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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá oblastí informačních potřeb v české komerční televizní

žurnalistice.  Přináší  odpověď  na  to,  jaké  má  redaktor  pracující  v  televizním

zpravodajství  informační  potřeby a  jak dosáhne  jejich  uspokojení.  Součástí  práce

jsou podrobná analýza informační podpory (popis zdrojů žurnalistických informací,

jakými jsou např. Česká tisková agentura – ČTK, respondenti, zpravodajský archiv,

internet  atd.)  a  průzkum  v  redakci  zpravodajství  televize  Prima.  Formou

dotazníkového  šetření  byl  zjišťován  nejen  rozsah  a  periodicita  využívání

informačních  zdrojů,  které  redaktoři  ke  své  činnosti  potřebují,  a  ale  i  kvalita

uspokojování  jejich  informačních  potřeb.  V  závěru  práce  jsou  navržena  obecná

doporučení, která by měla pomoci práci žurnalistů zefektivnit.

Klíčová slova

informační  potřeby, zpravodajství,  televizní  zpravodajství,  žurnalistika,  masmédia,

informační podpora, informační zdroje, průzkum 



Informační potřeby novináře v televizním zpravodajství

Obsah 

Předmluva..................................................................................................................... 9

1Úvod..........................................................................................................................11

2Informační potřeby a zpravodajství.......................................................................... 14

2.1Informační potřeby ............................................................................................14

2.1.1Dělení informačních potřeb........................................................................ 15
2.1.2Informační potřeby profesní a jejich stanovení...........................................15
2.1.3Identifikace informačních potřeb ze strany informačního servisu.............. 16
2.1.4Informační požadavek.................................................................................18

2.2Zpravodajství a informace v něm.......................................................................18

2.2.1O zpravodajství obecně...............................................................................18
2.2.2Masmédia jako nadstavba zpravodajství.................................................... 19
2.2.3Informační potřeba vs. novinář .................................................................. 20
2.2.4Informační podpora novináře......................................................................21

2.2.4.1Zpravodajské agentury......................................................................... 22
2.2.4.2Identifikace informačních potřeb novináře ze strany externích
žurnalistických zdrojů..................................................................................... 23
2.2.4.3Dokumentační a informační střediska jako interní informační servis. 24

2.2.5Zásady novinářské práce – informační kvalita............................................25
2.2.5.1Objektivita ...........................................................................................25
2.2.5.2Etické kodexy novináře........................................................................27
2.2.5.3Výběr událostí - gatekeeping............................................................... 28

3Specifika televizního zpravodajství.......................................................................... 30

3.1Princip zpracování informací ............................................................................ 30

3.1.1Formy a typy zpráv .................................................................................... 32
3.1.2Hodnota zprávy........................................................................................... 33

3.2Zpřístupnění informací ......................................................................................34

3.2.1Řazení příspěvků.........................................................................................35

4Potřeba informací ve zpravodajství v praxi – na příkladu televize Prima................ 37

4.1Zpravodajství TV Prima ....................................................................................37

4.2Zpravodajské relace........................................................................................... 38

4.3Personální zajištění zpravodajství......................................................................39

4.4Tok informací v redakci.....................................................................................40

5Analýza informační podpory v hlavním domácím zpravodajství TV Prima............ 42

5.1Charakteristika pracovní pozice redaktora zpravodajství z hlediska

6



Informační potřeby novináře v televizním zpravodajství

informačních potřeb................................................................................................ 42

5.2Co nebo kdo uspokojí redaktorovy informační potřeby?...................................44

5.2.1Česká tisková kancelář – ČTK....................................................................45
5.2.1.1Charakteristika zdroje.......................................................................... 45
5.2.1.2Typy a forma zprostředkovaných informací........................................ 49

5.2.2Rozhovor ....................................................................................................50
5.2.2.1Formy rozhovoru – charakteristika...................................................... 50
5.2.2.2Informace získané rozhovorem............................................................50

5.2.3Tiskové útvary organizací – public relations.............................................. 51
5.2.3.1Základní charakteristika.......................................................................51
5.2.3.2Shrnutí – získané informace ................................................................52

5.2.4Internet........................................................................................................ 52
5.2.4.1Základní popis .....................................................................................52
5.2.4.2Typy a formy informací....................................................................... 53

5.2.5Ostatní zpravodajská média........................................................................ 53
5.2.5.1Když se média stávají zdrojem informací ...........................................53
5.2.5.2Typy a formy informací z médií.......................................................... 53

5.2.6Zpravodajský obrazový archiv.................................................................... 54
5.2.6.1Základní charakteristika.......................................................................54
5.2.6.2Informace v archivu............................................................................. 55

5.2.7Vlastní zdroje ............................................................................................. 55
5.2.7.1Základní charakteristika.......................................................................55
5.2.7.2Informace z vlastních zdrojů................................................................55

5.2.8Technika......................................................................................................55
5.2.9Grafické oddělení........................................................................................56

5.2.9.1Formy a typy informací........................................................................56
5.2.10  Režie....................................................................................................... 57
5.2.11  Informatika..............................................................................................57
5.2.12  Běžný chod redakce................................................................................ 57

5.3Informační systém zpravodajství TV Prima...................................................... 57

5.3.1Základní charakteristika..............................................................................58
5.3.2Agenturní zprávy.........................................................................................58
5.3.3Scénáře zpravodajských pořadů..................................................................60
5.3.4Psaní zpravodajského příspěvku................................................................. 61

5.4Stručné zhodnocení ...........................................................................................62

6Průzkum informačních potřeb v hlavní domácí redakci zpravodajství TV Prima....63

6.1Cíl průzkumu..................................................................................................... 63

6.2Metodika............................................................................................................ 64

6.3Pilotáž (pilotní studie)........................................................................................64

6.4Provedení průzkumu.......................................................................................... 65

6.5Analýza získaných dat .......................................................................................65

7



Informační potřeby novináře v televizním zpravodajství

6.5.1Témata ve zpravodajství TV Prima............................................................ 65
6.5.2Jaké zdroje redaktoři potřebují nejčastěji a jak jsou pro ně „důležité“? .... 67
6.5.3Příspěvky z pohledu „pokrytí“.................................................................... 73
6.5.4Problémy při žurnalistické činnosti.............................................................74

6.5.4.1Problémy z pohledu bariér při uspokojování informačních potřeb
novináře...........................................................................................................75
6.5.4.2Problémy z pohledu získávání a zpracovávání informací ...................80

7Zhodnocení a návrh řešení problémů .......................................................................83

7.1Návrh řešení problémů v redakci....................................................................... 84

7.2Informační specialista ve zpravodajství............................................................. 87

8Závěry....................................................................................................................... 88

Seznam použitých zdrojů............................................................................................91

Seznamy vyobrazení................................................................................................... 95

Přílohy.........................................................................................................................97

8



Informační potřeby novináře v televizním zpravodajství

Předmluva

Jak již napovídá název diplomové práce, tématem se stalo zkoumání informačních

potřeb konkrétní profese, a to novináře pracujícího v televizním zpravodajství. Cílem

je  informační  potřeby  redaktora  poznat  a  zhodnotit,  co  mu  brání  tyto  potřeby

efektivně  uspokojit.  Téma  jsem  zvolila  zejména  v  souvislosti  s  vlastní  praxí

v  redakci  zpravodajství  komerční  televize  Prima  a  možností  ještě  více  přiblížit

tematiku zpravodajství informační profesi a upevnit vzájemné provázání.  

Práci  tvoří  dvě  části  –  teoretická  a  praktická.  Jednotlivé  tematické  oblasti  jsou

strukturovány do  kapitol  a  podkapitol.  Úvodní  část  práce  tvoří  teoretické  pozadí

zvolené problematiky, pro niž bylo důležité zjistit  potřebné informace ve zdrojích

zabývajících se tematikou principů zpravodajství a masmédií obecně. Využity byly

převážně  odborné  publikace  D.  McQuaila,  B.  Osvaldové,  L.  Trunečkové  aj.  Pro

základní  charakteristiku  oblasti  informačních  potřeb  a  jejich  identifikaci  tvoří

pramennou  základnu  zejména  odborné  články  autorů  F.  J.  Devadasona

a P. P. Lingama, kteří danou problematiku velmi jasně popisují a definují. Je na místě

také podotknout,  že problematice informačních potřeb a informačního chování  se

v současné české odborné literatuře příliš prostoru nedostává. 

Propojení  obou  témat,  informačních  potřeb  a  zpravodajství,  a  zařazení  do

jednotlivých podoblastí, jsem vyvodila díky vlastní orientaci v problematice a praxi

v oboru. Nicméně cenným vodítkem se mi stala také závěrečná práce absolventky

školy informačních  a  knihovních  věd  na  Univerzitě  v  Severní  Karolíně  v  USA,

L. A. Chinnové, která pozorovala informační chování a potřeby žurnalistů ve třech

typech médií  a  článek publikovaný v roce  2004 v  časopise  LIBRI „Informations

seeking  behaviour  of  Kuwaiti  journalists“  od  M.  A.  Anwara,  H.  An-Alsariho

a A. Abdullaha. 

V  následné,  stěžejní  části  práce,  byly  využity  dvě  výzkumné  metody,  analýza

a průzkum, které se vzájemně doplňovaly. Pomocí analýzy jsou podrobně popsány
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informační zdroje, které redaktoři v praxi  využívají.  Následný průzkum, který byl

realizován rozdáním dotazníků 10 redaktorům domácího zpravodajství  TV Prima,

pomohl zjistit, jak často a v jaké míře jsou tyto zdroje využívány a jaké problémy

nejčastěji  brání  kvalitnímu uspokojení  informačních potřeb.  Z výsledků jsou poté

odvozeny a doporučeny postupy, jak dané problémy eliminovat.

Všechny použité zdroje jsou citovány podle norem ISO 690 a ISO 690-2.  

Za možnost zpracovat tuto práci patří velké poděkování zejména panu Doc. PhDr.

Rudolfu Vlasákovi  za jeho profesionální  vedení  a vstřícný přístup po celou dobu

spolupráce, cenné připomínky, rady a návrhy. Děkuji také členům domácí redakce

zpravodajství TV Prima včetně šéfredaktora PhDr. Jiřího Závozdy, bez nichž by byl

průzkum jen těžko realizovatelný.
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1 Úvod

Úkolem  novinářů  je  informovat  veřejnost  o  aktuálním  dění  ve  společnosti.  Aby

mohli  této  mety  dosáhnout,  potřebují  nejprve  všechny  informace  získat  a  poté

odpovídajícím  způsobem  zpracovat.  Musí  přitom  dodržovat  vymezená  pravidla

a zároveň „bojovat“ s řadou faktorů, které jejich práci ovlivňují.  

Jedním z produktů masového sdělování informací je televizní zpravodajství, jímž se

z  pohledu informačních  potřeb  zabývá tato  diplomová  práce.  Následující  stránky

proto přinášejí odpovědi nejen na tyto otázky:

Co obnáší pojem „informační potřeba“ v oblasti zpravodajství? 

Co je televizní zpravodajství?  Jaké zdroje se v něm využívají? Jak často a v jaké

míře?

Co může negativně ovlivnit uspokojení informačních potřeb novináře v televizi?

Najde  v televizním zpravodajství uplatnění informační profesionál?

Úvodní  stránky  (kapitola  2)  seznamují  se  základními  pojmy  celé  problematiky,

kterými  jsou  informační  potřeby  a  zpravodajství,  a  popisují  jejich  vzájemné

propojení. Ke splnění určitého úkolu nebo vyřešení problému potřebuje každý člověk

konkrétní informace, které v tu chvíli ale mít nemusí – tím vzniká ona informační

potřeba. Její stanovení však závisí na mnoha faktorech (např. motivaci, dostupnosti

zdrojů,  hloubce  znalosti  problému,  zkušenostech,  způsobu  myšlení  apod.).

K nalezení cesty, jak informační potřeby konkrétních lidí uspokojit, se pak využívají

nejrůznější výzkumné metody, od písemného dotazování, pozorování či analýzy po

individuální rozhovory. 
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Své  informační  potřeby  mají  i  novináři.  Obor,  ve  kterém  pracují,  se  nejčastěji

označuje jako zpravodajství. To patří mezi žánry v masmédiích a v základní definici

je  jeho  hlavním  úkolem  získat,  zpracovat  a  zprostředkovat  veřejnosti  informace

o aktuálním dění ve společnosti. Zveřejněné informace pak musí odpovídat obecným

požadavkům na jejich kvalitu, ať už se týkají podoby zprávy či etiky. Prioritně by

měla být dodržena objektivita, nestrannost a spolehlivost. 

Samotné televizní  zpravodajství,  o kterém pojednává třetí  kapitola,  má pak určitá

specifika, která jej odlišují od ostatních způsobů hromadného sdělování informací.

Na  rozdíl  od  tištěných  či  rozhlasových  médií  využívá  současně  zvuk  i  obraz.

Zpravodajství v televizi, které je realizováno prostřednictvím zpravodajských relací

složených zejména z reportáží informujících o aktuálním dění doma i ve světě, by

mělo být stručné, věcné, hutné, jasné a přesné. Cílem je vtáhnout diváka do děje.

A k tomu všemu potřebují televizní  redaktoři kvalitní informační podporu, kterou

kromě  zdrojů  žurnalistických  informací  tvoří  také  spolupracovníci  a  kvalitní

technické zázemí.

Čtvrtou  kapitolou  začíná  testování  teoretických  poznatků  v  praxi.  V  redakci

zpravodajství televize Prima, jež je v dané kapitole představena, byla v následující

kapitole provedena analýza informační podpory redaktorů (podrobný popis interních,

externích, primárních i sekundárních zdrojů, např. Česká tisková kancelář, rozhovory

s respondenty, zpravodajský obrazový archiv atd.). Na analýzu pak v šesté kapitole

navazuje  průzkum,  který  zjišťoval  poznatky  o  využívání  žurnalistických  zdrojů

informací a kvality uspokojování informačních potřeb v redakci. V závěru jsou pak

shrnuty výsledky zkoumání a navrženy způsoby řešení problémů, které se ukázaly být

nejzávažnější.  Na tomto místě si uveďme, že nejvíce využívaným zdrojem jak co

periodicity, tak míry využívání je rozhovor s respondenty a největší komplikace při

uspokojování informačních potřeb redaktorů se objevují při získávání informací ze

zpravodajského archivu. 
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Je  vůbec  důležité  naplno  uspokojit  informační  potřebu  novináře?  Je  nutné  ji

zkoumat?  Je  to  stejně  důležité,  jako  snaha  o  uspokojení  informačních  potřeb

kohokoliv  jiného.  Zkoumají  se  informační  potřeby lékařů,  sociálních  pracovníků,

manažerů, uživatelů knihoven a mnoha dalších odborníků i laiků. Kvalita uspokojení

informačních potřeb žurnalistů, resp. jejich neuspokojení, se také může navíc odrazit

(vhledem k masovému sdělování informací) v celé společnosti. 
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2 Informační potřeby a zpravodajství

2.1 Informační potřeby 

Každý člověk má potřebu informovat a být informován. Informační potřeba je jakýsi

deficit  informací, které potřebujeme pro řešení určitého úkolu nebo problému. To

úzce souvisí s informačními dovednostmi a chováním. Při definování informačních

potřeb záleží  na individuálním přístupu člověka, oblasti  jeho odborného působení

nebo například jeho věku či pohlaví. Při řešení stejného úkolu tak může mít každý

člověk jiné informační potřeby. 

Konkrétně informační potřeba závisí na1:

• pracovní činnosti člověka,

• oblasti jeho zájmu,

• dostupnosti technických prostředků,

• pozici ve společenské či organizační hierarchii,

• motivačních faktorech informačních potřeb,

• potřebě rozhodovat,

• potřebě objevovat nové nápady,

• potřebě schvalovat/ověřovat,

• potřebě přinášet odborné informace; mít odborný přínos,

• potřebě zavádět priority pro výzkum atd. 

Informační potřeby jsou ovlivňovány několika faktory2:

• rozsahem dostupných informačních zdrojů,

• rozhodnutím, jaké informace budou použity, 

• zázemím, motivací, odborným zaměřením a dalšími osobními charakteristikami

člověka,

1 DEVADASON, F. J. A Methodology for the Identification of Information Needs of Users. 
2 DEVADASON, F. J., cit. 1.
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• sociálním,  politickým, ekonomickým, právním a kontrolním systémem v okolí

člověka,

• důsledky užívání informací.

2.1.1 Dělení informačních potřeb

Lze hovořit  jednak  o  informačních  potřebách  osobních,  které  zahrnují  praktické

informace k řešení každodenních problémů týkajících se domácnosti, volného času,

zdraví, vyjednávání  s úřady apod.,  a o informačních potřebách  profesních.  Ty se

vztahují k zaměstnání a profesi člověka.3 Znamená to, že jinou informační potřebu

bude mít lékař, jinou úředník a jinou novinář. 

2.1.2 Informační potřeby profesní a jejich stanovení

Při hledání svých informačních potřeb by si měl odborník položit několik základních

otázek: 

• Co opravdu vím o daném problému? 

• Potřebuji základní přehled, nebo rozsáhlejší, se specializovanými informacemi? 

• Potřebuji znát historické pozadí problému, nebo statistická data? 

• Kolik informací chci shromáždit? 

V zásadě se mohou informační potřeby definovat v rámci otázek: KDO, KDE, KDY,

CO, JAK, PROČ.4

Informační  potřeby se  také  vyvíjejí  v  závislosti  na  fázi  řešení  daného problému.

V době vzniku informační potřeby využívá uživatel informací svůj vlastní informační

aparát,  neformální  kontakty,  komerční  sítě,  případně  katalogy  nebo  bibliografie.

3 STÖCKLOVÁ, Anna, Služby knihoven: vybrané problémy. Informační potřeba. 
4 Defining your need for information.
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V  této  fázi  vybírá  prameny  informací.  Při  zpracovávání  konkrétního  úkolu

a seznamování se s problémem potom mohou vznikat další informační potřeby.

2.1.3 Identifikace  informačních  potřeb  ze  strany  informačního

servisu

V  praxi  by  měly  informačním  potřebám  odpovídat  relevantní  informační  zdroje

a  služby.  Jednotlivé  organizace  (i  jednotlivci)  by se  proto  měly  prioritně  snažit

definovat  a  uvědomit  si  informační  potřeby svých zákazníků,  resp.  zaměstnanců.

Identifikování informačních potřeb je přitom mnohdy až detektivní práce.

Jedná se o komplexní proces, při kterém je nutné počítat s několika skutečnostmi:5

• stejná informace je vnímána různými uživateli jinak,

• stejná informace je užívána různě,

• potřeba je uspokojena tehdy, je-li zajištěn přístup ke konkrétním informacím ve

specifické formě a ve správný čas, 

• tok informací a komunikačních kanálů je provázaný, 

• to, co lidé preferují a jak se chovají, se odráží v dalších (budoucích) aspektech.

Je  důležité  poznat  zázemí  konkrétního  člověka,  jeho  odborné  zaměření  a  pozici

v organizačním toku informací. Používají se přímé a nepřímé metody. 

Mezi přímé metody patří:

• rozhovor s odborníkem,

• pozorování a analýza jeho informačního chování,

• pozorování odborníka při rozhovoru s kolegy,

• pozorování odborníka při jeho pracovní činnosti, 

• výzkum pomocí dotazníků, ankety apod.
5 DEVADASON, F. J., cit. 1.
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Mezi nepřímé metody patří:

• studium popisu práce odborníka,

• studium dokumentů užívaných odborníkem, 

• analýza patentů a jiných typů průmyslového vlastnictví, které vlastní odborník,

• analýza odborníkových reakcí na informační servis, 

• studium publikační činnosti odborníka apod. 

Zároveň se bere v úvahu i to, jaké má odborník kontakty a jak fungují komunikační

kanály mezi ním a jinými členy organizace, dále jaká informační média preferuje,

jaké má aktivity v  rámci  organizace nebo jestli  má například funkci  tzv.  hlídače

u informační brány (information gatekeeper).

Je-li  stanovena konkrétní  informační  potřeba,  je  vhodné uvažovat  o následujících

detailech zpřístupňovaných informací6:

• typ/povaha – fakta, klíčové body, rada, statistická data, teoretická data, názory;

• forma  –  graf,  tabulka,  shrnutí,  přehled,  výtah,  stav  vědy a  techniky,  původní

dokument;

• rozsah – vyčerpávající, výběrová, aktuální, z určitého časového období;

• periodicita  (jak  často  informace  dodávat)  –  denně,  týdně,  měsíčně,  závislé  na

objednávce;

• typ média – tištěné, audiální, obrazová prezentace;

• množství – k přečtení/prohlédnutí/poslechu do 5/10/30 minut;

• priorita – velmi vysoká, vysoká, střední atd.

6 DEVADASON, F. J. Practical steps for identifying information needs of clients.
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2.1.4 Informační požadavek

Dílčím  slovním  nebo  písemným  vyjádřením  informační  potřeby  je  informační

požadavek,  který  specifikuje  konkretizovanou  představu  o  potřebě.  Obvykle  se

vyjadřuje v přirozeném jazyce. 

Mnohdy  ale  dochází  k  takové  situaci,  že  člověk  (resp.  odborník)  neumí  svoji

informační  potřebu  přesně  formulovat.  Poté  nemusí  být  informační  potřeby

optimálně  uspokojovány a  v  pracovním procesu  to  může  znamenat,  že  odborník

například nestihne zpracovat důležitý úkol. 

2.2 Zpravodajství a informace v něm

2.2.1 O zpravodajství obecně

„Zpravodajství  =  označení  jedné  ze  základních  novinářských činností

a zároveň i produktu této činnosti. Stojí na informacích a faktech, které

vyhledává,  shromažďuje,  třídí,  vybírá,  interpretuje  a  předává

prostřednictvím  médií  recipientům.  Zprostředkovává  rozmanité

a  společensky  podstatné  informace  odrážející  myšlenkovou  pluralitu

společnosti  a sloužící veřejnosti  k utváření vlastních názorů. Proto má

být zpravodajství pokud možno přesné, vyvážené, nepředpojaté a poctivé

při  výběru,  zpracování  a  prezentaci,  nestranné,  aktuální,  včasné,  jasné

a  srozumitelné.  Nemá  obsahovat  novinářův  názor,  pouze  tlumočit

fakta.“7

Zpravodajství (žurnalistika) zahrnuje nejrůznější témata od ekonomiky po kulturu. Je

vázáno časově, protože zprostředkovává právě probíhající či nedávno uskutečněné

události.  Popisuje také děje,  které proběhly již  v minulosti,  ale v momentě jejich

uvedení se k daným událostem vynořily nové a zásadní informace uvádějící je do
7 OSVALDOVÁ, B., Encyklopedie praktické žurnalistiky, s. 214 – 215.
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jiných  souvislostí.  Zpravodajství  by  mělo  v  zásadě  zprostředkovat  společensky

podstatné informace, které odrážejí myšlenkovou podstatu příslušné společnosti.

