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Anotace 
Bakalářská práce „Porovnání domácího zpravodajství v hlavních zpravodajských 

relacích České televize a TV Prima“ porovnává, jaké události z domácího prostředí      

se objevily v jednotlivých relacích.  

Teoretická část pojednává obecně o zpravodajství, definuje charakteristické znaky 

současného televizního zpravodajství a soustředí se také na rozdíly mezi zpravodajstvím 

na stanici veřejné služby a soukromé komerční stanici. Zvláštní kapitolou jsou 

„Proměny hlavních zpravodajských pořadů České televize a TV Primy od 90. let do 

současnosti“ prezentující zejména časové přesuny relací. Obsahem praktické části práce 

je komparativní analýza hlavních zpravodajských relací České televize (Události) a    

TV Prima (Zprávy TV Prima). Předmětem zkoumání je výběr témat, jejich zpracování i 

zařazení v celé relaci. Zkoumaným obdobím, ze kterého vycházejí výše uvedené 

poznatky, je sedm dní (období od 30. března 2009 do 5. dubna 2009). Každý den je 

prezentován také z pohledu očekávaných událostí tak, jak je ve svém agenturním 

zpravodajství uvádí Česká tisková kancelář (ČTK). V závěrečné komparaci vycházím    

i z přístupu vybraných editorů zmíněných relací. Zdrojem jsou v tomto případě 

rozhovory, jež jsou součástí přílohy této bakalářské práce.      

 

Annotation 
Diploma thesis ”Comparison of national reporting in the main evening news 

programmes on the Czech Television and TV Prima” compares national news they 

chose. 

Theoretical part consists generally of what is press service, defines characteristic of 

contemporary televison reporting and also concentrates on differences between public 

and private television station. Special section is applied to Changes of the main evening 

news programmes on the Czech Television and TV Prima since the nineties till now 

presenting especially time changing of this news programmes. The main part of this 
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thesis is practical description of Události and Zprávy TV Prima. It is based on selection 

of topics, their processing and insertion as well. The result is built on watching          

this television news by seven days (from 2009-03-30 till 2009-04-05). The every day 

news is also presenting from the news service point of view, concretely Česká tisková 

koncelář news service. The source for this thesis were also interviews with editors of 

this programmes. Interviews are part of supplement of this thesis.         

 

Klíčová slova 
Zpravodajství, domácí zpravodajství, televizní zpravodajství, televizní stanice, 

veřejnoprávní, komerční, Události, Zprávy TV Prima, Česká tisková konacelář 

 

Keywords 
press service, national reporting, television reporting, television station,           
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Úvod 
Hlavní zpravodajská relace by se ve zkratce řečeno dala popsat jako souhrn 

nejdůležitějších událostí dne doma i ve světě. Zároveň by však měla být jakousi „páteří“ 

celodenního zpravodajského vysílání konkrétní televizní stanice. I proto je její přípravě 

věnována zvláštní pozornost. Obvykle totiž bývá nejsledovanější zpravodajskou relací 

dne. Také to je důvod, proč jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat ve své bakalářské 

práci. Zaměřila jsem se přitom pouze na výběr a zpracování událostí, které se staly 

takzvaně doma, tedy v rámci České republiky, popřípadě události, které mají na vývoj 

situace uvnitř našeho státu výraznější dopad. 

 Proč pouze domácí zpravodajství? Důvodů se naskýtá hned několik. Domácí 

témata jsou divákovi bezesporu bližší, proto lze lépe zhodnotit, jaký bude mít daný 

příspěvek dopad a účinek na publikum; událostí odehrávajících se na území naší 

republiky je zcela nepochybně dostatek na to, aby z nich dané televizní stanice mohly 

vybírat a vzhledem k časovému prostoru věnovanému relaci se zaměřit pouze na některá 

z nich. A nakonec ještě jeden, troufám si tvrdit podstatný důvod – pokrýt území naší 

republiky není složité, lze tedy mezi jednotlivými stanicemi srovnávat (na rozdíl          

od zahraničního zpravodajství, které není doménou všech stanic). V teoretické části 

práce se proto zaměřím i na popis takzvaných zpravodajských hodnot. V publikaci 

Úvod do studia médií se jimi zabývá Graeme Burton a Jan Jirák, dále se o nich zmiňuje 

Denis McQuail v Úvodu do teorie masové komunikace a své heslo si našly i ve 

Slovníku mediální komunikace od Ireny Reifové a kol. Očekávám také, že pokud bude 

mezi zpravodajství z domova zařazena událost odehrávající se čistě na regionální 

úrovni, bude mezi konkrétními dvěma porovnávanými stanicemi – tedy Českou televizí 

a TV Prima – dominovat prvně jmenovaná. Česká televize (ČT) má na rozdíl               

od komerční stanice TV Prima širokou síť regionálních redakcí a zpravodajů. TV Prima 

vlastními regionálními studii v takové šiři jako ČT nedisponuje.  

Také výběr televizních stanic, resp. hlavních zpravodajských relací nebyl 

náhodný. Obě stanice v tuto chvíli provozují celoplošné1 terestrické analogové vysílání. 

Jejich hlavní zpravodajské relace – konkrétně Události České televize a Zprávy          

TV Prima – běží ve zhruba stejný čas (délka relace se během týdne mění, například       

o víkendu bývají obvykle o něco kratší než v pracovní dny). Předpokládám proto, že 

                                                
1 O celoplošném vysílání hovoříme tehdy, může-li ho přijímat alespoň 70 % obvytel, což v daných, 
konkrétních příkladech souhlasí.   
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bude zajímavé sledovat, jakým způsobem takzvaně bojují o diváka, tedy jak témata 

v relaci řadí, jaké zprávy jsou tzv. otvíráky2 apod. Zároveň ale očekávám rozdílné 

přístupy k jednotlivým tématům a jejich zpracování, neboť Česká televize je              

tzv. televizí veřejnoprávní3 a TV Prima naopak stanicí komerční.  

Zda jsou mé naznačené hypotézy pravdivé, vyplyne z následné analýzy 

konkrétních zpravodajských relací. Hodnotícím obdobím bude týden, resp. 7 dní, a to  

od pondělí do neděle. V analýze se zaměřím zejména na výběr témat a výstavbu 

konkrétních příspěvků včetně toho, jaký prostor je jednotlivým událostem poskytnut. 

Všímat si budu také, v jaké části relace jsou dané události zařazeny.  

Ještě než začnu hodnotit konkrétní zpravodajské relace, pokusím se zaměřit      

na to, co to vůbec zpravodajství je, jaké jsou jeho hlavní znaky, resp. vyznačuje-li se 

televizní zpravodajství nějakou zvláštní charakteristikou. Pokusím se také nastínit 

hlavní trendy současného televizního zpravodajství. Televizní zpravodajství, zejména 

jeho proměny v poslední době nejsou v odborné literatuře rozsáhle pokryty. Hodlám 

proto mimo jiné vycházet i z vlastních zkušeností, tedy ze své vlastní praxe v médiích.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Otvírák, též otvírací materiál je první příspěvek zpravodajské relace v rozhlase nebo televizi. 
(OSVALDOVÁ, HALADA a kol., 1999, s. 123) 
3 Pojem „veřejnoprávní“ není zcela přesný; vžil se ale do té míry, že i v této práci bude používan ve 
smyslu vysílatel/stanice/médium veřejné služby. 
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1. DUÁLNÍ SYSTÉM 
Duální systém (nebo také smíšený) funguje v České republice od 90. let.4 

V Evropě jako takové se vytvořil už v letech osmdesátých. Pojem duální se v oblasti 

rozhlasového a televizního vysílání používá pro „mediální systém, v němž vedle sebe 

v oblasti rozhlasového a televizního vysílání exitustují média soukromá a média veřejné 

služby.“5 Graeme Burton a Jan Jirák charakterizují duální systém jako stav, kdy „vedle 

sebe existují vysílatelé, kteří vysílají na základě přidělené licence a finance získávají 

převážně z prodeje vysílacího času inzerentům, a vysílatelé, jejichž existenci zajišťuje 

zákon (také se jim v České republice říká „vysílatelé ze zákona“) a prostředky získávají 

převážně z koncesionářských poplatků.“6 Licencovanými mediálními subjekty jsou 

v tomto případě myšleny soukromé či komerční stanice (někdy pouze jako „držitelé 

licence“), vysílatelé ze zákona potom jako média veřejné služby nebo veřejnoprávní 

média. 

„V německy mluvících zemích se takový stav nazývá „duálním“, v jiných 

státech se mluví spíše o „smíšeném“ (mixed) modelu vysílání.“7 Podobným způsobem 

funguje audiovizuální vysílání dále také například ve Velké Británii.  

 

1.1 Médium soukromé 

V běžné mluvě se pojem soukromý a komerční v podstatě stírá. Rozdíl mezi 

nimi charakterizuje Irena Reifová a kol. ve Slovníku mediální komunikace takto: média 

soukromá jsou „zřízená jako soukromé společnosti, a to buď s cílem vytvářet zisk 

(soukromá komerční média, která ve společnostech založených na principu volného trhu 

představují převažující typ médií), nebo s cílem poskytovat skupině, segmentu 

společnosti či společnosti jako celku nějakou službu (soukoromá nezisková média).“8 

Hlavním zdrojem příjmů takových médií jsou zejména výnosy z reklamy, v případě 

médií netištěných neboli vysílacích se jedná o „prodej tiskové plochy či vysílacího času 

inzerentům, resp. prodej budoucí předpokládané pozornosti publika.“9 

                                                
4 Duální systém vysílání v ČR, povinnosti vysílatelů apod. zakotvuje v současné době Zákon č. 231/2001 
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (tzv. vysílací zákon). 
5 REIFOVÁ a kol., 2004, s. 247 
6 BURTON, JIRÁK, 1997, s. 105 
7 ŠMÍD, Milan: Duální systém vysílání. [online]. 3. 10. 2000. [cit. 2009-03-03]. Dostupné z WWW:  
<http://www.louc.cz/louc7.html#prdual>  
8 REIFOVÁ a kol., 2004, s. 137 
9 REIFOVÁ a kol., 2004, s. 137 
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1.2 Médium veřejné služby 

Média veřejné služby jsou zpravidla zřízena zákonem10, „aby naplňovala veřejný 

zájem v oblasti mediální komunikace, tj. poslání poskytovat službu veřejnosti výrobou a 

vysíláním rozhlasových či televizních programů, popř. dalšími veřejně komunikačními 

aktivitami (např. agenturní produkcí zpravodajství).“11 Na prvním místě jsou taková 

média financována z koncesionářských poplatků12, teprve jako další zdroj příjmů slouží 

reklama, vlastní hospodářská činnost nebo prodej autorských práv. Koncesionářské 

poplatky jsou vybírány od vlastníků televizních a rozhlasových přijímačů, a to bez 

ohledu na to, jestli jeho majitel danou rozhlasovou nebo televizní stanici skutečně 

sleduje. „Jedná se tedy o solidární platbu, jejímž prostřednictvím se občané „skládají“ 

na existenci služby, jejíž zajištění je ve veřejném zájmu a kterou třeba sami ani 

bezprostředně nevyužívají.“13  

Pojem, který se u veřejnosti ujal více než médium veřejné služby, je 

veřejnoprávní. Toto přídavné jméno je převzato z němčiny. Sousloví              

„öffentlich-rechtlich“ zde ale označuje právní formu vysílací organizace, nikoli náplň 

její činnosti. „Diskutujeme-li tedy o obsahu a náplni tzv. veřejnoprávního vysílání, není 

důležité, že vysílatel je „veřejnoprávní“, je důležité, zda vykonává „veřejnou službu“.“14 

  

1.3 Český televizní trh 

Média veřejné služby zastupuje na českém televizním trhu Česká televize (ČT). 

Její činnost je regulována Zákonem o České televizi, Zákonem o rozhlasových a 

televizních poplatcích a Zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Zřízena byla k 1. lednu 1992. V jejím čele stojí generální ředitel jmenovaný na 6 let 

Radou ČT. Ta je zároveň kontrolním orgánem; je patnáctičlenná a volená Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu ČR. Současným generálním ředitelem je od roku 2003           

Jiří Janeček. 

                                                
10 V ČR se na televizním trhu jedná o Českou televizi omezenou Zákonem č. 483/1991 Sb., o České 
televizi, ve znění změny 39/2001.  
11 REIFOVÁ a kol., 2004, s. 138 
12 V ČR dle Zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých 
zákonů, ze dne 19. srpna 2005.  
13 BURTON, JIRÁK, 1997, s. 106 
14 ŠMÍD, 2000, s. 53 
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Mezi soukromá komerční média v České republice vysílající celoplošně patří  

TV Nova, TV Prima, zpravodajský kanál Z1 a TV Barrandov15. Vzhledem k tomu, že 

jsem si pro svou práci vybrala analýzu domácího zpravodajství v hlavní zpravodajské 

relaci TV Prima, zaměřím se detailněji pouze na ni.  

TV  Prima vstupuje na český mediální trh 26. listopadu 1992, kdy získává 

licenci ještě pod názvem FTV Premiéra. O rok později, konkrétně 20. června 1993, 

zahajuje vysílání jako první soukromá televizní stanice v České republice (TV Nova ji 

následuje za necelý rok). Tehdy pouze místní televizní vysílání pro Prahu a střední 

Čechy. V červenci roku 1994 získává regionální frekvence a zároveň licenci                

„k provozování celoplošného televizního vysílání prostřednictvím satelitu jako 

centrálního plnoformátového programu pro regionální a lokální televizní vysílání“.16 

Název TV Prima používá až od ledna 1997. Na český televizní trh přinesla například 

telenovely a jako první začala také vysílat tzv. reality show (VyVolení). Jejím 

současným ředitelem je Marek Singer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Z1 a TV Barrandov patří do skupiny televizí s digitálně šířeným signálem, zároveň se ale řadí také do 
skupiny televizí celoplošných. Zpravodajskou stanici Z1 lze naladit nejen na místech, která jsou pokryta 
pozemním digitálním signálem, tzv. DVB-T, ale také pomocí satelitního přístroje. Podobně je na tom i 
TV Barrandov.  
16 ČESKÁ TELEVIZE: Které okruhy pro ČT? [online]. [cit. 2009-03-03]. Dostupné z WWW: 
<http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/okruhy.php>   
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2.  Proměny hlavních zpravodajských pořadů        
České televize a TV Primy od 90. let do současnosti 
Česká televize 1993 ČT1 Události 19:30 

 září 1997 ČT1 Události 19:15 

 leden 2007  ČT1 Události 19:00 

 
FTV Premiéra   Deník Premiéry 19:00 

TV Prima leden 1997  Zpravodajský 

deník 

19:00 

 září 2006 1. zprávy 19:00 

 říjen 2007 1. zprávy 18:55 

 únor 2008 Zprávy TV Prima 19:30 

 květen 2008  Zprávy TV Prima 18:55  

 

Změna vysílacího času hlavní zpravodajské relace je jedním z kroků, jakým 

televizní stanice takzvaně bojují o diváky. Na změnu začátku hlavních zpravodajských 

relací měly nemalý vliv i Televizní noviny – hlavní zpravodajská relace soukromé 

televizní stanice TV Nova. Jejich sledovanost byla a stále také je o dost vyšší než 

sledovanost večerních zpráv na ostatních stanicích. Zatímco ostatní televizní stanice se 

začátkem relací během několika let hýbaly (viz výše uvedený přehled),             

Televizní noviny si jako jediné udržely svůj původní vysílací čas, tj. 19:30.    

Česká televize změnila začátek Událostí z 19:30 na 19:15 hodin v září 1997. 

