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Anotace
Bakalá ská práce „Komparace zpravodajství eské televize a televize Nova o kauze
Ku im“ pojednává o výsledcích komparativní analýzy hlavních zpravodajských relací
obou televizí: Událostí T a Televizních novin. Analýza zkoumá nejprve postavení
kauzy ve zpravodajské agend obou po ad . Dále se zam uje na zkoumání pln ní
normativních žurnalistických kritérií a v p ípad

eské televize i na pln ní úlohy

televize ve ejné služby a Etického kodexu eské televize. Dalším okruhem zkoumání
je posouzení tendence obou redakcí k užívání narativních prvk , resp. ke zvýrazn ní
emocionální roviny událostí, o kterých referují. Nakonec posuzuje zp sob užívání
audiovizuálního jazyka s p ihlédnutím k jeho vizuální složce. Záv re né srovnání
porovnává spole né i odlišné prvky nalezené p i zkoumání jednotlivých okruh a
odpovídá na otázku, zda hlavní zpravodajská relace eské televize dokázala plnit
službu ve ejnoprávního média.

Annotation
Bachelor thesis „Comparision of News Coverage of Ku im Cause in Czech Television
and Nova TV“ deals with results of comparative research of two main news reports of
both televisions – Události T and Televizní noviny. For start, the research explores
the position of the cause in news agenda of both programs. Next it points at filling
normative standards of journalism and in the case of Czech television also at
performing its mission of public television and informing according to the ethics code
of Czech television. Another range of the research is exploring the trend of both
editorial staffs of using narrative codes, or emphasizing an emotional level of events.
At last the research confronts common and uncommon features found in exploring
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individual ranges and answers the question, whether the main news edition of Czech
television was able to follow the mission of public medium.
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1. ÚVOD
V moment vzniku této práce uplynulo od událostí v Ku imi týkajících se týrání
v rodin Mauerových už tém

dva roky. Agenda sou asných médií však stále na ony

události myslí. Patrné to bylo nap íklad v dubnu roku 2009, kdy Olomoucký vrchní
soud potvrdil n kolika aktér m této mediální kauzy jejich dosavadní tresty.

eská

média nenechala toto rozhodnutí bez povšimnutí a z jejich informování je patrné, že se
spoléhají na to, že publikum má ony události stále v pam ti. 1
Tento p edpoklad nepovažuji za bezd vodný. V lét roku 2007 si události
v Ku imi získaly pro sebe pozornost tém

veškerých médií a ješt

dnes by

pr m rnému konzumentovi televizního zpravodajství jist nebyly neznámé pojmy jako
„Ani ka“, „Barbora Škrlová“, „Hnutí grálu“ nebo „týraný Ond ej“. Jak ve své práci
ostatn

hodlám dokázat, nebyla „ku imská kauze“ jen mediální událostí, ale

fenoménem, který se do ur ité míry dotýkal celé spole nosti. Média, p edevším ta
bulvární, byla nicmén jedním z hlavních prost edk ší ení tohoto fenoménu.
Vzhledem k charakteru t chto událostí, které byly bezesporu typicky bulvárního
charakteru už pro silný prvek násilí, skandalizaci (již zajistily pikantní záb ry p ímo
z místa inu) a fantasti nost2, asto pozornost n kterých médií p ekvapovala. Zejména
pohybujeme-li se v evropském diskurzu, kde mají silnou tradici média ve ejné služby
se svými jasn danými žurnalistickými normami.
Vzhledem k tomu, jak dlouho se události v Ku imi a události na n p ímo
navazující vyvíjely a jak silná a vlivná byla sociální konstrukce3, na níž se v tomto
p ípad média siln podílela, bude zajímavé ohlédnout se zp t a zjistit, nakolik tato
kauza zahýbala se základy ve ejnoprávního sektoru. Ten, jak známo, by m l krom
1

nap .: Ku imská kauza bude mít patrn dohru u Nejvyššího soudu [online]. 2009 [cit. 2009-

05-15]. Dostupný z WWW: <http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kurimska-kauza-bude-mitpatrne-dohru-u-nejvyssiho-soudu/374758
2

LANGER, Jonh. Tabloid Television. Popular Journalism and the ‘Other News’. [s.l.] :

[s.n.], 1998. 200 s.
3

LUCKMANN, Thomas, BERGER, Peter L. Sociální konstrukce reality. [s.l.] : [s.n.], 2001.