Událost má větší šanci stát se součástí zpravodajství, pokud:

• odpovídá kritériím dané společnosti, 

• probíhá v aktuálním a krátkém časovém intervalu,

• je  jasná  a  jednoznačná,  tzn.  pro  autora  dobře  uchopitelná  a  pro  publikum

srozumitelná,

• je intenzivní, výjimečná či nečekaná,

• má kulturně blízko k publiku, k prostředí, kde žije, a k hodnotám, které chápe,

• se  jí  účastní  osobnosti,  skupiny  nebo  národy  obecně  považované  za  důležité

a společnosti prospěšné (ačkoliv důležitost může být zdánlivá).

Pojem „žurnalistika“ se navíc používá ve třech navzájem souvisejících rovinách8:

• žurnalistika  jako  činnost  –  tj.  sběr,  ověřování,  zpracování  informací  a  dat  do

podoby aktuálních, sociálně relevantních sdělení časové povahy,

• žurnalistika  jako  produkt  –  tj.  výsledek  činnosti  zveřejňovaný  periodicky

prostřednictvím masového média,

• žurnalistika jako sociální funkce – tj. slouží veřejností tím, že vykonává funkci

integrujícího  a  konstitutivního  činitele  demokratické  společnosti  (stanovení

a zprostředkování agendy, zpětná vazba apod.). 

2.2.2 Masmédia jako nadstavba zpravodajství

Problematika zpravodajství úzce souvisí s tematikou masmédií,  která tvoří jakousi

nadstavbu  novinářské  činnosti.  Masmédia  (jinak  také  hromadné  sdělovací

prostředky)  jsou  instituce,  které  produkují  a  distribuují,  resp.  zveřejňují  velké

8 ŠMÍD, M., Žurnalistika v informační společnosti, s. 5., také např. Reifová, Irena. Slovník mediální
komunikace, Praha: Portál, 2004, heslo „žurnalistika“.
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množství informací. Obecně se pod masmédia řadí noviny, časopisy, internet, rozhlas

a televize.9

Média hrají významnou úlohu prostředníka výměny informací. Bez vlastních zásluh

můžeme vidět  události  ze vzdálených míst  (tento jev je označován jako „okno“).

Nastavují  „zrcadlo“  společenskému  dění,  třídí  vybrané  informace  a  získané

zkušenosti  („filtr“  –  gatekeeper).  Ukazují  cestu  a  dodávají  smysl  matoucím  či

útržkovitým  sdělením  („průvodce“)  nebo  naopak  mohou  člověka  od  některých

skutečností odtrhnout („bariéra“).10 

2.2.3 Informační potřeba vs. novinář 

V praxi žurnalisty hovoříme o základní potřebě informovat čtenáře, posluchače, resp.

diváky. Jeho činnost je přímo závislá na informacích a informační podpoře a jeho

metou je  zveřejnění aktuální  zprávy o určité  události.  Potřeba informací novináře

může být identifikována „velikostí jeho touhy po informacích, nároku na spolehlivé

informace a rychlostí, s jakou informace potřebuje“11. 

Aby mohl novinář tuto potřebu optimálně uspokojit,  potřebuje  získat  a zpracovat

informace,  které  odpovídají  danému  tématu.  Přitom  postupuje  v  závislosti  na

osvojených  dovednostech,  kvalitě  informační  podpory  a  zázemí  i  určitých

žurnalistických pravidlech  (jedná  se  například  o  etický kodex  novináře,  principy

sestavování zprávy, dodržování zásad objektivity, kritéria výběru událostí apod.). 

To vše může představovat i  překážky v jeho činnosti.  Konkrétně byly definovány

čtyři  bariéry,  se kterými se může žurnalista potýkat:  čas, přístup k informačním

9 Patří sem ale také knihy, film, video, hudební nahrávky, reklama, veškeré druhy masově šířených
obrazových a zvukových záznamů, jako CD-ROM a ostatní vysokonákladové tiskoviny (např.
letáky).

10 SLÁMOVÁ, H., Podstata masové komunikace. 
11 ANWAR, M. A., Informations seeking behaviour of Kuwaiti journalists, s. 229. - citováno

z NICHOLAS, D., MARTIN, H., Assessing information needs: a case study of journalists, ASLIB
Proceedings, 49(2), 1997, s. 43 – 52.
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zdrojům  a  systémům,  vzdělání  (resp.  žurnalistická  průprava)  a  zahlcení

informacemi.12

Na začátku své pracovní činnosti si novinář většinou zpracuje vlastní, malou rešerši

v závislosti na zpracovávaném tématu a zhodnotí, jaký, resp. jaké zdroje k vytvoření

zprávy využije. Čerpá přitom ze zdrojů známých i jemu dosud neznámých. 

2.2.4 Informační podpora novináře

„Zdrojové žurnalistické informace mohou být  primární nebo  sekundární.“13 Mezi

primární patří informace tzv. z první ruky, druhým typem jsou informace vyhledané

v  archivech.  K  takovému  získávání  informací  patří  i  hledání  ve  veřejných

i odborných knihovnách (kde jsou k dispozici  například ročenky, almanachy nebo

encyklopedie,  ve  kterých  si  novinář  může  ověřit  fakta),  v  archivech  sdělovacích

prostředků a  dalších  veřejně  přístupných databázích.  Často  může  využít  i  vlastní

dokumentační a informační středisko (DIS), příp. zpravodajský archiv, pokud jej

příslušná organizace vede. Důležitým zdrojem jsou také zpravodajské agentury.

Současný  novinář  se  neobejde  bez  internetu,  který  se  stal  nepostradatelným

nástrojem žurnalistické  práce.  Zpřístupnil  nejrůznější  archivy,  databáze,  agenturní

zpravodajství  i  stále  se  rozšiřující  potenciál  volně  dostupných webových stránek,

přičemž  orientaci  v  těchto  zdrojích  usnadnil  vznik  katalogů  a  fulltextových

vyhledávačů. Nadto se internet stal i významným komunikačním prostředkem mezi

novinářem  a  jeho  dalšími  zdroji,  mezi  novinářem  a  redakcí  i  mezi  novinářem

a veřejností (publikem) v případě, že je jeho výsledný produkt na internetu umístěn.

Přitom je nutné počítat s tím, že na internetu rychle přístupné informace nemusí být

vždy  neutrální,  naopak  jsou  často  propagačního  či  přesvědčujícího  charakteru.

Mohou být také nepravdivé, neúplné či nepřesné. Proto by měl být novinář obezřetný

12 CHINN, L. A., The informations seeking behavior and needs of journalists in context, s. 8, také
NICHOLAS, D., Assessing information needs: a case study of journalists (viz cit. 11).

13 BURNS, L. S., Žurnalistika, s. 91.   
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a  důvěryhodnost,  validitu  a  objektivnost  (viz  níže)  informací  na  internetu  vždy

vyhodnocovat  ve  vztahu  k  jejich  původcům  (autorovi  nebo  institucím,  které

informace  poskytují).  Přesto  ale  může  být  internet  neocenitelný  při  získávání

podkladů a rešerší  v případech,  kdy se může novinář  obrátit  na zdroje,  o jejichž

spolehlivosti nemusí pochybovat.

Konkrétně  internet  nabízí  volný  (relativně  důvěryhodný)  přístup  například

k webovým prezentacím orgánů státní správy, jakožto jednotlivých ministerstev či

politických stran, kde jsou prezentována tisková sdělení a kontaktní údaje, stránkám

soukromých subjektů,  zájmových skupin  i  sdružení  (weby profesních  organizací,

ekonomické weby s vazbou na kapitálové trhy, odborné blogy, jiná online média

apod.)14. 

Novinářům také přicházejí pozvánky na společenské, sportovní a jiné akce, anotace,

existují různé objednané materiály v rámci public relations (viz podkapitola 5.2.3).

Při referování o určité události jsou ale redaktoři často odkázáni na přímé účastníky

dané akce (politici,  ekonomové, osobnosti  kulturního či  sportovního světa apod.),

tiskové mluvčí, odborníky v daném oboru (lékaři, právníci), řadové občany jako očité

svědky události. Nejdůležitějším primárním zdrojem se proto jeví rozhovor.

2.2.4.1 Zpravodajské agentury

Mezi „klasické“ a „věrné“ zdroje novináře patří ale zejména zpravodajské (tiskové)

agentury. Jsou to organizace, které každý den shromažďují, zpracovávají a za úplatu

zprostředkovávají aktuální informace. Svým zákazníkům (domácím i zahraničním)

nabízejí většinou slovní a obrazové informace o dění doma i v cizině. O tiskových

agenturách se mluví také jako o „novinách novin“ nebo „novinách novinářů“15.

Podle definice  organizace  UNESCO jsou  to  instituce,  jejichž  hlavním úkolem je

shromažďovat informace s cílem vyjadřovat a tlumočit fakta, nebo je dodávat jiným

14 ŠMÍD, M., Internet jako informační zdroj novináře.
15 TRUNEČKOVÁ, L. Tiskové agentury, s. 9.
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informačním  podnikatelským  subjektům  či  organizacím  (příp.  i  soukromým

osobám).  Informace  potom  mají  být  „co  nejúplnější  a  co  nejvíce  nestranné“16.

Zpravodajské  agentury  jsou  tedy  zavázány  dodržovat  stejná  kritéria,  která  jsou

obecně kladena na kvalitu žurnalistických informací (viz podkapitola 2.2.5). 

Podle  náplně  a  věcného  profilu  je  lze  rozdělit  na  tiskové  agentury  univerzální

s širokým tematickým záběrem (např. Česká tisková kancelář – viz kapitola 5,  či

Reuters)  a  tiskové  agentury specializované  (sportovní  –  např.  Sport  Informations

Dienst,  církevní  – Katholische Nachrichten Agentur a další).  Podle geografického

hlediska se mohou dělit na zpravodajské agentury světové, mezinárodní, regionální

nebo národní. 

2.2.4.2 Identifikace  informačních  potřeb  novináře  ze  strany  externích

žurnalistických zdrojů

„Dodavatelé“  žurnalistických informací  by měli  znát  jednotlivé  zásady stanovení,

resp.  vlastní  existence  informačních  potřeb  novinářů.  Identifikace  jejich

informačních potřeb probíhá více či méně v každém subjektu zvlášť. A to především

pouze z pohledu dané instituce, firmy či jednotlivce. Většina z nich zkoumá potřeby

novináře a poskytuje informace zejména v rámci public relations. V zásadě spolu

nespolupracují, pokud se například nejedná o Úřad vlády a jednotlivá ministerstva či

politiky. Potřebu různorodých informací pak mohou uspokojit zejména výše uvedené

zpravodajské agentury.

Ne každý zdroj  žurnalistických informací  ale  identifikuje  redaktorovy informační

potřeby. Jedná se o takové zdroje, které redaktor sám vyhledá v rámci netradičních či

vlastních  témat  (příp.  to  platí  pro  konkurenční  redakce  v  případě,  že  se  stanou

význačným zdrojem). Takové zdroje se  pouze snaží  informační potřeby uspokojit

v  okamžiku  jejich  „zrození“.  Jedná  se  například  o  soukromé  lékaře,  zemědělce,

politology či  právníky nebo v podstatě  každého jednotlivého občana.  Tito lidé  či

organizace nemají public relations ani tiskové oddělení. 

16 VLASÁK, R., Informační sektor, informační profese a informační vzdělávání.
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2.2.4.3 Dokumentační a informační střediska jako interní informační servis

V některých médiích (např. Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské noviny,

Český rozhlas, Česká televize) mají novináři k dispozici dokumentační a informační

střediska (DIS). Na jejich pracovníky (kteří by měli být pohotoví, spolehliví a rychlí)

se  pak  mohou  obracet  s  nejrůznějšími  požadavky v  souvislosti  se  žurnalistickou

činností. Získat by měli úplné a aktuální informace, v co možná nejrychlejším čase. 

DIS žurnalistům poskytují zejména:

• rešerše z mediálních, agenturních a dalších databází (jednorázové, průběžné, příp.

studijně-rozborové zprávy),

• nalezení faktografických údajů – pro doplnění a ověření informací, které novinář

zjistil (odborné termíny, statistiky, časové údaje apod.),

• nalezení  a  získání  jednotlivých  příspěvků,  tiskových  stran  i  celých  novin

a časopisů z fondů vlastních i odebírané produkce,

• půjčování  knih  a  časopisů  pro  všeobecný rozhled  novináře  nebo  inspiraci  na

témata,

• nalezení  obrazových  a  infografických  materiálů  s  ilustrační  a  dokumentující

funkcí,

• vyhledávání kontaktů,

• získávání a zprostředkování informací o externích specializovaných informačních

fondech a institucích, na které se lze obrátit nad rámec DIS,

• metodickou pomoc při vyhledávání v databázích dostupných v redakční síti, 

• pomoc při zadávání dotazů, požadavků v případech, kdy novinář zpracovává téma,

které nespadá do jeho odborného zaměření. 

Pracovníci  DIS  využívají  řady  zdrojů.  Od  klasických,  jako  jsou  tematické  či

personální výstřižkové fondy, archivy periodik, obrazové archivy, příruční knihovny

obsahující jazykové i naučné slovníky, encyklopedie apod. po elektronické. Mezi ně

patří tiskové agentury, komerční fulltextové databáze českého tisku, které obsahují

zprávy z tištěných periodik, internetu a doslovné přepisy rozhlasových i televizních
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zpravodajských  relací  (Anopress  I.T.,  Newton  I.T.)  nebo  CD-ROM  s  adresáři,

katalogy či  databázemi právních, firemních a ekonomických informací, příp. opět

encyklopediemi nebo slovníky. 

Samotné  zřízení  DIS  nebo  jim  podobných  útvarů  ovšem  závisí  na  velikosti

a finančních možnostech dané organizace, ochotě investovat a pochopení důležitosti

informační podpory novinářů.

2.2.5 Zásady novinářské práce – informační kvalita

2.2.5.1 Objektivita 

Informace zprostředkované zpravodaji by měly být v přiměřené kvalitě. To znamená,

že by měly odrážet skutečnost,  neměly by zkreslovat  a pro příjemce by měly být

srozumitelné. 

Ve vztahu k informacím ve zpravodajství se nejvíce hovoří o  objektivitě. Ve své

nejjednodušší definici znamená, že zpráva by měla spolehlivě referovat o tom, co se

ve světě skutečně děje. 

Mezi hlavní rysy objektivity patří:17 

• osvojení  si  pozice  odstupu  a  neutrality  ve  vztahu  k  předmětu  zpravodajství

(tzn. vylučování subjektivního pohledu nebo osobního zaujetí),

• absence stranění (tzn. ve sporech se nestavět na ničí stranu a zdržet se jakékoliv

předpojatosti),

• oddanost přesnosti a dalším kritériím pravdivosti (jako jsou relevance a úplnost),

• absence skrytých motivů nebo služby třetí straně.

Objektivita  vyžaduje  poctivost  a  nediskriminační  postoj  ke  zdrojům  informací

i k samotným předmětům zpravodajství. Existují-li vzájemně si odporující fakta, ale
17 McQUAIL, D., Úvod do teorie masové komunikace, s. 172.
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jinak jsou všechny okolnosti shodné, měly by být různé úhly pohledu pojímány jako

stejně platné a relevantní. Objektivity lze dosáhnout poskytnutím stejného prostoru

nebo času různým názorům na fakta či na jejich odlišné podoby. 

Kritéria objektivity

V  roce  1983  zkoumal  stupeň  objektivity  švédského  vysílacího  systému

J. Westerståhl, který se následně pokusil o vlastní verzi výkladu tohoto pojmu18. Jeho

verze vychází z toho, že objektivita souvisí nejen s fakty, ale i hodnotami. A fakta

mají  také  hodnotící  důsledky. Ve schématu  (viz  obrázek č.  1),  které  vytvořil,  se

faktičnost vztahuje především k podobě informování o událostech a prohlášeních,

které mohou být porovnávány se zdroji a jsou prezentovány bez komentářů nebo jsou

od nich výrazně odděleny. Faktičnost pak zahrnuje několik dalších měřítek, podle

kterých by měla být měřena pravdivost. Jedná se o:

• úplnost zprávy,

• přesnost, 

• úsilí nemást a nezatajovat důležitá fakta (dobrý úmysl),

• relevanci (závažnost).

Poslední  jmenované měřítko  je  velice obtížné  definovat.  „Relevance“ se  vztahuje

k procesu výběru a vyžaduje, aby selekce proběhla podle jasných zásad. Ty vymezují,

co je důležité pro cílového příjemce a pro společnost. Podle obecných zásad platí, že

to,  co  se  týká  většiny  lidí  s  okamžitou  platností  a  nejsilněji,  bude  s  největší

pravděpodobností  považováno  za  nejrelevantnější.  I  když  může  existovat  jistá

propast mezi tím, co veřejnost vnímá jako svůj zájem, a tím, co odborníci považují

za důležité. 

Podle  Westerståhla  tvoří  objektivitu  mj.  „nestrannost“,  která  vyžaduje  neutrální

postoj doplněný určitou vyvážeností protichůdných výkladů, pohledů nebo verzí na

18 McQUAIL, cit. 17, s. 173.
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zprostředkované události. Požadavek na nestrannost jako součást objektivity není ale

nutný za každých podmínek (oproti faktičnosti), protože se vychází z předpokladu, že

existují  jiná  média,  která  podají  zprávu  z  jiného  úhlu  pohledu.  Ale  spolehlivá

informace je recipientem očekávaná vždy. 

Obr. 1: Kritéria objektivity19

Schéma  obsahuje  i  prvek  „informativnost“.  Ta  je  důležitá  pro  úplné  pochopení

významu objektivity. Odkazuje k těm kvalitám informačního obsahu, které by měly

zvýšit pravděpodobnost, že se informace skutečně dostane k příjemcům a bude jimi

zaznamenána, pochopena, zapamatována atd. 

2.2.5.2 Etické kodexy novináře

Kvalita  informací  se  vyznačuje  také  určitými  standardy,  které  jsou  obsaženy

v  oficiálních  předpisech  nebo  profesních  etických  kodexech.  Ty  jsou  přijímány

sdruženími žurnalistů v jednotlivých zemích. Většina kodexů řeší otázky související

s  poskytováním  spolehlivých  informací  a  předcházením  zkreslení,  zatajováním,

19  McQUAIL, cit. 17, s. 174.
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předpojatostí,  senzačností  a  porušováním  soukromí.  Samozřejmostí  by  měla  být

nezávislost, odpovědnost ke společnosti, slušnost a dobrý vkus. 

Syndikát novinářů České republiky přijal vlastní Etický kodex novináře v roce 1998

(viz příloha č. 2). Nad jeho rámec ale v některých redakcích vznikají  také vlastní

předpisy. Například v příloze č. 3 je představen etický kodex, který přijala redakce

zpravodajství komerční televize Prima. 

2.2.5.3 Výběr událostí - gatekeeping

Při  výběru  zpravodajského  materiálu  záleží  na  tom,  jak  je  událost  zajímavá  pro

konkrétní redakci a zejména její „uživatele“. 

„Zpráva  je  pro  publikum  zajímavá,  jestliže  informuje  stručně

a  jednoznačně  o  události,  která  se  stala  před  relativně  krátkou dobou

v blízkém okolí,   týká-li  se nějaké známé osoby a je-li  jejím obsahem

navíc negativní věc. Takovému zadání odpovídá třeba přírodní katastrofa,

atentát na veřejného činitele, zvýšení cen, politické sváry, společenský

skandál, demonstrace, kriminální čin, vojenský konflikt v bezprostřední

blízkosti a podobně.“20

Proces  vybírání  informací  v  masmédiích  je  znám  jako  gatekeeping („hlídání

u brány“, filtrování). Jedná se o rozhodování, jestli připustit, aby konkrétní zpráva

„prošla branou“ zpravodajského média do zpravodajství (viz obrázek č. 2). 

Samotný pojem pochází z výzkumu sociálního psychologa Kurta Lewina, který se

zaměřoval na procesy rozhodování při rodinných nákupech potravin. Zaznamenal, že

informace musí projít určitými kanály obsahujícími „vchodové oblasti“, kde se pod

vlivem  nejrůznějších  příznivých  i  nepříznivých  sil  přijímají  rozhodnutí.  Tuto

myšlenku převzal D. M. White, když zkoumal rozhodování, které při výběru zpráv

20 VÁGNER, I., Televizní zprávy – psychický nátlak?, s. 37.
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činí  redaktor  přebírající  např.  agenturní  zpravodajství  (a  který  má  vlastně  tyto

konkrétní „vchodové oblasti“ pod dohledem).21

Žurnalisté (nejčastěji vedoucí redaktoři), kteří rozhodují o výběru zpráv, mají velmi

ustálenou představu o tom, co asi bude publikum zajímat a tato představa je v rámci

jednoho společensko-kulturního uspořádání ve velké míře shodná. 

Obr. 2: Whiteův model gatekeepingu22

Faktory výběru

Konečný výběr toho, co bude zprostředkováno veřejnosti, se odvíjí především od tří

faktorů. Mezi významné zdroje patří známé osobnosti a lidé, kteří události zajímavé

pro zpravodajství sami vytvářejí. Dalším faktorem je místo, kde se událost odehrává.

Čím  je  blíže  městu,  regionu  či  státu,  kde  žije  předpokládané  publikum,  tím

pravděpodobněji  bude  zaznamenána.  A  posledním  důležitým faktorem pro  výběr

události je čas23, který je zabudován i do samotné podstaty televizního zpravodajství. 

21 McQUAIL, cit. 17, s. 241.
22 BARCILAI-NAHON, K. Gatekeeping in networks, s. 4.
23 Časovost je základní složkou novosti i závažnosti a posiluje také schopnost překonávat bariéry

času. „Být první“ nebo mít exkluzivní zprávu je při rozhodování a hledání zpráv často
nejvýznamnějším faktorem.
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3 Specifika televizního zpravodajství

„Zpravodajství  v  televizi  šíří  pravidelně  informace  tvořené  pohyblivým obrazem,

zvukovou kulisou a mluvenou řečí. Je určeno očím a uším diváka.“24  

S postupným zaváděním nových elektronických technologií si televizní zpravodajství

vytvořilo  vlastní  audiovizuální  vyjadřovací  jazyk.  Využívá  nové  obrazové  prvky

(digitální triky, počítačová grafika a animace, film, fotografie, video), zvukové prvky

(mluvené slovo ve formě komentáře, synchronní výpovědi jako monolog či dialog,

asynchronní promluvy nebo ruchy prostředí) a další slovní i mimoslovní výrazové

prostředky (význam osobnosti moderátora, gesta, pohledy očí, držení a pohyby těla,

ale také například zvolené oblečení). 

Je  tak  zatím  „nejpřirozenějším  a  nejucelenějším  smyslovým  zprostředkováním

informací o dění ve společnosti“25. Od zpravodajství v televizi se požaduje, aby bylo

stručné, věcné, hutné, jasné a přesné. 