Původní vysílací čas měl zprvu také své opodstatnění - v květnu 1980 byl začátek 

večerní zpravodajské relace posunut z 19 hodin na 19:30 proto, aby se lidem 

v příhraničí překazil zvyk pustit si v sedm hodin zprávy Československé televize a v půl 

osmé potom přeladit na rakouskou televizi. V červnu 1997 byl ale spuštěn výzkum 

sledovanosti s pomocí tzv. peoplemetrů. „Výsledky peoplemetrového výzkumu nebyly 

pro zpravodajství ČT nijak příznivé. Zjistilo se, že přes osmdesát, ne-li dokonce 

devadesát procent diváků se zapnutými televizory v půl osmé sleduje Televizní noviny 

na Nově, přestože předchozí deníčkové a „face to face“ výzkumy vykazovaly pro ČT 

příznivější čísla. Lidé se zkrátka stylizovali, tvrdili, že se dívají na Události, ale ve 
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skutečnosti sledovali Novu.“17 Česká televize tak prohrála boj s bulvárnějším 

zpravodajstvím televize Nova a čas raději posunula. Naposledy se potom měnil vysílací 

čas Událostí v lednu 2007, a to na sedmou hodinu, tedy na čas, který měl hlavní 

zpravodajský pořad Československé televize od svého vzniku v roce 1956 až do již 

zmiňovaného května 1980. Poslední změna si však tentokrát vyžádala i značnou kritiku 

– Událostem musel totiž ustoupit pořad pro děti Večerníček, který se v 19 hodin vysílal 

po sedmnáct let.  

Tento posun ovlivnil i zpravodajskou relaci TV Prima. Zatímco do ledna 2007 

mohl divák v pravidelných čtvrthodinových intervalech přepínat mezi jednotlivými 

stanicemi, nyní se mu Události ČT a 1. zprávy TV Prima překrývaly.  

Diváckou sledovanost se následně pokusila sama sobě zvednout i TV Prima tím, 

že od 15. října 2007 přesunula 1. zprávy o pět minut dříve, tedy již na 18:55. Večerní 

zprávy TV Prima sleduje v té době něco přes půl milionů diváků (sledovanost 

Televizních novin TV Nova se přitom pohybovalo kolem dvou milionů diváků, Česká 

televize mívala v tu dobu okolo jednoho milionu diváků18). Ještě odvážnější krok 

podnikla TV Prima v únoru 2008. Šéfredaktor zpravodajství TV Prima a bývalý 

šéfredaktor a moderátor zpráv na Nově Pavel Zuna se rozhodl postavit hlavní 

zpravodajskou relaci TV Prima přímo proti té nejsledovanější, tedy Televizním 

novinám TV Nova. Jako první se tak TV Prima pustila do boje s TV Nova v čase, 

kterého se do té doby každý bál. Zuna se nechal slyšet, že po sedmi letech šéfování na 

Nově zná slabá místa konkurence do nejmenších detailů. „Když jsem nastupoval do 

televize Prima, mnoho lidí se mne ptalo, proč tam jdu. Tohle je ten důvod a to, co mě 

zajímá. Posunout zprávy na půl osmou proti největšímu konkurentovi, proti 12 nebo    

14 let nejsledovanějšímu pořadu v zemi,“ řekl tehdy Zuna.19 Hlavním cílem Primy 

tehdy bylo odebrat Nově alespoň část jejích diváků. Zároveň se jako první televizní 

stanice od roku 1997, kdy Nově ustoupila Česká televize, pustila do přímého boje 

s Televizními novinami a s „magickým“ časem půl osmé. Do boje vyrazila TV Prima 

s novou grafikou, novým studiem a v neposlední řadě i s novým názvem zpravodajské 

relace – od 4. února 2008 se tak v televizním programu namísto 1. zpráv, jejichž název 

                                                
17 ŠMÍD, Milan: Večerníček – boj o diváky? [online]. 24. 11. 2006. [cit. 2009-03-03]. Dostupné z WWW:  
<http://www.louc.cz/07/1781124.html>  
18 Zdroj: ATO - MEDIARESEARCH 
19 KÁLAL, Jan: Pavel Zuna: Zprávy na Primě od 19:30 jsou průzkum bojem.  [online]. 22. 1. 2008.    
[cit. 2009-03-03]. Dostupné z WWW: <http://www.digizone.cz/clanky/pavel-zuna-zpravy-na-prime-od-
1930-jsou-pruzkum/>  
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po tomto rozhodnutí postrádal smysl, objevily Zprávy TV Prima. Další zbraní měly být 

osvědčené „novácké“ tváře Mirky Čejkové a právě Pavla Zuny. Experiment nakonec 

vydržel jen tři měsíce. Na začátku května 2008 vrací TV Prima svou zpravodajskou 

relaci opět na 18:55. Přitom zprvu se Primě dařilo – hned první takto postavenou relaci, 

tedy 4. února 2008, sledovalo 1,43 milionu lidí. Počet diváků Televizních novin tak 

klesl na 1,85 milionu.20 Prvotní nadšení však opadlo a čísla se začala opět obracet,   

resp. vracet na původní. V jednu chvíli dokonce klesla Primě sledovanost až pod       

350 tisíc diváků. Ještě než se Zprávy TV Prima vrátily na svůj původní vysílací čas, 

tedy na 18:55, byly do relace nově zařazeny tematické bloky. Kromě novinek z domova 

i ze světa tak od dubna 2008 přinášejí večerní zprávy na Primě bloky zpráv 

z ekonomiky, aktuality ze světa celebrit a další témata, která si zvolí sami diváci.  

Tak trochu českou raritou je i to, že v jednom prime timu21 mají své hlavní 

zpravodajské relace všechny televize. Ve světě toto zvykem nebývá. Každopádně třetím 

nešťastným je v tomto boji právě TV Prima, která mnohdy nestačí reagovat včas na 

změny, které nastávají na jiných televizních stanicích. Zajímavý je také fakt, že ač 

diváci vyžadují na televizních obrazovkách především zábavu, hlavní zpravodajské 

relace zůstávají stále na každé televizní stanici nejsledovanějším pořadem dne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Nové zprávy TV Prima zaujaly. Sledovanost stoupla o půl milionu. [online]. [cit. 2009-03-03]. 
Dostupné z WWW: <http://www.radiotv.cz/televize-clanky/5022/nove-zpravy-tv-prima-zaujaly--
sledovanost-stoupla-o-pul-milionu.html>  
21 Prime time je označení nejvíce sledovaných večerních vysílacích časů v rozhlase a televizi. 
(OSVALDOVÁ, HALADA a kol., 1999, s. 140) 
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3. Zpravodajství 
Zpravodajstvím se obecně označuje vědomá novinářská činnost, jakožto i její 

produkt. „Zpravodajství stojí na informacích a faktech, která vyhledává, shromažďuje, 

třídí, vybírá, interpretuje a předává prostřednictvím médií recipientům.“22 Podle Tomáše 

Trampoty „zpravování o významných, zajímavých, překvapivých úspěšných, tragických 

či jinak atraktivních událostech patří k nejstarším projevům společenského života.“23 

Zpravodajství by mělo být zejména přesné, nestranné, vyvážené, aktuální, srozumitelné 

a ověřené ze dvou nezávislých zdrojů24.  Je vždy spojeno s časem; jedná se v podstatě   

o nikdy nekončící proces. Podle McQuaila je zpravodajství obecně „základní činností 

definující velkou část žurnalistické (a tedy mediální) práce.“25 Kromě základní funkce, 

tedy poskytování informací, by mělo zpravodajství také dávat jednotlivé události         

do souvislostí. 

Historicky by se potom zpravodajství dalo shrnout jako „nejstarší součást 

žurnalistiky, vzniklo z potřeby informovat o ekonomických a také politických změnách, 

které mohly ovlivnit život lidí, a také z touhy být informován o zajímavých                    

a nečekaných událostech jak z nejbližšího, tak ze vzdáleného okolí.“26 

Zpravodajstvím jako takovým se zabývalo mnoho odborníků. Namátkou Walter 

Lippman, Robert Park či známá dvojice Galtung a Ruge. Zajímavé přívlastky dal 

zpravodajství také Warren Breed. Vytvořil seznam termínů – prodejné, povrchní, 

jednoduché, objektivní, dějestředné, zajímavé, ustálené a obezřetné.27    

Základním stavebním kamenem zpravodajství je bezpochyby samotná zpráva. 

Obsahovat by měla odpovědí na základní otázky KDO, CO, KDY, KDE a PROČ         

(v angličtině tzv. 5W – WHO, WHAT, WHEN, WHERE, WHY). Zpráva je tedy v praxi 

novinářsky zpracovaná informace o něčem, co se (ne)stalo nebo (ne)stane. 

To, kdy a jaká událost překročí takzvaný mediální práh a stane se onou zprávou, 

určují především zpravodajské hodnoty.  

 

                                                
22 OSVALDOVÁ, HALADA a kol., 1999, s. 214 
23 TRAMPOTA, 2006, s. 9 
24 Pokud není zdrojem agenturní zpravodajství, v ČR např. zpravodajství České tiskové kanceláře. 
V takovém případě není nutné informaci ověřovat.  
25 MCQUAIL, 2002, s. 299 
26 OSVALDOVÁ, HALADA a kol., 1999, s. 214 a 215 
27 MCQUAIL, 2002, s. 300 



Bakalářská práce  Porovnání domácího zpravodajství v hlavních  
 zpravodajských relacích České televize a TV Prima 

19 
 

3.1 Televizní zpravodajství 

Jak televize, tak rozhlas mají oproti tištěným médiím jednu charakteristickou a 

jedinečnou vlastnost – mohou sledovat, přenášet a zaznamenávat danou událost ve 

chvíli, kdy se děje. Ve srovnání s rozhlasem má samozřejmě televize ještě navíc 

obrazovou výhodu. Lze tedy mluvit o vizuálním jazyku. Jak píše McQuail: „Televize   

(a film) je obecně méně regulovaná dohodnutými (jazykovými) kódy, méně 

jednoznačná ve významech, je v ní méně zřetelné autorství (nebo označení zdroje), je 

otevřenější, konkrétnější, univerzálnější a informačně bohatší.“28  

Televizní zpravodajství se řadí do audiovizuální žurnalistické tvorby. Spojuje 

tedy obraz a mluvené slovo, resp. na dešifrování audovizuálního sdělení se podílí 

dohromady zrak a sluch. „Televizní zpravodajství je určeno očím a uším diváka. 

Promlouvá k němu prostřednictvím kombinace pohyblivých obrazů, zvuků a mluveného 

slova, která je zatím nejpřirozenějším a nejkomplexnějším smyslovým 

zprostředkováním informací o okolním světě.“29 Ideálně by se tedy tyto dva oslovené 

smysly měly doplňovat. Doprovodný text by měl hlavně podporovat sdělení obrazové. 

„Když je obraz jednoznačný, není zapotřebí popisovat jeho obsah, tedy to, co divák 

vidí.“30 „Z hlediska vnímání obrazu a zvuku platí zásada, „že to, co vidím, měl bych 

také slyšet, ale to, co slyším, nemusím vidět“.“31 V ideálním případě by tedy mluvené 

slovo mělo dostat větší smysl na základě obrazu a obraz by měl naopak dostat význam 

navíc, než jaký má sám o sobě. 

Doplňující text by měl být mnohem více srozumitelný než v tisku a rozhlase.  

Víc než v jakémkoliv jiném médiu, je nutné dbát v televizi také na dikci, mimiku, gesta, 

ale i oblečení redaktora před kamerou. 

Televizní zpravodajství má dvě složky – obrazovou a zvukovou. „Jejich 

organizace a kompoziční uspořádání do účelné zpravodajské struktury se uskutečňuje 

průběžně ve všech fázích realizace jednotlivého příspěvku a vrcholí kompletací 

v procesu střihové montáže nebo celkové skladby zpravodajské relace.“32 

Obrazová složka obsahuje všechny druhy a nosiče obrazového záznamu 

(fotografie, film, video, digitální formy obrazového přenosu, přímý přenos), dále 

infografiku (mapy, grafy apod.) a  psaný text (titulky apod.).  

                                                
28 MCQUAIL, 2002, s. 298  
29 OSVALDOVÁ  a kol., 2001, s. 73 
30 RUβ-MOHL, 2005, s. 142 
31 OSVALDOVÁ  a kol., 2001, s. 76  
32 OSVALDOVÁ  a kol., 2001, s. 73  
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Podobně se dělí i složka zvuková, a to na mluvené slovo v podobě asynchronu33, 

synchronu34, stand upu35 a samozřejmě reálné zvuky – tzv. ruchy. Méně se v televizním 

zpravodajství pracuje s hudbou (objevuje se hlavně u znělek, předělů, upoutávek atd.)   

a vůbec nejméně s tichem.  

Stejně jako tištěná média, odpovídá i televizní zpravodajství na pět základních 

otázek. Ve vizuálním slovy smyslu pomocí záběrů36. Při tvorbě zpravodajského 

příspěvku se uplatňuje tzv. pravidlo tří záběrů (záběrová triáda).  „Různou kombinací 

této záběrové řady lze postupně zobrazit (vizualizovat) potřebné fakty a společně 

s jejich verbálním zakotvením analogicky vyjádřit a poskytnout odpovědi na základní 

otázky, které obsahuje standardní zpráva v jiných médiích.“37 

Celek odpovídá na otázku KDE, popř. KDY – proto bývá zařazován na úvod, 

popř. na samotný závěr příspěvku. Polocelky potom znázorňují odpověď na otázku 

KDO a detaily potom na zbylé JAK a PROČ. Detailů se využívá také pro natáčení 

synchronních výpovědí.    

Absence záběrů, popřípadě kvalita obrázků, které jsou k dispozici, mohou svým 

způsobem ovlivnit, zda se zpráva bude či nebude vysílat, resp. jaký prostor jí bude 

poskytnut. V televizním zpravodajství totiž „obrázky prokazují pravost informace tím, 

že divákovi ukazují místo děje, a tak dělají událost skutečnou.“38 Někdy může být 

důvodem pro zařazení konkrétní zprávy pouhá přítomnost redaktora v dané oblasti a tím 

pádem tedy i dostatek obrazového materiálu. „Na myšlené mapě zpravodajství tak 

mohou vzniknout místa, o nichž se referuje častěji (a mnohdy na základě událostí, 

jejichž závažnost může být i sporná), a místa, která „sítí“ zpravodajského zájmu 

propadnou (přestože události, které se tam odehrávají, jsou významem či jeho 

nedostatkem srovnatelné s těmi, o nichž referuje z míst, kde redaktor je přítomen).“39 

Co se týče České televize, jako příklad by se dalo uvést zpravodajství z Asie versus 

z Afriky. V Asii má ČT svého stálého zpravodaje Tomáše Etzlera, dá se tedy 

předpokládat, že svou činnost v této oblasti bude vykazovat pravidelnými 

zpravodajskými příspěvky. Na rozdíl od Afriky – zprávy z této oblasti jsou omezeny 

                                                
33 komentář redaktora překrytý natočenými záběry  
34 vyjádření na kameru, citace z rozhovoru  
35 synchronní vyjádření redaktora na kameru 
36 Záběr je základním prvkem obrazu a je nositelem jeho obsahového významu. Záběr může být statický 
nebo pohyblivý, němý nebo zvukový. 
37 OSVALDOVÁ  a kol., 2001, s. 75 
38 TUCHMAN, 1978, s. 120 
39 TRAMPOTA, 2006, s. 27 a 28 
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hlavně na obrazový materiál získávaný z tzv. výměn (např. EBU40), nedoplňují je 

například živé vstupy či telefonáty redaktora.  

U tištěného zpravodajství není toto tak velkým problémem. Na základě 

informací od zahraničních agentur lze sestavit článek, aniž by bylo nutné k němu 

dodávat fotografie nebo mít obličeje vypovídajících lidí.  