216 s.
8

jiného sloužit jako filtr skute n relevantních informací a být tak zárukou dobré
informovanosti pro ob anskou spole nost moderní doby. Pochopiteln se už dnes
objevuje mnoho pochyb o tom, zda ve ejnoprávní média tuto roli zvládají a spor, který
se v oboru mediálních studií vede, zatím nevedl k uspokojivé odpov di. 4
Rozhodl jsem se postavit na jednu stranu zp sob, jakým o kauze referovalo
ve ejnoprávní médium – konkrétn

eská televize na svém prvním okruhu – a jak o ní

referovalo médium soukromé. Za soukromý sektor jsem zvolil televizi Nova coby
reprezentanta obecn vnímaného jako bulvárního.5
Domnívám se, že výsledek komparace mezi dv ma hlavními zpravodajskými
relacemi t chto dvou televizí by mohl významn p isp t do existující diskuse a p inést
p inejmenším empirická data, která se mohou stát podkladem pro další argumenty – a
už jedné i druhé strany.
Vzhledem k tomu, že hlavním cílem je posouzení informa ní kvality, zvolil
jsem metodu kvalitativního výzkumu. Domnívám se totiž, že kvantitativní metoda
s p edem ur enou hypotézou nem že dostate n posloužit výzkumu, který je do velké
míry založen na normativní bázi. Volba prom nných by zde byla zavád jícím krokem,
jehož výsledky by byly pochybné a t žko by p isp ly do zmi ované diskuse.
2. TEORETICKÝ VÝCHODISKA
2.1 Definice základních pojm
Na úvod bych cht l definovat základní pojmy, s kterými budu v analýze
pracovat. Jedním z klí ových výraz je „infotainment“, který sice patrn v analýze
nepadne p ímo, ale bude se zkoumáním infotainmentu soustavn zabývat. Dle definice
se jedná o bulvarizaci a snahu prosadit se na trhu zábavnou formou. Jakkoliv je tento
pojem považován v rámci mediálních studií za
4

áste n

problematický a

BARDOEL, Johannes, D’HAENENS, Leen. Reinventing public service broadcasting in

Europe. Media, Culture and Society. 2008, vol. 30, no. 3, s. 337-355.
5

HVÍŽ ALA, Karel. Moc a nemoc médií. [s.l.] : [s.n.], 2003. P t zvláštností eské mediální

krajiny, s. 173-174.
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zjednodušující, ozna uje obvykle následek komer ního tlaku trhu, který ústí ve snahu
získat a udržet si pozornost p íjemce se sklonem k obcházení vážných problém ve
prosp ch zlo in , sexu a skandál .6
Dalšími pojmy jsou objektivita a v cnost, které jsou si definicí velmi blízké a
jako takové je budu posuzovat i v analýze. Objektivitou míním „osvojení si pozice
odstupu a neutrality ve vztahu k p edm tu zpravodajství, absence stran ní, oddanost
p esnosti a dalším kritériím pravdivosti a absence skrytých motiv nebo služby t etí
stran “ (McQuail, 1999, st. 172). Tento specifický p ístup k procesu pozorování a
zpravování

se

stal

postupn

p evládajícím

ideálem

pi

vymezování

role

profesionálního noviná e. Objektivita též souvisí s relevancí zpráv, nebo média by
m la poskytovat vy erpávající zásobu a výb r t ch spole ensky nejd ležit jších zpráv
a podkladových informací v okolním sv t .
Naopak v cností rozumím takové vystavení zprávy, které nebude obsahovat
„hodnocení z pohledu noviná e, tedy výpov

o tom, zda hodnocený objekt má i

nemá požadované vlastnosti. Hodnocení je tedy vždy normativní, vždy implikuje, jak
by n co m lo být…i v p ípad , kdy hodnocené objekty jsou ozna ené vlastnostmi,
které jsou obecn pokládané za uznávané, žádoucí nebo nežádoucí…vyjad ují se též
pomocí adjektiv.“ 7 (Schulz, 2005, st. 53).
D ležitým klí ovým pojmem je také „audiovizuální jazyk“. Jde o výraz
obsahující výrazové a vyjad ovací prost edky, s nimiž pracuje redaktor televizního
zpravodajství. Metodicky se d lí na složku obrazovou a zvukovou. Jejich organizace a
kompozice do zpravodajské struktury vrcholí ve fázi st ihové montáže a celkové
skladby televizní zpravodajské relace. Základní jednotkou audiovizuálního jazyka je
záb r. 8
Do souvislosti je pot eba také uvést termín „headline“, resp. titulek. Ten u
televizních zpráv „akusticky nebo v kombinaci s vizuální složkou odd luje jednotlivé
6

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portal, 1999. 447 s

7

SCHULZ, Winfried. Informa ní kvalita a její m ení. In Analýza obsahu mediálních sd lení.

[s.l.] : [s.n.], 2005. s. 50-68.
8

LOKŠÍK, Martin. Televizní zpráva a televizní zpravodajství. In Zpravodajství v médiích.

[s.l.] : [s.n.], 2005. s. 156.
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zprávy, upozor uje, nazna uje obsah a p itahuje pozornost.“