3.1 Princip zpracování informací 

Samotné zpracování zpravodajské „suroviny“ začíná již v prvním okamžiku výběru.

Jedná se o sérii rozhodnutí  a voleb směřujících k produktu, který bude odpovídat

stanoveným  cílům.  Hlavním  cílem  (resp.  potřebou)  ve  většině  případů  zůstává

vyrobit něco, co bude vyhovovat měřítkům kvality a bude mít odpovídající šanci na

úspěch u publika. 

Existují  dvě  hlavní  linie  činností,  na  jejichž  počátku  stojí  nápady na  zprávy (ty

pocházejí z pozorování, tiskových agentur, jiných médií atd.). Nápady vedou k linii

vypracování   zprávy a současně jsou samy zásobovány druhou, tedy „zdrojovou“

linií. Zdroje informací mohou být rutinní nebo iniciativní. Obě linie jsou velmi těsně

24 OSVALDOVÁ, B. Zpravodajství v médiích, s. 73.
25 OSVALDOVÁ, B., cit. 7, s. 215.
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provázány, protože  určité  téma může vést  ke  tvorbě  zprávy a  zároveň k  hledání

zdrojů. 

Linie  zpracování  začíná  u  zadání  tématu,  což  je  úkolem  příslušného  vedoucího

redaktora, a pokračuje postupně přes poradu, rozhodnutí o způsobu zveřejnění (kdy

se řeší umístění a načasování, následně pak grafická podoba či seřazení – rozhoduje

se tedy ve dvou oblastech), definitivní redakční úpravu, oznámení moderátora, až po

konečné  zveřejnění.  Tento  proces  může  být  až  do  předposlední  fáze  průběžně

zásobován linií zdrojů (viz obrázek č. 3). 

Obr. 3: Zpracování informací uvnitř organizace od nápadu ke konečné zprávě 

(Zveřejňované  zprávy  jsou  interního  i  externího  původu  a  oba  typy zpráv  jsou

zpracovávány současně.)
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Postup úkonů tedy začíná zvažováním velkého množství použitelných nápadů (první

fáze),  pokračuje  přes  zužování  jejich počtu na základě zpravodajských posouzení

(druhá  fáze)  a  s  pomocí  vstupů  kanálů  přechází  do  třetí  fáze,  kdy  se  přijímají

rozhodnutí  o typu formátu, podobě a způsobu prezentace.  Odtud se postupuje do

čtvrté, konečné fáze, v níž převládají rozhodnutí technického rázu.26 

Pracovní postup začíná vždy sběrem materiálu, co nejširším, protože fakta, jako zdroj

informací, jsou hlavní surovinou, která se dále zpracovává. 

Pak záleží především na osobě redaktora a jeho individuálních schopnostech, nadání,

zkušenostech  a  praxi,  jak  hluboce  dokáže  proniknout  k  podstatě  jevu  a  jak  umí

získaný materiál interpretovat. Další zpracování látky ovlivňuje právě autorův přístup

k tématu a zjištěným informacím. 

3.1.1 Formy a typy zpráv 

Existuje  více  možností,  jak získané  informace  zpracovat.  Ale  nejfrekventovanější

zpravodajský žánr v televizi s výraznou informativně-analytickou funkcí je reportáž.

Podstatou je autentické svědectví reportéra o faktech tvořících dějovou linii  určité

události.  Charakterizují  ji  rozmanité  vyjadřovací  a  výrazové  postupy.  Využívá

výpovědi respondentů (audiovizuální, vizuální), komentář redaktora, vstup redaktora

před  kamerou a obrazový materiál. Její délka včetně studiového úvodu moderátora

se běžně pohybuje okolo 70 sekund, neměla by však klesnout pod spodní hranici

20 – 30 sekund ani přesáhnout horní limit 2 minut. Každý takový příspěvek by měl

odpovídat na základní žurnalistické otázky KDO?, CO?, KDE?, KDY? a u delších

příspěvků také PROČ? a JAK?.  Jednou z  nejdůležitějších  vlastností  reportáže by

měla být v zájmu divácké srozumitelnosti především rovnováha obrazové a mluvené

složky. 

26 McQUAIL, cit. 17, s. 256 - 257.
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Specifickým žánrem televizního zpravodajství  je  přímý přenos s živým vstupem

redaktora.  Tímto způsobem je  zaznamenávána a zpřístupňována divákům událost,

která právě probíhá.

Redaktor připravující zpravodajský příspěvek do televizního vysílání by měl dodržet

čas stanovený svým nadřízeným. I podle toho by měl vystavět text. Vysílané zprávy

musí získat pozornost posluchačů, proto jsou tolik důležitá první slova příspěvku.

Zaujmout  je  někdy  důležitější  než  jenom  předložit  fakta.  Úvodní  věta  nemusí

obsahovat zásadní informaci, ale je důležité, aby byla zajímavá.

Z hlediska typologie zpravodajských příspěvků jsou uváděny události z domova a ze

světa. V rámci tohoto rozdělení se objevují zprávy z politiky, ekonomické, kulturní

a společenské události  a zajímavosti.  Nedílnou součástí zpravodajství  je sportovní

rubrika a předpověď počasí.

3.1.2 Hodnota zprávy

Na hodnotu zprávy mají vliv především faktory s přímým vlivem na publikum, které

tvoří obligátní: stručnost, jednoznačnost, jasnost, aktuálnost atd.

Hodnota zprávy se zvyšuje také pomocí tzv.  profesních faktorů výběru. Zpráva zde

není hodnocena svým vztahem ke skutečnosti a tomu, co se opravdu stalo, ale svým

použitím v intermediálním dialogu (co se s tím dá dělat). Dochází totiž k jakési válce

názorových autorit. Novináři vyslovují své názory, nečekají však reakci publika, ale

vyjádření ostatních novinářů, popřípadě politiků, odborníků a dalších elitních členů

společnosti. Média prostřednictvím svých autorit diskutují mezi sebou a předhánějí

se v rychlosti zveřejnění a detailech informování. 

Typickými profesními faktory jsou  efekt odrazu,  zpravodajský ping-pong a  stádový

pud.  Efekt odrazu znamená, že relativně nezajímavá událost se stane pro novináře

významnou,  souvisí-li  s  jinou  důležitou  informací.  Například  banální  železniční
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nehoda  nabývá  na  významu,  jestliže  se  stane  bezprostředně  po  nějakém velkém

železničním  neštěstí.  Zpravodajský  ping-pong zviditelňuje  události,  které  si  jsou

něčím podobné a odehrávají se krátce po sobě. Jestliže zpravodajství jedné stanice

v pondělí uvede, že kdesi padají skály, redaktor druhé stanice ve středu zjistí, že se

v jiné oblasti sesouvá půda.  Stádový pud stojí na podobném základu, ale má jinou

následnost. Zpráva se nenapodobuje, ale rozvíjí. Zpráva v tištěném médiu rozebírající

určitou  událost  může  mít  za  následek  podrobnou  televizní  reportáž  ve  stejný  či

následující den.

Také  technické  faktory ovlivňují  hodnotu  zprávy.  Média  rutinně  zpracovávají

neočekávané události a proto preferují zprávy, které odpovídají periodicitě vysílání.

Například událost, která se stane ve večerních hodinách, má velmi malou šanci dostat

se na obrazovku. V daný den se již nestihne zpracovat, ale den nato je informace již

zastaralá. 

Poslední skupinou ovlivňující hodnotu zprávy jsou vnější vlivy, které tvoří například

intervence známých osobností či nátlakových skupin, komunikace s charismatickými

zastupiteli  významných institucí  a nejrůznějšími  odděleními pro styk s  veřejností.

Někdy  mohou  své  informace  prosazovat  do  médií  „dlouhodobě,  systematicky

a velice agresivně“27.

3.2 Zpřístupnění informací 

V  televizním  zpravodajství  se  informace  zprostředkovávají  v  relacích.

Nejrozšířenějším  typem  je  hlavní  zpravodajská  relace,  která  je  obrazovým

souhrnem nejdůležitějších událostí dne. Má pevně stanovený časový rozsah (stopáž)

a stabilní zařazení ve vysílacím schématu televizní stanice. Vysílá se v prime timu

(hlavním  večerním  vysílacím  čase28),  proto  bývá  nejsledovanějším  pořadem  dne.
27 VÁGNER, cit. 20, s. 39.
28 Podle Asociace televizních organizací (ATO) doba mezi 19. a 23. hodinou. Jeho přesné vymezení

se řídí životním rytmem obyvatelstva v dané zemi, ve dnech pracovního volna a dnech, které
pracovnímu volnu předcházejí, se prime time rozšiřuje do odpoledne i nočních hodin
(http://www.ato.cz).
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Skládá se z redaktorských a moderátorských vstupů, obrazových sdělení a reportáží

(většinou obsahuje 10 - 15 příspěvků). Vyznačuje se nejen formální sjednoceností,

ale i sladěním prostředí studia s grafickou podobou znělky, titulkováním, předěly,

současně také s hudbou a dalšími používanými prostředky. 

Zpravodajské  pořady,  které  přinášejí  divákům  nové  obrazové  informace  během

celého  dne,  se  nazývají  krátké  zpravodajské  pořady.  Rozdílem  oproti  hlavní

zpravodajské  relaci  je  především  stopáž  a  s  ní  související  počet  příspěvků.  Tyto

krátké zpravodajské relace nepřesahují většinou počet 5 – 6 obrazových příspěvků

a  délku  5  minut.  Je  pro  ně  ale  stejně  důležité  sladění  formální  stránky  relace

s prostředím, grafikou a hudbou jako u hlavní zpravodajské relace. 

Některé  televizní  stanice  vysílají  své  zpravodajské  relace  z  newsroomu (běžně

používané anglické pojmenování  pro zpravodajský sál).  „Soustřeďují  se sem toky

zpravodajských informací a získané informace se zde co nejrychleji a nejefektivněji

zpracovávají do konečné podoby určené ke zveřejnění.“29 Alternativou newsroomu

jsou  studia  s  reálnými rekvizitami či  virtuální  studia  s  modrým pozadím,  na

které se pomocí počítačové technologie aplikuje odpovídající 2D (resp. 3D) obraz

sjednocený s koncepcí zpravodajské relace. 

3.2.1 Řazení příspěvků

Důležitým kritériem pro vysílání zpravodajské relace je zařazení příspěvků. Podle

toho si divák vytváří názor na důležitost jednotlivých zpráv. Správným řazením lze

docílit hlubšího vnímání ze strany publika a naopak nesprávným zařazením může být

zpráva v divákově chápání zkreslena. 

U televizního  zpravodajství  se  očekává,  že  nejdůležitější  zprávy jsou uvedeny na

začátku a že k důležitějším obecně patří také ty zprávy, které dostanou více času. Na

konci relace by se zase měly nalézat zajímavosti a příspěvky z kulturní oblasti. 

29 OSVALDOVÁ, cit. 7, s. 114.
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Především  komerční  televizní  stanice  se  také  uchylují  ke  zdánlivě  nelogickému

řazení příspěvků ve zpravodajské relaci. Hlavní roli pro stanovení bodového scénáře

hraje  především  hledisko  přitažlivosti  pro  diváka,  a  ne  hledisko  priority  zprávy.

Dochází  také  ke  změnám  v  zavedené  konvenci  zpravodajství  například  směrem

k  zábavě.  Vzniká  tzv.  „infotainment“30,  který  spojuje  slova  information

(= informace) a entertainment (= zábava). 

Zpravodajské  příspěvky  se  pak  více  zaměřují  na  zajímavosti,  které  ale  mohou

deformovat užitečnost informace. Kladen je důraz na co nejužší vazbu na probíhající

událost  (očití  svědci)  a  na  personalizaci  veškerého  dění  i  jeho  zprostředkování.

Sdělení  bývá co nejstručnější  a  nejjednodušší  a někdy dochází  i  k  míšení  reality

a fikce, aby byla informace přitažlivější. 

30 BURTON, G., Úvod do studia médií, s. 263 – 264.
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4 Potřeba informací ve zpravodajství v praxi –

na příkladu televize Prima

Tato  a  následující  kapitoly  se  věnují  problematice  informačních  potřeb  ve

zpravodajství  konkrétní  redakce.  Vybrána  byla  česká  komerční  televize  Prima

(TV Prima). 

Nejprve  je  charakterizováno  prostředí,  v  jakém  redaktoři  pracují,  v  následující

kapitole je zpracována podrobná analýza informační podpory a vše uzavírá průzkum,

který  zjišťuje  kvalitu  uspokojování  obvyklých  informačních  potřeb  redaktorů

hlavního domácího zpravodajství. 

Výsledkem by měly být podklady pro  vedení  zpravodajství  TV Prima  a  zároveň

jakýsi obecný model, který by vymezil práci televizního žurnalisty v praxi se všemi

jeho informačními potřebami.

4.1 Zpravodajství TV Prima 

Zpravodajství je součástí TV Prima od zahájení jejího vysílání v roce 1993, tehdy

ještě jako regionální televize pro střední Čechy (pod názvem Premiéra). 

 Obr. 4: Logo TV Prima
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V  současné  době  přechází  zpravodajství  TV  Prima  z  analogového  zpracování

materiálu na digitální. 

Zpravodajské příspěvky jsou dostupné i v online archivu na internetových stránkách

TV Prima (http://www.iprima.cz/zpravodajstviasport/?460e=1610).  

Redaktoři  v  TV Prima  vykonávají  svou činnost  podle  vlastního  etického kodexu

(viz příloha č. 2), který zároveň slouží veřejnosti jako záruka kvalitních informací.

Tento  etický  kodex  je  také  veřejně  dostupný  na  webových  stránkách

(http://www.iprima.cz/zpravodajstviasport/?460e=1530&544e=1826).

4.2 Zpravodajské relace

Hlavní zpravodajská relace „1. zprávy“ je vysílána každý den živě od 19.00 hod.

a v současné době trvá cca 22 minut. Je složena z 10 – 13 příspěvků (reportáže, živé

vstupy, souhrny krátkých zpráv a obrazové zprávy) z domova a zahraničí. Součástí

vysílacího bloku je i sport a počasí. 

Obr. 5: Logo hlavní zpravodajské relace „1. zprávy“

„1.  zprávy“  jsou  vysílány  z  virtuálního  studia.  Střídají  se  dva  páry  moderátorů.

Kromě mimořádných událostí (jako jsou volby, katastrofy apod.) nevysílá TV Prima

krátké  zpravodajské  pořady.  Realizuje  pouze  regionální  vysílání.  Relace  „Minuty

regionu“ zpracovávaná v hlavním sídle v Praze je vysílána také živě z virtuálního

studia, každý den v 18.45 (kromě víkendu). 
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Součástí  zpravodajství  jsou  i  magazín  „Svět  2007“  a  politická  diskuse  „Nedělní

partie“ (oba pořady jsou do programu zařazeny v neděli).

Zprávy jsou  vybírány podle  přitažlivosti  pro diváka.  Nejčastěji  relaci  „otevírá“

událost,  která  se  dotýká  života  obyčejných  lidí  (např.  zdražování,  události  ve

zdravotnictví, povodně apod.). Každý den je součástí relace zpravodajství z domácí

politické scény. Mezi časté události  patří i  tzv. černá kronika – neštěstí  v podobě

dopravních nehod, krádeží, podvodů, živelních katastrof apod.). Poslední příspěvek

bývá  většinou  „odlehčený“  –  často  jsou  jeho  předmětem  zvířata,  kuriozity

a neobyčejní nebo zajímaví lidé. Součástí zpráv TV Prima je také pravidelná anketa

„Co vy na to?“, v  níž se zjišťují názory obyvatel českých měst a obcí na určitou

zásadní událost, kterou se zabývá jedna z odvysílaných reportáží.

4.3 Personální zajištění zpravodajství

Za celou  redakci  zpravodajství  je  odpovědný  šéfredaktor,  který má  ještě  svého

zástupce. Ten zároveň vede domácí redakci. Za chod redakce, kde dochází k procesu

toku informací od získávání přes zpracování po zprostředkování, odpovídá vedoucí

vydání.  O  zajištění  celého  chodu  zpravodajství  se  stará  produkční,  o  obchodní

záležitosti, celkovou výrobu a pracovně-právní vztahy pak producent. 

„Srdce“ zpravodajství TV Prima sídlí v pražské redakci (Na Žertvách 24/132, Praha

8 Libeň).  Hlavní domácí redakci tvoří 10 klíčových redaktorů a každý z nich má

přidělenou oblast, o které má referovat a kterou „hlídá“. V pražské redakci pracuje

ještě 5 zahraničních zpravodajů, kteří primárně využívají zahraniční zpravodajské

agentury  APTN  a  Reuters.31 Občas  také  vyjíždějí  natáčet  do  zahraničí,  zejména

blízkých či pro Českou republiku zajímavých oblastí. Domácí redakci doplňují ještě

reportéři  v  regionech.  Zpravodajství  z  jednotlivých  krajů  zajišťuje  22  redakcí.
31 APTN (Associated Press Television News) je komerční britsko-americká obrazová agentura

založená v roce 1994 v rámci agentury Associated Press (AP), webová stránka agentury je
dostupná na http://www.aptn.com. Reuters je největší mezinárodní multimediální agentura na
světě se sídlem v Londýně, v roce 1891 ji založil Paul Julius Reuter. Webová prezentace je
dostupná na http://www.reuters.com.
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Jejich  úkolem  je  pomáhat  klíčovým  domácím,  příp.  sportovním  redaktorům

(mimořádně i zahraničním) i zpracovávat hlavní události z jejich oblasti. 

Činnost  klíčových  redaktorů  doplňují  ještě  pomocný  redaktor  (služba),  který

obvykle nevyjíždí do „terénu“ (jen ve výjimečných případech), ale zpracovává krátké

souhrny zpráv, hlídá agenturní zpravodajství a filtruje podstatné informace, o kterých

zpravuje  vedoucího  vydání  (gatekeeping)  a  má  na  starosti  výstupy  krajských

zpravodajů,  a  asistent  („helfr“),  který  podle  požadavku  redaktorů  vyhledává

a zprostředkovává potřebné informace z archivu, případně hledá fakta na internetu.  

Zprávy zprostředkovávají moderátoři, texty příspěvků kontroluje korektor.

Důležitou roli v televizním zpravodajství hrají  kameramani a technici, kteří spolu

s  redaktory  tvoří  štáby,  grafici,  kteří  zajišťují  grafickou  podobu  některých  částí

příspěvků,  střihači, kteří  s  redaktorem  zpracovávají  konečnou  podobu  reportáže

a  pracovníci  režie.  Ti  realizují  samotné  odvysílání  zpravodajské  relace  a  všech

příspěvků  v  ní.  Režie  koriguje  moderátory,  kameramany  i  zvukaře  ve  studiu,

spolupracuje s produkcí a zajišťuje (kontroluje) zvukovou i obrazovou kulisu. 

4.4 Tok informací v redakci

Běžný pracovní den v redakci začíná v 9.20, kdy vedoucí vydání s šéfredaktorem

a jeho zástupcem hodnotí  předchozí  den a vybírají  možná témata  ke zpracování.

Redaktoři  se  k  nim připojují  v  9.30  hodin.  Tehdy jsou  jim předneseny výsledky

hodnocení  a  připomínky či  pochvala  jejich práce.  Redaktoři  poté  nabízejí  vlastní

témata, pokud je mají,  a nebo jim jsou přidělena vedoucím vydání podle ČTK či

nabídek  krajských  zpravodajů.  Zároveň  se  stanoví  prvotní  cíl,  kam  by výsledná

zpráva měla směřovat, co by měla přinést. Ranní porady se také účastní zahraniční

redaktor a asistent. 
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Poté   redaktoři  zhodnocují  přidělené  téma,  rozhodují  se  o  postupu,  zdrojích,

potřebných  informacích  a  vyjíždějí  natáčet  do  terénu.  Je-li  potřeba,  komunikují

s vedoucím vydání a seznamují jej s dosavadními výsledky své práce. 

Závazná porada se koná ve 13.30, kde se znovu představují zpracovávané příspěvky,

rozhoduje se o tom, jestli bude příspěvek skutečně zařazen do vysílání (zda redaktor

zjistil či zjistí informace, zda stihne příspěvek zpracovat apod.). Odpolední porady se

řada redaktorů ale neúčastní, protože jsou v terénu, účastní se jí ale grafik, se kterým

se konzultují grafické animace u příspěvků, asistent, pomocný redaktor a moderátoři,

kteří se seznamují s tím, o čem budou ve studiu informovat. Ještě ani po této poradě

není vždy jasné, co ve zprávách diváci uvidí. Někdy se příspěvky nestihnou natočit,

sestříhat nebo se objeví nové události,  o kterých je třeba referovat apod. Vedoucí

vydání se vždy rozhoduje podle aktuálního dění a nastalé situace.

Poté,  co  redaktor  přijede  z  terénu,  začíná  psát  příspěvek.  Potřebuje-li  grafiku,

připraví ji, a potřebuje-li záběry z archivu, požádá asistenta, aby mu vše vyhledal.

(Někdy si záběry vyhledávají redaktoři také sami.) Přitom případně stále hlídá (resp.

by měl),  jestli  se  neobjevily  nové  informace  k  tématu.  Po  napsání  příspěvku jej

kontroluje vedoucí vydání z hlediska žurnalistických pravidel a korektor z hlediska

stylistiky,  gramatiky  a  správnosti  titulků  u  respondentů.  Poté  redaktor  příspěvek

zpracovává  ve  střižně,  kde  se  namlouvá  komentář  a  připojují  vybrané  výpovědi

respondentů.  Poté,  co  je  připravena  „kostra“  příspěvku,  se  pokrývá  obrazovým

materiálem, kterým mohou být aktuálně natočené obrázky, archivní záběry či grafika

(animace, tabulky apod.).

Výslednou  podobu  příspěvku  znovu  kontroluje  vedoucí  vydání,  který  také  ještě

upravuje tzv. „studio“, neboli část příspěvku, kterou čte moderátor při zpravodajské

relaci. To si následně upravují ještě moderátoři. Definitivní podobu studiového textu

schvaluje korektor.
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5 Analýza  informační  podpory  v  hlavním

domácím zpravodajství TV Prima

V této části práce jsou popsány zdroje informací, které více či méně využívají klíčoví

domácí redaktoři  ve zpravodajství TV Prima. Začátek kapitoly je věnován stručné

charakteristice redaktorské pracovní pozice v souvislosti s informačními potřebami

a  jejich  identifikací  (podle  vybraných  charakteristik  uvedených  v  kapitole  2).

Samotná analýza informační podpory následuje v další části kapitoly. 