Základní jednotkou televizního zpravodajství je obrazová zpráva neboli šot, 

„nejrozšířenějším programovým typem hlavní zpravodajská relace s pevně stanoveným 

časovým rozsahem a stabilním zařazením ve vysílacím schématu televizní stanice.“41 

Hlavní zpravodajská relace bývá zařazována na začátku večerního bloku – tzv. prime 

timu – a přináší souhrnný přehled událostí doma i ve světě. Skládá se tedy „z původních 

obrazových zpravodajských příspěvků, přejatých agenturních audiovizuálních materiálů 

z výměnné sítě, telefonátů a předtočených nebo přímých vstupů zahraničních 

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

slovem moderátorů ze zpravodajského studia.“42 Délka takové relace se na našich 

televizních stanicích pohybuje zhruba od 15 do 30 minut. 

Současné televizní zpravodajství se vyznačuje několika specifickými rysy. Díky 

novým a novým technologiím se snaží více informovat o tom, co se právě děje. 

Trendem se tedy stal přechod na živé vysílání. Kromě přenosů různých tiskových 

konferencí a brífinků se jedná také o živé vstupy nebo telefony redaktorů do vysílání. 

„Všichni upřednostňujeme živé vysílání, neboť se nám zdá, že skutečnost se v něm 

projevuje autentičtěji, že je zosobněnou pravdivostí.“43 

Živý vstup, resp. telefon redaktora by měl v první řadě simultánně zaznamenávat 

událost, která stále probíhá. Zejména v hlavní večerní zpravodajské relaci bývá zvykem, 

že důležitá zpráva je zpracována nejen v podobě příspěvku, ale autor reportáže je 

následně také hostem v živém vysílání. Televize se tak snaží o komplexnější pohled na 

klíčové události. Někdy se ale také bohužel stává, že redaktor pouze zopakuje to, co 

mohl divák zaznamenat v reportáži. Živé vstupy, popř. telefony určitě dodají dané relaci 

na její dynamičnosti a atraktivnosti, někdy však televize vytvářejí svou vlastní televizní 

zpravodajskou přítomnost tím, že stírají časové rozdíly mezi vysíláním a příjmem. 

                                                
40 European Broadcasting Union, česky Evropská vysílací unie sdružuje v současné době 75 vysílacích 
organizací z 56 zemí světa. Jednou z hlavních oblastí spolupráce je právě programová výměna. 
41 OSVALDOVÁ, HALADA a kol., 1999, s. 214 
42 OSVALDOVÁ  a kol., 2001, s. 80 
43 VÁGNER, 1997, s. 94 
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Navíc podle Jana Jiráka „televize, jak se snaží o boj s časem, není schopna nebo je čím 

dál tím méně schopna zařazovat události do kontextu.“44 

Jako další rys současného televizního zpravodajství bych jmenovala 

infotainment. Spojením dvou anglických slov - information (informace) a entertainment 

(zábava) – vznikl pojem, který „označuje využívání prvků zábavy ve zpravodajství, 

například nejrůznějších aranžovaných či hereckých projevů v televizním zpravodajství 

(subjektivní kamera, pohyb reportéra, činnost ilustrující téma zprávy, animace apod.). 

Prostředky infotainmentu jsou zřetelně spojovány s těmi médii, jež si nekladou za 

prvořadý cíl poskytovat společensky závažné informace (např. s bulvárními listy či 

komerčními rozhlasovými a televizními stanicemi).“45 U takzvaných seriózních médií 

jakožto i médií veřejné služby se užití takových prostředků hodnotí spíše jako 

negativum. V současné době je to ale právě infotainment, co mnohdy sbližuje formát 

zpravodajství veřejnoprávního s tím komerčním. Jinými slovy, aby i seriózní média 

přitáhla pozornost většího spektra diváků, využívají právě například prvků 

infotainmentu. Před dvěma lety tuto skutečnost okomentoval tehdejší ředitel 

zpravodajství České televize Zdeněk Šámal takto: „Já si i to, co bychom společně 

označili za bulvár, dokážu zpracovat v uvozovkách veřejnoprávně, s velkým přesahem, 

s významným podílem cenných informací.“46 

Spolu s nástupem nových technologií se v televizním zpravodajství stále více 

stírá také rozdíl mezi producentem a příjemcem obsahu. Pouhý pasivní vztah diváka, 

resp. publika se mění na aktivní.  Závratně ale také stoupá počet chyb a nepřesností. 

České televizní stanice nedospěly zatím do takové fáze, v jaké se nachází například 

televizní zpravodajství ve Spojených státech amerických, kde jsou ve vysílání 

používány i obrazové příspěvky od samotných diváků. Například pořad iReport na 

televizní stanici CNN staví pouze na nich. Takové materiály se začaly také hojně 

využívat u tzv. breaking news neboli aktuálních zpráv, kdy se do vysílání pouští             

i nesestříhané, amatérské, ale autentické záběry z místa, o kterém se referuje           

(např. záběry ze střelby na univerzitě ve Virginii, přistání letadla na řece Hudson apod.). 

Takové záběry přitom většinou neprochází editoriální kontrolou a jsou vysílány 

v aktuálním čase, popř. i několikrát dokola. Jedním z hlavních kritérií amerických 

                                                
44 Česká televize: Média a svět. 4. března 2007. Dostupné z WWW: 
<http://www.ct24.cz/vysilani/2007/03/04/207411058090009-16:33-media-a-svet/> 
45 REIFOVÁ a kol., 2004, s. 88 
46 Česká televize: Média a svět. 4. března 2007. Dostupné z WWW: 
<http://www.ct24.cz/vysilani/2007/03/04/207411058090009-16:33-media-a-svet/>  
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zpravodajských stanic je totiž přinést zprávu jako první. Tento trend se ale naopak 

neujal v britské zpravodajské stanici BBC. Přestože zpočátku byla za nasazení diváků 

do zpravodajství chválena, postupem času se zjistilo, že je na čase brzdit. BBC klade 

opět důraz na kvalitu informací před jejich množstvím a okamžitostí. To totiž mnohdy 

vedlo jen k pouhému získávání faktů bez hlubšího kontextu. A zakotveno je to dokonce 

i v „Editorial Guidelines“.47 Vrátím-li se na českou audiovizuální scénu, konkrétně na 

příklad hlavních zpravodajských relací, o kterých tu je v prvé řadě řeč, příspěvky od 

samotných diváků jsou na veřejnoprávním médiu, jakým je Česká televize, v podstatě 

nemyslitelné.48 Komerční stanice naopak spolupráci diváků při vytváření zpravodajství 

podporují – TV Prima například na svých webových stránkách vyzývá heslem „Staňte 

se autory svých zpráv!“49      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 „Accuracy is more important than speed and it is often more than a question of getting tha facts right.“ 
BBC: Editorial Guidelines. [online]. [cit. 2009-03-03]. Dostupné z WWW: 
<http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/edguide/accuracy/>  
48 Výjimkou, která ale nesouvisí s hlavními zpravodajskými relacemi, je projekt České televize 
Digináves, do kterého posílají své příspěvky právě sami lidé. 
49 TV PRIMA: Kontakty. [online]. [cit. 2009-03-03]. Dostupné z WWW: 
<http://www.iprima.cz/index.php/plain_site/content/view/full/2903>    
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4. Zpravodajské hodnoty 
Zpravodajské hodnoty (z angličtiny news values) jsou „všechny znaky, které 

rozhodují o zařazení zprávy do zpravodajství, vlastnosti extramediální události, které 

určují pravděpodobnost toho, zda událost projde branou médií a bude převedena na 

zprávu a dále jako taková mediována.“50 Jsou to tedy představy, „co bude publikum 

s ohledem na jeho skutečné zájmy a na základě závažnosti událostí pravděpodobně 

zajímat.“51  

Pojem news values užil ve své knize Public Opinion (Veřejné mínění) poprvé 

v roce 1922 Walter Lippmann. Za zpravodajskou hodnotu přitom považoval 

jednoznačnost události, překvapení, prostorovou blízkost, osobní zaujetí a konflikt. 

Pokoušel se tehdy vysvětlit, „co novináři při selekci propouštějí do zpravodajství jako 

„news values“: „…to, co má jasný obsah, který lze vykládat jednoznačně, superlativy, 

konflikty, překvapení, to, s čím se čtenář může identifikovat, tedy blízkost prostorovou 

nebo psychologickou, osobní zaujatost, to, co má pro čtenáře důsledky.“52  

Zákonitostmi výběru zpráv se odborníci věnovali už od druhé poloviny            

17. století.  Zpravodajskými hodnotami se zabývali také norští analytikové Johan 

Galtung a Marie Rugeová. A to konkrétně v roce 1965 v článku The Structure of 

Foreign News, v němž sledovali strukturu zahraničního zpravodajství v norských 

médiích. Ve své práci došli k následujícím a současně nyní nejznámějším dvanácti 

zpravodajským hodnotám: Frekvence, Práh pozornosti, Jednoznačnost, Význam, 

Souznění, Překvapení, Kontinuita, Variace, Vztah k elitním národům, Vztah k elitním 

osobám, Personalizace, Negativita.53 V zásadě platí obecné – čím více zpravodajských 

hodnot událost splňuje, tím spíše se stane zprávou. Na jejich práci navázali následně 

další analytici jako například Winfried Schulz.  

Zpravodajské hodnoty, jak je nastavili Galtung a Rugeová, se v nepatrných 

obměnách používají dodnes. Z vlastní, i praktické zkušenosti mohu jako další příklad 

uvést Dánsko. Mezi základní zpravodajské hodnoty tu řadí těchto pět, souhrně 

označovaných pod zkratkou VISA + K: 

 V = væsentlighed = důležitost 

 I = identifikation = identifikace 

                                                
50 REIFOVÁ a kol., 2004, s. 76 
51 MCQUAIL, 2002, s. 242  
52 JIRÁK, KÖPPLOVÁ, 2003, s. 77 
53 HARCUP, O´NEIL, 2001, s. 261 – 280 
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 S = sensation = senzace 

 A = aktualitet = aktuálnost 

 K = konflikt = konflikt.  

Andrew Boyd, který zkoumal především rozhlasové a televizní vysílání, uvádí 

jako základní kritéria: význam, důležitost, relevanci, bezprostřední dopad na publikum, 

blízkost zprávy, lidský zájem a neotřelost.54  

Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že výběr zpráv se děje podle zažitých 

kritérií, která mají velmi předvídatelný charakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 BOYD, 1995. 
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5. Veřejnoprávní a komerční zpravodajství 
Některé rozdíly mezi veřejnoprávním a komerčním zpravodajstvím už byly 

naznačeny v kapitole, která pojednává obecně o televizním zpravodajství. Pro komerční 

zpravodajství je typické využívání prvků tzv. infotainmantu, tedy jakási snaha 

informovat diváka o události zábavnou formou. „Výraznější výskyt zábavních prvků od 

konverzačního tónu moderátorů po vytváření napětí bývá spojován s komerčními médii 

a bývá považován za známku bulvarizace, podbízivosti a snížené serióznosti.“55 Pro 

komerční televize je ale nezbytným prvkem ve zpravodajství, protože pro diváky je tato 

forma atraktivní, a diváci ji dokonce od tohoto sektoru médií dá se říci očekávají. 

Naopak zpravodajství televize veřejné služby se odvíjí od povinnosti informovat 

a vzdělávat, nikoli od zisku, tedy zároveň co nejvyšší sledovanosti. Veřejnoprávní a 

komerční televize proto ve svých zpravodajských relacích často volí různé zprávy nebo 

stejná témáta, která se ale liší svým zpracováním (odlišné výrazové i obrazové 

prostředky) nebo jeho zařazením v dané relaci. Ačkoli tedy existuje určitý soubor 

zpravodajských hodnot, o kterých tu byla řeč, „skladba hlavních zpravodajských pořadů 

vykazuje u jednotlivých televizních stanic značné odlišnosti. Každá televize preferuje 

rozdílná hlediska a používá různé skladební postupy při výběru zpravodajských obsahů 

a jejich sestavování. Akcentují se nejen aspekty společenské důležitosti a významu, ale 

také zábavnosti, zajímavosti, senzačnosti či atraktivní události.“56 Co je pro obě televize 

společné, je podle Pavla Zuny57 „publikum, o které se ty dvě televize mezi sebou tahají, 

obě ho potřebují, a v tu chvíli velmi často vidíte driftování soukromé televize do sféry 

veřejnoprávní a obráceně. Když to řeknu na příkladu, tak veřejnoprávní televize si dnes 

velmi ráda střihne „pěknou autonehodu“, my si naopak velmi rádi střihneme, až se 

jednou pan prezident uvolí dát nám rozhovor, tak pětiminutový rozhovor v sedačkách 

s panem prezidentem, což je – a měla by být – doména veřejnoprávní televize.“58  

Zda jsou tyto domněnky rozdělující zpravodajství na televizi veřejné služby a 

televizi komerční správné, si samozřejmě ověřím v následné analýze konkrétních 

hlavních zpravodajských relacích České televize a TV Prima.  

 

 

                                                
55 BURTON, JIRÁK, 1997, s. 263, 264 
56 OSVALDOVÁ a kol., 2001, s. 80 
57 V roce 2002, ze kdy tato citace pochází, šéfredaktor zpravodajství TV Nova. 
58 Veřejná služba ve veřejnoprávních médiích: sborník textů ze semináře, 2003, s. 31 
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6. Komparativní analýza 
Hlavní zpravodajské relace České televize a TV Prima se vzájemně překrývají,  

a přestože mají každá zcela určitě své stálé publikum, věřím, že bude zajímavé 

porovnat, jakým způsobem svou relaci staví. 

Porovnávaným obdobím bude jeden týden, resp. sedm dní (od pondělí              

do neděle). Týden č. 14/2009 (30. března 2009 – 5. dubna 2009) byl vybrán zcela 

náhodně, i když je zřejmé, že v každém období roku jsou události, které takzvaně hýbou 

společností více než ty ostatní. I to bude ale zajímavé sledovat – zda daly obě stanice 

přednost stejným zprávám. Ve své analýze se budu zabývat pouze domácím 

zpravodajstvím, popř. zpravodajstvím, které se sice odehrálo v zahraničí, ale má úzkou 

souvislost s vývojem na domácí půdě. Každý den popíšu nejprve z pohledu 

očekávaných, hlavních událostí dne, a to tak, jak je ve svém agenturním zpravodajství 

prezentuje Česká tisková kancelář (ČTK). Teprve potom se zaměřím na to, jakým 

událostem daly prostor ve své večerní relaci obě televizní stanice a jaké naopak 

nezmiňují vůbec. Témata, která se budou v obou relacích shodovat, pak dále porovnám 

z hlediska formy zpracování, žánru, jeho zařazením v celé relaci, případně porovnám 

konkrétní informace, tj. zda se shodují například v číslech a jiných údajích. Ve formě 

zpracování bude důležitým poznatkem, zda se skutečně liší výsledná podoba daného 

tématu na veřejnoprávním a komerčním médiu. Sledovat tedy budu nejen vystavění 

celého příspěvku, ale také například jaké osoby redaktor oslovil či zda a jak byla užita 

infografika. Žánrem je v tomto případě myšlen druh televizní zprávy – tedy zda bylo 

téma zpracované pouze jako čtená zpráva, kraťas59, zpráva reportážní, televizní 

zpravodajský rozhovor60 apod. Zprávy, které nebudou shodné v obou zpavodajských 

relacích, budu sledovat hlavně z hlediska jejich výběru. Jinými slovy, zda vykazují 

nějaký charakteristický znak pro danou televizní stanici, resp. proč byla tato zpráva 

zařazena v hlavní zpravodajské relaci veřejnoprávní televize a nikoliv komerční televize 

a naopak. Závěrem by potom mělo být potvrzení, resp. vyvrácení výše popsané teorie,   

                                                
59 Krátká zpráva zhruba do 30 vteřin čtená moderátorem ze studia a překrytá obrazovým materiálem. 
Podobná je čtená zpráva, popř. čtená zpráva se snychronem, kdy úvod zprávy začíná pohledem na 
moderátora a teprve po několika vteřinách je puštěn obrazový materiál. V případě čtené zprávy se 
synchronem je za text ještě dodána synchronní výpověď osoby, která se k danému tématu nějakým 
způsobem vztahuje (např. v případě požáru velitel zásahu, v případě soudního jednání obhájce a státní 
zástupce apod.). Synchron by měl přitom doplňovat informace, které už divákům sdělil moderátor, a 
samozřejmě i tady by měla být zachována nestrannost a objektivita – tzn. pokud je to možné, dát prostor 
všem zainteresovaným stranám. 
60 Za televizní zpravodajský rozhovor je podle odborné literatury pokládán také živý vstup redaktora do 
vysílání. 
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a to právě zejména z hlediska rozdílů mezi veřejnoprávním a komerčním 

zpravodajstvím. Zajímat mě bude také to, kolik vlastních příspěvků se v jednotlivých 

relacích objevilo, resp. kolik příspěvků se shodovalo s naplánovaným denním 

zpravodajstvím ČTK.  