9

P ehled zpráv, který

obvykle uvádí celou zpravodajskou relaci, je výb rem t ch událostí, které redakce
dané relace považuje za nejrelevantn jší.
2.2 Rozd lení ve ejnoprávních a komer ních médií v EU a R
Samotná existence ve ejnoprávních médií vychází z p edstavy o „ve ejném zájmu“
médií. Jedná se nej ast ji o elektronická média, která od po átku elila omezením ze
strany vysokých náklad

a technických p edpoklad . P itom „povaha ve ejných

o ekávání v oblasti vysílání je zna n rozdílná a sahá od pojetí minimálního nebo
dobrovolného až k podrobnému a povinnému.“
O ve ejnoprávních médiích hovo íme p edevším v evropském kontextu, a to
v zásad

od po átku 80. let, kdy byl narušen státní monopol díky rozší ení

technologických možností (satelitní a kabelové technologie). V jednotlivých zemích se
pak státní monopol omezil na existenci ve ejnoprávních médií. (McQuail, 1999)
A koliv debata o smyslu existence ve ejnoprávních médií existovala vždy,
v poslední dob nabírá mezi politiky v rámci Evropské unie na síle tržn orientovaný
p ístup k této debat . Jedním ze zdroj tohoto p ístupu je rozmach digitálního vysílání,
který dává politik m možnost nového partnerství s daleko v tším množstvím
soukromých vysílatel . Druhým takovým (a pom rn dlouho existujícím) zdrojem je
potom skute nost, že vlády sice mohou do jisté míry ovliv ovat strukturu
ve ejnoprávních institucí, ale nikoliv mediální obsahy. 10
Mluvíme-li o eském kontextu, musíme mít na pam ti, že stejn jako v ostatních
evropských zemích bývalého východního bloku se zde instituce ve ejnoprávních médií
zrodila až na po átku devadesátých let a to podle vzoru západních zemí.
Ve ejnoprávní média v eské republice jsou definována zákony. Konkrétn jde o
eskou televizi, eský rozhlas a eskou tiskovou kancelá .

9

OSVALDOVÁ, Barbora. Zpráva. In Zpravodajství v médiích. [s.l.] : [s.n.], 2005. s. 156.

10

BARDOEL, Johannes, D’HAENENS, Leen. Reinventing public service broadcasting in

Europe. Media, Culture and Society. 2008, vol. 30, no. 3, s. 337-355.
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Tato analýza se týká p edevším

eské televize, která vznikla v lednu 1992 na

základ zákona 483/1991 Sb. o eské televizi. Již v zákon je televize definována jako
„právnická osoba disponující vlastním majetkem, jehož základem je majetek
p evedený z eskoslovenské televize.“
eská televize má zárove ze zákona povinnost mimo jiné „poskytovat objektivní,
ov ené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytvá ení
názor .“ 11
Výše popsaný zákon krom toho také p edjímá p ijetí Kodexu eské televize, tedy
souboru vnit ních normativních p edpis , které by byly pro zam stnance

eské

televize závazné. Poslední verze tohoto kodexu byla p ijata Poslaneckou sn movnou
Parlamentu eské republiky 2. ervence 2003. V její preambuli je výslovn

e eno, že

„ eská televize si musí zakládat na otev enosti, nestrannosti a nezávislosti. Musí však
také dostát povinnosti stát vždy na stran lidské d stojnosti, základních lidských práv
a svobod a úcty k p írod a kulturnímu d dictví. Programy

eské televize ovládá

tvo ivost, tolerance a kritické myšlení.“ 12
Soukromí provozovatelé terestrického televizního vysílání jsou potom zákonem .
231/2001 Sb. definováni jako ti, „kte í toto vysílání provozuje na základ licence
ud lené podle tohoto zákona.“13 Licenci podle zákona ud luje Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání a její sou ástí nejsou žádná žurnalistická normativní kritéria jako
objektivita, v cnost nebo p esnost ve zpravodajství.
Televize Nova, kterou bude zkoumat tato analýza, vysílá na základ licence .
001/1993. Licence se vztahuje na majitele televize, spole nost CET 21. Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání na svém 5. zasedání, konaném ve dnech 10. 3. 2009 11. 3. 2009, tuto licenci p vodn platnou do roku 2017 prodloužila o dalších osm let.
Platí tedy do roku 2025, a to na základ takzvané diginovely. 14
11
12

zákon . 483/1991 Sb., o eské televizi
Kodex T [online]. 1996-2009 [cit. 2009-05-04]. Dostupný z WWW:

<http://www.ceskatelevize.cz/ct/kodex/index.php>.
13

zákon . 231/2001 Sb.,o provozování rozhlasového a televizního vysílání

14

zákon . 304/2007 Sb., kterým se m ní n které zákony v souvislosti s dokon ením

p echodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
12

3. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA
Pro komparaci zpravodajského p ístupu obou televizí ke Ku imské kauze jsem
se v analýze omezil pouze na hlavní zpravodajské relace obou televizí. Jakkoliv by
zkoumání celé zpravodajské agendy mohlo odhalit zajímavé souvislosti, prostor
bakalá ské práce neumožnil takto d kladný postup.
Jako metoda byla zvolena kvalitativní analýza. Její protipól, tedy kvantitativní
p ístup ke zkoumanému jevu, byl od po átku odmítnut pro sv j omezující charakter.
Volba prom nných by u kvantitativního výzkumu p íliš omezila pohled zkoumání a
n které d ležité jevy by mohly uniknout pozornosti. Bulvární rysy zkoumané kauzy
p ímo determinují užití analýzy kvalitativní. V analýze je nutné ohlížet se na
normativní žurnalistická pravidla, která lze jen velmi t žko m it jako prom nné.

