji a zároveň jako ohromná databáze aktualizovaných 

informací různého druhu, které mají redaktoři stále „po ruce“. 

S rozvojem techniky bude budoucnost zpravodajství přesunuta do terénu. Natočený materiál se 

bude zpracovávat díky výkonné mobilní technice přímo během procesu natáčení, a to například 

při přejezdech na místa domluvených schůzek s respondenty. Blíží se čas, kdy televizní štáb 

prakticky nebude muset navštěvovat redakci. Stále se rozvíjející internet by se v budoucnu 

mohl stát všudypřítomným a díky bezdrátovým technologiím by bylo možné se připojit 

z jakéhokoliv místa. Televizní štáb by se účastnil porad pomocí videokonference. Obrazový 

a zvukový materiál se bude přímo v terénu na přenosných PC ve speciálních programech stříhat 

a odesílat přes internet ve vysílací kvalitě rovnou k odbavení do zpravodajského pořadu (popř. 

ke kontrole vedoucímu vydání).  

Stále větší nároky na aktualizaci informací vedou zpravodajství k častějšímu využívání 

přímého přenosu informací. Pomocí digitalizace daného obrazového či jazykového sdělení je 

možné jej pomocí satelitního či internetového spojení přenést z libovolného místa na zeměkouli 

na jiné libovolné místo. Ať už jsou to ve zpravodajské relaci živé vstupy redaktorů z centra 

dění událostí, přímo přenášená jednání vládních subjektů na zpravodajských kanálech či určitá 

zvířata v pražské ZOO, která jsou 24 hodin snímána kamerou a lidé je mohou v přímém 

přenosu na internetu pozorovat. Média totiž postupem času získávají pocit, že zprostředkovávat 

informace o událostech v momentě kdy k nim dorazí nestačí, protože v tu chvíli už jsou 

informace opožděné.  

Kdo tedy bude v budoucnosti schopen informovat nejlépe? Noviny informují o tom, co bylo 

včera. Rozhlas či televize své zpravodajské pořady vysílají v určitých intervalech. Když se 

                                                 
75 největší zpravodajskou agenturou na světě je britská Reuters 
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někde  děje něco mimořádného, zůstanou u živého vysílání z té události, i když se třeba zrovna 

v tu chvíli nic neděje: co kdyby se v době jejich nepřítomnosti něco stalo?(viz. přenosy 

z jednání Parlamentu ČR na ČT24). To znamená, že v té době ignorují vše ostatní. To se 

nemůže stát novým médiím. Internetové zpravodajské servery obnovují své zpravodajství bez 

ohledu na zpravodajské cykly a obnovují je celé. 

Televizní zpravodajství tedy stojí na rozcestí a doufá v přízeň diváků, kterým stačí dávka zpráv 

zpravidla jednou denně. Pro ty, co chtějí mít aktuální informace se nabízí pozměnit slavný citát 

a říci jim: „Není nic staršího, než včerejší televizní zprávy“.
76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Původní citát - Karel Čapek: „Není nic staršího, než včerejší noviny.“ 
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Příloha č.2.: Vybrané části zásad etického a profesionálního 

chování pro zpravodajství a publicistiku TV Nova (zadáno 

provozovatelem - CET 21 spol. s r.o ( bývalá CME) 
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Příloha č.3. Ukázka bodového scénáře zpravodajské relace ČT 
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Příloha č.4.: Ukázka bodového scénáře zpravodajské relace  
TV Nova 
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Příloha č.5.: Tabulka: Sledovanost zpravodajských pořadů 
 
Zdroj: Novinky.cz. Nejsledovanější večerní pořady. 
http://www.novinky.cz/kultura/tv_sledovanost/nejsledovanejsi -vecerni-porady 
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