 

6.1 Pondělí 30. 3. 2009  

Hlavní domácí události dne podle ČTK:  

 Pokračují vyjednávání o budoucí vládě 

 Schůze vlády 

 Návštěva izraelského prezidenta Šimona Perese 

 Druhé kolo hlavního líčení s manažery H-Systemu 

 Představení české účasti v mezinárodním projektu Mars 500 

 Vyhlášení projektu Hračka roku 2008 

 

Události, ČT 

 Spory mezi prezidentem a premiérem, redaktoři: Olga Málková, Jan Šenkýř, 

Daniel Takáč, délka: 2:40 min 

 Živý vstup, redaktor: David Borek 

 Změna DPH, redaktor: Veronika Kubíčková, délka: 1:30 min 

 Poslanec Tlustý pozastavil členství v ODS, kraťas 

 Evropské turné Baracka Obamy, redaktoři: David Miřejovský, Richard Samko, 

délka: 1:55 min 

 Pokuty od VZP, redaktoři: Erik Knajfl, Lucie Komňacká, Markéta Hýlová, 

délka: 1:55 min 

 Daňové přiznání, kraťas 

 Japonsko kupuje české povolenky, kraťas 

 Návrat smírčího kamene, kraťas 

 Památky před sezonou, redaktorka: Eva Spáčilová, délka: 1:20 min 

 Odškodné za zmařený podnikatelský záměr, redaktor: Vlastimil Weiner,  

délka: 1:25 min 

 Vylučování z výuky, redaktor: Ivan Lukáš, délka: 1:25 min 

 Izraelský prezident v Praze, redaktor: Petr Zavadil, délka: 1:35 min 
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 Zvuková zkouška sirén, čtená se synchronem 

 Týrání těhotné ženy, redaktor: Aleš Gongol, délka: 1:40 min 

 Traviči orlů, redaktor: Petr Šuleř, délka: 1:20 min 

 

Zprávy TV Prima 

 Sestavování nové vlády, redaktor: Tomáš Drahoňovský, délka: 1:40 min 

 Spor prezidenta s premiérem, redaktor: Tomáš Drahoňovský, délka: 1:05 min 

 Pojišťovny budou hradit očkování, redaktorka: Filipa Šebová, délka: 1:45 min 

 Opěrkový syndrom, redaktor: Jan Čtvrtečka, délka: 1:30 min 

 Daňové přiznání, redaktorka: Michaela Nováková, délka: 1:25 min 

 Největší internetová špionáž, redaktorka: Kristina Ciroková, délka: 1:40 min 

 Krádeže dřeva na Vysočině, redaktor: Bohumil Roub, délka: 1 min 

 Novela zákona o DPH, redaktorka: Tereza Anteneová, délka: 1:20 min 

 Špatné nahlášení místa dopravní nehody, redaktor: Patrik Kaizr, délka: 1:35 min 

 Zvedají se hladiny řek, redaktor: František Boroš, délka: 1:20 min 

 Tragédie v Praze, redaktor: Martin Krpač, délka: 1:25 min 

 Izraelský prezident Peres v Praze, redaktorka: Gabriela Božilová,                

délka: 1:40 min 

 

Srovnání obou relací 

Obě relace si jako otvírák vybraly politické téma. Zatímco Česká televize spojila 

do jedné reportáže dvě informace – tedy podmínky prezidenta Václava Klause pro 

sestavení vlády a informaci serveru iHned.cz o tom, že prezident chtěl potopit vládu 

Mirka Topolánka už dříve - TV Prima rozdělila tyto informace do dvou, po sobě 

následujících reportáží. Hned v úvodu druhé reportáže Zpráv TV Prima se objevuje 

citace z rozhovoru, který ale není nijak zdrojován ani v předchozím asynchronu nijak 

uveden.  Česká televize zařadila do svého vysílání navíc ještě živý vstup redaktora 

Davida Borka, ve kterém se ale diváci nedozvídají nic aktuálního.  

České televize na druhé místo, TV Prima na deváté místo – obě ale shodně 

zařadily do relace vládní návrh novely zákona o DPH. Česká televize staví reportáž více 

politicky, ptá se například, co na to říká opozice, TV Prima se ptá lidí z oborů, kterých 

by se přeřazení do nižší sazby týkalo, i běžných osob na ulici. Jak by potom novela 
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zákona o DPH vypadala v praxi ukazuje pomocí názorné grafiky na ceně jednoho oběda 

v restauraci. 

Reportáž o hrazení povinného očkování pro děti pojišťovnami se opět objevila 

v obou relacích. Redaktorka TV Prima se zaměřuje pouze na tento návrh, který dává do 

souvislosti s drahým očkováním proti nebezpečnému pneumokokovi. Redaktoři České 

televize opět shrnuli do jedné reportáže víc témat. Jedním z nich je i tento návrh. 

Zmíněn je však spíše okrajově. Reportáž se víc zaměřuje na sněmovní bitvu o poplatky 

a správní řízení, kterému čelí několik nemocnic, které regulační poplatky vracely. 

V obou relacích jsou použity především ilustrační záběry zdravotnických zařízení. 

Daňové přiznání je v předposlední možný den jeho podání také tématem pro obě 

televize. Události se spokojily pouze s krátkou zprávou, do Zpráv TV Prima byla 

zařazena reportáž. Obohacena je hlavně o informace, za co vše je nutné podat daňové 

přiznání nebo jaká hrozí pokuta v případě pozdního odevzdání.  

Poslední pondělní zprávou, která byla shodně zařazena do obou relací, je 

návštěva izraelského prezidenta Šimona Perese v Praze. Reportáž v Událostech byla 

rozdělena do dvou částí – v té první, asi čtyřicetivteřinové informuje redaktor o 

návštěvě izraelského prezidenta v Praze, ve druhé potom o aktuální situaci v Izraeli.   

TV Prima se naopak ohlédla do minulosti a aktuální informace z pražské návštěvy 

doplnila medailonkem Šimona Perese. 

S velkým předstihem se Události věnovaly i příletu amerického prezidenta 

Baracka Obamy do Prahy. Redaktor Richard Samko spekuluje, zda je možné, že by se 

americký prezident mohl s některým z českých politiků setkat neformálně, jak tomu 

bylo mnohdy i v minulosti.  

Obě relace disponovaly i řadou vlastních, resp. původních témat. V Událostech 

to bylo například téma Ivana Lukáše o vylučování žáků z výuky nebo reportáž Petra 

Šuleře o travičích orlů. Zprávy TV Prima nabídly například reportáž o opěrkovém 

syndromu nebo o krádežích dřeva na Vysočině. Ani jedno z témat přitom nevykazuje 

znaky typicky komerční nebo typicky veřejnoprávní.    
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6.2 Úterý 31. 3. 2009  

Hlavní domácí události dne podle ČTK:  

 Vyjednávání o dalším vývoji po pádu vlády 

 Mimořádná schůze sněmovny, na které by se poslanci měli zabývat dvěma 

návrhy na zrušení zdravotnických poplatků, návrhem zákona zamezujícím 

privatizaci Letiště Praha a protikrizovým balíčkem sociálních demokratů 

 Jednání předsednictva senátního klubu ODS o lisabonské smlouvě a budoucím 

uspořádání Evropské unie 

 Návštěva izralského prezidenta Šimona Perese v Praze 

 Odvolací jednání v případu vraždy hudebníka Františka Sahuly 

 Druhé kolo hlavního líčení s manažery H-Systemu 

 Jednání Celostátní výboru KDU-ČSL o aktuální politické situaci a přípravě 

voleb  

 

Události, ČT 

 Termín  předčasných voleb, redaktoři: Daniel Takáč, Jan Osúch, Olga Málková, 

délka: 3:30 min 

 Živý vstup z Poslanecké sněmovny, redaktor: Jan Šenkýř 

 Poslanec Vlastimil Tlustý se utká o křeslo europoslance, kraťas 

 Obama je na cestě do Evropy, redaktoři: David Miřejovský, Richard Samko, 

délka: 2 min 

 Dohoda o krizových balíčcích, redaktoři: Veronika Kubíčková, David Borek, 

délka: 2 min 

 Živý vstup z Poslanecké sněmovny, redaktor: Jan Šenkýř 

 Výkum agentury STEM, kraťas  

 Boj o zdravotnické poplatky, redaktorky: Marta Pilařová, Markéta Hýlová,  

délka: 1:50 min 

 Terezínští pachatelé nedorazili k soudu, kraťas 

 Tresty pro vrahy Františka Sahuly, kraťas 

 Náhubkový zákon, redaktor: Luboš Rosí, délka: 2:30 min 

 Člověk na Marsu, redaktoři: Josef Pazderka, Vladimír Kořen, délka: 1:45 min 

 Rozsudek za loupež, redaktor: Vlastimil Weiner, délka: 1:30 min 
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 Sledovanost ČT24 roste, redaktor: Jakub Linka, délka: 1:20 min  

 Cena za dostavbu Temelína, redaktor: Petr Šuleř, délka: 1:30 min 

 

Zprávy TV Prima 

 Jednání o zdravotnických poplatcích, redaktorka: Kristina Ciroková,  

délka: 1:50 min  

 Hrůzný případ z Brna, redaktor: Michal Janotka, délka: 1:35 min 

 Česku bude zřejmě vládnout úřednická vláda, redaktor: Tomáš Drahoňovský, 

délka: 2:10 min 

 Útočníci napadli Václava Chválu, redaktorka: Tereza Anteneová,                

délka: 1:10 min 

 Konec odposlechů, redaktor: Jan Novák, délka: 1:40 min 

 Úrazů dětí přibývá, redaktor: Jakub Klingor, délka: 1:30 min  

 Prima COOL, redaktor: Jan Čtvrtečka, délka: 1:30 min 

 Pálení odpadků a trav, redaktor: Martin Krpač, délka: 1:30 min 

 Chorvatsko zrušilo vstupní formuláře, redaktorka: Filipa Šebová,                

délka: 1:40 min 

 Nadměrný náklad, redaktor: Oldřich Tamáš, délka: 0:55 min 

 Škody po těžbě v CHKO Šumava, redaktorka: Petra Taudyová, délka: 1:30 min 

 Tresty za největší krádež u nás, redaktor: Oldřich Tamáš, délka: 1:10 min 

 

Srovnání obou relací 

Do obou relací byly shodně zařazeny tato témata: Budoucí podoba české vlády, 

Zdravotnické poplatky, Novela trestního řádu – tzv. náhubkový zákon a rozsudek        

za jednu z největších krádeží u nás. V obou relacích byla tato témata zpracována formou 

televizní reportáže, Česká televize přidala v jednom případě ještě živý vstup redaktora 

přímo z místa dění.  

Obě televize si jako takzvaný otvírák vybraly pro svou relaci politické téma. 

Zatímco Česká televize zvolila reportáž o budoucí podobě vlády, TV Prima považovala 

za zajímavější a důležitější téma zdravotnických poplatků.  

Reportáže o budoucí podobě vlády se shodují v tom, že Česku zřejmě podle 

dohody špiček parlamentních stran bude vládnout úřednický kabinet. Reportáž televize 

Prima využívá mimo jiné i vyjádření politiků hned po pondělním jednání v Kramářově 
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vile. V synchronech tak zazní názory všech koaličních stran, na rozdíl od reportáže 

České televize, která se vůbec nezmiňuje o postoji Strany zelených. Redaktoři České 

televize připravili téměř čtyřminutový příspěvek, který zahrnoval kromě jednání            

o budoucí vládě i schvalování Lisabonské smlouvy. Redaktor TV Prima si vystačil 

s délkou téměř poloviční. A ještě v jedné informaci se obě reportáže zcela neshodují – 

Tomáš Drahoňovský (TV Prima) uvádí, že předčasné volby by se měly konat           

„prý někdy mezi 15. a 20. říjnem“, zatímco redaktoři ČT uvádějí „nejpozději 20. října“. 

Díky slovu „prý“ se ale věta redaktora TV Prima nedá považovat za stoprocentně platné 

tvrzení. Jak už bylo řečeno výše, Česká televize využila k tomuto tématu svého 

sněmovního zpravodaje Jana Šenkýře. Původním záměrem bylo předpokládám přidat 

k reportáži další, resp. nové informace ohledně politických vyjednávání. Ve skutečnosti 

se ale nic nového nestalo, takže redaktor mohl pouze zopakovat již známá fakta. 

Zdravotnické poplatky jako další téma, které se objevilo v obou relacích,          

ve Zprávách TV Prima dokonce jako otvírák. Reportáže v obou relacích byly shodně 

postaveny v prvé řadě na rozhodnutí ostravského krajského soudu, který Krajské 

nemocnici v Opavě zakazuje, aby za pacienty hradila regulační poplatky, a teprve v její 

druhé části bylo zmíněno, že poplatky byly tématem i v Poslanecké sněmovně. V obou 

případech také oslovily redaktorky stejné osoby, vyznění jejich výpovědi bylo ale 

pokaždé trochu jiné. TV Prima uvedla, že Marek Hampel je majitel opavské lékárny, 

které se případ týká, podle ČT patří ale tento muž do Grémia majitelů lékáren. O tom, 

že by byl zároveň i majitelem lékárny se divák nedozvídá nic. TV Prima dala v tomto 

případě přednost funkcionářům (v synchronech se dále objevuje mluvčí opavské 

nemocnice a hejtman Moravskoslezského kraje), ČT naopak preferovala i obyčejné lidi, 

resp. zákazníky lékárny, kterých se nová situace dotkne především. Pro druhou část 

reportáže si obě redaktorky shodně do synchronů vybraly ministryni zdravotnictví         

a stínového ministra za ČSSD Davida Ratha. TV Prima využila jejich neshod během 

jednání ve sněmovně, zatímco ČT je oba oslovila mimo zasedací sál. Kromě nich se      

v Událostech České televize k návrhu vyjadřuje i poslankyně za Stranu zelených      

Olga Zubová.   

Náhubkový zákon – stejné téma, ale opět jiné zpracování. TV Prima navazuje 

touto reportáží na předchozí o napadení člena výkonného výboru Českomoravského 

fotbalového svazu Václava Chvály s tím, že „už zítra byste se ale tuto zprávu 

nedozvěděli, a to nejen od nás“. Následuje shrnující příspěvek, který se spíš než na 

celkový popis novely trestního řádu soustředí na to, že od 1. dubna nebude možné 
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zveřejnit mimo jiné informace z policejních odposlechů. Reportáž Luboše Rosího (ČT) 

informuje díváka o novele mnohem obecněji, ale dává prostor pro vyjádření jen jedné 

straně, a to konkrétně pouze odpůrcům zákona.  

Jako čtvrté téma, které obě televize zvolily do svých relací shodně, byl rozsudek 

královéhradeckého krajského soudu v případu jedné z největších loupeží v zemi.       