15

Zb žné zkoumání jednotlivých vydání Televizních novin a Událostí ve
sledovaném období – tedy ve dnech od st edy 9. kv tna 2007 do 6. ervna stejného
roku – umož uje zúžit okruhy zkoumání na n kolik konkrétních a na prvních pohled
z etelných jev . Stejn tak je možné již v této fázi položit základní výzkumné otázky.
První okruh se týká samotného postavení p ísp vk týkajících se Ku imské
kauzy v jednotlivých relacích a v celkovém zpravodajském pojetí kauzy ve zmín ném
po adu. Zdá se na první pohled patrné, že jak v p ípad Událostí, tak v p ípad
Televizních noviny byly ve sledovaném období události v Ku imi nej ast ji
vyskytujícím se tématem, a to jak v rámci po tu p ísp vku, tak v rámci asové stopáže
jednotlivých p ísp vk .
Další okruh se bude týkat v cnosti a objektivity, s jakými redakto i a edito i
události zpracovali do jednotlivých p ísp vk . V cností rozumím zejména to, že
zpráva nebude obsahovat „hodnocení z pohledu noviná e, tedy výpov

o tom, zda

hodnocený objekt má i nemá požadované vlastnost“ (Schulz, 2005; 56. st.). Naopak
objektivitou rozumím „osvojení si pozice odstupu a neutrality ve vztahu k p edm tu

15

STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. [s.l.] : [s.n.],

1999. 198 s.
13

zpravodajství, absence stran ní, oddanost p esnosti a dalším kritériím pravdivosti a
absence skrytých motiv nebo služby t etí stran .“ (McQuail, 1999; 176. str.)
T etí okruh zkoumaných jev

je zkoumání d razu na vyjad ovací prvky

s emocionální konotací. D raz na podtržení emocionální roviny událostí, tedy na
informování o zp sobu, s jakým se jednotliví akté i událostí s nimi vyrovnávají, a to
tehdy, pokud tyto informace nejsou pro diváky relevantní, je podle Wembera typickým
jevem infotainmentu, k n muž televizní zpravodajství tíhne.
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V tomto okruhu se

zam ím p edevším na užití jazykových prost edk , tedy jen minimáln na obrazovou
složku jako takovou.
Nakonec budu zkoumat práv

užití obrazových a zvukových složek

v kombinaci s užitím jazykových prost edk . Zam ím se zde na audiovizuální prvky,
jako jsou frekvence st ihu, velikost záb r , charakteristika zabíraných objekt a budu
si p itom všímat práv kontextu, v jakém jsou tyto prost edky užívány. Již v p ípravné
fázi analýzy je jasné, že ob zpravodajské redakce do velké míry nadužívaly záb ry
zobrazující nahého Ond eje Coufala, které byly zachyceny elektronickou ch vi kou.
Zárove

velmi asto zobrazovaly matku Coufala – tedy Kláru Mauerovou – ve

zna ném emocionálním rozpoložení.
4. POPIS KU IMSKÉ KAUZY
Pod všeobecn vžitým slovním spojením „kauza Ku im“ nebo také „ku imská
kauza“ se skrývá p ípad týrání d tí v rodin Mauerových z léta roku 2007 a události
s tím spojené v následujících n kolika m sících.
Poprvé se zprávy o p ípadu objevily 10. kv tna. Soused rodiny Mauerových –
Eduard Trdý – pomocí své elektronické ch vi ky na hlídání d tí náhodou zachytil
signál z vedlejšího domu, který zachycoval nahého chlapce zam eného v komo e.
Policie

R na základ jeho udání na míst zasáhla. Výsledkem bylo zat ení Kláry

Mauerové, matky Jakuba a Ond eje Coufalových. Ti m li být stejn jako jejich
16
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domn lá sestra Anna Mauerová podle d kaz nalezených na míst (v etn záb r
z ch vi ky) svou matkou týráni.
Všechny t i d ti byly odvezeny do d tského domu sociální pé e Klokánek
v Brn . Údajn t ináctiletá Anna Mauerová však dva dny na to z Klokánku utíká a
následn

je vyhlášeno pátrání, které brzy získá celostátní rozm r. Matka Klára

Mauerová se mezitím policist m p iznává a uvádí, že jednala pod tlakem. Do médií
zárove

uniká výpov

Ond eje Coufala, když ji 13. kv tna zve ej uje server

ceskamedia.cz. P epis výpov di p sobí jímav , vzhledem k tomu, že v ní sedmiletý
chlapec hovo í o velmi drastických zp sobech týrání svojí matkou.
Média si – stejn

jako policie – za ínají postupn

všímat nesrovnalostí.