5.1 Charakteristika  pracovní  pozice  redaktora

zpravodajství z hlediska informačních potřeb

Označení pozice

• (televizní)  redaktor,  redaktor  zpravodajství,  reportér,  novinář,  zpravodaj,

žurnalista

Odborné zaměření 

• sběr, zpracovávání a zveřejňování informací v závislosti na dostupných zdrojích

a profesních zásadách a pravidlech, ověřování informací

• zpracování  informací  v  audiovizuální  podobě,  využívání  interaktivní  grafiky,

videa, zvuků, obrazů

• přinášení nových informací

• služba veřejnosti
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Pozice ve společnosti

• profese televizního reportéra je všeobecně považována za prestižní

• veřejnost přijímá sdělení, která redaktor zprostředkovává

• veřejnost  sdělením  důvěřuje  a  zároveň  je  kritizuje,  jsou-li  v  rozporu  se

stanovenými pravidly a jeho vnímáním skutečnosti

• veřejnost je důležitým zdrojem redaktorovy činnosti i jeho cílovou skupinou 

Pozice v organizaci

• o  práci  redaktora  rozhoduje  nadřízený  (vedoucí  vydání,  příp.  zástupce

šéfredaktora)  –  schvaluje  téma  i  konečnou  podobu  zprávy,  nabízí  redaktorovi

konzultace, vede jej

• redaktor konzultuje a navrhuje témata vedoucímu vydání, úkoluje, resp. dohlíží na

práci  kameramana,  technika,  střihače  a  grafika;  úkoluje  asistenta,  který

spolupracuje s archivem, příp. grafikem

Práce s informacemi

Při zpracovávání materiálu se redaktor ptá (by se měl ptát):

• CO se stalo?  KDY se to stalo?  KDE se to stalo?  KDO je  za to zodpovědný?

PROČ se to stalo? JAK se to stalo? 

• Co o tématu/události už vím?

• Potřebuji nové informace, nebo doplňující?

• Potřebuji znát souvislosti, historii problému, dřívější události, statistiky?

• Kolik potřebuji informací?

• Kdo, kde, kdy mi sdělí/zprostředkuje to, co potřebuji?

• Potřebuji nové obrazové materiály, nebo využiji archivní?

• Nebude lepší pro přehlednost připravit grafické znázornění?

• Mám na zpracování materiálu dostatek času?
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• Je událost aktuální? Musím odevzdat příspěvek dnes?

• Mám šanci získat informace v závislosti na technickém zázemí? 

Typy informací, které redaktor potřebuje:

• podle tématu a zdroje: fakta, statistiky, názory, zhodnocení, teoretické informace

• technické informace/forma: audiální, audiovizuální, vizuální materiál, text/grafy,

tabulky, animace

• periodicita: denně, týdně, jednorázově (v závislosti na povaze zdroje a tématu)

• množství: stručné, nebo podrobné informace (v závislosti na typu zpracovávané

zprávy)

• priorita/rychlost:  okamžitě,  dnes,  zítra,  jindy  (v  závislosti  na  povaze  zdroje

a tématu)

5.2 Co nebo kdo uspokojí redaktorovy informační potřeby?

Využívané zdroje informací v redakci lze rozdělit do několika kategorií. Z hlediska

přístupu  k  informacím  a  jejich  získávání  se  jedná  o  zdroje  primární nebo

sekundární a z hlediska organizace, resp. samotné redakce, lze hovořit o zdrojích

interních a externích. Jednotlivé zdroje se pak mohou překrývat a zasahovat do více

kategorií. 

Oproti „píšícímu“ či „rozhlasovému“ žurnalistovi má televizní zpravodaj širší okruh

zdrojů  informací,  mluvíme-li  zejména  o  audiovizuální  rovině  a  technickému

zpracování událostí. 

Podívejme  se  nyní  na  jednotlivé  konkrétní  zdroje  žurnalistických  informací,  se

kterými redaktoři v TV Prima pracují. 
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5.2.1 Česká tisková kancelář – ČTK

Základním  informačním  zdrojem,  který  reportérům  zprostředkovává  zprávy

o  událostech  i  o  čase  jejich  konání,  je  zpravodajská  agentura  ČTK,  s  níž  má

TV Prima uzavřenou smlouvu a za jejíž služby platí. Informace z ČTK jsou dostupné

online  na  internetových  stránkách  agentury  (http://www.ctk.cz)  po  přihlášení  do

Infobanky pomocí uživatelského jména a hesla (pro celou redakci jsou stejné údaje)

nebo přes zpravodajský software OCTOPUS (viz podkapitola 5.3).

5.2.1.1 Charakteristika zdroje

Na  českém  mediálním  trhu  je  ČTK  nejvýznamnějším  zdrojem  žurnalistických

informací. Představuje naši národní tiskovou agenturu, která je nástupkyní někdejší

oficiální  státní  Československé  tiskové  kanceláře,  založené  28.  října  1918.  Je

veřejnoprávní institucí zřízenou zákonem č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři.

Jako  komplexní  tisková  agentura  se  zabývá získáváním,  zpracováním,  ukládáním

a šířením zpravodajských informací domácích i zahraničních ze všech oblastí lidské

činnosti  (politika,  kultura,  sport,  ekonomika,  počasí,  školství  atd.).  Má zahraniční

zpravodaje  v  hlavních  centrech  Evropy a  USA.  Z tiskových agentur  využívá  pro

slovní  zpravodajství  nejvíce  servisy  REUTERS  (Velká  Británie),  AFP  (Francie),

DPA (Německo), AP, ITAR-TASS (Rusko), ale i dalších. Do zahraničí vysílá ČTK

v angličtině. 

Všechny služby nabízí prostřednictvím svého produktu – Infobanky. Každý den tedy

médiím  i  dalším  institucím  a  organizacím  zprostředkovává  za  úplatu  informace

o aktuálních událostech. 

Zprávy jsou  zprostředkovány v  několika  typech a  s  přidělenou prioritou  (1 – 5).

O mimořádně důležité  události  zpravuje uživatele tzv.  blesk, který má prioritu  1.

Jedná se o stručnou informaci o důležité události (např. výsledek volby prezidenta),

která  je okamžitě  oznámena,  ale  počítá  se  přitom s  jejím dalším zpracováváním.
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Častější  jsou zprávy s 2. prioritou –  fleše.  Obsahují informace o několika řádcích

a  také  informují  o  nové,  významné  skutečnosti.  Také  informace  uveřejněné  ve

flešové zprávě jsou dále zpracovávány.  Standardní zprávy o událostech s citacemi

respondentů (viz obrázek č. 6) mají prioritu 3 nebo 4 podle závažnosti. Během dne

často bývají  několikrát  aktualizované,  resp.  doplněné o další  (novější)  informace.

Každé čtyři hodiny od 8.00 do 20.00 hod. také ČTK vydává stručné souhrny událostí

a  shrnutí konkrétních  událostí,  měly-li  vývoj.  Kromě  toho  také  nabízí  například

profily (faktograficky zpracované texty, které rekapitulují život osobnosti například

při jejím nástupu do funkce či odchodu z funkce) nebo důležité  dokumenty (např.

projev předsedy vlády nebo přehledy výsledků udílení cen). 

K některým zprávám jsou připojeny grafiky, statistiky, fotografie, audiální i  video

záznamy.

ČR;architektura;památky;knihovny

Došlo  dne:  09.03.2007  14:15:56,  Důležitost:  3,  Zdroj:  CTK,  Kategorie:  d,

Podkategorie: 

Vítěz soutěže na stavbu NK její podmínky podle poroty neporušil

Praha  9.  března  (ČTK)  -  Vítězný  projekt  architekta  Jana  Kaplického  neporušil

podmínky mezinárodní soutěže na návrh nové budovy Národní knihovny (NK), která

by  měla  vyrůst  na  pražské  Letné.  V  dnešním  prohlášení  to  uvedli  předsedkyně

soutěžní poroty Eva Jiřičná a místopředseda Petr F. Bílek. Jejich stanovisko dnes

ČTK  poskytla  NK  v  Praze.  Na  údajné  porušení  podmínek  soutěže  ve  čtvrtek

poukázala Česká komora architektů (ČKA).

Projekt  britského ateliéru Future Systems, který založil  architekt českého původu

Kaplický, počítá s tím, že prostor pro uchovávání národního konzervačního fondu

bude v podzemí. To podle ČKA podmínky vypsané mezinárodní soutěže zakazovaly,

a soutěžní porota tak podle jejího názoru měla návrh ze soutěže vyřadit.

Podle  názoru  zástupců  Mezinárodní  unie  architektů  (UIA)  pravidla  porušena

nebyla.  "Výsledky  soutěže  jsou  absolutně  v  pořádku  a  není  žádný  důvod

k pochybnostem," uvedl ředitel soutěžní komise UIA Wolfgang Tochtermann, který
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na průběh soutěže dohlížel.

Podle  poroty  se  celkem  80  procent  ze  355  soutěžních  návrhů  alespoň  zčásti

odchýlilo  od zadání.  "A z  toho třicet  nevyhovělo právě požadavkům týkajícím se

skladů. Jenže v duchu pravidel UIA je, aby porota v prvním kole soutěže hodnotila

především  celkový  charakter  řešení  soutěžního  zadání,  a  nikoliv  jeho  dílčí

provedení,"  uvedli  Jiřičná  s  Bílkem.  Podle  jejichž  názoru  měla  porota  právo

upřesnit či doplnit soutěžní podmínky. 

Komora  architektů  připouští,  že  se  soutěž  konala  podle  mezinárodních  pravidel

a ČKA není oprávněna řešit rozpory, které by vyplývaly z případného nesprávného

rozhodnutí poroty. Námitky by mohly být uplatněny pouze u Mezinárodního svazu

architektů (UIA), a to do dvou týdnů od doručení  výsledků soutěže.  ČKA rovněž

nemohla připomínkovat podmínky soutěže.

Česká komora architektů dále uvedla, že se jí nový návrh budovy Národní knihovny

zamlouvá.  Oceňuje  prý  také,  že  byla  na  architektonické  řešení  objektu  vypsána

mezinárodní soutěž. 

Návrh stavby nové budovy Národní knihovny stihl během několika dní od zveřejnění

vyvolat  různé  reakce.  Ministerstvo  kultury  i  pražský  magistrát  včetně  jeho

památkového  odboru  prostřednictvím  svých  představitelů  vyjadřují  projektu

náklonnost. Národní památkový ústav (NPÚ) zatím své stanovisko neřekl.  Ředitel

Národní galerie Milan Knížák by stavbu v této podobě rád v Praze viděl, ale na

jiném místě.

Budova o devíti podlažích má tvar širší pyramidy se zaoblenými hranami. Skladiště

pro  deset  milionů knih je  pod zemí.  Objekt  by  měl  řešit  dlouhodobé prostorové

problémy Národní knihovny. Náklady na jeho výstavbu se odhadují přibližně na dvě

miliardy korun.  Vítězství  v  soutěži  neznamená automaticky realizaci.  Pro vítězný

návrh ale hlasovali i reprezentant Prahy a zástupce UNESCO.

jnd rot 

Obr. 6: Ukázka zprávy z ČTK32

32  Zpráva z ČTK dostupná v předplacené službě TV Prima. [cit. 2007-03-15]  
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Zvláštním  typem  zpráv  jsou  texty  označené  jako  avíza  nebo upozornění,  tedy

oznámení o akci (valná hromada, vernisáž výstavy, návštěva cizího státníka, tiskové

konference apod.).  Avíza jsou předesílána s dlouhodobým předstihem, upozornění

agentura  uveřejňuje  v  daný  den  –  zejména  v  případech  mimořádné  tiskové

konference  či  jiné  dříve  neočekávané  události).  Dále  agentura  vydává  deníky

(viz obrázek č. 5), tedy přehledy očekávaných událostí na nejbližší  časové období

(den, týden) a  plány, což jsou přehledy událostí,  o kterých bude ČTK informovat.

Všechny tyto zprávy mají prioritu 5.

Deník;centrální;16. března

Došlo  dne:  15.03.2007  13:00:15,  Důležitost:  5,  Zdroj:  CTK,  Kategorie:  d,

Podkategorie: 

Deník celorepublikových a pražských událostí na 16. března

------------------------------------------------------------

Přehled celorepublikových a pražských událostí

Ekonomické aktuality jsou označeny ES, události ze společnosti a kuriozity

MIX

------------------------------------------------------------

Praha

..... Koncert tří klavíristů, kteří představí různé nástroje rakouského

výrobce klavírů Bösendorfer.

Místo: kostel sv. Šimona a Judy

ES... Český statistický úřad zveřejní výsledky šetření průměrných cen

vybraných výrobků.

..... 08:30 Hlavní líčení se dvěma muži, kteří podle obžaloby loni v létě

zavraždili v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku vietnamského obchodníka.

Měl by padnout rozsudek.

Místo: Krajský soud v Praze, nám. Kinských, Praha 5, síň č. 9
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..... 09:00 Pokračuje schůze sněmovny. Poslanci by měli projednávat návrhy

novel a zákonů.

Místo: Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, Praha 1

Pramen: Poslanecká sněmovna

..... 09:00 Pokračování případu bývalého vysokého důstojníka komunistické

Státní bezpečnosti Petra Žáka, který je souzen kvůli údajnému pokusu o

prodej padělané směnky.

Místo: Městský soud v Praze, Spálená 2, 1. patro, m. č. 53, Praha 2

Pramen: Městský soud v Praze

ES... 09:00 Konference na téma společensky zodpovědné podnikání (nejen

velkých) společností. Vystoupí ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Pořádá Britská obchodní komora. Účast je nutno potvrdit do 12. března na

e-mail: events@britcham.cz nebo na www.britishchamber.cz

Místo: hotel Palace, Panská 12, Praha 1

Pramen: Štěpánka Čepická, tel.: 242 454 743, e-mail: stepanka@jwa.cz 

Obr. 7: Ukázka zprávy z deníku ČTK33

5.2.1.2 Typy a forma zprostředkovaných informací

Redaktor  TV  Prima  získává  prostřednictvím  agentury  ČTK  prioritně  informace

textového charakteru, a to zprávy novinového formátu a seznamy předpokládaných

akcí, z nichž jsou události vždy den předem vybírány vedoucím vydání.

33 Zpráva z ČTK dostupná v předplacené službě TV Prima. [cit. 2007-03-15] 
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5.2.2 Rozhovor 

5.2.2.1 Formy rozhovoru – charakteristika

Primárním zdrojem redaktorů při zpracovávání reportáží je rozhovor s osobnostmi,

které jsou důležité pro referování o dané události (např. politici,  ředitelé podniků,

tiskoví mluvčí, přímí svědci, policisté apod.). Rozhovory jsou realizovány tváří v tvář

do  mikrofonu  a  před  kamerou  „v  terénu“  nebo  telefonicky.  Druhým uvedeným

způsobem lze domlouvat rozhovor osobní, nezávazně si ověřovat a ujasňovat fakta

nebo realizovat výpověď přímo do reportáže. Pak je rozhovor nahráván ve střižně ve

spolupráci se střihačem. V tomto případě je nutná i následná spolupráce s grafickým

oddělením, které připraví animaci pod telefonát nejlépe s fotografií respondenta.

Do této  kategorie  spadá  i  anketa  (nepravidelně),  kterou redaktoři  zjišťují  názory

veřejnosti na danou událost. 

Lze  sem  zařadit  i  interní  rozhovory  se  spolupracovníky od  vedoucího  vydání

a ostatní redaktory či moderátory po regionální zpravodaje, kameramany, produkci

atd.  Regionální  zpravodajové se  v  řadě případů také stávají  důležitým zdrojem,

resp.  prostředníkem  mezi  respondentem  a  redaktorem  hlavní  domácí  redakce

TV Prima. Je proto velmi důležité přesně definovat informační požadavky. 

Své požadavky redaktoři kladou i na asistenta, který jim nejčastěji zprostředkovává

materiály  z  obrazového  archivu,  případně  hledá  informace  na  internetu  či  jinde.

Nejedná  se  o  informačního  specialistu,  ale  o  studenta/y  (publicistických,

žurnalistických i jiných „vyšších“ škol). Redakce zaměstnává pět asistentů, kteří se

střídají.

5.2.2.2 Informace získané rozhovorem

Charakter informací, které redaktor získá prostřednictvím rozhovorů, je různorodý.

V  rámci  zpracovávaného  tématu  zjišťuje  zejména  fakta,  názory,  hodnocení
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a  podklady pro  další  zpracování  formou  odpovědí  na  kladené  otázky.  Informace

může být také neúplná v případě, že redaktor nepoloží některé (zásadní) otázky nebo

respondent odmítne odpovědět. 

Při rozhovoru interním jsou to zejména ústní či telefonické konzultace, rady, nebo

kladení požadavků na spolupracovníky.

Výsledkem rozhovoru  je  sdělení  zaznamenané  formou  audiálního či

audiovizuálního  výstupu nebo  redaktorových  poznámek.  Rozhovor  může  být

realizován i bez jakéhokoliv technického záznamu.

5.2.3 Tiskové útvary organizací – public relations

5.2.3.1 Základní charakteristika

Valná většina firem, organizací a institucí (ať už komerčních či nekomerčních) se

snaží dobře působit na veřejnost a spolupracovat s médii. Součástí těchto subjektů

bývají tiskové odbory, nejčastěji je komunikace s novináři zařazena pod oblast public

relations  (PR).  Do PR vstupují  zájmy organizace,  které  mohou korespondovat  se

zájmy redaktora nebo jim naopak odporovat. 

Ve vztahu s médii zastupuje organizaci nejčastěji  tiskový mluvčí. Jeho úkolem je

tlumočit  stanoviska  dané  firmy,  osobnosti  či  instituce.  Redaktorům  poskytuje

informace přímo nebo prostřednictvím zpravodajských agentur, vypracovává zápisy

a zprávy, připravuje materiály určené ke zveřejnění, vede tiskové konference, udržuje

kontakty  s  novináři  a  reprezentuje  instituci  navenek  i  dovnitř.  S  médii  může

komunikovat i jiný  pověřený pracovník. Menší organizace si často pro tyto účely

najímají externí PR agentury. 

Tiskové odbory připravují  tiskové zprávy, v nichž informují o činnosti organizace,

výsledcích hospodaření, reagují na určité události apod. Významnou součástí jejich
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činnosti je pořádání tiskových konferencí. Jedná se o shromáždění, které je určené

médiím  a  jejich  prostřednictvím  široké  veřejnosti.  Konferenci  vede  buď  tiskový

mluvčí  nebo moderátor  a skládá  se  z  oficiálního,  zpravidla  předem připraveného

sdělení, z vystoupení svolavatelů a následných otázek ze stran novinářů a odpovědí

zúčastněných  osob.  Kromě  ústní  informace  dostávají  redaktoři  většinou  také

připravené podklady a dokumenty ve formě tiskových zpráv. 

5.2.3.2 Shrnutí – získané informace 

Na tiskových konferencích redaktoři většinou získávají základní informaci, od které

se „odrazí“ a nato zjišťují informace z dalších stran nebo reakce. Výstupem z tiskové

konference  je  rozhovor (či  více  rozhovorů)  natočený  audiovizuální formou  při

konferenci, případně (ještě) po akci individuálně. 

Z  konferencí  si  redaktor  kromě vlastního  rozhovoru  odnáší  i  textové  informace

v  podobě  tiskových  zpráv.  Ty  obsahují  teoretické  informace,  fakta,  východiska,

stanoviska,  zhodnocení,  statistiky  apod.  V  některých  případech  jsou  součástí

zpravodajského materiálu fotografie či prezentace zprostředkované na CD-ROM. 

5.2.4 Internet

5.2.4.1 Základní popis 

Redaktoři  využívají  také  internet.  Zde  mohou  hledat  podklady pro  zpravodajské

příspěvky zejména na  volně dostupných zdrojích.  Jedná se především o webové

prezentace orgánů státní  správy (např. portal.gov.cz,  www.vlada.cz,  www.senat.cz,

www.statnisprava.cz,  www.mkcr.cz – Ministerstvo kultury,  www.cuzk.cz – katastr

nemovitostí  atd.),  politiků  (např.  www.klaus.cz,  www.topolanek.cz,

www.paroubek.cz),  statistických  úřadů  (Český  statistický  úřad  –  www.czso.cz),

výzkumných center (např. Středisko empirickým výzkumů – www.stem.cz, Centrum

pro výzkum veřejného mínění – www.cvvm.cas.cz), zpravodajských serverů (např.
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www.aktualne.cz,  www.idnes.cz)  apod.  Neméně  důležitým  zdrojem  dostupným

komerčně prostřednictvím online sítě je zpravodajství ČTK (www.ctk.cz). 

Redaktoři využívají internet (resp. poštu) i pro komunikaci s respondenty, ostatními

spolupracovníky redakce a krajskými reportéry.

5.2.4.2 Typy a formy informací

Na internetu lze získat zejména textové informace o dané události nebo problému.

V některých případech mohou  být  využity i  vizuální,  audiální či audiovizuální

materiály, jsou-li k dispozici. 

Redaktoři hledají na internetu tiskové zprávy, kontakty, novinové články, stížnosti

lidí, diskuse, znění zákonů, sdělení organizací, pozvánky apod. Výstupem pak mohou

být informace všech možných dostupných formátů – podklady pro statistiky, citace,

adresy, grafy, tabulky, fakta, názory apod.

5.2.5 Ostatní zpravodajská média

5.2.5.1 Když se média stávají zdrojem informací 

Kromě televize je zpravodajství realizováno také prostřednictvím rozhlasu, internetu

a  klasickými  tištěnými  médii.  Všechny  tyto  formy zpravodajství  se  v  některých

případech vzájemně stávají zdrojem informací. A to tehdy, přijde-li některé médium

s novými, exkluzivními informacemi, které jsou ostatními považovány za závažné

a důležité pro uveřejnění, a případně vhodné k dalšímu rozpracování a doplňování.

Média by se pak měla vzájemně citovat v rámci etiky. Dané informace z médií cituje

i ČTK. 

5.2.5.2 Typy a formy informací z médií

Zdrojem  informací  se  v  případě  médií  stávají  články, fotografie či  rozhlasové

a televizní  vysílání.  Redaktor  pak  využívá  textové,  vizuální,  audiální
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i  audiovizuální informace,  které  může  parafrázovat,  případně  přesně  citovat.  Ve

zpravodajství TV Prima se přesné citace s uvedením použitého zdroje zpracovávají

v grafickém oddělení. V případě parafrázování by měl redaktor zdroj uvádět ve svém

komentáři. 

5.2.6 Zpravodajský obrazový archiv

5.2.6.1 Základní charakteristika

Důležitým interním zdrojem je zpravodajský obrazový archiv. Zde jsou ukládány,

jednoznačně identifikovány a popsány v informačním systému MIS TV (viz obrázek

č. 8) natočené materiály a odvysílané zpravodajské relace. V případě potřeby může

redaktor použít odpovídající archivní či ilustrační záběry nebo události a výpovědi

respondentů, ke kterým se po nějaké době vrací. 

Obr. 8: Ukázka archivního systému MIS TV, který využívá TV Prima
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5.2.6.2 Informace v archivu

Informace  zprostředkované  zpravodajským  archivem  mohou  být  vizuální či

audiovizuální. Komunikaci s archivem zajišťuje zejm. redakční asistent, na kterého

redaktor  klade  svůj  informační  požadavek  nejčastěji  formou  ústního  sdělení.