Obě televize využily svých krajských zpravodajů. Příspěvky byly tedy 

pokryty aktuálními obrázky od soudu, nechyběly výpovědi státního zástupce a 

kriminalisty, resp. vyšetřovatele; v obou případech byl divákovi nabídnut i stručně, ale 

jasně řečený background. V reportáži Vlastimila Weinera (ČT) bych vypíchla alespoň 

jedno plus, a to synchron obhájkyně obžalovaných, tedy strany, která v reportáži        

TV Prima chyběla.  

Z hlediska dalších příspěvků, které do své hlavní zpravodajské relace zařadila 

Česká televize a nezařadila TV Prima a naopak, se pouze zpráva TV Prima o případu 

údajného znásilnění a vraždy v Brně objevila také v České televizi, ale v pořadu 

Události v regionech (vysílaných z Brna). Další reportáže TV Prima (konkrétně Úrazů 

dětí přibývá, Pálení odpadků a trav, Nadměrný náklad, Chorvatsko zrušilo vstupní 

formuláře) vykazují prvky, které jsou typické pro komerční stanici – jedná se o 

celospolečenská témata, kterými lze jednoduše prostřídat politiku. Pro veřejnoprávní, 

tedy Českou televizi jsou lákavější témata politická, zahraniční (i s přesahem do 

domácího dění, jako se tomu stalo u zprávy o evropské návštěvě Baracka Obamy),  

popř. témata z oboru vědy, kultury apod. Zajímavá reportáž je ale reportáž jihočeské 

spolupracovnice TV Prima Petry Taudyové o škodách po těžbě v šumavském národním 

parku. V rámci vysílání České televize jsem žádnou reportáž v nedávné době na toto 

téma nezaznamenala. TV Prima umístila tuto reportáž až na konec relace.  

Obě televize využily hlavní zpravodajskou relaci také pro tzv. selfpromotion61. 

V Událostech se objevila reportáž o růstu sledovanosti zpravodajského kanálu ČT24. 

Reportáž je nejen sebepropagační, informuje také o digitalizaci. K tématu se proto 

vyjadřuje i generální ředitel TV Nova Petr Dvořák. Z hlediska objektivity a vyváženosti 

ale chybí názor zástupce TV Prima. Ta ve své hlavní zpravodajské relaci představila 

svůj nový kanál Prima COOL. Obrazově je v tomto případě reportáž poskládána 

především z ukázek filmů a seriálů, které diváci uvidí.                         

                                                
61 Selpromotion lze podle Základů mediální výchovy autorů Jana Jiráka a Marka Mičienky 
charakterizovat jako sebepropagaci neboli různé formy upoutávek na vlastní pořady a také prezentaci 
tváří televize. (JIRÁK, MIČIENKA a kol., 2007, s. 288)  
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6.3 Středa 1. 4. 2009  

Hlavní domácí události dne podle ČTK:  

 Schůze Poslanecké sněmovny, která má naprogramu návrh na prodloužení 

deregulace nájmů 

 Bezpečnostní a dopravní opatření během návštěvy amerického prezidenta 

Baracka Obamy a summitu EU – USA   

 Představení nového překladu bible do současného českého jazyka 

 Změna zdravotnických poplatků 

 Fungování projektu dobrovolných návratů a aktivity cizinecké policie 

 

Události, ČT 

 Rozpory kolem úřednického kabinetu, redaktoři: Olga Málková, Jan Šenkýř, 

délka: 2:45 min 

 Změna zdravotnických poplatků, redaktorky: Marta Pilařová, Markéta Hýlová,  

délka: 1:48 min 

 Kauza Savoy, redaktoři: Robert Malecký, Ivan Lukáš, délka: 1:30 min 

 Regulované nájemné do roku 2012, redaktoři: Veronika Kubíčková,            

Jakub Linka, Hana Vorlíčková, čas: 1:35 min 

 Zahájen soud s pěstouny, kraťas 

 Policie naúčtuje zásah 1. FC Brno, kraťas  

 Trest pro českého řidiče, čtená zpráva se synchronem 

 Zabezpečení ochrany Baracka Obamy, redaktor: Richard Samko,                

délka: 1:30 min 

 Další překážky médiím, redaktoři: Luboš Rosí, Ivan Lukáš, délka: 2 min 

 Projekt dobrovolného návratu cizinců se rozšiřuje, redaktorka: Pavla Sedliská, 

délka: 1:50 min 

 Živý vstup z Poslanecké sněmovny, redaktor: Jan Osúch 

 Nový překlad bible, redaktorka: Veronika Švihelová, délka: 1:30 min 

 

Zprávy TV Prima 

 Deregulace nájemného, redaktor: Tomáš Drahoňovský, délka: 1:45 min 

 Jednání o vládě , redaktorka: Kristina Ciroková, délka: 2 min 

 Obama v Praze, redaktorka: Filipa Šebová, délka: 2 min 
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 Brožová-Polednová ve věznici, redaktorka: Michaela Nováková, délka: 1:30 min 

 Fotbal Česko-Slovensko, redaktor: Martin Krpač, délka: 1:30 min 

 Desetiletý chlapec ujel autem, redaktorka: Jana Šrámková, délka: 1:20 min 

 Prima Cool, redaktor: Jan Čtvrtečka, délka: 1:00 min 

 Soud s pěstouny, redaktoři: Jakub Klingor, Michal Janotka, délka: 1:30 min 

 Novela trestního řádu k soudu, kraťas 

 Krádež drahých zvířat, redaktorka: Jana Zámyslická, délka: 1:30 min 

 Vznik vyšetřovací komise, kraťas 

 Přeřeky redaktorů, délka: 1 min 

 

Srovnání obou relací 

V obou relacích se opět objevila shodná témata, avšak i tentokrát v rozdílném 

pořadí. Česká televize zvolila jako otvírák pro svou relaci jednání o úřednickém 

kabinetu. TV Prima zařadila toto téma jako druhé. Přednost dala zprávě o regulovaném 

nájemném, kterou naopak Česká televize zařadila až jako čtvrtou.  

Co se týče tématu nové vlády, obě reportáže byly vystavěny podobně – na úvod 

shrnutí ohledně úterního večerního jednání v Kramářově vile a teprve potom navázání 

na události tohoto dne. Obě reportáže byly vystavěny chronologicky.  

Také regulované nájemné pojaly obě stanice obdobně. Z politiků oslovily stejné 

osoby, konkrétně poslankyni Zdeňku Horníkovou, poslance Stanislava Křečka a 

ministra financí Miroslava Kalouska. V případě České televize byly ale výroky většiny 

osob vystříhány z pořadů České televize, navíc odvysílaných ve středu ráno a 

dopoledne, tedy v době, kdy ještě nebylo jasné, jak budou poslanci hlasovat 

(poslankyně Zdeňka Horníková mluvila v pořadu Před polednem, předseda Sdružení 

nájemníků ČR a poslanec Stanislav Křeček a Tomislav Šimeček z Občanského sdružení 

majitelů domů byli hosty Studia 6). Redaktor České televize zvolil jako zástupce 

protistrany Tomislava Šimečka z Občanského sdružení majitelů domů, redaktor TV 

Prima se obrátil na předsedu Asociace majitelů domů Girolama Giormaniho. Které 

z těchto dvou sdružení majitelů domů má větší váhu těžko říci. Nelze proto soudit, zda 

si redaktoři vybrali dobře, nebo špatně. Každopádně to ukazuje na situace, kdy je 

skutečně pouze na autorovi reportáže, kam za názorem protistrany zamíří. Redaktor   

TV Prima oslovil obyvatele Vinohrad, kterých se také regulované nájemné týká.   
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Už druhý den po sobě zařadila Česká televize do své hlavní zpravodajské relace 

zprávu o příletu amerického prezidenta Baracka Obamy do Prahy. Stejný redaktor jako 

předešlý den, tedy Richard Samko, tentokrát diváky informuje o ochrance prezidenta   

(v úterý reportáž stejného redaktora informovala o dopravních omezeních v metropoli). 

Televize Prima, vzhledem k tomu, že o tomto tématu informuje poprvé tento týden, 

zahrnula do reportáže bezpečnost prezidenta, dopravní omezení v hlavním městě, 

opatření na Pražském hradě během jeho projevu i místo noclehu.   

Obě televize zařadily do své hlavní zpravodajské relace případ pěstounů, kteří 

měli týrat své děti. Tady vzniká ale zajímavý rozpor. TV Prima informuje po celou dobu 

reportáže o „dvou pěstounech z Brněnska“ a neukáže ani jejich obličeje. Argumentuje 

novelou trestního zákona, která toto neumožňuje. „Ještě včera bychom vám mohli 

ukázat jejich záběry a říci, o koho se jedná. Dnes už to udělat nesmíme. Podle nich by se 

daly identifikovat  i samotné děti. Je to typický příklad, kdy zákon ve snaze chránit 

oběti chrání daleko víc i potenciální pachatele.“62. Reportáž TV Prima je na omezení, 

které zavedl nový trestní zákoník v podstatě postavena. Na tento fakt upozorňuje jak 

v úvodu reportáže, tak i v jejím závěru. Je tedy otázkou, co chtěl její autor divákům 

primárně sdělit – upozornit na novelu zákona a jeho dopady v praxi, nebo informovat o 

soudu s pěstouny? Z reportáže to jednoznačně nevyplývá. Na reportáž navazuje kraťas o 

novele trestního řádu, ve kterém se zmiňuje, že zákon možná skončí u Ústavního soudu. 

Stížnost tam chce podat lidovecký senátor Petr Pithart. Zprávu čte pouze moderátorka 

ze studia bez jakýchkoliv podkresových obrázků. Česká televize se jmény ani obličeji 

pěstounů problém nemá, jmenuje je a v záběrech je ukáže bez jakéhokoliv rozostření. 

Na téma tzv. náhubkového zákona připravila ještě reportáž o vykázání kamer ze 

sněmovních kuloárů. Redaktor oslovil jak šéfredaktory zpravodajství ČT, TV Nova a 

TV Prima, tak poslance, kteří jsou pro i proti tomuto zákazu.  

Poslední domácí zprávou, kterou zařadily shodně obě relace, byl vznik 

vyšetřovací komise kvůli spisu Krakatice. Zatímco TV Prima pojala tuto zprávu pouze 

ve formě kráťasu, Česká televize se rozhodla poslat do Poslanecké sněmovny, kde se o 

komisi rozhodovalo, svého redaktora Jana Osúcha. Ten sice přímo z místa informuje o 

složení komise a o jejích úkolech, avšak nepřináší žádné nové informace, kvůli kterým 

by bylo důležité informovat diváky v dobu relace přímo z místa. Do jeho vstupu jsou 

                                                
62 TV Prima: Zprávy TV Prima. 1. dubna 2009 
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dvakrát zařazeny synchrony ministra vnitra Ivana Langera a jeho stínového protějšku 

Františka Bublana.    

Další domácí události už byly v jednotlivých relacích rozdílné. Mezi originální 

zprávy, které se objevily v Událostech České televize, by se dala zařadit reportáž o 

kauze Savoy a informace o trestu pro českého řidiče. Příspěvek o převozu bývalé 

prokurátorky Ludmily Brožové-Polednové, který se objevil ve Zprávách TV Prima, 

zařadila Česká televize do Událostí v regionech. TV Prima naopak informovala             

o krádeži exotických zvířat nebo o desetiletém chlapci, který ujel autem svých rodičů. 

Jako tečku na konec relace zařadila TV Prima typicky aprílové téma, a to přeřeky 

redaktorů.   

 

6.4 Čtvrtek 2. 4. 2009  

Hlavní domácí události dne podle ČTK:  

 Pokračují politická vyjednávání o nové vládě 

 Bezpečnostní opatření v souvislosti s návštěvou amerického prezidenta Baracka 

Obamy 

 Odvolací jednání v případu údajně zkaženého masa v Hypernově 

 Představení nové strany Libertas.cz 

 Představení projektu Národního koordinačního mechanismu pátrání po 

pohřešovaných dětech 

 

Události, ČT 

 Pražské přípravy na přílet Baracka Obamy, redaktoři: Richard Samko,       

Tomáš Vlach, délka: 1:40 min 

 Jednání o budoucí vládě, redaktoři: Jan Šenkýř, Jan Osúch, Olga Málková,  

délka: 2:20 min 

 Šrotovné, redaktoři: Jan Moláček, Jakub Linka, délka: 1:40 min 

 Webová stránka proti náhubkovému zákonu, kraťas 

 Sněmovní výbory, kraťas 

 Zemřel Oldřich Kinský, kraťas 

 Peníze pro traumacentra, redaktoři: Ivan Lukáš, Erik Knajfl, Markéta Hýlová, 

délka: 1:40 min 
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 Smrt detektiva ÚOOZ, čtená zpráva se synchronem 

 Drogy na Ruzyni, kraťas 

 Podivný koncert, redaktorka: Marta Pilařová, délka: 1:15 min  

 Nový systém hledání pohřešovaných, redaktorka: Pavla Sedliská,                

délka: 1:40 min 

 Fúze dvou gigantů, redaktoři: Veronika Marková, Petr Malý, délka: 1:05 min 

 Program Hele lidi, redaktor: Radovan Daněk, délka: 1:20 min  

 

Zprávy TV Prima 

 Vyjednávání o nové vládě, redaktor: Tomáš Drahoňovský, délka: 2 min 

 Smrt detektiva ÚOOZ, redaktor: Jiří Forman, délka: 1:05 min 

 Fotbal Česko vs Slovensko, redaktor: Martin Krpač, délka: 1:30 min 

 Přípravy na přílet Baracka Obamy, redaktorka: Kristina Ciroková, délka: 2 min 

 Nová podoba některých dopravních značek, redaktorka: Michaela Nováková, 

délka: 1:30 min 

 Miloš Zeman v jižních Čechách, redaktorka: Iveta Dvořáková, délka: 1:30 min 

 Muž vyhrožoval upálením, redaktorka: Magdaléna Jenčíková, délka: 1:15 min 

 Zemřel Oldřich Kinský, kraťas 

 Poplatky v Moravskoslezském kraji, redaktorka: Markéta Šenková,             

délka: 1:20 min 

 Koberec z bledulí, redaktorka: Marcela Šimanová, délka: 0:55 min 

 

Srovnání obou relací 

Čtvrteční hlavní zprávy na obou zkoumaných stanicích se shodly ve čtyřech 

událostech. Shodně informovaly o návštěvě Baracka Obamy v Praze, o dalším vývoji 

při sestavování úřednické vlády, o smrti Oldřicha Kinského a zavražděném detektivovi 

Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Pořadí těchto zpráv se v každé relaci 

lišilo. 

Česká televize otevřela z pohledu domácího zpravodajství druhé dubnové 

Události přípravami na přílet Baracka Obamy do Prahy. Stejně jako Zprávy TV Prima 

se zaměřuje na přílet prezidentských limuzín. Redaktor tvrdí, že tu, ve které se sveze 

přímo Barack Obama, se přezdívá Netvor. Redaktorka TV Prima zase zvolila přezdívku 

Zvíře nebo Šelma. Domnívám se, že to ale ani v jednom případě není věcná chyba, ale 
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pouze více možností překladu do češtiny. Ve druhé části se potom obě reportáže věnují 

zmírněným opatřením během projevu amerického prezidenta. Česká televize oslovila 

pouze Johna Law z americké ambasády. Redaktorka TV Prima nechala, aby se            

ke změnám vyjádřil i mluvčí Policejního prezidia Jaroslav Ibehej. A rovněž TV Prima 

dodala reportáži ještě třetí rozměr, a to zvýšenou kontrolu na česko-německých 

hranicích. Události informují navíc ještě o demonstracích, které zřejmě o víkendu 

v Praze proběhnou.    