Nap íklad toho, že Anna nemohla z Klokánku utéct sama. Sociální pracovnice
z Klokánku navíc na kameru uvád jí, že se jim údajn t ináctiletá dívka zdála starší.
Média se b hem prvního týdne zcela zam ují na p íb h „Ani ky“, jak ji shodn
nazývají. Podle ve ejn dostupných informací m lo jít o nalezené dít , o které se Klára
Mauerová za ala starat po smrti svojí matky. M stský soud v Brn již v b eznu 2007
potvrdil Mauerové opatrovnictví a vlastn tak uznal identitu Anny Mauerové.
Na základ policejních test DNA se však ukazuje, že u m stského soudu byl
n kdo jiný, než dívka z Klokánku. Následné pátrání odhaluje, že šlo o dceru
brn nského herce Viktora Skály. To policii p ivádí na stopu sekty s názvem Hnutí
grálu, respektive pod její odšt penou odnož vedenou Josefem Škrlou. I p es p ísné
embargo policejních ú ad

p icházejí média na to, že Anna Mauerová nikdy

neexistovala a ve skute nosti šlo o Barboru Škrlovou – dvaat icetiletou dceru Josefa
Škrly.
Policisté sou asné do vazby zavírají sestru Kláry Mauerové – Kate inu. Krátce
na to vychází najevo, že Kate ina byla do p ípad zapletená mnohem více, než se
zdálo. Zastupovala totiž Škrlovou na Masarykov univerzit , kde byla p ihlášená
ke studiu. Zatímco podle dostupných výpov dí Klára Mauerová netušila, že za Annou
se skrývá dvaat icetiletá žena, Kate ina m la soustavn pracovat na falešné identit
Škrlové.
V souvislosti s t mito informacemi vyhlásila policie pátrání po Barbo e
Škrlové, která se 15. ervna spole n se svým otcem ohlásila na ú adech v dánské
15

Kodani a oznámila, že se do

eské republiky odmítá vrátit k výslechu. Na za átku

ledna 2008 byla poté nalezena v Norsku, kde se vydávala za chlapce „Adama“.
Následn

byla deportována do

eské republiky a 24. íjna odsouzena spole n

s dalšími 5 ú astníky kauzy (v etn Kláry a Kate iny Mauerových) na p t let odn tí
svobody. 17
5. ANALÝZA TELEVIZNÍCH NOVIN
5.1 Postavení „Ku imské kauzy“ ve zpravodajské agend Televizních novin
V rámci kódování tohoto okruhu jev jsem zvolil t i hlavní kategorie. Jako
první jsem si všímal, zda se p ísp vek týkající se Ku imské kauzy dostal do
„headlines“ dané zpravodajské relace. Již v metodologickém úvodu jsem uvedl, že
p ísp vky umíst né v headlines, p ípadn ty, které byly v tomto úvodu za azeny na
první místo, byly redakcí Televizních novin považovány za nejd ležit jší.
Jako druhou kategorii jsem zvolil po adí p ísp vku v rámci relace. íslo v této
kategorii ur uje, kde byl p esn p ísp vek v relaci editory umíst n. Tuto kategorii však
vnímám jako problematickou, nebo komer ní televize mají ve zvyku umis ovat
nejd ležit jší zprávy až do druhé ásti po adu, aby co nejdéle u obrazovek udržely
diváky. Podle Daniela Berkowitze usilují televizní gatekeep i (vztaženo na komer ní
televize) zejména o složení pestré mozaiky témat v rámci jedné zpravodajské relace a
že jejich výb r siln závisí na osobnosti toho, kdo zprávy vybírá. Považuji tedy tuto
kategorii ist za dopl kovou. 18
Jako t etí kategorii jsem zvolil stopáž, tedy délku jednotlivého zpravodajského
p ísp vku v jednotkách

asu.

as je v televizi v bec nejcenn jší komoditou a

domnívám se tedy, že to, jak dlouho se Televizní noviny kauze v novaly, ukazuje na
relevanci zprávy pro redakci.
17

Mladá fronta Dnes.
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Empirické ov ení dat dokázalo, že události v Ku imi se staly pro hlavní
zpravodajský po ad televize Nova zejména v prvních dnech zprávou s nejvyšší
možnou d ležitostí. V prvních ty ech dnech otevírala upoutávka (tedy „headline“) na
zprávu o Ku imi celý po ad. V následujících dnech kopírovalo umíst ní p ísp vk o
událostech týkajících se týrání Ond eje Coufala i zkoumání identity Barbory Škrlové
vývoj v oné kauze.

Tabulka .5.1.1 Postavení „Ku imské kauzy“ ve zpravodajské agend Televizních novin
Datum
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.

Po adí
Headlines p ísp vku
1.
14.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
6.
6.
2.
3.
2.
7.
3.
2.
3.
2.
2.

Stopáž
2:10
2:10
5:30
6:10
4:30
1:50
1:30
2:00
2:00
1:45
3:50
2:40
2:00

Datum
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.
28.5.
29.5.
30.5.
31.5.
1.6.
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.

Po adí
Headlines p ísp vku
2.
9.
2.
3.
1.
4.
3.
7.
2.
-

Stopáž
2:00
1:45
2:00
1:45
2:10
-

Zkoumání ostatních témat z agendy Televizních novin pomocí umíst ní v
„headlines“ potvrzuje teorii, že žádné jiné události nev novala redakce tolik
pozornosti. Pro up esn ní uvedu n kolik p ísp vk , jejichž spole enskou relevanci
jsem ozna il na stupni od jedné do p ti podle vlastního zkoumání samotných
p ísp vk v relaci. Tabulkou chci nazna it, mezi kterými tématy edito i vybírali p i
za azování Ku imské kauzy do „headlines“.
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Tabulka .5.1.2. Ostatní témata Televizních novin ve sledovaném období
Datu
m
11.5.
13.5.
14.5.
16.5.
23.5.
25.5.
4.6.