Asistent pak potřebné materiály vyhledá nejprve v informačním systému a následně

fyzicky přímo v oddělení zpravodajského archivu.

5.2.7 Vlastní zdroje 

5.2.7.1 Základní charakteristika

Novináři  v  TV Prima  také  dostávají  tipy na  reportáže  či  adresné  pozvánky na

společenské, kulturní a jiné akce od vlastních zdrojů informací prostřednictvím pošty

(elektronické nebo klasické) nebo po telefonu. To zajišťují především tiskoví mluvčí.

Vlastní, navíc exkluzivní zdroje jsou velmi ceněné. Pro praxi a profesní hodnocení

redaktora je významné, je-li citován ostatními médii. 

5.2.7.2 Informace z vlastních zdrojů

Typy informací  v  této  kategorii  jsou  různé.  Nejčastěji  se  jedná  o  upozornění  na

konanou událost či problém, svědectví nebo fakta. 

Informace jsou pak předávány  ústně (přímým kontaktem, telefonicky) či  písemně

(e-mailem, faxem, klasickou poštou).

5.2.8 Technika

Při  natáčení  příspěvku v terénu je  nutné zajistit  obrazové  a zvukové informace,

které mají na starosti kameraman a zvukař spadající do technického úseku redakce.

Získaný materiál by měl odpovídat požadavkům redaktora, nicméně redaktor by měl

respektovat profesionální pohled svých kolegů ze štábu a konzultovat s nimi další

postup, příp. dbát i možných omezení či překážek. 
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Samotné technické zpracování reportáže se odehrává ve  střižně. Tam se příspěvek

namlouvá  podle  předem  připraveného  textu,  z  natočeného  materiálu  se  vybírají

synchronní  výpovědi  respondentů  a  odpovídající  záběry,  které  popisují  daný

komentář. Výstupem ze střižny je příspěvek  audiovizuální nebo v případě pouhé

obrazové informace popsané moderátorem ve studiu pak vizuální. 

Koordinaci mezi redaktorem a technickým zázemím zajišťuje primárně  produkce.

V  okamžiku  potřeby  natočení  materiálů  do  reportáže  se  redaktor  obrací

s požadavkem na konkrétní produkční pracovníky, kteří by měli zařídit vše potřebné.

Produkce zároveň zajišťuje  plynulou práci  v terénu a vyřizuje  například možnost

natáčení v běžně nepřístupných místech (např. Pražský hrad).

5.2.9 Grafické oddělení

Grafické  oddělení  (2  pracovníci  denně)  hraje  důležitou  roli  při  zpracovávání

příspěvku.  V  případě  telefonátu,  potřebě  přehledného  znázornění  statistických

ukazatelů  či  názornému  popisu  událostí  je  nutné  klást  informační  požadavky na

zpravodajské grafiky. Grafici  také mají  za úkol připravit  tzv.  „qantely“,  což jsou

výjevy vložené do rohu obrazovky vedle moderátora k právě oznamované události

během relace „1. zprávy“. S grafickým oddělením spolupracuje kromě redaktorů také

vedoucí vydání, asistent, pomocný redaktor a korektor, který kontroluje gramatické

provedení textových údajů. Všechny materiály připravené grafiky se ukládají podle

data a názvu, jednou zpracované animace jsou tedy zpětně dohledatelné a nemusí se

znovu vyrábět.

5.2.9.1 Formy a typy informací

Materiály  zprostředkované  grafickým  oddělením  jsou  nejčastěji  vizuálního

charakteru, ať už statické či pohyblivé. Výstupy zpracovává na základě písemného

požadavku redaktora, který připraví podklady pro statistické tabulky,  grafy,  mapy,

animace či  obrazové  pozadí  pod  telefonáty.  Požadavky jsou  posílány  e-mailem
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nebo předávány písemně na  papíře.  Ve složitějších případech redaktor požadavek

doplní ústně. Méně často grafici připravují audiovizuální znělky. 

5.2.10  Režie

Samotné  zveřejnění  příspěvku  má  na  starosti  režie  (složená  ze  zhruba

10 pracovníků),  která  koordinuje  odvysílání  příspěvků podle stanoveného scénáře

a  komunikuje  s  moderátory  ve  studiu.  Redaktor  do  režie  odevzdává  vizuální

a audiovizuální příspěvky, přičemž režii navíc připraví titulky se jmény respondentů

a případně archivními či jinými záběry s přesným časem, kdy mají být uvedeny.

5.2.11  Informatika

Pro svou práci v newsroomu potřebuje redaktor počítač s přístupem na e-mail, server

zpravodajské agentury, interní redakční i archivní systém a internet. Tuto technickou

podporu  zajišťuje  oddělení  informatiky.  V  případě  problémů  se  redaktor  obrací

s konkrétními požadavky přímo na jeho pracovníky.

5.2.12  Běžný chod redakce

V  redakci  má  novinář  k  dispozici  také  obrazovky  pro  prohlížení  natočeného

materiálu,  tiskárnu,  kopírku,  fax  a  telefon.  Navíc  je  téměř  každému  redaktorovi

přidělen i služební mobilní telefon.

5.3 Informační systém zpravodajství TV Prima

Redaktoři  využívají  informační  systém  OCTOPUS  NEWSROOM  SYSTEM

(OCTOPUS). V něm zpracovávají příspěvky i získávají agenturní informace. 
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5.3.1 Základní charakteristika

OCTOPUS  je  agenturní  softwarový  systém,  který  vytvořila  česká  společnost

COOPERnet  v  roce  1999.  Od  té  doby  vzniklo  pět  dalších  aktualizovaných

a  rozšířených verzí  systému.  V současné  době  jej  pro  zpravodajské  účely kromě

TV Prima využívají nejen ostatní české televizní  stanice (Česká televize – včetně

ČT24, Nova),  ale i stanice v řadě dalších států po celém světě (např. Polsko, Indie,

Francie,  Pákistán,  Rakousko,  Slovensko,  Norsko,  Maďarsko).  Veškeré  aplikace

systému jsou nadefinovány ve všech jazycích. Systém mohou využívat jak lokální

televizní stanice, tak takové „giganty“, jako je například zpravodajská stanice CNN. 

OCTOPUS je kompatibilní  s  internetovým prohlížečem Internet  Explorer.  Lze jej

spustit buď po zapsání adresy http://octopus do okna prohlížeče nebo kliknutím na

příslušnou ikonu programu, který je nainstalován přímo v počítači. 

Funkce systému jsou podporovány protokolem MOS 2.6, 2.8 a 2.8.1. 

Každý jednotlivý uživatel (v závislosti  na svém „loginname“) si může přizpůsobit

vzhled systému podle svých přání. Přitom je ale limitován nabízenými rozhraními.

Týká se to především možnosti rozdělení obrazovky do několika oken pro efektivní

pracování  s  informacemi  (lze rozdělit  až  do šesti  oken) nebo nadefinování  barvy

podkladu, textu, velikosti písma apod. 

5.3.2 Agenturní zprávy

OCTOPUS zpřístupňuje 24 hodin denně aktuální zprávy od zpravodajských agentur,

a  to  z  České  tiskové  kanceláře  rozdělené  do  několika  rubrik:  domácí  –  kultura,

politika  apod.,  ekonomické,  sportovní,  ostatní,  souhrnné,  zahraniční  a  zahraniční

agentury  APTN.  Jednotlivé  příspěvky  jsou  kromě  uvedeného  rozdělení  dále

strukturovány např.  podle  regionů  –  dané  konkrétní  zařazení  zajišťuje  popsání

příspěvku  podle  klíčových  slov).  Redaktor  tedy  může  příslušné  texty  filtrovat
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a vyhledávat právě podle klíčových slov. Zprávám je také přiřazena důležitost, např.

informace o konání  tiskové  konference má nižší  důležitost  než  zpráva o razantní

politické  reformě  či  volebních  výsledcích.  (Viz  obrázek  č.  9.)  Klíčová  slova

i  důležitost  přiřazují  příspěvkům  jejich  autoři,  tedy  zpravodajové  informačních

agentur. 

K textu bývají často přiloženy fotografie, případně mluvené slovo nebo videozáznam

z události.

Agenturní texty se  automaticky aktualizují,  redaktor tak může sledovat v podstatě

každou vteřinu přibývající tok nových příspěvků. 

Obr. 9: Agenturní zpravodajství v systému OCTOPUS
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5.3.3 Scénáře zpravodajských pořadů

Každý pořad má stanovený scénář (viz obrázek č. 10). Vytváří jej vedoucí vydání,

který rozhoduje o jeho obsahu i pořadí příspěvků. Ten má zároveň otevřený přístup

ke každému jednotlivému příspěvku, může do něj zasahovat, upravovat jej apod. 

To znamená, že nabídka „scénář“ je centrální služba systému, mluvíme-li o samotné

tvorbě  zpravodajské relace.  Je  přístupná všem přihlášeným uživatelům v redakci,

přičemž každý jednotlivec má různá přístupová práva k jednotlivým příspěvkům ve

scénáři obsažených. 

Obr. 10: Scénář zpravodajské relace
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5.3.4 Psaní zpravodajského příspěvku

Jednotlivé  příspěvky zpracovávají  redaktoři  a  každý z  nich  má  přístup  pouze  ke

svému příspěvku,  resp.  k  takovému příspěvku,  ke  kterému mu  vedoucí  redaktor

umožní přístup přes speciální formulář zadávání nového příspěvku do scénáře. Text

reportáže  se  píše  do  připraveného  skriptu  (který  se  vytvoří  přímo  ve  scénáři

aktuálního  vysílání,  popř.  v  dalších  dnech),  který  je  rozdělen  na  dvě  části

(tzv. Double column scripting). V levé části je prostor pro titulky (jména jednotlivých

respondentů, ilustrační záběry apod.), pravá část je určena přímo pro samotný text

zpravodajského příspěvku. (Viz obrázek č. 11.)

Redaktor  může  jednoduše  kontrolovat  stanovenou  délku příspěvku.  Systém

automaticky odpočítává zbývající čas podle napsaných slov. Text bývá automaticky

ukládán každé tři minuty (tím je zajištěna větší bezpečnost, resp. menší ztrátovost dat

v případě náhlého výpadku proudu apod.).

Dokončený text reportáže si může přečíst kdokoli, oprávnění zasahovat do textu má

pouze autor, moderátor a vedoucí vydání, popř. korektor. 

Takzvané  „studio“  je  propojeno  s  dalším  počítačem,  který  zprostředkovává  text

moderátorovi při vysílání (tzv. čtecí zařízení). 
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Obr.  11:  Ukázka  vyplněného  formuláře  –  text  reportáže  (tzv.  Double  column

scripting)

5.4 Stručné zhodnocení 

Z analýzy vyplývá, že v TV Prima nefunguje žádné DIS nebo alespoň informační

specialista, který by nepřetržitě zajišťoval kvalitní informační podporu zejména ve

formě efektivního hledání v relevantních informačních zdrojích.  Rešeršní  činnost,

dohledávání  statistik,  faktů,  výroků,  kontaktů  apod.  si  zajišťují  redaktoři  sami

svépomocí,  příp.  tyto  požadavky převádějí  na  asistenta  („helfra“)  či  pomocného

redaktora. Redaktoři pro svou práci nevyužívají ani odborné či veřejné knihovny. 

Nabízí se také otázky, jak redaktoři výše popsané zdroje využívají, jak často a v jaké

míře je potřebují a jaké skutečnosti mohou negativně ovlivňovat činnost televizních

žurnalistů. Nalézt odpovědi na tyto otázky se snažil průzkum, který je vyhodnocen na

následujících stránkách. 
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6 Průzkum  informačních  potřeb  v  hlavní

domácí redakci zpravodajství TV Prima

Zrealizování  průzkumu  v  redakci  zpravodajství  TV  Prima  mělo  hned  několik

důvodů. Jak už bylo uvedeno výše, jeho úkolem bylo zjistit, jak často a v jaké míře

redaktoři potřebují využívat konkrétní zdroje žurnalistických informací a zda se při

své práci potýkají s nějakými problémy, které negativně ovlivňují uspokojení jejich

informačních potřeb.  Dále  bylo snahou nalézt  na základě  výsledků „slabá  místa“

a navrhnout řešení, jak situaci zlepšit. V neposlední řadě by měly výsledky sloužit

také jako podklad pro vedení redakce TV Prima. 

Průzkum byl pro účely této diplomové práce zrealizován v období od druhé poloviny

května  do  druhé  poloviny  června  2007.  Celkový průzkum  má  značnou  hodnotu

vzhledem k návratnosti dotazníků. Průzkumu se aktivně zúčastnili všichni oslovení

redaktoři.  Rozdané dotazníky se vrátily všechny, nicméně redaktoři  vyplnili  různé

množství požadovaných informací.

6.1 Cíl průzkumu

Cílem průzkumu bylo zmapovat situaci v redakci domácího zpravodajství TV Prima

v souvislosti s kvalitou uspokojování informačních potřeb. 

Konkrétně se řešily tyto otázky:

Jak často potřebují redaktoři využívat (využívají) vybrané informační zdroje? 

V jaké míře jsou skutečně informace z daných zdrojů využívány?

Dochází k uspokojení informačních potřeb redaktorů?
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S  jakými  problémy (pokud  vůbec)  se  redaktoři  potýkají  při  uspokojování  svých

informačních potřeb?

6.2 Metodika

V  pilotáži  (předvýzkumu)  byla  využita  zpracovaná  analýza  informační  podpory,

rozhovory s  redaktory a  pozorování.  Samotný průzkum byl  proveden  na  základě

dotazníků, jejichž stěžejní část byla zpracována formou strukturované tabulky, do

které  redaktoři  vyplňovali  údaje  a  poznatky  o  práci  na  konkrétních  příspěvcích

(každý redaktor měl popsat až 10 zpracovaných příspěvků, tzn. očekávaný maximální

počet pro zkoumání výsledků byl 100 popsaných televizních zpráv).

Část  průzkumu  úzce  navazuje  na  analýzu  informační  podpory,  resp.  ji  doplňuje.

Zjišťuje se využívání některých informačních zdrojů v analýze popsaných. Další část

průzkumu se zaměřuje na zjišťování překážek, se kterými se redaktoři při své práci

potýkají a které jim brání plně uspokojit jejich informační potřeby. 

6.3 Pilotáž (pilotní studie)

Cílem pilotáže bylo zjistit, zda si redaktoři uvědomují potřebu umět definovat své

informační potřeby a možné problémy týkající se jejich uspokojení a zda jsou ochotni

to sdělit. 

Pilotáž byla provedena dva měsíce před samotným průzkumem na základě rozhovorů

s redaktory a pozorováním. Při rozhovorech bylo patrné, že redaktoři zjišťovaní stavu

informačních potřeb vítají a že se zúčastní samotného průzkumu. 
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6.4 Provedení průzkumu

Provedení průzkumu bylo realizováno rozdáním dotazníků všem redaktorům. I přes

velmi  malý  počet  respondentů  (10  redaktorů)  bylo  zvoleno  písemné  a  relativně

dlouhodobé dotazovaní z toho důvodu, že každý z redaktorů měl dostatečný prostor

na  důkladné  a  objektivní  zhodnocení  jednotlivých příspěvků.  Už  v  předvýzkumu

bylo na základě krátkých rozhovorů zjištěno, že dotazníky v písemné podobě uvítají

spíše než kvalitativní rozhovor. Dotazník je uveden v Příloze č. 1.

Dotazník má dvě hlavní části:

1. zjišťování, jak často a do jaké míry jsou informační zdroje využívány

2. zjišťování problémů, se kterými se redaktoři během zpracovávání žurnalistických

informací potýkají, resp. co jim brání uspokojit informační potřeby

6.5 Analýza získaných dat 

Vyplněné  dotazníky  vrátili  všichni  redaktoři,  k  vyhodnocení  dat  bylo  dispozici

celkem 69 popsaných reportáží. Dva dotazovaní popsali maximální počet příspěvků,

tedy 10, nejčastěji se počet vyplněných příspěvků pohyboval v rozmezí 6 – 8. Jeden

redaktor odevzdal dotazník se třemi popsanými příspěvky. 

6.5.1 Témata ve zpravodajství TV Prima

Některá témata ve zpravodajství nesmějí chybět a pro vedoucího vydání je důležité

tyto příspěvky zpracovat (např. politické a jiné kauzy, zdražování léků, ptačí chřipka,

důležitá  tisková  konference  významné  instituce,  nečekaná  událost  vysoké

zpravodajské  hodnoty  apod.),  nicméně  redaktoři  mají  velký  prostor  pro  vlastní
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podněty.  Tím se může zpravodajství  jedné redakce (v  našem případě  TV Prima)

odlišovat od ostatních médií.34 

Ve sledovaných reportážích pocházel prvotní impuls od klíčového redaktora ve 27

z celkových 69 případů. Jejich příspěvky jsou tak „exkluzivní“  v necelých 40 %.

Více zpracovaných témat je tak vytipovaných vedoucím vydání, buď z ČTK (deníků,

plánů, avíz), nebo dalších zdrojů (viz graf č. 1). 

Graf 1: Témata zpracovávaná v redakci TV Prima

Více než polovina příspěvků odvysílaných v „1. zprávách“ byla přitom zpracována

nezávisle na tiskové agentuře ČTK (51 %). „Exkluzivitu“ si celá relace udržuje i díky

nápadům krajských zpravodajů,  kteří  nabízejí  témata vedoucímu vydání  a klíčoví

redaktoři s nimi na celém příspěvku spolupracují a jsou za výsledek zodpovědní.

Na  druhou  stranu,  každý  pátý  příspěvek  byl  ovlivněn  informacemi  z  jiného

zpravodajského média.  To v praxi  znamená, že minimálně jedna domácí reportáž

v každé zpravodajské relaci využívá informace zjištěné jinými novináři. Nejčastěji se

to týká pracovníků internetových novin Aktuálně.cz a online verze deníku Mladá

Fronta Dnes – iDnes.cz (viz graf č. 2). 

34 Přinesením vlastního, exkluzivního tématu a jeho zpracování už samo o sobě může částečně
uspokojovat informační potřebu novináře tím, že mu je téma známé či k němu má blízko a ví, na
jaké zdroje se obrátit. Často taková témata vzejdou s neformální komunikace s odborníky a tajnými
zdroji.  
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Graf 2: Poměr využívání jiných zpravodajských médií

6.5.2 Jaké zdroje redaktoři  potřebují nejčastěji  a jak jsou pro ně

„důležité“? 

Nejčastěji využívaným zdrojem informací je pro redaktory v TV Prima individuální

rozhovor  s  respondentem,  ať  už  osobní  nebo  telefonický35 (žebříček

nejvyužívanějších  zdrojů  viz  graf  č.  3  a  tabulka  č.  1).  To,  že  jej  při  přípravě

příspěvku potřebují pokaždé, uvedlo 7 z 10 redaktorů. Tento primární zdroj je využit

v 90 % příspěvků domácího zpravodajství. V případech, kdy sami redaktoři takový

rozhovor  nezajišťovali,  jej  realizovali  krajští  zpravodajové,  kteří  zároveň

spolupracují  na  téměř  polovině  příspěvků  a  jimi  získané  informace  pak  tvoří

příspěvky ze 13 %, nebo byly výpovědi respondentů natočeny přímo na společné

tiskové konferenci. 

35 Tento výsledek nelze považovat za překvapivý vzhledem k faktu, že zpravodajské příspěvky musí
tvořit minimálně dva respondenti zastupující obě strany (v rámci žurnalistických pravidel jim musí
být dán prostor k vyjádření jejich postoje k určitému problému). Tím je dána i základní informační
potřeba redaktora. 
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Graf 3: Žebříček využívaných informačních zdrojů (v %)

Informace  od  respondentů  získané  rozhovorem  jsou  také  využívány  nejvíce

(v nejvyšší míře). Méně jsou pak využívány informace např. z ČTK, tiskových zpráv

organizací, jiných médií nebo samotných tiskových konferencí (viz graf č. 4, který

znázorňuje  stupnici  zdrojů  podle  skutečné  míry  využití36,  v  grafu  č.  5  je  pak

vyznačeno  vzájemné  srovnání  obou  hodnot  u  každého  zdroje,  souhrnný přehled

výsledků týkajících se využívání zdrojů je uveden v tabulce č. 1). (Informace získané

díky PR – tedy na tiskových konferencích a z tiskových zpráv, byly využity ve 40 %

příspěvků, tedy zhruba v každém třetím. PR informace jsou pátým nejvyužívanějším

zdrojem.) Jeden příspěvek tvoří informace získané při rozhovoru v průměru z téměř

27 % (26,7 %). Toto procento představuje nejvyšší dosaženou skutečnou míru využití

zdroje v příspěvku.

36 Vychází se z procent, která informacím z použitého zdroje přiřadili u každé reportáže sami
redaktoři, přičemž procento u stejného zdroje mohlo být u jednotlivých příspěvků rozdílné
(viz Příklad č. 1).
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Graf 4: Žebříček informačních zdrojů podle jejich skutečné míry využití (v %)

Pomocí  rozhovoru  získává  redaktor  informace  nejen  od  respondentů.  Zdroji

informací k tématu se někdy stávají i vedoucí vydání nebo jiní novináři, ať už přímo

z  redakce  či  z  jiných  médií,  kdy  s  nimi  téma  a  výsledný  příspěvek  redaktor

konzultuje  a  zjišťuje  podrobnosti  a  další  informace  v  případě,  že  jsou  v  daném

tématu  „sběhlejší“.  To,  jaké  informace  budou  využity,  ovlivňuje  vedoucí  vydání

u každého pátého příspěvku. Patnáctkrát se ve sledovaném období stal pro redaktora

přímo zdrojem informací, které sám redaktor neznal nebo nezjistil. 

Novináři z jiných médií, se kterými se redaktoři setkávají v terénu, se stávají zdrojem

informací v necelých 9 % příspěvků. Informace od nich ale nejsou znatelně využity,

pouze z necelého jednoho procenta. (Více jsou využívány oficiální zprávy zveřejněné

v  jejich  zastřešujícím  médiu.  Už  výše  bylo  uvedeno,  že  takové  informace  jsou

využity ve 20 % zpracovaných příspěvků, nicméně slouží jako doplnění či podnět,

protože  je  redaktoři  využijí  oproti  ostatním  z  necelých  3  %.)  O  několik  desetin
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procenta  více  jsou  ceněny  informace  od  kolegů  –  novinářů  v  redakci,  ovšem

dotazováni jsou ještě méně, než externí zpravodajové v terénu. Zdrojem informací se

stávají v 7 % příspěvků.