V reportáži TV Prima o politických vyjednáváních o nové vládě chybělo  

vyjádření KDU-ČSL jako jedné z koaličních stran. Ve srovnání s Českou televizí ale 

redaktor zmínil, že ČSSD si v novém kabinetu nepřeje Karla Schwarzenberga a 

Michaela Kocába. Přehlednější a objektivnější je reportáž České televize – prostor     

pro vyjádření dostaly všechny koaliční strany, vyjádření předsedy Zelených Martina 

Bursíka, které redaktoři České televize vybrali, má pro diváka větší informativní 

charakter63 a troufám si také tvrdit, že reportáž svým způsobem graduje. 

Zprávu o smrti Oldřicha Kinského prezentovaly obě televizní stanice v podobě 

kraťasu. Velmi podobný je i obsah obou sdělení. Je tedy zřejmé, že zdrojem bylo 

agenturní zpravodajství.   

Smrt detektiva ÚOOZ je v obou relacích postavena na autentických záběrech 

domu v Říčanech, kde se neštěstí odehrálo. TV Prima věnovala případu celou reportáž, 

záběry jsou noční, tedy krátce poté, co se tragédie stala. Česká televize zařadila 

k tomuto tématu pouze čtenou zpráva se synchronem. Příčinu smrti komentuje 

v synchronu mluvčí útvaru Pavel Hanták. Dům je natočen za denního světla. Obsahově 

nechybí ve čtené zprávě žádné podstatné informace. Zpráva je podána stručně, jasně a 

divák v podstatě nemá možnost se v ní informačně ztratit. TV Prima v reportáži spíše 

spekuluje, co by mohlo být příčinou smrti a dodává méně podstatné detaily –           

např. že na místo dorazil i šéf policejního odboru nebo že zastřelený policista byl v době 

své smrti ve službě.  

Reportáž TV Prima o zdravotnických poplatcích měla na podobné téma      

Česká televize už o den dříve, tedy ve středu. Návštěvu Miloše Zemana v jižních 

Čechách Česká televize sice nezařadila do své hlavní zpravodajské relace, ale téma se 

objevilo ve čtvrtečních Událostech v regionech. Zajímavý a zároveň originální je 

                                                
63 Zprávy TV Prima, 2. 4. 2009: „Jestli s tím má nějaký vnitřní problém, tak bude na něm, aby to 
vysvětlil. A já věřím, že to ještě přehodnotí.“ (Martin Bursík) 
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příspěvek ostravské redaktorky České televize Marty Pilařové o heavymetalovém 

koncertě, o jehož místě konání nikdo nic neví. Jedinou, čistě regionální reportáží byl ve 

čtvrtečních Událostech příspěvek Radovana Daňka o programu Hele lidi, tedy               

o nevidomých, kteří vyjíždějí do škol a školek na Vysočině, aby dětem ukázaly, že 

k ním není třeba přistupovat s ostychem nebo soucitem.  

TV Prima už druhý den po sobě opět zařadila mezi zprávy z domova fotbalovou 

reportáž o zápase mezi Čechy a Slováky. Tentokrát se redaktor Martin Krpač soustředil 

na reakce fanoušků a atmosféru po zápase.  

 

6.5 Pátek 3. 4. 2009  

Hlavní domácí události dne podle ČTK:  

 Pokračují jednání o nové vládě 

 Mimořádná schůze Poslanecké sněmovy – na programu mimo jiné tři vládní 

protikrizové novely 

 Zasedání předsednictva KDU-ČSL 

 Zakončení festivalu Febiofest 

 

Události, ČT 

 Přípravy na projev Baracka Obamy, redaktor: Richard Samko, délka: 1:40 min 

 Jednání koalice a ČSSD, redaktoři: Daniel Takáč, Olga Málková, Jan Šenkýř, 

délka: 2 min 

 Živý vstup z Lidového domu, redaktor: Jan Osúch 

 Peníze na volby, redaktoři: Robert Malecký, Jan Osúch, délka: 1:35 min 

 Vládní balík ve sněmovně, redaktorky: Veronika Marková,                       

Daniela Písařovicová, délka: 1:40 min 

 Šéf NKÚ čelí trestnímu oznámení, kraťas 

 Odboráři budou protestovat, kraťas 

 Nová prezidentka exekutorské komory, kraťas 

 Noví členové Státního fondu kinematografie, kraťas 

 Nová pravidla rallye, redaktorka: Edita Horáková, délka: 1:25 min 

                                                                                                                                          
Události, ČT, 2. 4. 2009: Vyhrazuje si (SZ, pozn. autora) právo souhlasu se jmenováním ministrů do 
resortů, za které nese doposud zodpovědnost. (Martin Bursík) 
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 Plzeňská teplárenská společnost má potíže, redaktor: Karel Vovesný,  

délka: 1:30 min 

 Živý vstup z Kongresového centra, redaktor: David Borek 

 Ruzyni ubývají lety, redaktorka: Markéta Hýlová, délka: 1:35 min 

 100 hodin astronomie, redaktor: Vladimír Kořen, délka: 1:30 min 

 Opereta ve Státní opeře, redaktorka: Eva Spáčilová, délka: 1:30 min 

 

Zprávy TV Prima 

 Přípravy na přílet Baracka Obamy, redaktorka: Zuzana Brzáková,               

délka: 1:45 min 

 Hotel pro Baracka Obamu, redaktorka: Filipa Šebová, délka: 1:10 min 

 Anketa o návštěvě Baracka Obamy mezi českými politiky,                      

redaktor: Ladislav Hruška, délka: 1:10 min 

 Dárky pro Baracka Obamu, redaktorka: Tereza Anteneová, délka: 1:30 min 

 Významné osobnosti v Praze, redaktor: Jan Novák, délka: 1:20 min  

 Přípravy Američanů žijících v Praze na návštěvu amerického prezidenta, 

redaktorka: Filipa Šebová, délka: 1 min 

 Jednání o nové vládě, redaktor: Tomáš Drahoňovský, délka: 1:40 min 

 ČSSD a komunisté, redaktorka: Kristina Ciroková, délka: 1:45 min 

 Skandál fotbalové reprezentace, redaktor: Martin Krpač, délka: 1:30 min 

 Odškodnění za záznam natočený skrytou kamerou, redaktor: Jakub Klingor, 

délka: 1:20 min 

 Dokumenty v popelnici, redaktor: Michal Kedršt, délka: 1 min   

 Demonstrace odborářů, kraťas 

 Nová pravidla rallye, redaktorka: Michaela Nováková, délka: 1:30 min 

 Stěhování vyder, redaktorka: Pavlína Hulíková, délka: 0:50 min 

 

Srovnání obou relací 

V obou relacích byly shodně tématem číslo jedno přípravy na projev amerického 

prezidenta Baracka Obamy na Hradčanském náměstí. V obou reportážích se mluví o 

tom, kde bude prezident při projevu stát, zda ho bude chránit neprůstřelné sklo a odkdy 

bude možné na Hradčanské náměstí přijít. Reportáž ve Zprávách TV Prima se víc 

soustředí na technickou stránku příprav, tedy jak velké bude podium a kdo všechno byl 
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u jeho stavby (bezpečnostní technici, pyrotechnici, policisté se psy atd.). Originální 

rozměr reportáži v České televizi redaktora Richarda Samka dodává rozhovor                

s Čechem, který bude v týmu ochranky amerického prezidenta. Jeho identita (jméno      

i podoba) je samozřejmě utajená, zábírány jsou pouze detaily noh nebo záda.        

Zprávy TV Prima věnovaly návštěvě amerického prezidenta dalších pět reportáží.  

Po tomto bloku se obě relace opět shodly – na řadu přichází politické téma, a to 

sestavování úřednického kabinetu. Obě reportáže popisují vývoj událostí za celý den. 

Zatímco reportáž Tomáše Drahoňovského z TV Prima se soustředí na ranní jednání 

v Kramářově vile, následnou schůzku lídrů dvou nejsilnějších politických stran a teprve 

potom na vystoupení všech politiků před novináře, reportáž České televize se zmiňuje 

především o jednání klubů ODS, hrozbě KDU-ČSL, že by se nové vlády nemuseli 

vůbec účastnit, schůzce Topolánka s Paroubkem a společnému vystoupení všech 

koaličních stran a ČSSD. Reportáž TV Prima také opomíjí, že dohodu politických stran 

musí ještě odsouhlasit jednotlivá předsednictva a teprve potom lze jít s návrhem za 

prezidentem. Česká televize o tom v podstatě informuje i v živém vstupu redaktora  

Jana Osúcha, který přináší aktuální závěry z jednání předsednictva ČSSD. Moderátor se 

ho ale ptá i na Jana Schwippela a jeho ukončení členství v ODS. Vzhledem k tomu,     

že redaktor vstupuje z Lidového domu, tedy sídla ČSSD, přijde mi tato otázka 

nesourodá s informacemi, které by vzhledem k místě vstupu měl přinést. 

Demonstrace odborářů je další zprávou, která se objevila v obou relacích. 

Informace podaná v obou případech formou kraťasu je postavená na archivních 

záběrech z dřívějších odborových demonstrací. TV Prima neuvedla, že se jedná             

o archivní záběry. Ze zprávy, která je oznámením o plánované demonstraci, to ale jasně 

vyplývá.  

Čtvrtá a poslední zpráva, která se objevila v obou relacích, byla informace          

o nových bezpečnostních pravidlech pro rallye. V reportážích České televize a           

TV Prima se liší především oslovené osoby. Kromě představitelů Federace 

automobilového sportu, Svazu rallye nebo ÚAMK oslovila každá z redaktorek ještě 

jednu specifickou osobu – Edita Horáková z České televize jezdce rallye           

Vojtěcha Štajfa a Michaela Nováková z TV Prima organizátora rallye Český Krumlov 

Jindřicha Kunsta. Záběry byly v obou případech jak autentické, např. z Valašské rallye, 

tak ilustrační z nejrůznějších závodů.  

Páteční Zprávy TV Prima se zaměřily podrobněji na návštěvu amerického 

prezidenta v Praze a do relace se možná i proto nevešly další zprávy zmíněné v relaci 
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České televize (například zasedání ministrů financí zemí EU v Praze, protikrizový 

balíček projednávaný poslanci nebo trestní oznámení na šéfa NKÚ). TV Prima se 

naopak do své relace rozhodla zařadit zprávu o tom, jak čeští fotbalisté zapíjeli svou 

prohru nebo nalezené dokumenty z Katastrálního úřadu v Ústí nad Labem.  

 

6.6 Sobota 4. 4. 2009  

Hlavní domácí události dne podle ČTK:  

 V 17 hodin přílet amerického prezidenta Baracka Obamy na letiště  Praha-Stará 

Ruzyně 

 Jednání Republikové rady Strany zelených 

 Veřejné shromáždění za mír a proti základnám; pořádají protiradaroví aktivisté 

 Jarní Sázavafest 

 Premiéra opery Rinaldo od Georga Friedricha Händela 

 Česká premiéra inscenovaného čtení Gemmy Rodríguezové s názvem           

35,4 Vypadáme jako blbci 

 

Události, ČT 

 Živý vstup z pražského letiště, redaktor: Jakub Železný 

 Průběh návštěvy Baracka Obamy, redaktoři: Richard Samko, Tomáš Vlach,  

délka: 1:20 min 

 Živý vstup od hotelu Hilton, redaktorka: Markéta Hýlová 

 Pravicoví extremisté vs. anarchisté v Přerově, redaktorka: Iva Němcová,  

délka: 1:20 min 

 Živý vstup z jednání Republikové rady Zelených, redaktor: Jan Šenkýř 

 Regulace finančních trhů, redaktor: David Borek, délka: 1:30 min 

 Sčítání romských žáků, redaktor: Ivan Lukáš, délka: 1:40 min 

 Živý vstup od hotelu Hilton, redaktorka: Markéta Hýlová 

 Živý vstup z Pražského hradu, redaktor: Michal Kubal 

 Rozvoj Karlových Varů, redaktor: Antonín Bruštík, délka: 1:20 min 

 Kniha mého srdce, živý vstup, redaktorka: Martina Čurdová 
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Zprávy TV Prima 

 Živý vstup od hotelu Hilton, redaktor: Tomáš Drahoňovský 

 Přípravy na Pražském hradě, redaktor: Jakub Vrána, délka: 0:40 min 

 Práce tajných služeb, redaktorka: Michaela Nováková, délka: 0:55 min 

 Rozvrh návštěvy amerického prezidenta, redaktor: Daniel Janoch,               

délka: 1:10 min  

 Limuzína Baracka Obamy, redaktor: Ladislav Hruška, délka: 1:30 min 

 Móda Michelle Obamové, redaktorky: Gabriela Božilová, Tereza Anteneová,  

délka: 1:20 min 

 Živý vstup od hotelu Hilton, redaktor: Tomáš Drahoňovský 

 Historie prezidentských návštěv, redaktor: Jan Čtvrtečka, délka: 1:25 min 

 Náhubkový zákon u amerického prezidenta, kraťas  

 Nový český premiér, redaktorka: Kristina Ciroková, délka: 1:30 min  

 Karel Gott a šanson, redaktor: Patrik Kaizr, délka: 1:20 min 

 Teplé počasí, redaktorka: Jana Taušová, délka: 1:30 min 

 Český horolezec zahynul v Alpách, redaktorka: Iveta Dvořáková,                

délka: 0:45 min  

 Radikálové v Přerově, redaktor: František Boroš, délka: 1:45 min 

 Noc s Andersenem, redaktorka: Michaela Kousalová, délka: 1:20 min 

 

Srovnání obou relací 

V celkovém srovnání sobotních Událostí České televize a Zpráv TV Prima 

jednoznačně zvítězila relace na komerční stanici. Události se ten den České televizi 

stručně řečeno nevyvedly. Poté, co Jakub Železný předal z pražského letiště slovo 

svému kolegovi Michalu Kubalovi na Hrad, objevila se místo něj na obrazovce 

redaktorka Markéta Hýlová připravená před pražským hotelem Hilton, ale bohužel ještě 

nepřipravená na živý vstup. Diváci tak pouze vidí její gestikulaci, která ale nesměřuje   

k nim. Obraz se tedy vrací do studia, kde moderátor Josef Maršál zachraňuje vzniklou 

situaci omluvou nad technickou chybou a pokračuje tím, co by mělo zaznít během 

projevu Baracka Obamy na Hradčanském náměstí. Ani druhé spojení s Michalem 

Kubalem se ale nepodaří. Moderátor tedy pokračuje studiovým úvodem k dalšímu 

příspěvku. Na moderátorovu informaci o summitu NATO ve Štrasburku a výběru 

nového generálního tajemníka, ale očividně navazuje jiný příspěvek, než který vidí na 



Bakalářská práce  Porovnání domácího zpravodajství v hlavních  
 zpravodajských relacích České televize a TV Prima 

46 
 

obrazovce diváci. Poté už následuje „opravdový“ vstup s redaktorkou Markétou 

Hýlovou od hotelu Hilton. Na Michala Kubala z Pražského hradu se dostane teprve 

v 21. minutě relace.  

TV Prima zvolila do svého vysílání pouze jeden živý vstup, a to od hotelu 

Hilton. Na rozdíl od redaktorky České televize už redaktor Tomáš Drahoňovský 

neopakuje, co vše má americký prezident večer na programu, ale soustředí se na 

bezpečnostní opatření – například zmiňuje, že policejní odstřelovači mají údajně            

i přístroje na odposlouchávání. Další informace jako přípravy na Hradčanském náměstí 

nebo program návštěvy Baracka Obamy v Praze předkládá TV Prima divákům v podobě 

jíž předtočených a sestříhaných materiálů. Obě relace se také ve svém průběhu vrací 

znovu k hotelu Hilton, kam skutečně dojela kolona s americkým prezidentským párem. 