Popis padlinu
Rakušané blokovali kv li Temelínu 12 p echod na
hranicích
V Brn se našel ztracený kuf ík s materiály o kauze Krej í
Více odp rc radaru ve stran Zelených
Nicolas Sarkozy se stal francouzským prezidentem
Topolánkova vláda jednomysln schválila finan ní
reformu
Vláda bude žalovat evropskou komisi kv li emisním
povolenkám
v Praze probíhá demonstrace proti návšt v George
Bushe v esku

po ad relevanc
í
e
3
2
2
3

3
2
2
2

1

2

1

3

1

2

Jak již bylo uvedeno výše, další d ležitou sledovanou kategorií v analýze byla
asová stopáž jednotlivých p ísp vk . Po ad Televizní noviny trvá p ibližn 25 minut.
Tento as logicky vlivem technických a pracovních p edpoklad vykazuje zna né
odchylky v ádu maximáln

jedné minuty. Pr m rn

za azuje redakce do relace

p ibližn patnáct p ísp vk , jejichž obvyklá délka se tedy pohybuje mezi minutou a
p l a dv ma minutami. V tší as je v nován podle pozorování témat m z headlines.
P ehled v tabulce názorn

ukazuje, že „kauze Ku im“ bylo v Televizních

novinách asto v nováno mnohem více asu. P ísp vky o ní mají stopáž asto i
dvojnásobn

i dokonce trojnásobn delší než zmi ovaný pr m r. Nejv tší as byl

zaznamenán v prvních p ti dnech po odhalení týrání Ond eje Coufala jeho matkou.
Nap íklad v ned li 13. kv tna se Televizní noviny v novaly kauze celkem po 6 minut
a 10 vte in, tedy více než p tinu celkového asu relace. Podobn rozsáhlý asový úsek
byl kauze v nován i v sobotu 12. kv tna (5:30) a v pond lí 14. kv tna (4:30). Celkem
v prvních p ti dnech poskytly Televizní noviny Ku imské kauze 20 minut istého
asu.
Porovnáním obou tabulek spole n

s asovou sousledností vývoje událostí

v Ku imi m žeme získat p edstavu o tom, jaké faktory rozhodovaly o za azení t chto
p ísp vk do headlines a v bec o za azení do agendy Televizních novin. Zatímco
samotné odhalení týrání pomocí elektronické ch vi ky nedonutilo editory v novat
18

p ípadu více místa, stejn jako vzetí Kláry Mauerové do vazby následující den, zlom
nastal s út kem domn lé „Anny“ z d tského za ízení Klokánek a s vyhlášením
následného pátrání.
Zmi ovaný nejdelší p ísp vek v bec z 13. kv tna p edstavuje nejv tší zlom ve
vnímání kauzy a ve zp sobu jejího zpravodajského pokrytí. P ísp vek byl redakcí
nazván „Záhadná rodina trýznitelky“ a krom

zpravodajského shrnutí doposud

známých událostí, kterými je p ísp vek zahájen, se v nuje neznámé identit „tety
Kate iny“ – tedy Kate iny Mauerové, která se m la na týrání podílet. Na p ísp vek
plynule navazuje druhý zpravodajský materiál, který je spíše p e tením policejního
protokolu výpov di Ond eje Coufala. Za ob ma p ísp vky navíc následuje p ímý
p enos do Brna, kde se redaktor ptá vyšet ovatel , jak mohly záznamy výslechu
uniknout.
V následujících dnech se referování o „Ku imské kauze“ vrací do normálního
stavu, p ísp vky mají b žnou stopáž kolem dvou minut, vytrácejí se i z „headlines“.
Tam se objevují jen 18. kv tna, kdy policie prohledává v rámci pátrání po „Ani ce“
brn nské byty, v etn bytu Jakuba Pato ky. Vyšší pozornost, kterou redakce tento den
kauze v nuje, p ipisuji faktu, že se redaktor m poda ilo exkluzivn odhalit místo
prohlídky a na místo dorazili ješt p ed policií.
Za další p ed l ve vnímání kauzy redakcí Televizních novin jsem ozna il
p ísp vek z 21. kv tna nazvaný „Další záhada v pátrání po t ináctileté Ann “. Jak již
bylo uvedeno v p ehledu o událostech v Ku imi, ve stejný den vyšel v tišt né verzi
deníku Mladé fronty Dnes lánek o tom, že v za ízení Klokánek byla ve skute nosti
Barbora Škrlová. Fakt, že kauze se v tento den v novala redakce delší dobu – 3 minuty
a 50 vte in – je však nutné p ipsat druhé spole enské rovin celé kauzy. Ministerstvo
spravedlnosti totiž oznámilo plán na novelizaci zákona, podle kterého by se nem ly
zve ej ovat fotografie týraných ob tí.
Následují p ísp vky z 22., 23., 24., 26., 28. a 31. kv tna, které byly všechny
za azeny v headlines. Také tento fakt sv d í o závažnosti, kterou redakce „ku imské
kauze“ p ipisovala. Všechny se v nují zejména odhalení zapojení Kate iny Mauerové
a Barbory Škrlové do p ípadu, jejich stopáž však nep esahuje dv minuty, nebo jen
v minimální mí e.
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Posledním p ísp vek ze 4. kv tna, který nep ináší žádné ov ené informace, jen
údajné napojení Barbory Škrlové na sektu hnutí Grálu, již do headlines za azen nebyl.
Lze usuzovat, že jedním z faktor , které „kauzu Ku im“ v Televizních novinách
postupn upozadily, byla návšt va George W.Bushe v Praze 4. a 5. kv tna.