Graf 5: Srovnání „častosti“ (1) a míry (2) využívání jednotlivých zdrojů (v %)

Druhým zdrojem s největším procentem využití  na jeden příspěvek je pak vlastní

znalostní báze redaktorů. Informace „z hlavy“ redaktorů jsou v jednom příspěvku

využívány z jedné pětiny (19,49 %) oproti jinak získaným informacím. Týká se to

zejména témat a problémů, které jsou redaktorům blízké, sledují je a více se o danou
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oblast  zajímají.  Takových  příspěvků  je  asi  72  %.  Naopak  témat,  která  jsou

redaktorům neznámá, ale musí je v příspěvku zpracovat, je 10 %.

Necelých  7  %  všech  využívaných  zdrojů  také  tvoří  rozhovory  neformální,  díky

kterým redaktoři často získají cenné informace nad rámec běžně dostupných. 

Tisková agentura ČTK se stává zdrojem informací  ve více než polovině případů.

Dvakrát častěji se využívají agenturní zprávy oproti informačním produktům, jako

jsou profily, seznamy a dokumenty.  Je v pořadí třetím nejvyužívanějším zdrojem.

Informace z ČTK tvoří jeden příspěvek v průměru z více než 11 %, přitom z téměř

10  %  to  jsou  agenturní  zprávy.  A  přestože  ČTK  je  jako  zdroj  informací  třetí,

informace  z  ní  jsou  pro  redaktory  o  něco  méně  zásadní  (využili  je  méně),  než

materiály od krajských zpravodajů, kteří  jsou na čtvrtém místě v žebříčku nejvíce

využívaných zdrojů. 

Staré texty reportáží v systému OCTOPUS redaktoři vyhledají a využijí u jednoho

z jedenácti  příspěvků. Častěji  jako zdroj informací  využívají  zpravodajský archiv,

a  to  u  každého  pátého  příspěvku.  V  necelém  jednom  procentu  se  využívají

informační  centra  vybraných  institucí  nebo  vlastní  „knihovna“  novin,  časopisů

a publikací. 

Mezi  další  zdroje,  které  redaktoři  také  využívají,  patří  například  informace  od

odborníků, zejm. lékařů, nad rámec rozhovorů či tiskových zpráv  – např. poskytnuté

statistiky a ponaučení. V jednom případě se stal zdrojem informací dramaturg pořadu

„Nedělní partie“, který redaktorovi poskytl materiály a informace o scénáři a průběhu

této politické  diskuse.  Úkolem redaktora totiž  bylo připravit  upoutávku na  pořad

formou zpravodajského příspěvku, který byl odvysílán v sobotní relaci.

V  následující  tabulce  jsou  shrnuty  a  uspořádány  výsledky  průzkumu  v  oblasti

využívání informačních zdrojů v domácí redakci zpravodajství TV Prima. V prvním

číselném  sloupci  je  znázorněno,  kolikrát  byl  daný  zdroj  ve  sledovaném  období
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využit,  a v kolika procentech příspěvků to bylo, ukazuje druhý sloupec. Poslední

sloupec ukazuje skutečnou míru využití daného zdroje oproti ostatním. V příkladu

č.  1  je  pak   naznačeno,  jak  se  procenta  využití  jednotlivých  zdrojů  v  různých

příspěvcích odlišovala.

Zdroj Počet výskytů ve
sledovaných

příspěvcích (v závorce
vyjádřeno v %)

% reportáží,
kde se zdroj

využil  

Skutečná míra
využití

zdrojových
informací (v %)

individuální rozhovor osobní
(před kamerou) či telefonický
(ve střižně)

  62 (20,13) 89,85 26,59

vlastní znalostní báze   50 (16,23) 72,46 19,49

agentura ČTK   38 (12,34) 55,07 11,3
krajští zpravodajové   32 (10,39) 46,38 13,04

PR zdroje – tiskové konference
a/nebo tiskové zprávy

27 (8,77) 39,13 10,87

neformální rozhovor 21 (6,82) 30,43 4,96

rozhovor s vedoucím vydání 15 (4,87) 21,74 2,51
zpravodajský archiv 15 (4,87) 21,74 2,03

jiná zpravodajská média 14 (4,55) 20,29 2,75
internet 8 (2,6) 11,59 1,45

archiv systému OCTOPUS 6 (1,95) 8,7 1,09
rozhovor s jiným novinářem 6 (1,95) 8,7 0,58

rozhovor s kolegou 5 (1,62) 7,25 0,87
informační centra institucí 2 (0,65) 2,9 0,43

soukromá „knihovna“ novin,
časopisů

2 (0,65) 2,9 0,22

jiné zdroje 7 (1,62) 10,14 1,67
Tab. 1: Souhrnný přehled využívanosti zdrojů žurnalistických informací   
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Příklad č. 1
Část údajů z dotazníku, který vyplnil politický redaktor (jsou uvedeny pouze zdroje,
které byly zaškrtnuty, číslo v tabulce představuje % využití zdroje):

Zdroj  Příspěvek 1   Příspěvek 2            Příspěvek 3

Vlastní znalostní báze        -        10                  -
ČTK – zprávy       40        30     10
Jiná média        -        10               10
Materiál od krajských 
zpravodajů      10          5       -
Tisková konference      40        30       -
Rozhovor na kameru       -        20                 60       
Telefonický rozhovor        5         -               -
Neformální rozhovor 
s respondentem       -         -     10
Internet       -         5       5
Rozhovor na téma 
s vedoucím vydání       5         -       5

6.5.3 Příspěvky z pohledu „pokrytí“

Každý příspěvek je nutné „pokrýt“, tedy ke zvukovému základu doplnit  obrazový

materiál.  Nejvíce se využívají  aktuálně natočené materiály. Méně často záběry ze

zpravodajského archivu, nejméně grafika. Informace zpracované graficky (tabulky,

animace, telefonát) přitom obsahuje každý druhý příspěvek – v polovině případů je

tedy požadována spolupráce s grafickým oddělením. Výskyt (četnost) jednotlivých

obrazových materiálů ve sledovaných reportážích je nastíněn v grafu č. 6.
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Graf 6: Struktura obrazového pokrytí příspěvků

6.5.4 Problémy při žurnalistické činnosti

V následujícím textu je  analyzováno uspokojování  informačních potřeb redaktorů

v TV Prima a existující problémy ze dvou různých pohledů. Nejprve je nastíněn stav

v souvislosti s bariérami žurnalistické práce obecně, poté z pohledu dvou zásadních

fází  při  přípravě  a  tvorbě  žurnalistických příspěvků,  tj.  získávání  a  zpracovávání

informací. 

Na úvod si ale uveďme stručný přehled problémů, se kterými se redaktoři více či

méně potýkají: 

• neznalost tématu a špatná orientace v něm

• události  se  stanou  v době,  kdy už  redaktorům nezbývá dost  času  na  kvalitní

zpracování informací 

• respondenti odmítnou odpovědět nebo se vůbec nevyjádří

• redaktory zdržuje vyhledávání starých výroků, faktů a statistik k tématu, příprava

podkladů  pro  grafické  oddělení,  někdy  to  ani  nestihnou  a  nebo  požadovaná

grafika není dle požadavků 

• někdy se nedaří najít informace na internetu

• absence online archivu tisku

• redaktoři bývají zahlceni velkým množství informací a nevědí, které informace

vybrat
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• redaktory  zdržuje  hledání  archivních  záběrů,  někdy  získají  materiály,  které

neodpovídají jejich požadavkům

• při spolupráci s krajskými zpravodaji dostávají materiály pozdě, bývají nekvalitní

nebo neodpovídají redaktorovým požadavkům

• natočené záběry a zvuk z terénu někdy neodpovídají požadavkům redaktora

• problémy při spolupráci s vedoucím vydání, „helfrem“ či službou

• nedostatek volných střižen – to negativně ovlivňuje včasnou přípravu kvalitního

příspěvku

 

6.5.4.1 Problémy  z  pohledu  bariér  při  uspokojování  informačních  potřeb

novináře

Jak již  bylo uvedeno ve 2. kapitole,  existují  čtyři bariéry, které mohou negativně

ovlivňovat uspokojení informačních potřeb kteréhokoliv novináře. Připomeňme si,

že  se  jedná  o:  čas,  přístup  k  informačním  zdrojům a  systémům,  vzdělání  (resp.

žurnalistická  průpravu)  a  zahlcení  informacemi.  Podívejme  se  nyní  na  výsledky

dotazování právě v těchto čtyřech bodech.

Vzdělání a praxe

Redaktoři v TV Prima mají většinou víceletou praxi v žurnalistické oblasti obecně.

Všech 10  redaktorů pracuje  ve  zpravodajských médiích  více  než  šest  let,  z  toho

polovina 10 a více let. Přitom v  televizním zpravodajství pracuje více než šest let

pět redaktorů. Naopak čtyři redaktoři jsou členem týmu Primy necelý rok. Většina

z nich získávala  novinářské zkušenosti  ve všech typech médií,  ať  už v tištěných,

rozhlasových či internetových. 

Sedm z deseti redaktorů má vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání, z toho čtyři

v  oboru  žurnalistika  a  mediální  studia  nebo  publicistika.  Tři  redaktoři  mají

středoškolské  vzdělání,  přičemž  jedna  členka  redakce  si  doplňuje  vědomosti  na

vysoké škole humanitního zaměření. 
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Z průzkumu například vyplývá, že nejvíce problémů zaznamenala redaktorka, která

v televizní žurnalistice pracuje 10 měsíců. Naopak nejmenší počet problémů uvedli

čtyři z pěti redaktorů pracující v televizním zpravodajství šest a více let. Na druhou

stranu, dva redaktoři, kteří vystudovali vysokou školu v oboru, z nichž jeden má více

než šestiletou praxi v televizi,  zaznamenali druhý a třetí nejvyšší počet problémů.

Nutno ale podotknout, že výsledky v těchto souvislostech nelze zcela jednoznačně

vysledovat,  údaje,  které  by  více  odpovídaly  praxi,  by  vzešly  z  rozsáhlejšího

průzkumu, jenž by hodnotil několikanásobně vyšší vzorek respondentů. 

Z  výsledků,  které  byly pro  naše  účely získány,  lze  odvodit,  že  dlouholetá  praxe

v oboru  někdy může nahradit odborné vzdělání a eliminovat výskyt problémů, a na

druhou stranu že i přes odpovídající vzdělání a praxi se komplikace při zpracování

zprávy mohou vyskytnout. Mnohdy totiž záleží na řadě momentálních okolností. Jak

bude  také  dále  v  textu  zdůrazněno,  řada  problémů  je  ovlivněna  i  kvalitou

informačního zázemí organizace. 

Přístup k informačním zdrojům a systémům

Už  z  předchozích  zjišťování  vyplývá,  že  redaktoři  mají  přístup  k  základním

žurnalistickým zdrojům, které by neměly chybět v žádné redakci zpravodajství. Jsou

jimi informační servis ČTK, internet a zpravodajský archiv.

S  využíváním  služeb  ČTK  ani  internetu  se  problémy  nevyskytují.  Naopak  při

spolupráci se zpravodajským archivem jsou komplikace nejčastější.  Jen jednou ze

všech sledovaných příspěvků se vyskytly potíže při hledání informací na internetu,

ovšem v každém pátém příspěvku se objevily potíže  se  zpravodajským archivem

(20,2  %).  V  téměř  12  %  ze  všech  zpracovávaných  reportáží  redaktory  zdržela

spolupráce s archivem, resp.  vyhledávání  potřebných archivních materiálů (z toho

v  polovině  případů  tento  problém  uvedla  jedna  a  táž  redaktorka)  a  ve  čtyřech

případech nebyly redaktorovi dodány požadované materiály vůbec. U dvou příspěvků

se  vyskytly  oba  tyto  problémy najednou.  Do  spolupráce  s  archivem  lze  zařadit
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i  problémy s  „helfrem“,  jehož  hlavní  činností  je  také  vyhledávání  a  zajišťování

archivních materiálů pro redaktory. Tento problém se ve sledovaných příspěvcích

vyskytl dvakrát. To, že se problém či problémy se zpravodajským archivem objevují

u  jednoho  z  pěti  příspěvků,  může  v  důsledku  znamenat  ohrožení  výsledné

zpravodajské relace každý druhý den a možná i častěji (je-li brán v úvahu fakt, že

relace  obsahuje  10  příspěvků  z  domova  a  klíčoví  redaktoři  mají  na  starosti  asi

5 – 6 reportáží denně). 

Redaktoři se téměř nesetkávají s tím, že by nezískali potřebné informace od velmi

zásadních  zdrojů,  tedy  respondentů  (ať  už  formou  rozhovoru  osobního  či

telefonického). Tento jev nastal při zpracovávání pouze u jedné reportáže. 

Zásadní  bariérou  při  zpracovávání  zejména  politického  zpravodajství  se  ale  jeví

absence online archivu tisku (např. Anopress, Newton), kde lze vyhledávat starší

informace k déle probíhajícím kauzám, kterých je v politice většina. Jako zásadní

chybu to uvedli dva ze tří politických redaktorů. Jeden z těchto redaktorů, který byl

nemožností  nahlédnout  do  archivu  tisku  negativně  ovlivněn  při  práci  na  téměř

každém  druhém  příspěvku,  v  dotazníku  uvedl:  „Musíme  tak  spoléhat  pouze  na

internet  a vlastní  paměť,  a  tak naše příspěvky potenciálně mohou trpět  faktickou

nepřesností.“ Jeho kolegyně navíc dodala, že to je „zcela nepředstavitelná věc pro

jakékoliv jiné médium“. 

Uvedená  služba  by  také  mohla  velmi  pomoci  i  v  jiných  případech,  např.  při

zpracovávání dlouhodobé kauzy o „týraném Ondřejovi a falešné Aničce z Kuřimi“,

která se v médiích objevila  v době,  kdy probíhal tento průzkum. Redaktor,  který

případ zpracovával pro TV Prima, ve svém dotazníku popsal právě příspěvky o tomto

tématu  a  zdroje,  které  mohl  využívat,  byly  skutečně  internet,  jiná  média,

zpravodajský  archiv  a  také  vlastní  znalostní  báze.  Materiál  přitom  převzal  po

několika  dnech,  poté,  co  se  událost  stala  celostátní  „senzací“  a  zasahovala  i  do

politiky. Na začátku se ale v problému neorientoval – musel proto využít konzultace

s krajským zpravodajem, který sledoval počátky kauzy a již  výše uvedené zdroje,
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jako články v médiích a vlastní archiv odvysílaných příspěvků. Potřebné informace

hledal dlouho a zaznamenal nepříjemné zdržení. Možnost provést rešerši v archivu

tisku by zpracovávání příspěvků usnadnilo a urychlilo.

Čas

S nedostatkem času se potýkají snad všichni novináři, nejen televizní. Na rychlém

(přitom kvalitním)  zpracování  zpravodajské  suroviny přitom „stojí“  celé  vysílání.

V některých případech lze tuto skutečnost jen těžko ovlivnit, v řadě případů je to ale

naopak. 

Negativní roli hrál čas ve všech sledovaných příspěvcích. Přitom téměř polovina ze

všech  zaznamenaných  problémů  se  týkala  času  (48  %).  Z  „neovlivnitelných“

překážek se redaktoři nejčastěji setkávají s tím, že se událost, o které referují, stane

„pozdě“  a  oni  mají  málo  času  vše  zpracovat  tak,  aby příspěvek  odpovídal  všem

požadavkům. Pokud se ale o události ví dopředu, často se řeší živými vstupy přímo

z  akce  (zejm.  politika)  nebo  zařazením  do  souhrnu  krátkých  zpráv.  V  ostatních

případech  záleží  na  umění  a  zkušenostech  samotné  redaktorky  či  redaktora,  jak

dokáže s informacemi naložit. 

Pokud vysledujeme výsledky v oblastech, které určitým způsobem ovlivnit lze, ať už

zlepšením zázemí v organizaci či informačních dovedností redaktorů, nejčastěji  se

problémy s časem vyskytují zejména při vyhledávání archivních materiálů, starších

výroků a dalších potřebných informací (to úzce souvisí s absencí jakéhokoliv DIS,

rešeršéra  či  archivu  tisku),  při  spolupráci  s  krajskými  zpravodaji  a  grafickým

oddělením nebo kvůli malému počtu střižen. Jak často práci redaktorů ovlivní čas,

ukazuje tabulka č 2.
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Bariéra – čas Kolika % příspěvků se
problém týká?

zdržení při hledání archivních či
ilustračních materiálů ve zpravodajském
archivu

11,6

zdržení při zpracovávání podkladů pro
grafické oddělení

8,7

zdržení při dohledávání faktů, statistik,
starých výroků k tématu

5,8

zásadní nové informace byly zjištěny
těsně před vysíláním zpravodajské
relace

5,8

krajští zpravodajové poslali pozdě
materiál 

5,8

událost se stala „pozdě“ 5,8

redaktor/ka nestihl/a vyhledat potřebná
fakta, statistiky, starší výroky k tématu

4,3

pozdní příchod do střižny 4,3

služba zaslala pozdě informace od
krajských zpravodajů

1,4

Tab. 2: Problémy při zpracovávání reportáží z hlediska času

Zahlcení informacemi

Problémy  s  uspokojením  informační  potřeby  kvůli  velkému  množství  získaných

informací  k  tématu  měli  během  dotazníkového  šetření  minimálně  jednou  tři

redaktoři. To, že nevěděli, jaké konkrétní informace mají v příspěvku uvést, se týkalo

celkem sedmi reportáží, tedy 10 % všech odvysílaných příspěvků. 
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6.5.4.2 Problémy z pohledu získávání a zpracovávání informací 

V  následující  části  hodnocení  je  uveden  souhrnný  přehled  a  zhodnocení

problémových  stavů,  se  kterými  se  redaktoři  setkávají  ve  dvou  hlavních  fázích

přípravy příspěvku. (Některé problémy mohou zasahovat do obou fází, nicméně pro

účely této práce byly vždy přiřazeny do oblasti, kam zasahují více.) Na grafu č. 7 je

znázorněn  poměr  výsledků  těchto  dvou  oblastí  a  na  první  pohled  je  vidět,  že

komplikovanější než následné zpracovávání informací je spíše jejich získávání.

Graf 7: Problémy ve dvou hlavních fázích přípravy příspěvků – srovnání
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Získávání informací

V této fázi zaznamenali redaktoři více slabých okamžiků. Komplikace při zjišťování

a získávání podkladů negativně ovlivní každý třetí příspěvek, přitom 70 % z nich ve

více  než  třech  oblastech.  Např.  příprava  jednoho z  popisovaných příspěvků  byla

ovlivněna  těmito  okolnostmi:  redaktora  zdrželo  vyhledávání  faktů  a  potřebných

doplňujících informací k tématu, nové zásadní informace zjistil  na poslední chvíli

a navíc kameraman nenatočil vše tak, aby mohl být příspěvek kvalitně připraven.

Na  začátku  pracovní  činnosti  mají  redaktoři  největší  problémy s  tím,  že  neznají

přidělené  téma  a  neorientují  se  v  něm  (redaktoři  tento  problém  ve  sledovaných

příspěvcích  označili  sedmkrát).  Problém  neznalosti  tematiky  se  tak  vyskytuje

v jednom z deseti příspěvků (což může být každý den, resp. obden). Tento výsledek

v samotném dotazníku potvrdil i jeden z redaktorů, který obecně k překážkám napsal:

„Problémem je spíše přílišná různorodost zadávaných témat.“ Kvůli malému počtu

členů redakce je často nutné zpracovávat témata nad rámec jejich užšího zaměření. 

Práci redaktorů také v 6 % případů ovlivní to, že nové zásadní informace zjistí těsně

před vysíláním (4 x). Výjimečně respondent odmítá odpovědět (1 x).

Redaktoři  také  pociťují  problémy  při  hledání  informací,  zejm.  statistik,  faktů

a starších výroků k tématu. Buď je tato fáze zdržuje (4 x), nestihnou vše vyhledat

(3  x)  nebo  se  jim  potřebné  informace  vůbec  nepodaří  najít  (2  x  vč.  internetu).

Uspokojit informační potřebu jim brání i to, že nemají přístup k online archivu tisku

(3 x + 2 komentáře navíc k problémům v redakci obecně). 

Redaktory také často zdržuje hledání archivních materiálů, ať už je hledají sami nebo

je vyhledává „helfr“. Vyskytují se také problémy s tím, že nakonec vyhledané záběry

nejsou odpovídající daným informačním potřebám. Setkali se s tím ve 14 případech,

z toho dvakrát nezajistil vše potřebné přímo „helfr“.
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Informace v podobě obrazu a zvuku ovlivňuje necelých 10 % příspěvků. Nejčastěji

se vyskytuje problém s kameramanem, který nenatočí materiál podle potřeb redaktora

nebo  zvukařem,  který  v  terénu  pořídí  nekvalitní  záznam  výpovědí  (6  x).

S informacemi zpracovanými grafiky jsou pak redaktoři  vesměs spokojení,  to,  že

grafika nebyla podle požadavků, je uvedeno ve dvou případech.

V  jednom  případě  nastal  problém,  který  způsobil  pomocný  redaktor  či  vedoucí

vydání.

Zpracovávání informací 

38,2 % uvedených problémů se vyskytuje při zpracovávání informací. Alespoň jeden

problém  zaznamenali  redaktoři  u  každého  pátého  příspěvku.  Redaktoři  bývají

nejčastěji  zahlceni informacemi a nevědí, které do příspěvku vybrat (7 x). Někdy se

problémy se  zpracováním  zpravodajského  materiálu  vyskytnou  tehdy,  stane-li  se

událost pozdě (4 x).

Třikrát se redaktor také dostal pozdě do střižny. Problémy ve střižně pak ale také

způsobují materiály od krajských zpravodajů, které mohou být nekvalitní (3 x) nebo

do pražské redakce přicházejí na poslední chvíli (4 x). V jednom případě materiál

neodpovídal informačním požadavkům klíčového redaktora.

V  případech,  kdy  se  redaktoři  rozhodnou  zahrnout  do  příspěvku  grafiku  (je  to

v každém druhém příspěvku), pak v téměř každém pátém z nich je zdržuje příprava

podkladů pro grafické oddělení (6 x). 

82



Informační potřeby novináře v televizním zpravodajství

7 Zhodnocení a návrh řešení problémů 

Nejčastěji využívaným zdrojem s nejvyšší mírou využití jsou individuální rozhovory

s respondenty před kamerou či po telefonu s respondenty. Redaktoři také velmi často

využívají  vlastní  znalosti  o  tématu,  dále  služeb  krajských zpravodajů  a  agentury

ČTK,  přičemž  informace  zjištěné  redaktory  v  regionech  jsou  „hodnotnější“  než

agenturní  zprávy.  Trochu  negativním jevem je  poměrně  časté  využívání  „cizích“

informací z jiných médií, nicméně je to v žurnalistické praxi zcela běžné, a v mnoha

případech žádoucí. 