Opět boduje TV Prima – v živém vstupu je totiž přímo za redaktorem vidět přijíždějící 

vozy. Naopak než se se svojí redaktorou spojí opět Česká televize, ta už může pouze 

konstatovat, že kolona s Barackem Obamou dorazila zhruba před pěti minutami.  

Druhým a posledním tématem, které se shodně objevilo v sobotu v obou 

relacích, byl střet pravicovýh radikálů s anarchisty v Přerově. Přestože obě televize 

disponovaly aktuálními záběry z místa, díky synchronům vyznívá reportáž České 

televize autentičtěji. Redaktor TV Prima nepoužil ve svém příspěvku ani jeden 

synchron. Co se týče zařazení zprávy v relaci, TV Prima ji zařadila až na předposlední, 

tedy 16. místo v celé relaci. Vynecháme-li nepodařená spojení s redaktory, zpráva o 

střetech v Přerově byla v Událostech na 5. místě.  

I přes tak sledovanou událost, jakou byl přílet amerického prezidenta do Prahy, 

se do Událostí vešlo i několik dalších zpráv. Ani v sobotu nevynechaly politické téma. 

Formou živého vstupu se spojily s redaktorem Janem Šenkýřem, který sledoval zasedání 

Republikové rady Strany zelených. Protože jeho vstupu nepředchází žádná reportáž, 

přináší pouze aktuální informace z místa. Divákům přibližuje zejména závěry z jednání 

– předsednictvo strany je jednoznačně pro podpoření dohody koalice se sociálními 

demokraty - a zmiňuje i události, které budou zřejmě následovat, tedy nedělní jednání, 

ze kterého by mělo vzejít jméno nového premiéra. Protože předchozí den, tedy v pátek, 

informovaly Události o zasedání unijních ministrů financí, neopomněly v sobotu uvést 

reportáž o závěrech tohoto jednání. Autorem je stejný redaktor, který se v pátek objevil 

v relaci České televize k tomuto tématu v živém vstupu, tedy David Borek. Na závěr 

relace vyhradily Události prostor opět pro své selfpromotion v podobě jakési upoutávky 
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a pozvánky ke sledování zahajovacího večera projektu České televize a Českého 

rozhlasu Kniha mého srdce. Jako forma byl zvolen živý vstup.  

Jak už bylo řečeno, Zprávy TV Prima se soustředily zejména na návštěvu 

amerického prezidentského páru v Praze. Kromě toho nechybělo v relaci ani politické 

téma, své místo si tu našla i reportáž o Karlu Gottovi, který si poprvé v životě zazpívá 

šanson, nebo projekt Noc s Andersenem. Posledně jmenovaná reportáž byla zařazena  

na závěr relace, teda jako tzv. tečka. Příspěvek byl zpracován kvalitně jak po obsahové, 

tak po vizuální stránce.        

 

6.7 Neděle 5. 4. 2009  

Hlavní domácí události dne podle ČTK:  

 Veřejný projev amerického prezidenta Baracka Obamy na Pražském hradě 

 Summit EU – USA v Praze 

 Setkání amerického prezidenta Baracka Obamy s českým exprezidentem 

Václavem Havlem 

 Manželka amerického prezidenta Michelle Obamová by měla zavítat do pražské 

židovské čtvrti 

 Prezident republiky Václav Klaus přijme předsedu Evropské komise José 

Barossa 

 Pochod Hnutí Nenásilí 

 Demonstrace proti radaru iniciativy Ne základnám 

 

Události, ČT 

 Živý vstup z pražského letiště, redaktor: Luboš Rosí 

 Obamova pražská návštěva, redaktor: Michal Kubal, délka: 5 min 

 Živý vstup z Pražského hradu, redaktor: Michal Kubal 

 Živý vstup z Kongresového centra, redaktor: Martin Jonáš 

 Summit EU – USA, redaktor: Martin Řezníček, délka: 1:40 min 

 Program prvních dam, redaktor: Filip Kanda, délka: 1:45 min 

 Demonstrace v Praze, redaktoři: Richard Samko, Marta Machková,               

Jitka Szászová, délka: 1:45 min  

 Živý vstup z Pražského policejního ředitelství, redaktor: Jan Osúch 
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 Hledání vlády, redaktoři: Jana Čermáková, Ivan Lukáš, délka: 1:25 min 

 Živý vstup od Kramářovy vily, redaktor: Jan Šenkýř 

 Soud s Bohumírem Ďuričkem, kraťas 

 Národní strana v Letech, kraťas 

 

Zprávy TV Prima 

 Obamův projev, ukázka 

 Otázka jaderných zbraní, redaktor: Jan Novák, délka: 1:10 min 

 Atmosféra v ulicích, redaktoři: Patrik Kaizr, Michaela Nováková,               

délka: 1:30 min 

 Perličky z návštěvy prezidenta USA, redaktor: Tomáš Drahoňovský,  

délka: 1:30 min 

 Nejbližší Obamův spolupracovník, redaktor: Jan Novák, délka: 1:15 min 

 Program prvních dam, redaktorka: Tereza Anteneová, délka: 1:30 min 

 Hosté summitu EU – USA, redaktoři: Jakub Klingor, Gabriela Božilová,  

délka: 1:15 min 

 Živý vstup z Kongresového centa, redaktor: Martin Mikule 

 Průběh summitu, redaktorka:Gabriela Božilová, délka: 1:20 min 

 Demonstrace v Praze, redaktoři: Tomáš Novák, Martin Krpač, Daniel Janoch, 

délka: 1:05 min 

 Za Obamou přijely stovky novinářů, redaktorka: Filipa Šebová, délka: 1:25 min 

 Obamovo setkání s Havlem, redaktor: Josef Kluge, délka: 1 min 

 Živý vstup od  Kramářovy vily, redaktorka: Kristina Ciroková 

 Extremisté se radikalizují, redaktorka: Jana Taušová, délka: 1:25 min 

 Soud s Ďuričkem, redaktor: Jan Čtvrtečka, délka: 1:20 min 

 Turistická sezona, redaktoři: Miroslav Sedláček, Magda Pekařová,  

délka: 1:20 min 

 

Srovnání obou relací 

Zatímco Česká televize popsala program amerického prezidenta Baracka Obamy 

v jedné delší reportáži, TV Prima na to vyhradila reportáží hned sedm (dva příspěvky o 

projevu Baracka Obamy, reportáž o lidech, kteří se na amerického prezidenta přišli 

podívat, perličky z jeho návštěvy, reportáž o jeho osobním asistentovi, profily novinářů, 
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kteří kvůli této návštěvě do Prahy zavítali, a setkání s českým exprezidentem Václavem 

Havlem). Obě televize se rozhodly synchron Baracka Obamy nepřemlouvat, jak je 

v českých televizích zvykem, ale nechat v originálním znění a dodat pouze titulky.     

Co se týče originality zvolených příspěvků, Česká televize nepřekvapila a věnovala se 

hlavně oficiálnímu programu amerického prezidenta. Zprávy TV Prima se naopak 

věnovaly i tématům, jakým byl například právě osobní asistent Baracka Obamy nebo 

zahraničním novinářům. Matoucí je ale informace od moderátora, který tvrdí, že štábu 

TV Prima se podařilo mluvit s osobním asistentem Baracka Obamy. V reportáži je 

pouze jeden záběr, kdy Reggie Love, osobní asistent amerického prezidenta, sice něco 

říká, ale je téměř zády ke kameře a na odchodu. Jeho synchron je v tomto případě 

přemluvený do češtiny a není tedy slyšet, co ve skutečnosti říká.  

Stejně jako předešlý den, i v neděli vsadily Události České televize na živé 

vstupy (relace například stejně jako v sobotu začínala živým vstupem z pražského 

ruzyňského letiště). Víc jich ale měla i TV Prima. Obě relace se shodně věnovaly také 

demonstracím, které v Praze během neděle proběhly, i programu prvních dam.         

Živý vstup redaktora Jana Osúcha a jeho hosta  - policejního prezidenta Martina 

Červíčka, který zvolila Česká televize k tématu bezpečnosti v hlavním městě, byl 

nepovedený zejména z technického hlediska – byl asynchronní. Informačně také nebyl 

nabitý, ale jednalo se o zajímavý nápad, jak pomyslně ukončit návštěvu amerického 

prezidenta z pohledu zpravodajství.  

Veřejnoprávní a komerční pohled se střetly při zpracování summitu EU – USA. 

Zatímco Události se zaměřily na obsah summitu, tedy co politické špičky 

sedmadvacítky dojednaly a na čem se shodly, resp. neshodly, pro Zprávy TV Prima 

bylo prioritní, co se dělo v zákulisí summitu, kdo měl co na sobě a co se pilo a jedlo. 

Výsledky a obsah schůzky byly v podstatě až tématem číslo dvě.  

Hned po odvysílání všech reportáží spojených s návštěvou amerického 

prezidenta zařadily obě televize shodně téma vzniku nové české vlády. Protože schůzka 

špiček politických stran se měla odehrát až od osmi hodin, objevily se v obou relacích 

živé vstupy redaktorů. Na místě se v dobu odvysílání ale nic aktuálního nestalo, takže 

oba redaktoři pouze shrnují již známá fakta a naznačují, co by mohlo být výsledkem 

schůzky. Události vytěžily k tomuto tématu také svůj diskuzní pořad Otázky Václava 

Moravce. Reportáž o tom, co zde padlo, předchází živému vstupu.  

Téměř na závěr se v obou relacích objevila zpráva o pondělním soudním líčení 

s Bohumírem Ďuričkem. Česká televize ho avizovala jen formou kraťasu, TV Prima 
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zvolila reportáž. Ta byla ale z velké části backgroundová a kromě informace                  

o zvýšených bezpečnostních opatřeních, což ale zaznělo až v jejím závěru, se z ní divák 

nic nového nedozvěděl.     

TV Prima se ještě jednou vrací k sobotní akci extremistů v Přerově a ptá se, zda 

je možné zvládat takové situace lépe. Česká televize si k této tematice všimla akce 

Národní strany v Letech u Písku, která  poblíž míst, kde stával nacistický sběrný tábor 

pro Romy, pokřtila studii jednoho ze svých členů a umístila tu vlastní tabulky 

s ukazateli. Zpráva ve formě kraťasu je odehrána na aktuálních záběrech z místa.  
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Závěr 
V závěru své bakalářské práce bych chtěla shrnout, k čemu jsem v předchozí 

komparativní analýze dospěla. Výchozí předpoklad, že se jednotlivé relace budou co do 

výběru a zpracování zpráv lišit, se potvrdil. Témata, ve kterých se Události a Zprávy  

TV Prima shodují, jsou v naprosté většině politického charakteru. Odlišné zpracování 

stejného tématu bylo vidět například během návštěvy amerického prezidenta Baracka 

Obamy v Praze a summitu EU – USA. Události se v tomto konkrétním případě 

soustředily především na obsah a závěry jednání, zatímco Zprávy TV Prima se víc 

zaměřily na to, co měl kdo na sobě, nebo co probíhalo v zákulisí.  

Hlavní večerní zpravodajská relace České televize se častěji řídí plánem a 

očekávanými událostmi dle České tiskové kanceláře. Znát je to na konečném výběru 

témat, která se v relaci objeví. Výstavba Událostí je obdobná každý den - otvírák, 

domácí reportážní blok, kraťasy z domova, zahraniční zpravodajství, tečka. Jeden 

z editorů Událostí, Roman Pistorius k tomu dodává, že „je třeba se ale vyhnout tomu 

riziku usnutí diváka. Proto i mezi TOP aktuality a TOP důležitosti se vkládají zprávy 

z jiné oblasti, míň důležité, ale něčím zajímavé. Strukturu obsahovou je potřeba ještě 

znovu strukturovat fomální stránkou.“64 Častým otvírákem relace bylo ve sledovaném 

týdnu politické téma. To ale mohlo být dané právě aktuální, resp. výjimečnou situací na 

české politické scéně. Celkově zařazuje Česká televize do Událostí dost živých vstupů 

svých redaktorů. Jak bylo naznačeno, ne vždy je to ale účelné. Redaktor bývá poslán   

na místo, kde se do doby jeho vstupu nic aktuálního nestane a jemu pak nezbývá, než 

zopakovat již známá fakta. Reportáže bývají v relaci prostřídány kraťasy, popř. čtenou 

zprávou se synchronem, což rozbije a zrychlí plynulost relace. Není výjimkou, že se na 

jedné reportáži podílí více redaktorů. Někdy bývá tímto způsobem spojeno téma 

politické a k tomu se vztahující regionální, domácí událost se zahraniční apod. Lehce 

lze během jednoho týdne vysledovat, jaký redaktor se věnuje jakým tématům. Pokud se 

téma opakuje během jednoho týdne víckrát, věnuje se mu stále ten samý redaktor 

(například návštěvě amerického prezidenta Baracka Obamy v Praze se věnoval 

převážně Richard Samko, takzvanému náhubkovému zákonu Luboš Rosí). Protože 

Česká televize disponuje několika většími zpravodajskými relacemi za den, některé 

zprávy se objeví pouze ve specializovaných relacích, jakými jsou i Události v regionech 

(vysílané z Prahy, Brna a Ostravy). Častým závěrem relace neboli takzvanou tečkou 

                                                
64 Příloha č. 2: Rozhovor s Romanem Pistoriem, editor Událostí 
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bývá zpráva z kultury. Délka reportáží v Událostech bývá od minuty a půl včetně 

studiového úvodu až po tři minuty. Editor Roman Pistorius k tomu říká: „Jsou témata, 

kdy se reportáž i s moderátorovým studiem pohybuje na úrovni tří minut. Když je věc 

opravdu převratná, máme dost obrázků i informací, tak proč ne. Jinak se ale snažím, aby 

se i důležité zprávy vešly zpracováním do dvou minut a ty jen zajímavé do minuty a 

půl.“65 Reportáže začínají v Událostech vždy asynchronem nebo gerojšem. „Zařadit 

v úvodu materiálu přímou řeč respondenta je možné jen v přísně odůvodněných 

případech, daných výlučností sdělované skutečnosti (např. demise vlády, vyhlášení 

války atp.).“66 Obdobná pravidla platí ve zpravodajství České televize pro stand up. 

„Úvodní stand up použít jen zcela výjimečně (např. zřejmá exklusivita tématu nebo 

prostředí).“67 Dle těchto pravidel se stand up objevuje buď v průběhu reportáže – 

v takovém případě mnohdy jako takzvaný oslí můstek – nebo na jejím konci. Záleží 

samozřejmě na aktuální situaci, ale většinou je poměr domácích a zahraničních zpráv 

vyvážen, resp. ani jedno nedominuje.  

Zprávy TV Prima se snaží přinášet hodně vlastních témat, přestože je to mnohdy 

na úkor jiných, o kterých se i ostatní média zmiňují více. U Zpráv TV Prima se mi 

nepotvrdil jeden hlavní předpoklad, a to, že vzhledem k omezenému počtu regionálních 

studií, budou ochuzeny o příspěvky z krajů. V konečném výsledku to ale pro TV Prima 

rozhodně žádný handicap nebyl. V počtu regionálních reportáží v jedné relaci totiž 

mnohdy Českou televizi dokonce předčí. „To, že nemáme regionální studia jako další 

dvě celoplošné televize nás nikterak nediskvalifikuje. Po celé republice máme síť 

spolupracovníků, kteří jsou schopno nám kdykoli cokoli natočit,“ vysvětluje editor 

Zpráv TV Prima Antonín Zámyslický.68 Domácímu zpravodajství dává TV Prima velký 

prostor. Tvoří 90 % celé relace. Většina příspěvků má charakter reportážní zprávy. 