5.2 Posouzení informa ní kvality z hlediska v cnosti a objektivity

Analýza ukázala, že redakce Televizních novin si b hem práce na p ísp vcích o
„Ku imské kauze“ nedokázala udržet v cnost. P ísp vky obsahují etné hodnotící
soudy a p ívlastky s názorovou konotací. Z celkových devatenácti p ísp vk , které
Televizní noviny kauze v novali, jich bylo dvanáct shledáno jako problematických
z hlediska udržení profesionální v cnosti.
Nej ast ji šlo o ozna ení i p ezdívání jednotlivých aktér události r znými
metaforickými p ezdívkami. Ve v tšin p ípad se tak d lo v prvních p ti dnech od
odhalení týrání (10. Kv tna). Nejvíce patrné bylo ozna ování Kláry Mauerové jako
„trýznitelky“.
Nejmén byla v cnost udržována v prvním p ísp vku 10. kv tna. P ísp vek
s názvem „Ot esný p ípad týrání v Ku imi“ obsahoval následující slovní spojení:
-

„ot esný p ípad“

-

„tímto zr dným zp sobem“

-

„naprosto nepochopitelné je, že žena studovala sociální pedagogiku…“

-

„nikdo nedokáže pochopit, jak mohla žena, která by m la v budoucnu pracovat
s postiženými…“

Výše popsaná spojení nemusí být nutn nepravdivými výroky, obsahují však
redaktor v názor i hodnocení situace. Zejména hodnocení situace jako „ot esný
p ípad“ se opakovalo i v p ísp vcích v následujících dnech. Stejn tak hodnocení
záb r týraného Ond eje Coufala jako „hr zných“ i aktu týrání jako „zr dného“.
Za závažné odchýlení se od v cnosti m žeme ozna it také n které implikace,
které redakto i v rámci p ípad podnikají. Nap íklad v p ísp vku z 12. kv tna redaktor
výslovn

íká:
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„místo toho, aby se situace pomalu uklid ovala, je to p esn naopak.“

Zmín ný výrok obsahuje p edpoklad, že dva dny od za átku událostí by se již
nem ly objevovat nové informace. Stejn problematický je výrok v p ísp vku z 22.
kv tna (název „P ípad týrání se komplikuje“). P ísp vek informuje o dopisu Jakuba
Pato ky, v kterém tento rodinný p ítel Mauerových p iznává, že Anna Mauerová nikdy
neexistovala a že se ve skute nosti jedná o Barboru Škrlovou. Toto zjišt ní redaktor
kvituje slovy:
„t žko íct, zda se tomuto tvrzení dá v it.“

Podobnou odchylku od v cnosti odhalila analýza i v p ísp vku 31.5., kdy
redaktor íká:
„Asi málokoho p ekvapí, že se p ípad týrání malého Ond eje z Ku imi a záhady kolem identity
malé Ani ky dále zamotává.“

Naopak odlišné poznatky nabídla analýza ve zkoumání objektivity. Ve valné
v tšin

p ísp vk

bylo použito rozli ných zdroj , v etn

t ch spjatých p ímo

s obžalovanými. Postoj redakce Televizních novin sice nejde hodnotit jako zcela
nezaujatý, v kauze s natolik pr kaznými prvky o týrání d tí to však nelze ozna it za
stran ní redakce, ale za p evládající kulturní vzorce
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sdílené v eské spole nosti.

V p ísp vcích také nelze mluvit o presumpci neviny, ovšem i to je pochopitelné
vzhledem k charakteru p ípadu.
Z celkového po tu devatenácti p ísp vk v nujících se „Ku imské kauze“ jich
bylo za problematických z hlediska objektivity ozna eno dev t. Hlavní odklony od
objektivity byly zaznamenány hlavn

v astém užívání spojení „podle našich

informací“ nebo „podle dob e informovaného zdroje“, tedy ozna ení p vodu
informace bez jasného uvedení zdroje.
Naopak za nejzávažn jší ozna uji p ísp vek ze 17. kv tna („Policisté stále
pátrají po Ani ce“) v n mž redaktorka oslovila senzibila Bohumila Dvo á ka. Jeho
výpov