Obecně lze říci, že informační potřeby v redakci TV Prima jsou uspokojovány jen

částečně.  Vždy ale  záleží  na  daných okolnostech,  na  které  je  třeba  reagovat.  Za

„zásadní“ problémy lze považovat ty, které ovlivní 10 a více procent příspěvků a ty,

které vyzdvihují  sami redaktoři  (ti  velmi postrádají  online archiv tisku a pociťují

problémy  kvůli  zpracovávání  velkého  množství  jim  neznámých  témat).  Pokud

uvažujeme v rovině celé zpravodajské relace, která obsahuje 10 příspěvků z domova,

z nichž většinou 5 – 6 zpracovávají klíčoví redaktoři, dané problémy se pak musejí

řešit každý den. Vzhledem k tomu, že se uvedená desetiprocentní hranice týká pěti

problematických oblastí  (jak  je  vidět  v  tabulce  č.  3),  může  být občas  těsně  před

vysíláním notně ohrožen scénář celé relace. 
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Problémy Výskyt % příspěvků,
které problém

ovlivní
problémy při spolupráci se
zpravodajským archivem, resp.
„helfrem“

14 20,3

problémy s vyhledáváním starých
výroků, faktů, statistik

8 11,6

problémová spolupráce s krajskými
zpravodaji

8 11,6

neznalost tématu 7 10,1
zahlcení informacemi 7 10,1
problémy s přípravou podkladů pro
grafika

6 8,9

kamera a zvuk 6 8,9
nové informace k tématu těsně před
vysíláním

4 5,9

událost se stala pozdě 4 5,9
absence online archivu tisku 3 4,3
pozdě do střižny 3 4,3
grafika neodpovídá požadavkům 2 2,6
respondent odmítl odpovědět 1 1,4
problémy při hledání informací na
internetu

1 1,4

vedoucí vydání 1 1,4
služba 1 1,4

Tab. 3: Souhrnný přehled problémů v redakci

7.1 Návrh řešení problémů v redakci

Každý problém lze nějak vyřešit, nebo alespoň zmírnit.  V následujícím textu jsou

navrženy  kroky,  jejichž  dodržení  by  mohlo  pomoci  práci  televizního  žurnalisty

v  TV  Prima  zefektivnit  a  zlepšit.  Větší  důraz  je  přitom  kladen  zejména  na  pět

nejproblémovějších oblastí.
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1. Řešení problémů při spolupráci se zpravodajským archivem

• pracovníci archivu by měli bezchybně popisovat materiál do systému MIS, bez

překlepů,  u  klíčových  slov/výrazů  využívat  všechna  možná  synonyma  (např.

schůze/jednání, budova/dům apod.)

• všem, kteří spolupracují s archivem, by měl být k dispozici seznam obvyklých

klíčových slov, která při popisu využívají pracovníci archivu 

• každý redaktor  by měl  poctivě  archivovat  materiály,  které  mohou  být  časem

zásadní (hrubý materiál z významné politické události, zásadní výroky, důležité

budovy, osobnosti apod.)

• redaktor by měl včas a jasně formulovat požadavky na „helfra“, příp. pracovníky

archivu

2. Řešení problémů při vyhledávání starých faktů, výroků apod. 

• redaktorům by mělo být k dispozici informační oddělení či informační specialista,

který dle požadavků zjistí potřebné informace, zatímco se redaktoři budou moci

soustředit  na zjišťování  aktuálních informací (to se může osvědčit  i  pro řešení

problémů při  zpracovávání  podkladů pro  grafiky,  při  pozdním zjištění  nových

informací k tématu, jedná-li se o téma zpracovávané ČTK či jinými médii,  při

zjišťování informací na internetu)

• měl by být zajištěn alespoň jeden přístup k online archivu tisku

• nebo alespoň zajistit archivaci, popis a možnost vyhledávání novinových výtisků

a vybraných časopisů, které do redakce přicházejí

3. Řešení problémové spolupráce s krajskými zpravodaji

• redaktoři by měli včas a jednoznačně klást požadavky na krajské redaktory

• nutná je častá kontrola práce krajských zpravodajů a vzájemná komunikace zejm.

při komplikacích při získávání informací

• okamžité předání příchozího materiálu redaktorům
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4. Řešení neznalosti témat

• posílení týmu redaktorů a podrobnější rozdělení oblastí jejich zaměření

• větší rozhled a zájem o další oblasti

• kvalitnější informační zázemí – specialista na pomoc při získávání a zpracovávání

potřebných informací, rešerše

• dobrá orientace v příslušných zdrojích – školení

5. Řešení zahlcení informacemi

• na začátku pracovní činnosti stanovit směr a přibližnou podobu výsledné zprávy,

ke které by se měl redaktor informačně ubírat

• při  nastalých komplikacích  nutná  okamžitá  komunikace  s  vedoucím vydání  či

dalšími členy redakce, návrh podoby a výběr zásadních informací

• dbaní  žurnalistických  pravidel  a  dodržování  základních  otázek:  CO?,  KDO?,

KDE?, KDY?, PROČ? a JAK?

6. Řešení problémů s kameramany a zvukovými techniky

• jasná formulace požadavků ze strany redaktora

• profesionální přístup kameramanů i techniků a schopnost (a vůle) rychle reagovat

na nastalé situace

• vzájemná komunikace, respekt

• zajištění kvalitní techniky

7. Řešení ostatních problémů

• událost  se  stala  „pozdě“  –  okamžité  a  profesionální  reakce,  spolupráce  více

redaktorů

• pozdní  zjištění  nových  informací  –  pravidelný  monitoring  zdrojů,  kontrola,

okamžité a profesionální reakce redaktorů
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• pozdní příchod do střižny – lepší kooperace, zajištění většího počtu střižen, rychlá

(ale kvalitní) práce ve střižnách všech redaktorů a střihačů

• grafika není dle požadavků – jasné a včasné kladení informačních požadavků ze

strany redaktora, posílání detailně popsaného požadavku e-mailem (může pomoci

informační specialista), kontrola jednotlivých fází přípravy grafiky 

• nedostatečná  informační  podpora  vedoucího  vydání  –  vzájemná  komunikace,

jasné  formulování  požadavků ze  strany vedoucího  vydání,  pravidelná  kontrola

práce všech redaktorů

• služba  –  neustálá  kontrola  příchozí  e-mailové  pošty  od  krajských  zpravodajů

a bezodkladné přeposlání textů redaktorům, kteří  by měli  oznámit  pomocnému

redaktorovi,  jaké materiály a kdy očekávají,  pro případ urgování nebo posílání

materiálu z regionů přímo na e-maily redaktorů (adresy mají  v celé organizaci

vždy stejný formát: jmeno.prijmeni@iprima.cz) 

7.2 Informační specialista ve zpravodajství

Z výše uvedeného  vyplývá,  že  řadu problémů,  zejm.  při  získávání  informací,  by

mohlo pomoci vyřešit profesionální informační zázemí novinářů. Role informačního

profesionála je v mnohých případech nezastupitelná. Uvedené body shrnují činnosti,

které by mohl zajišťovat:

• veškerá  rešeršní  činnost  a  příprava  podkladů  pro  redaktory  (hledání  ve  volně

dostupných  zdrojích  i  komerčních  –  internetové  prezentace  institucí  a  firem,

Sbírky zákonů, archiv tisku, ČTK atd.)

• spolupráce se zpravodajským archivem a grafickým oddělením

• monitoring zpráv 

• zajišťování pravidelného přísunu denního tisku a jeho případná archivace

• školení redaktorů v rešeršní činnosti aj.
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8 Závěry

Svět zpravodajství (a nejen on) se neustále točí okolo informací: získat je, zpracovat

a  v  určité  formě předat  dál.  Zpráva  z  jednoho  média  se  přitom stává  zdrojovou

informací pro veřejnost nebo novináře stejných či dalších typů médií. Pro žurnalisty

je  důležité  mít  kromě  prostředků  k  vytvoření  a  předání  zprávy zejména  přístup

k informacím. Bez informací není zpráva a bez zprávy není „publikum“ ani zdroj.

Kvalitní  uspokojení  informačních  potřeb  novinářů  tak  může  někdy  představovat

„začarovaný kruh“.

Tato  diplomová  práce  popisuje,  analyzuje  a  vyhodnocuje  práci  s  informacemi

v televizním zpravodajství  a  ve výsledku také hledá cestu,  jak ze  „začarovaného

kruhu“ odstranit překážky, které jej způsobují. Praktickým příkladem se stala česká

komerční stanice TV Prima. Cílem bylo představit  informační potřeby televizního

zpravodaje, poznat je a zhodnotit kvalitu jejich uspokojování. Stěžejními metodami

se pro tento účel staly analýza a průzkum, díky nimž se podařilo úspěšně dosáhnout

požadovaných výsledků.

Pomocí  analýzy  se  zkoumala  informační  podpora  televizního  zpravodaje.  Byly

podrobně popsány zdroje,  které  ke své  práci  využívá (jedná se  jak o interní,  tak

externí  zdroje,  resp.  primární  a  sekundární).  V následném průzkumu se  podařilo

nalézt  nejen zdroje  nejčastěji  využívané  a  zdroje  s  nejvyšší  mírou  využití  (první

místo  v  obou  oblastech  si  vysloužily  individuální  rozhovory  s  respondenty),  ale

i  nejčastější  problémy  (resp.  bariéry),  se  kterými  se  redaktoři  potýkají  (zde

nechvalnou  první  příčku  obsadily  problémy  při  spolupráci  se  zpravodajským

archivem).  V  další  části  pak  byly  navrženy  možné  postupy,  jak  tyto  problémy

eliminovat. 
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A celkové zhodnocení tématu?

Pro efektivní uspokojení informačních potřeb (nejen) televizního redaktora je kromě

jasně formulovaných požadavků i potřeb ze strany samotného novináře důležité, aby

s ním všechny zdrojové složky, které v danou chvíli  potřebuje, komunikovaly. Je

nutné  dodržovat  žurnalistická  pravidla  (objektivita,  nestrannost  atd.),  často  velmi

záleží na kvalitě mezilidské komunikace. V neposlední řadě je nutné finanční zázemí

firmy,  nejen  z  hlediska  ohodnocení  novinářské  práce,  ale  zejména  pro  zajištění

kvalitní informační a technické podpory. 

Závěrem se ještě pokusme z výše uvedených poznatků odvodit  jakési  „desatero“

televizního novináře,  které  naznačuje a doporučuje cestu, jíž by se sám novinář

a celá redakce měla ubírat.

1. Novinář by měl mít odpovídající vzdělání a/nebo dlouhodobou praxi.

2. Novinář  by  měl  mít  odpovídající  informační  a  jazykové  dovednosti,  rychlé

a logické uvažování a všeobecný rozhled.

3. Novinář by měl mít zajištěn přístup k odpovídajícím informačním zdrojům, zejm.

tiskovým agenturám (ČTK), internetu, zpravodajskému archivu a online archivu

tisku (Newton, Anopress).

4. Součástí  redakce by měl  být minimálně informační profesionál se  všeobecným

rozhledem (ve velkých redakcích nejlépe informační oddělení), který redaktorům

dle  potřeby  zajistí  kvalitní  a  odpovídající  rešeršní  služby,  vyhledávání  faktů,

statistik, starších výroků k tématu, pomoc při zpracovávání požadavků na grafiku

apod.

5. Součástí redakce by měla být příruční knihovna denního tisku a časopisů, příp.

encyklopedií a příruček, Sbírka zákonů apod., a/nebo by měl mít každý redaktor

denně na stole aktuální číslo vybraného denního tisku. 

6. V televizním zpravodajství  musí  být zpřístupněn zpravodajský obrazový archiv

nepřetržitě dle potřeb redaktorů. 
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7. V  televizním  zpravodajství  musí  fungovat  kvalitní  grafické  oddělení,  které

spolupracuje s redaktorem a zpravodajským obrazovým archivem. 

8. Nutné je kvalitní technické zázemí – dostatečný počet střižen, kamera, zvuk, režie,

počítače, trasovací zařízení, virtuální studio atd.

9. Mezi členy redakce by měla fungovat vzájemná komunikace a zpětná vazba. Pro

zajištění plynulé práce redaktorů by měla fungovat profesionální produkce.

10.Každý  televizní  redaktor  musí  mít  odpovídající  mluvený  projev  a  být  stále

upravený (nejen před kamerou).

Nicméně je možná ještě na místě  uvést na úplný závěr parafrázi části  rozhovoru,

který  byl  veden  s  jedním  z  redaktorů  na  téma  možných  problémů  v  redakci

zpravodajství TV Prima. Uvedl, že „problémy jsou téměř vždy, ale vždy se to nějak

stihne“. To sice může být pravda, nejrůznějších problémů se lze jen těžko vyvarovat

v jakémkoliv oboru, ale každý odborník se může snažit problémy (ať už individuální

či kolektivní) alespoň zmenšit, aby se ze slůvka „nějak“ stalo „kvalitně“ či chcete-li

„na jedničku“. Jedině kvalitním uspokojením vlastních informačních potřeb (tím že

potřebné informace získá,  včas zpracuje  a předá dál)  může novinář  také  kvalitně

uspokojit i informační potřeby svého „publika“.

90



Informační potřeby novináře v televizním zpravodajství

Seznam použitých zdrojů

ANWAR, Mumtaz A., AN-ALSARI, Husain, ABDULLAH, Abdullnaser,

Informations seeking behaviour of Kuwaiti journalists [online]. Libri. 2004, vol. 54

(4), s. 228 – 236. [cit. 2007-03-18]. Dostupný z WWW:

<http://www.librijournal.org/pdf/2004-4pp228-236.pdf>

Associated Press Televisin News [online]. 2005- [cit. 2007-04-08]. Dostupné z

WWW: <http://www.aptn.com>.

Asociace televizních organizací [online]. 2007 [cit. 2007-04-15]. Dostupný z WWW:

<http://www.ato.cz>.

BARCILAI-NAHON, Karine, NEUMANN, Seev, Gatekeeping in Network: a

metatheoretical framework for exploring information control. [online] Pre-Print

version. In: Journal of Association of Information Systems Sponsored Theory

Development Workshop in ICIS, Las Vegas, December 2005 [cit. 2007-03-30].

Dostupný z WWW:

<http://projects.ischool.washington.edu/karineb/html/pub/GatekeepingMetatheory.pd

f>.

BURNS, Lynette Sheridan. Žurnalistika : praktická příručka pro novináře. Praha:

Portál, 2004, 186 s. ISBN 80-7178-871-6 

BURTON, Graeme, JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal,

2001, 391 s. ISBN 80-85947-67-6 

ČTK: Česká tisková kancelář [online]. 2007 [cit. 2007-03-14]. Dostupný z WWW:

<http://www.ctk.cz>.

91



Informační potřeby novináře v televizním zpravodajství

Defining your need for information [online]. Grahamstown (South Africa): Rhodes

Univerzity, Library, c2006 [cit.2007-03-20]. Dostupný z WWW:

<http://www.ru.ac.za/library/infolit/need.html>.

DEVADASON, F. J., LINGAM, P. Pratap. A Methodology for the Identification of

Information Needs of Users. In 62nd IFLA General Conference : Conference

Proceedings : August 25 – 31, 1996 [online]. 1996 [cit. 2007-03-20]. Dostupný z

WWW: <http://www.ifla.org/IV/ifla62/62-devf.htm>. 

DEVADASON, F. J., LINGAM, P. Pratap, Practical steps for identifying

information needs of clients [online]. 10. Congress of Southeast Asian Librarians

(CONSAL X), May 21 - 25, 1996, Kuala Lumpur, Malaysia. [cit. 2007-03-20].

Dostupný z WWW: <http://www.geocities.com/Athens/5041/infneed.html>. 

Etický kodex novináře [online]. Syndikát novinářů České republiky, 2006 [cit. 2007-

03-16] Dostupný z WWW: <http://syndikat-novinaru.cz/etika/kodex.phtml>.

HORNOVÁ, Martina. Dokumentační a informační střediska v české mediální sféře,

Praha, 2005. 90 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Filozofická

fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví. 

HUDEČKOVÁ, Helena, KUČEROVÁ, Eva, KŘÍŽ, Lukáš. Metodologie

sociologického výzkumu pro nesociology: příručka pro distanční studium, Praha:

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 2001, 122 s.

CHINN, Lisa A., The informations seeking behavior and needs of journalists in

context [online]. Chaper Hill, 2001. 49 s. Master´s paper. University of North

Carolina at Chapel Hill, School of Information and Library Science. April 2001 [cit.

2007-03-18]. Dostupný z WWW: <http://ils.unc.edu/MSpapers/2659.pdf>.

92



Informační potřeby novináře v televizním zpravodajství

McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002,  447 s.

ISBN 80-7178-714-0 

OCTOPUS [redakční software]. Verze 5. Praha : CooperNet, 1995-.  

Octopus Newsroom Computer System [online]. [cit. 2007-03-30]. Dostupný z

WWW: <http://www.octopus-news.com>.

OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. Praha : Karolinum, 2001. 155 s.

ISBN -246-0248-2

OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan a kolektiv. Encyklopedie praktické

žurnalistiky. Praha: Libri, 1999, 256 s. ISBN 80-85983-76-1 

MALLETTE, Malcolm F., Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Praha:

Syndikát novinářů České republiky: Lidové noviny, 1991, 161 s. ISBN 80-7106-045-

3 

MIS-TV [software pro televizní vysílání]. Verze 4.3.0.21. Praha : M.I.S., 1998-.

Newsroom Systems - Octopus [online]. Brenchmark Systems. 2006- [cit. 2007-03-30]

Dostupný z WWW: <http://www.bss.com.sg/products/octopus.html>.

Reuters [online]. c2007. [cit. 2007-04-08]. Dostupné z WWW:

<http://www.reuters.com>.

SLÁMOVÁ, Hana. Podstata masové komunikace [online]. Informace a společnost

[cit.2007-02-11] Dostupný z WWW:

<http://joomla.slamow.com/content/view/65/27/>.

93



Informační potřeby novináře v televizním zpravodajství

STÖCKLOVÁ, Anna, Služby knihoven: vybrané problémy. Informační potřeba. In:

Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. [CD-ROM], Praha:

ÚISK, 2001.

ŠMÍD, Milan. Internet jako informační zdroj novináře: referát na konferenci FSV

UK: postavení médií v české společnosti a v EU, 6.-7. 11. 2006 [online]. Louč, 15.

11. 2006 [cit. 2007-03-28]. Dostupný z WWW:

<http://www.louc.cz/pril01/p178intzdroj.html>.

ŠMÍD, Milan. Žurnalistika v informační společnosti: internetizace a digitalizace

žurnalistiky [online]. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Filozofická fakulta,

2006. [cit. 2007-03-27]. Dostupný z WWW: <http://www.fsv.cuni.cz/FSV-533-

version1-MED003_Smid.pdf>.

Televize Prima : zpravodajství a sport [online]. 2007 [cit. 2007-03-14] Dostupný z

WWW: <http://www.iprima.cz/zpravodajstviasport>. Na WWW dostupný i Etický

kodex redakce zpravodajství televize Prima.

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997, 109 s. ISBN

80-7184-459-4 

VÁGNER, Ivan. Televizní zprávy – psychický nátlak? Praha: Argo, 1997, 149 s.

ISBN 80-7203-160-0 

VLASÁK, Rudolf. Informační sektor, informační profese a informační vzdělávání.

Národní knihovna : knihovnická revue [online]. 2001, č. 3, s. 159 – 168. [cit. 2007-

03-27]. Dostupný z WWW: <http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0103/0103159.html>. 

94



Informační potřeby novináře v televizním zpravodajství

Seznamy vyobrazení

Seznam obrázků

Obr. 1: Kritéria objektivity..........................................................................................27

Obr. 2: Whiteův model gatekeepingu.........................................................................29

Obr. 3: Zpracování informací uvnitř organizace od nápadu ke konečné zprávě.........31

Obr. 4: Logo TV Prima...............................................................................................37

Obr. 5: Logo hlavní zpravodajské relace „1. zprávy“.................................................38

Obr. 6: Ukázka zprávy z ČTK....................................................................................47

Obr. 7: Ukázka zprávy z deníku ČTK.........................................................................49

Obr. 8: Ukázka archivního systému MIS TV, který využívá TV Prima.................... 54

Obr. 9: Agenturní zpravodajství v systému OCTOPUS.............................................59

Obr. 10: Scénář zpravodajské relace...........................................................................60

Obr. 11: Ukázka vyplněného formuláře – text reportáže (tzv. Double column

scripting).....................................................................................................................62

Seznam tabulek

Tab. 1: Souhrnný přehled využívanosti zdrojů žurnalistických informací.…............72

Tab. 2: Problémy při zpracovávání reportáží z hlediska času.....................................79

Tab. 3: Souhrnný přehled problémů v redakci............................................................84

Seznam grafů

Graf 1: Témata zpracovávaná v redakci TV Prima.....................................................66

Graf 2: Poměr využívání jiných zpravodajských médií..............................................67

Graf 3: Žebříček využívaných informačních zdrojů (v %).........................................68

95



Informační potřeby novináře v televizním zpravodajství

Graf 4: Žebříček informačních zdrojů podle jejich skutečné míry využití (v %).......69

Graf 5: Srovnání „častosti“ a míry využívání jednotlivých zdrojů (v %)...................70

Graf 6: Struktura obrazového pokrytí příspěvků........................................................74

Graf 7: Problémy ve dvou hlavních fázích přípravy příspěvků – srovnání............... 80

96



Informační potřeby novináře v televizním zpravodajství

Přílohy

Příloha č. 1 – „Dotazník“ za účelem zjišťování kvality uspokojování informačních

potřeb redaktorů domácího zpravodajství v TV Prima

Příloha č. 2 – Etický kodex novináře

Příloha č. 3 – Etický kodex redakce zpravodajství TV Prima

97



Příloha č. 1

„Dotazník“ za účelem zjišťování kvality uspokojování
informačních potřeb redaktorů domácího zpravodajství v TV

Prima

Milé kolegyně, milí kolegové,

jako novinářky a novináři v televizním zpravodajství potřebujete připravit včas
žurnalistickou zprávu v odpovídající kvalitě, jak informační, tak technické. K tomu
potřebujete také odpovídající informační zázemí ze strany informačních zdrojů
a firmy, kde pracujete. 

V následujícím dotazníku, který je součástí průzkumu v mé diplomové práci na téma
„Informační potřeby novináře v televizním zpravodajství“, máte prostor na to, abyste
popsali aktuální situaci v redakci zpravodajství TV Prima z pohledu Vaší každodenní
činnosti a uspokojování Vašich informačních potřeb, a to na 10 konkrétních
reportážích (nejlépe počínaje dnešní).

Cílem je zjistit, jak často a v jakém poměru využíváte jednotlivé zdroje
žurnalistických informací, jak se daří uspokojit Vaše informační potřeby a co Vám
případně při tvorbě reportáže brání v tom, abyste odevzdali kvalitní příspěvek podle
reálných představ a požadavků.
 
Vyplněný dotazník (celkem 8 listů papíru) prosím odevzdejte do 15. června 2007
přímo mě (v redakci mě najdete každé úterý, čtvrtek a pátek (kromě 8. 6.).