V relaci je zařazeno minimum kraťasů nebo čtených zpráv. Formu čtené zprávy se 

synchronem nezařadila TV Prima ani jednou za celý týden. Zprávy TV Prima také méně 

pracují s živými vstupy. V analyzovaném týdnu byl živý vstup zařazen pouze ve třech 

případech – v sobotu, v den příletu amerického prezidenta Baracka Obamy od hotelu 

Hilton, v neděli z pražského Kongresového centra a od Kramářovy vily. Podle Antonína 

Zámyslického je živý vstup zařazován „v momentě, kdy se daná věc odehrává; 

                                                
65 Příloha č. 2: Rozhovor s Romanem Pistoriem, editor Událostí 
66 Česká televize, Opatření ředitele zpravodajství č. 43 ze dne 23. 10. 2003, Metodický pokyn pro 
redakční práci v redakci zpravodajství 
67 Česká televize, Opatření ředitele zpravodajství č. 43 ze dne 23. 10. 2003, Metodický pokyn pro 
redakční práci v redakci zpravodajství 
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v momentě, kdy se vysílají zprávy a druhý den by byla zastaralá nebo je její sdělení 

mimořádně důležité.“69 Délka příspěvků se pohybuje většinou okolo minuty a půl i se 

studiovým úvodem. Častým prvkem je v reportážích anketa. Téměř nikdy ale není 

graficky označena. A ani u jejích respondentů nebývá uvedeno, zda mají vztah ke 

konkrétní lokalitě nebo tématu, o kterém se hovoří. Hojně používaným prvkem 

v reportážích je stand up. Výjimkou není stand up na začátku příspěvku (viz reportáž    

o zdravotnických regulačních poplatcích z 31. 3. 2009), ani dva stand upy v jedné 

reportáži (viz reportáž o odškodnění za záznam natočený skrytou kamerou z 3. 4. 2009).         

Obě relace se vysílají v téměř stejném časovém úseku, což byl i jeden z hlavních 

důvodů, proč jsem si pro srovnání vybrala zrovna tyto dvě televizní stanice. Každá se 

ale na svého cílového diváka zaměřuje jinak. Veřejnoprávní Česká televize si zachovává 

neutralitu a nestrannost mimo jiné tím, že ani domácí, ani zahraniční zpravodajství 

v relaci nepřevažuje a vybraná témata jsou v podstatě skutečně jakýmsi vzorkem, co se 

během daného dne stalo. Komerční TV Prima naopak upřednostňuje domácí 

zpravodajství, do kterého se snaží zahrnout takzvaně od všeho něco (politika, 

zajímavosti, kriminalita atd.) a není závislá jen na tématech, která přinese daný den. Jak 

vyplývá z poslední souhrnné analýzy zpravodajství českých televizních stanic 

společnosti Media Tenor, Události ČT byly z hlediska tematické struktuy domácího 

zpravodajství nejvariabilnější jak z hlediska, celkového počtu prezentovaných aspektů, 

tak z hlediska nejnižšího zastoupení nejčastěji zmiňovaných témat na vysílání                

a ve srovnání se Zprávami TV Prima přinesly Události vyšší podíl příspěvků o kultuře, 

Evropské unii, mezinárodních událostech a státní správě. Zprávy TV Prima se 

intenzivně zaměřily na zpravodajství o nehodách a bezpečnosti.70               
 

 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
68 Příloha č. 3: Rozhovor s Antonínem Zámyslickým, vedoucí denního vysílání 
69 Příloha č. 3: Rozhovor s Antonínem Zámyslickým, vedoucí denního vysílání 
70 Analýza zpravodajství českých televizí, Q4/2008, Media Tenor 
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Summary  
The main goal of this thesis is comparing the evening news between two Czech 

televisions – publicly-owned television station, Česká televize, and privately-owned 

television station, TV Prima. I am focusing on differences between those two television 

stations. The hypothesis is that there will be lots of differences in how each television 

station built their programme and choose the news. Both of them broadcast evening 

news in the same time.   

 

First of all I summarize theory about news service generally, then about TV news 

service and I also mentioned theoretical differences between public and private 

television. Then I analysed the evening news of those two programmes – Události       

on publicky-owned television and Zprávy TV Prima on privately-owned television – 

during one week (mean seven days). My hypothesis about differences in building the 

programme and choosing the news was right.  

 

Česká televize follow the plan of expected news how it is presented by the main    

Czech news service – Česká tisková kancelář. Česká televize informs its viewers often 

through live broadcasting. Building-up of Události is similar every day. The main news 

was during the week often political topic. Whereas TV Prima produces more original 

news even though thery are more characteristic for privately-owned station. They have 

also enough regional news. My hypothesis was in this case wrong. I suppose regional 

news is handicap for TV Prima because they do not have so many regional studios as 

Česká televize has. For TV Prima national news is number one, 90 % of whole 

programme forms this type of news.          
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Zdroj: ATO - MEDIARESEARCH 

 

 

 

15+ 4-14 titul kanál datum začátek konec 

rating share tisíce rating  share tisíce 

Události ČT1 10.4.2009 

pátek 

18:59:38 19:35:43 6,4 23,52 559 2,3 21,51 24 

Události ČT1 11.4.2009 

sobota 

18:59:38 19:34:19 6,4 27,58 558 1,6 18,34 17 

Události ČT1 12.4.2009 

neděle 

18:59:38 19:31:25 5,9 21,90 518 1,1 8,06 12 

Události ČT1 14.4.2009 

úterý 

18:59:38 19:35:17 8,7 26,02 762 3,0 18,47 32 

Události ČT1 16.4.2009 

čtvrtek 

18:59:38 19:35:09 7,8 23,82 683 3,9 20,43 41 

15+ 4-14 titul kanál datum začátek konec 

rating share tisíce rating  share tisíce 

Zprávy TV 

Prima 

TV Prima 10.4.2009 

pátek 

18:54:34 19:22:34 4,6 18,00 403 0,4 3,46 4 

Zprávy TV 

Prima 

TV Prima 11.4.2009 

sobota 

18:54:34 19:23:10 4,8 22,64 424 1,2 14,06 13 

Zprávy TV 

Prima 

TV Prima 12.4.2009 

neděle 

18:54:39 19:22:51 6,0 23,69 526 0,9 6,34 9 

Zprávy TV 

Prima 

TV Prima 14.4.2009 

úterý 

18:54:31 19:22:33 6,3 20,29 555 1,8 11,10 19 

Zprávy TV 

Prima 

TV Prima 16.4.2009 

čtvrtek 

18:54:37 19:22:10 6,3 20,29 549 1,0 5,33 11 
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Příloha č. 2: Rozhovor s Romanem Pistoriem, editor Událostí (text) 

 
Co obecně ovlivňuje vaše rozhodování, zda zprávu do hlavní zpravodajské relace 
zařadit či nezařadit?  
Velmi zjednodušeně řečeno, položím si otázku, jestli daná zpráva patří mezi                
15 nejdůležitějších informací dne. A je jedno jestli tím, že se podobná věc ještě nikdy 
nestala, nebo se děje často, ale právě teď je něčím důležitá. Vnitřně si musím být jistý, 
že informace nezajímá jen mě, ale přinese něco divákovi. Informuje, poučí, překvapí.  
 
Jaké faktory následně ovlivňují řazení zpráv v relaci? 
Na jedné straně jejich důležitost a pak taky to, jaké je jejich téma. Samozřejmě není 
problém zařadit za sebe tři zprávy z politiky, všechny můžou být důležité, každá z jiné 
oblasti, a přesto divák u relace usne nebo přepne na jinou stanici. Při řazení je proto 
důležité myslet i na rozmanitost zpravodajství a vyvažovat. Rozdělit si zprávy,              
o kterých jsem rozhodnutý, že je zařadím do bodového scénáře podle důležitosti, témat, 
zpracování a pak je řadit. Někdy se podaří líp, někdy hůř. 
 
Jaká kritéria musí splňovat zpráva s regionálních charakterem, aby byla zařazena 
do hlavní zpravodajské relace? 
Musí být celorepublikově důležitá nebo taková, že si divák na druhém konci Česka 
řekne: „Jo, to se může stát i u nás, na to si musíme dát pozor, je to pro nás poučení, to 
jsem nevěděl.“ Pak je ještě jedna kategorie, a to jsou třeba záplavy, sucha, požáry. 
Můžou být kdekoli a většina lidí už s nimi má zkušenost. Taková nformace ze severu 
země je důležitá pro jih a naopak třeba taky proto, že v ní zazní možnosti pomoci, 
bankovní konta, výzvy. Jde sice jen o „regionální“ povodně, ale divák od ČT očekává, 
že dostane kompletní informace o dění v Česku.   
 
Co ovlivňuje vaše rozhodování při výběru tzv. otvíráku? Co taková zpráva musí 
splňovat? 
Musí být jedinečná - tématem i  zpracováním. Někdy je o takové zprávě jasno už 
dopoledne, někdy se ještě před vysíláním přesvědčuju, že právě ta, kterou jsem vybral, 
ty podmínky splňuje. A když se opravdu nikde nic neděje, vyberu nejjedinečnější z těch 
málo důležitých. I takové dny jsou.    
 
V jakém případě zařazujete do vysílání živý vstup redaktora? 
Když má událost nějaký vývoj. Je jasné, že reportáž do relace se musí zpracovávat, to 
trvá nějaký čas, a tak se v ní nemusí objevit všechno. Pak je potřeba, aby autor 
reportáže, nebo spolupracující kolega informace doplnil v živém vstupu. Další možností 
je, že se věc děje právě v době vysílání. Pak je zbytečné dělat reportáž a je lepší rovnou 
se na místo podívat prostřednictvím živého vstupu. A samozřejmě jsme televize, 
obrazová stránka hraje důležitou roli, a divák tak má možnost vidět umělce, politiky, 
lékaře, učitele a všechny ostatní profese v akci, nesestříhané, se všemi gesty, radostí       
i zlobou. Živý vstup je neopakovatelný a kouzelný. 
 
Jak jsou Události strukturovány? 
Velmi záleží na zprávách ze dne. Ideální je, když se něco děje ve všech oblastech,       
od veřejných věcí až po sportovní. Pak se skládá od nejdůležitějších k nejzajímavějším. 
Je třeba se ale vyhnout tomu riziku usnutí diváka. Proto i mezi TOP aktuality                 
a TOP důležitosti se vkládají zprávy z jiné oblasti, míň důležité, ale něčím zajímavé. 
Strukturu obsahovou je potřeba ještě znovu strukturovat formální stránkou.                 



Bakalářská práce  Porovnání domácího zpravodajství v hlavních  
 zpravodajských relacích České televize a TV Prima 

62 
 

Od klasických reportáží se studiem, přes krátké čtené zprávy s obrazovým podkresem 
až po aktuality, které přečte moderátor jen z papíru. Záleží na zkušenosti editora, citu    
a odsloužených relacích.  Někdy stačí, aby reportér neodevzdal práci včas, zůstane třeba 
v zácpě při návratu a veškerá promyšlená struktura se hroutí. I tomu sebezkušenějšímu.  
 
Mají zpravodajské příspěvky v Událostech omezenou stopáž, resp. existuje 
maximální stopáž zpravodajského příspěvku ve vaší relaci? 
Mají i nemají. Jsou témata, kdy se reportáž i s moderátorovým studiem pohybuje         
na úrovní tří minut. Když je věc opravdu převratná, máme dost obrázků i informací, tak 
proč ne. Jinak se ale snažím, aby se i důležité zprávy vešly zpracováním do dvou minut 
a ty jen zajímavé do minuty a půl. Rozhodně ale není nikde řečeno, že maximální stopáž 
je daná. 
 
A má přesně danou stopáž celá relace? Nebo se v jednotlivé dny mění? 
Obé je pravda. Má přesně stanovenou stopáž a mění se v jednotlivých dnech. Všední 
dny 35 minut, sobota 34 a neděle 30 a půl. Se vším všudy. Se znělkami, předěly, 
pozdravy i upoutávkami. Většinu dní je věcí, které bych chtěl zahrát, víc a během relace 
je potřeba podle času něco vyřadit. Hlavně v živých vstupech, i přes domluvu                 
s reportérem, nejde stoprocentně dodržet domluvený čas. Každých deset vteřin, o které 
je domluvená stopáž jednotlivých příspěvků delší, v celé relaci udělá dvě a půl minuty, 
a jeden kus tak musí ven.   
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Příloha č. 3: Rozhovor s Antonínem Zámyslickým, vedoucí denního vysílání (text) 

 
Co obecně ovlivňuje vaše rozhodování, zda zprávu do hlavní zpravodajské relace 
zařadit či nezařadit?  
Její aktuálnost a její zajímavost pro diváka. 
 
Jaké faktory následně ovlivňují řazení zpráv v relaci? 
Řazení je většinou podle důležitosti, relace však musí být pestrá a měla by mít od všeho 
něco, politika, zajímavost, ekonomika, kriminalita atd. Nejdůležitější jsou záběry, 
televize je o obrázcích. 
 
Vaše televize nedisponuje přímo regionálními studii. Pokud chcete získat do svého 
vysílání zprávu, která se stala mimo Prahu, jaký je další postup? Kde všude máte 
své spolupracovníky? 
To, že nemáme regionální studia jako další dvě celoplošné televize nás nikterak 
nediskvalifikuje. Po celé republice máme síť spolupracovníků, kteří jsou schopni nám 
kdykoli cokoli natočit. 
 
Jaká kritéria musí splňovat zpráva s regionálních charakterem, aby byla zařazena 
do hlavní zpravodajské relace? 
Musí být natolik zajímavá nebo s informačním přesahem tak, aby zajímala i lidi z jiných 
koutů republiky. 
 
Snažíte se jako první příspěvek relace, tedy jako tzv. otvírák, zařazovat zprávu, 
kterou nebudou mít jiné televize? Proč ano/ne? 
Ne, dbám spíše na to, aby byla splněna kritéria, která jsem popsal v předchozích 
bodech. 
 
Co ovlivňuje vaše rozhodování právě při výběru tzv. otvíráku? Co taková zpráva 
musí splňovat? 
Otvírákem může být jakákoli zpráva, pokud se však stane něco jako teroristický útok  
na USA, je o otvíráku samozřejmě rozhodnuto.  
 
Jak je zpravodajská relace vaší stanice strukturována? 
Snahou je, aby neměla úplně ortodoxně danou strukturu, aby se divák po čase nezačal 
nudit. Dbáme spíše na to, aby ten který den bylo ve zprávách to nejlepší, o čem si lidé 
budou ještě druhý den povídat. 
 
Mají Zprávy TV Prima přesně danou stopáž?  
Ano mají, je to ale pohyblivé kvůli tomu, jak dlouhá je reklama mezi hlavními zprávami 
a sportem. 
 
Dáváte přednost domácímu nebo zahraničnímu zpravodajství? 
V našem zpravodajství převažují příspěvky z domova, protože to, co se děje doma, lidi 
nejvíce trápí. To ale neznamená, že bychom zanedbávali zahraničí. Každý den máme 
dvě až tři reportáže, a pokud se toho v zahraničí stane z pohledu našeho diváka více 
zajímavého, může být příspěvků i více. 
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Víte (například z průzkumů) jací diváci vaši zpravodajskou relaci převážně sledují 
a pokud ano, vybíráte zprávy podle této cílové skupiny? 
Ano, průzkumy jsou v tomto poměrně přesné. V současné době se snažíme zaměřovat 
na mladého diváka, podobně jaký je trend celé naší televize. 
 
Mají zpravodajské příspěvky ve vaší relaci omezenou stopáž, resp. existuje 
maximální stopáž zpravodajského příspěvku ve vaší relaci? 
Ano mají, většinou jde i se studiem o minutu a půl, stopáž se ale dle potřeby může 
upravit (výjimkou nejsou ani reportáže 2:30, nebo naopak 1:00).  
 
V jakém případě zařazujete do vysílání živý vstup redaktora? 
V momentě, kdy se daná věc odehrává. V momentě, kdy se vysílají zprávy a druhý den 
by byla zastaralá, nebo je její sdělení mimořádně důležité.  
 
 
 
 
 
 