Děkuji Vám za Váš čas, který je zejména v tomto oboru opravdu velmi drahý! 

Ivana Štroufová
ivana.stroufova@iprima.cz



Část I.

Obecné otázky

Nejvyšší dosažené vzdělání v tuto chvíli (prosím zakroužkuj):  

doktorské magisterské bakalářské vyšší odborné  středoškolské
 

Obor vzdělání: (prosím vypiš - žurnalistika, politologie, …) ……………………........
….....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Praxe v žurnalistické oblasti: …………let ………..měsíců

Praxe v televizní žurnalistice: ………...let ………..měsíců. Je-li číslo jiné, než
v předchozí, napiš prosím, v jakém médiu jsi dříve pracoval/a (tisk, rozhlas, internet)
…………………………................................................................................................
…....................................................................................................................................

V TV Prima pracuji …………..let ………………..měsíců.

Část II.

Periodicita a rozsah využívání informačních zdrojů 

V následujících tabulkách jsou uvedeny informační zdroje, které lze využívat při
zpracovávání zpravodajských příspěvků. V dalších sloupečcích jsou připraveny
kolonky na požadované informace o Tebou  zpracovaných reportážích (prvních 5
příspěvků popiš v první tabulce, druhých pět ve druhé tabulce). Prosím, zaškrtni u
každého příspěvku (nad každý sloupeček prosím napiš datum jeho zpracování), příp.
téma (název) příspěvku), jaký zdroj jsi využil/a a zároveň procento jeho využití oproti
dalším zdrojům v příspěvku. 
(Další tabulka na str. 7 je pak určena pro zaznamenání problémů, se kterými jsi se
při zpracovávání příspěvku setkal/a.)



Tabulka č. 1a (příspěvek 1 – 5)  P – příspěvek, % - procento využití

Datum zpracování  příspěvku

Téma vlastní (exkluzivní)*

Téma mi bylo zadané nebo z ČTK*
* Pokud souhlasí, zaškrtni, pokud nesouhlasí, nech kolonku prázdnou.

Informační zdroj 
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5

zdroj % zdroj % zdroj % zdroj % zdroj % 
Vlastní znalostní báze (něco o tom
vím, problém sleduji)

ČTK – zprávy 

ČTK – profil, dokument, seznam

Jiné/á zpravodajské/á médium/a
(tisk, rozhlas, televize, internet)
Jaká (konkrétní název, např. iDnes,
ČRo)?
…......................................................
..........................................................
..........................................................

Materiál od krajského/ých
zpravodaje/ ů (zejm. rozhovory a
jimi zjištěné informace)

  

Tisková/é zpráva/y organizace/í

Tisková/é konference

Individuální rozhovor/y na kameru
s respondentem/ty (mé)

 

Telefonický/é rozhovor/y
s respondentem/ty (mé)

Neformální rozhovor/y s
respondentem/y (osobní,
telefonické)

 

Zpravodajský archiv (kvůli starým
informacím)

Archiv OCTOPUS (text konkrétní
reportáže)

Internet  

Soukromá „knihovna“ - vlastní
knihy, noviny, časopisy

Knihovny (odborná, veřejná,
Parlamentní)

Informační centra (EU, ministerstev,
magistrátů, …)

Informační střediska v médiích (ČT,
LN, HN, MF Dnes, ČRo, …)

Rozhovor/y na téma s vedoucím
vydání

Rozhovor/y na téma s kolegou/y
v redakci

Rozhovor/y na téma s jiným/i
novinářem/i



Informační zdroj 
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5

zdroj % zdroj % zdroj % zdroj % zdroj % 
Jiný/é zdroj/e (případně prosím
doplň)
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………

Celkem   X  100   X  100   X  100   X  10
0 

  X  10
0 

Informační zdroj – aktuální vs.
archivní materiály

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5
zdroj % zdroj % zdroj % zdroj % zdroj % 

Zpravodajský archiv (archivní
záběry, ilustrační záběry, výroky)

  

Aktuálně natočený materiál  

Grafika (animace, telefonát, tabulka,
…)

  

Celkem   X  100   X  100   X  100   X  100   X  100

Ke každému příspěvku prosím také doplň problémy, se kterými jsi
se setkal/a. Je k tomu určena tabulka v části III.



Tabulka č. 1b (příspěvek 6 – 10) P – příspěvek, % - procento využití

Datum zpracování  příspěvku

Téma vlastní (exkluzivní)*

Téma mi bylo zadané nebo z ČTK*
* Pokud souhlasí, zaškrtni, pokud nesouhlasí, nech kolonku prázdnou.

Informační zdroj 
P 6 P 7 P 8 P 9 P 10

zdroj % zdroj % zdroj % zdroj % zdroj % 
Vlastní znalostní báze (něco o tom
vím, problém sleduji)

ČTK – zprávy 

ČTK – profil, dokument, seznam

Jiné/á zpravodajské/á médium/a
(tisk, rozhlas, televize, internet)
Jaká (konkrétní název, např. iDnes,
ČRo)?
…......................................................
..........................................................
..........................................................

Materiál od krajského/ých
zpravodaje/ů ů (zejm. rozhovory a
jimi zjištěné informace)

Tisková/é zpráva/y organizace/í

Tisková/é konference

Individuální rozhovor/y na kameru
s respondentem/ty (mé)

Telefonický/é rozhovor/y
s respondentem/ty (mé)

Neformální rozhovor/y s
respondentem/y (osobní,
telefonické)

Zpravodajský archiv (kvůli starým
informacím)

Archiv OCTOPUS (text konkrétní
reportáže)

Internet 

Soukromá „knihovna“ - vlastní
knihy, noviny, časopisy

Knihovny (odborná, veřejná,
Parlamentní)

Informační centra (EU, ministerstev,
magistrátů, …)

Informační střediska v médiích (ČT,
LN, HN, MF Dnes, ČRo, …)

Rozhovor/y na téma s vedoucím
vydání

Rozhovor/y na téma s kolegou/y
v redakci

Rozhovor/y na téma s jiným/i
novinářem/i



Informační zdroj 
P 6 P 7 P 8 P 9 P 10

zdroj % zdroj % zdroj % zdroj % zdroj % 
Jiný/é zdroj/e (případně prosím
doplň)
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………

Celkem   X  100   X  100   X  100   X  100   X  100

Informační zdroj – aktuální vs.
archivní materiály

P 6 P 7 P 8 P 9 P 10
zdroj % zdroj % zdroj % zdroj % zdroj % 

Zpravodajský archiv (archivní
záběry, ilustrační záběry)

Aktuálně natočený obrazový
materiál 

 

Grafika (animace, telefonát,
tabulka, …)

  

Celkem   X  100   X  100   X  100   X  100   X  100

Ke každému příspěvku prosím také doplň problémy, se kterými jsi
se setkal/a. Je k tomu určena tabulka v části III.



Část III.
Problémy při zpracovávání příspěvku do 1. zpráv

Tabulka č. 2 (příspěvek 1 – 10)     P - příspěvek

Problémy P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10
Získávání informací k tématu    X    X    X    X   X    X   X    X   X     X

Téma mi bylo neznámé, neorientoval/a jsem
se v něm.

Měl/a jsem málo času – událost se stala
„pozdě“.

Zásadní nové informace k tématu jsem
zjistil/a „pozdě“ – těsně před zprávami.

Nezískal/a jsem potřebné informace od
respondenta/ů.

Nestihl/a jsem vyhledat potřebná fakta,
statistiky, staré výroky k tématu.

Zdrželo mě dohledávání faktů, statistik,
starých výroků k tématu (bylo by lepší,
kdybych místo toho mohl/a zjišťovat
aktuální informace nebo psát příspěvek).

Nepodařilo se mi vyhledat potřebná fakta,
statistiky, staré výroky k tématu.

Nevěděl/a jsem, jak a kde hledat potřebné
informace, kontakty, fakta apod. na
internetu.

Nepodařilo se mi najít potřebné informace
na internetu.

Neměl jsem přístup k informačním zdrojům,
které potřebuji. Jakým? Prosím vypiš 
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Byl/a jsem zahlcen/a informacemi - ke
zpracování příspěvku jsem získala příliš
mnoho informací – nevěděl/a jsem, co
vybrat.

Zpravodajský archiv    X   X    X    X   X    X   X    X   X     X

Zdrželo mě hledat archivní či ilustrační
záběry ve zpravodajském archivu (bylo by
lepší, kdybych místo toho mohl/a zjišťovat
aktuální informace nebo psát či střihat
příspěvek).

Nedostal/a jsem odpovídající záběry ze
zpravodajského archivu.

Odpovídající záběry z archivu jsem získal/a
„pozdě“.

Krajští zpravodajové    X   X    X    X   X    X   X    X   X     X

Krajský/ští zpravodaj/ové poslali pozdě
trasu.



Problémy P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10
Krajský/ští zpravodaj/ové neposlali
informace podle mých požadavků

Materiál od krajského/kých zpravodaje/ů
nebyl kvalitní (zvuk, obrázky), to způsobilo
i problém ve střižně.

Problémy s grafikou    X   X    X    X   X    X   X    X   X    X

Zdrželo mě připravit podklady pro grafika
(bylo by lepší, kdybych místo toho mohl/a
zjišťovat aktuální informace nebo psát či
střihat příspěvek)

Nestihl/a jsem připravit podklady pro
grafika, ačkoliv byla důležitá pro příspěvek.

Grafika nebyla podle mých požadavků

Grafik nestihl připravit grafiku do mého
příspěvku

Informační zázemí v redakci - lidé    X   X    X    X   X    X   X    X   X     X

Nedostatečná informační podpora ze strany
vedoucího vydání. 

Helfr mi neobstaral vše tak, jak jsem
potřeboval (archivní záběry, informace na
internetu, apod.). 

Služba mi poslala pozdě písemné materiály
od krajského/ých zpravodaje/ů.

Kameraman nenatočil vše tak, jak jsem
potřeboval/a (a bylo to reálné) např. něco
nezachytil, zelený obraz apod.)

Kameraman nenatočil vše tak, jak jsem
potřeboval/a (a nebylo to reálně
ovlivnitelné)

Zvuk z terénu nebyl odpovídající.

Zpracovávání příspěvku    X   X    X    X   X    X   X    X   X     X

Nedostal/a jsem se do střižny včas tak,
abych měl/a čas zpracovat kvalitní
příspěvek.

Nefunkčnost/výpadek techniky

Jiný/é problém/y – prosím vypiš    X   X    X    X   X    X   X    X   X    X

…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................

Část IV.
V této části je prostor pro Tvé případné další postřehy, návrhy, upozornění, které se
týkají uspokojování Tvých informačních potřeb a na co případně podle Tebe nebyl
v předchozím zjišťování kladen důraz. 



Příloha č. 2

Etický kodex novináře

Deklarace  ministrů  států  zúčastněných  na  4.  Evropské  konferenci  o  politice

hromadných sdělovacích prostředků konané v Praze v prosinci 1994 uznala v bodě

11 c,  že "novináři  mají  právo přijímat  své vlastní  samoregulační  normy např.  ve

formě etického kodexu."

V rezoluci  č. 2 této konference se říká,  že kodexy chování mají být "dobrovolně

přijaty a  dobrovolně  uplatňovány" a  že "výkon novinářského povolání  je  založen

zejména na základním právu na svobodu projevu, zaručenou článkem č. 10 Evropské

konvence o lidských právech."

Kodexy chování novinářů, které byly přijaty v řadě evropských demokratických zemí

se snaží  různým způsobem sladit  práva a svobody novinářů s právy a svobodami

občanů tak,  aby se  nedostávaly do  konfliktu  a  stanovit  odpovědnost  novinářů za

jejich činnost.

Syndikát  novinářů  České  republiky na  základě  studia  mezinárodních  i  národních

dokumentů vypracoval Etický kodex novináře, který je závazný pro jeho členy a k

jehož  dobrovolnému dodržování  vyzval  všechny české  a  moravské  novináře  bez

ohledu na jejich členství v syndikátu.

1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace 

Občané  demokratického  státu  bez  rozdílu  svého  společenského  postavení

mají nezadatelné právo na informace, jak jim je zajišťuje čl. 17 Listiny práv a

svobod, jež je součástí Ústavy České republiky. Novináři toto občanské právo

realizují svou činností. Nezbytně proto přejímají plnou odpovědnost za to, že

informace,  které  předávají  veřejnosti,  jsou  včasné,  úplné,  pravdivé  a

nezkreslené.  Občan  má právo  na  objektivní  obraz  skutečnosti.  Novinář  je

proto povinen:



• zveřejňovat jen informace, jejichž původ je znám, nebo v opačném případě je

doprovodit nezbytnými výhradami, 

• respektovat  pravdu  bez  ohledu  na  důsledky,  které  to  pro  něj  může  mít,

vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu i přes překážky, 

• dbát na rozlišování faktů od osobních názorů, 

• hájit svobodu tisku i svobodu jiných medií, 

• neodchylovat se věcně od pravdy ani v komentáři z důvodu zaujatosti, 

• nepřipustit,  aby  domněnka  byla  vydávána  za  ověřený  fakt  a  zprávy  byly

deformovány zamlčením důležitých dat, 

• odmítat jakýkoli nátlak na zveřejnění nepravdivé, nebo jen částečně pravdivé

informace, 

• odmítat  jakékoli  zásahy  státních  orgánů,  jež  by  mohly  ovlivnit  pravdivost

sdělení, 

• přijímat pouze úkoly srovnatelné s jeho profesionální důstojností, 

• nepoužívat  nepoctivé  prostředky  k  získání  informace,  fotografie  nebo

dokumentu  nebo  využívat  k  tomu  dobré  víry  kohokoliv.  Nepoctivost

prostředků je  při  tom třeba  posuzovat  v  souvislosti  s  veřejným zájmem na

publikování příslušné informace.

2. Požadavky na vysokou profesionalitu v žurnalistice 

Povahou novinářské profese je odpovědnost k veřejnosti. Proto je základním

předpokladem pro tuto činnost  vysoká profesionalita.  Z tohoto  hlediska je

novinář povinen:

• nést osobní odpovědnost za všechny své uveřejněné materiály, 

• vyloučit  všechny činnosti,  které  by jej  mohly kompromitovat  nebo  vést  ke

konfliktu zájmů, 

• nepřijímat žádné hodnotné dary nebo výhody, které by měly souvislost s jeho

novinářskou činností,  zvláště  pak z  důvodů zveřejnění  nebo zatajení  nějaké

informace, 

• nezneužívat povolání novináře k činnosti reklamního pracovníka a nepřijímat

žádnou  odměnu  přímou  nebo  nepřímou  od  zájemců  o  reklamu,  odmítnout

podílet se na publikování skryté reklamy, 

• nepodepisovat svým jménem obchodní ani finanční reklamy, 



• nepřijímat peníze ve veřejné službě nebo v soukromém podniku tam, kde jeho

postavení novináře a jeho vliv by mohly být zneužity, 

• nezneužívat  výsad,  plynoucích  z  povolání  novináře,  k  prezentování  svých

osobních postojů, 

• nezneužívat  možných výhod,  plynoucích z  členství  v Syndikátu novinářů,  k

uspokojování soukromých potřeb. 

3. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu medií 

Z tohoto hlediska je novinář povinen řídit se těmito požadavky:

• nic  neomlouvá  nepřesnost  nebo  neprověření  informace,  každá  uveřejněná

informace, která se ukáže jako nepřesná, musí být neprodleně opravena, 

• jestliže si zdroj informací přeje zůstat utajen, novinář je povinen zachovávat

profesionální tajemství, i kdyby mu z toho měly vzniknout potíže, 

• respektovat soukromí osob, zejména dětí a osob, které nejsou schopny pochopit

následky svých výpovědí, 

• dodržovat  přísně  zásadu presumpce neviny a  neidentifikovat  příbuzné  obětí

nebo delikventů bez jejich jasného svolení, 

• považovat pomluvu, neprokázané obvinění, překroucení dokumentů, faktů a lži

za nejzávažnější profesionální chyby, 

• kromě nesporných důvodů veřejného zájmu nesmí novinář svou činností dostat

dotčené osoby do nesnází nebo osobní tísně, 

• novinář nesmí využívat ve svůj prospěch informace získané při výkonu svého

povolání dříve, než budou tyto informace zveřejněny, 

• nesmí vytvářet ani ztvárňovat námět, který by podněcoval diskriminaci rasy,

barvy pleti, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace, 

• při reprodukci jakéhokoli textu musí být uveden jeho autor formou adekvátní k

rozsahu přetištěného materiálu, 

• plagiát se zásadně zakazuje.



Etický kodex  novináře  přijala  jako  otevřený dokument  valná  hromada  Syndikátu

novinářů ČR dne 18. 6. 1998 a na návrh Komise pro etiku při Syndikátu novinářů jej

aktualizovala správní rada dne 25. 11. 1999.



Příloha č. 3

Etický kodex redakce zpravodajství Televize Prima 

ZÁKLADNÍ TEZE

Redakce zpravodajství  Prima TV považuje za svůj  základní cíl sloužit  veřejnosti.

Chce poskytovat ověřené informace o událostech, které mají podstatný význam pro

život jednotlivců i společnosti. 

Za nejdůležitější předpoklad naplňování tohoto cíle redakce zpravodajství považuje

pravdivost.  Pravdivostí  se  rozumí  takový popis  skutečnosti,  při  němž autor  nebo

autoři  využili  podle  svého  nejlepšího  svědomí  všech  dostupných  důvěryhodných

zdrojů informací, které byly v daném čase k dispozici. 

Smyslem zpravodajství televize Prima je pak poskytovat divákům srozumitelný výčet

událostí  a  témat,  týkajících  se  zejména  života  lidí,  zjišťovat  pravdu  a  zároveň

soustavně podporovat  otevřenou výměnu názorů.  V souladu se  zásadami  seriózní

žurnalistiky,  kterými  se  zpravodajství  Prima  TV  řídí,  je  podávat  také  informace

nepopulární. 

Kritérii  kvality  jsou  zejména  přesnost,  srozumitelnost,  rychlost,  nestrannost

a  nezávislost.  Zpravodajství  poskytuje  informace  tak,  aby  si  divák  mohl  udělat

vlastní  úsudek.  Informace  musejí  být  pro  diváky  užitečné.  Tento  požadavek  je

i v souladu s kritériem zábavnosti. 

Nezávislost spočívá i ve vyloučení konfliktu zájmů. Zprávy musejí být odlišeny od

inzerce.  Je  třeba  čelit  snahám  inzerentů  a  dalších  mimoredakčních  subjektů

o ovlivnění  zpravodajství.  Přesnost  spočívá především v důsledné  práci  se  zdroji

informací a v jejich konfrontaci. Oficiální i neoficiální zdroje informací mohou mít

stejnou hodnotu. Zpravodajství Prima TV poskytuje možnost vyjádřit se i těm, kteří

ji obvykle nemají. Tato praxe pomáhá vyloučit stereotypní přístupy k rasám, pohlaví,

věku, náboženství, národnosti, sexuální orientaci a sociální příslušnosti. 



Zpravodajství  Prima TV vychází vstříc divákovi,  zajišťuje, aby veřejné záležitosti

byly skutečně veřejnými, plní i  kontrolní funkci vůči státním a dalším subjektům.

K lidem, kterých se reportáže dotýkají, je však zpravodajství  Prima TV v souladu

s profesními etickými zásadami korektní, především do soukromí osob vstupuje jen

v případech, kdy to ospravedlňuje a vynucuje veřejná potřeba. 

Zpravodajství  televize  Prima  nepropaguje  válku,  nelíčí  krutá  nebo jinak  nelidská

jednání  takovým  způsobem,  který  by  mohl  být  chápán  jako  jejich  schvalování.

Zpravodajství informuje o skutečných událostech – je-li nezbytné ukázat kruté nebo

drastické záběry, je povinností redakce předem na to diváky upozornit. 

Zcela zapovězeno je  zobrazování  pornografie.  Pokud se informuje o kriminálních

případech, které se pornografie týkají, musejí být všechny použité obrazové materiály

vhodně upraveny. Zvláštní ochrany musejí požívat zneužité děti. 

Zpravodajství Prima TV chrání důstojnost člověka. Proto bezdůvodně nezobrazuje

nic,  co  by  ji  mohlo  narušit.  Vždy  ctíme  oprávněné  zájmy  osob,  kterých  se

zpravodajství týká. 

ETICKÉ PRINCIPY ZPRAVODAJSKÉHO DENÍKU PRIMA TV 

Důvěřujeme faktům, která chceme zveřejnit? 

Ověřili jsme fakta alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů? 

Citujeme své zdroje přesně a v kontextu? 

Můžeme obhájit případné užití anonymních zdrojů? 

Nedopouštíme se v našem příspěvku urážky, nebo stereotypní charakteristiky nějaké

osoby, příslušníka menšiny, rasy, kultury či národa? Chráníme dostatečně práva dětí?

Uvádíme všechna jména a funkce lidí, o nichž referujeme, správně? 

Je jasné časové určení události? 



Označili jsme přesně všechny ilustrační nebo archivní záběry? 

Pokud se dopustíme chyby, opravíme ji  co nejrychleji. Osoby, které nás na chyby

upozorní, musejí být pozorně vyslechnuty. 

NESTRANNOST A NEPŘEDPOJATOST, KONFLIKT ZÁJMŮ 

V reportážích je náš vztah k politickým stranám a ekonomickým subjektům neutrální.

Nepodporujeme politické strany, ale pluralitní demokracii a právo občanů na rovný

přístup k informacím. 

Základním  úkolem  zpravodajství  Prima  TV  je  sloužit  veřejnosti  pravdivými

informacemi.  V  případě  konfliktu  zájmů  musí  tento  výsostný  úkol  vždy  dostat

přednost před ostatními, rovněž oprávněnými, cíli, jako jsou například ekonomický

zisk nebo konkurenceschopnost na trhu. 

Redaktoři zpravodajství Prima TV nesmějí být aktivní v politické straně, pracovat

pro vládu, radnice a další  organizace s nimi spojené či pro jakoukoli  významnou

průmyslovou,  obchodní  nebo  finanční  společnost.  Každý  autor  je  pak  povinen

neustále zvažovat možný vliv závazků plynoucích z 

členství v rozličných, byť nepolitických organizacích a zájmových uskupeních 

přátelských a jiných blízkých vztahů 

vlastních i rodinných finančních investic 

Pokud budou členové redakce vystaveni prokazatelnému nátlaku, kterým se politické,

ekonomické či jiné zájmové subjekty pokusí ovlivnit nestrannost média, jsou povinni

o takových pokusech informovat své nadřízené. 



Evidence výpůjček

Prohlášení:

Dávám  svolení  k  půjčování  této  diplomové  práce.  Uživatel  potvrzuje  svým

podpisem, že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury.

V Praze, 25. 7. 2007

Ivana Štroufová

Jméno Katedra/Pracoviště Datum Podpis 