p edchází záb r jeho samotného ve chvíli maximálního soust ed ní nad

fotografií „Ani ky“, zatímco si sám pro sebe šeptá nesrozumitelné v ty. V samotné
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výpov di poté vyslovuje názor, že „Ani ka“ by se m la nacházet ve tvercové chat
s p dním prostorem a s výhledem na t i kopce. Policie ji podle n j najde do t í dn
velmi vysílenou. Tuto informaci nelze z žádného hlediska posuzovat za relevantní a
docela ur it nejde o objektivní zdroj.
Podobn závažné p ekro ení kritéria objektivity bylo zaznamenáno ve chvíli,
kdy se redakto i Televizních novin stali spolutv rci událostí, o kterých referovali.
V p ísp vku z 18. kv tna („Brno: prohlídky byt kv li Ani ce“) se referuje o prohlídce
bytu Jakuba Pato ky následujícím zp sobem. Ze samotného textu je patrné, že
p ítomnost noviná

ovlivnila pr b h událostí:

„P ed dv ma hodinami skon ila šestnáctá domovní prohlídka, která však p ipomínala spíše
frašku. Policisté m li pravd podobn namí eno do bytu paní Pato kové, sestry bývalého p edsedy
zelených. Noviná i je však p edstihli. Celá akce tak skon ila d íve, než mohla za ít a kriminalisté se
do domu v bec nedostali. Na Jakuba Pato ku m li p itom polí eno už od v erejšího ve era. Policisté
hlídali p ed jeho domem celou noc, na jejich zvon ní však nikdo neodpovídal. Teprve ráno se na
základ soudního povolení rozhodli byt otev ít.“

V tšina p ísp vk byla však zpracována objektivn a s relativn velkým po tem
informa ních zdroj , v etn zapojení obecné roviny problému. V mnoha p ísp vcích
tak lze nalézt výpov

ministra práce a sociálních v cí Petra Ne ase nebo ministryn

školství Dany Kuchtové, stejn jako dalších osob odpov dných za politiku státu v i
týraným d tem.

5.3 D raz na emocionalitu a využívání narativních prvk

P ístup redakce Televizních novin dával p ednost v zam ení se na emocionální
rovinu událostí, tedy na zp sob, jakým se s nimi vyrovnávali její akté i. Vysv tluji si
to krom jiného silným charakterem seriality v charakteru vývoje celé kauzy, tak jak ji
popisuje Bell20. Ku imská kauza je skute n charakteristická velkým po tem aktér a
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dlouhodobým, i p ímo pokra ujícím d jem. Stejn tak jako v televizním seriálu se
proto vyprav

(v tomto p ípad zpravodajská redakce) zam uje na vypráv ní emocí.

Samotný fakt, že redakto i Televizních novin se rozhodli akcentovat tyto prvky,
i je p ímo do interpretace událostí vnášet, nelze vnímat negativn ve sv tle zjišt ní
Machilla, Köhlera a Waldhausera, jejichž výzkum dokázal, že užití narativních
prost edk

zvyšuje pravd podobnost p ijetí sd lení respondentem21. Vzhledem

k normativnímu pohledu na zpravodajství však je pot eba negativn vnímat ty p ípady,
kdy narativní zp sob pohledu na události informace zdeformoval i zkreslil.
N které narativní prvky provázejí celé sledované období. Nap íklad ozna ování
aktér událostí familierními jmény. Zde se op t vracíme k zmi ované serialit . Ond ej
Coufal byl tak nej ast ji nazýván „Ondrou“, ve v tšin

p ípad

s p ívlastkem

„týraný“. Fiktivní hledaná osoba – Anna Mauerová – byla zase v naprosté v tšin
p ísp vk ozna ována jako „t ináctiletá Ani ka“. Sestra Kláry Mauerové Kate ina,
která, jak se pozd ji ukázalo, byla v p ípadu týrání siln

zapletena, byla zase

p ezdívána jako „teta Kate ina“ – podle p episu výslechu Ond eje Coufala, který se
13. kv tna objevil na webu ceskamedia.cz.
D raz na narativní pojetí událostí je nejvýrazn jší hned v prvním p ísp vku
z 10. kv tna („Ot esný p ípad týrání v Ku imi“). Z n ho uvádím slova, kterými
redaktor p ísp vek uvádí:
„Policejní fotografie, komora pod schody a bez oken, plocha asi dva metry tvere ní. D sivý
význam dá t mto fotkám až skute nost, že práv tady strávil osmiletý Ondra nejhorší chvíle svého
života, na betonu, nahý a svázaný do kozelce. Vlastní matka mu ruce a nohy spoutala lepicí páskou.
Takto ho po n kolik m síc nechávala za trest ležet. Chlapec jedl pouze zbytky jídla ze zem a svou
pot ebu mohl vykonávat jen do kbelíku nebo na zem.“

Podobný p íklad je možné uvést i za p ísp vek z 12. kv tna („Chlapec
v nemocnici, dívka uprchla z Klokánku“):

21

MACHILL, Marcel, KÖHLER, Sebastian, WALDHAUSER, Markus. The Use of Narrative

Structures in Television News. European Journal of Communication. 2007, vol. 22, no. 2, s.
185-205.
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„Pro malého Ondru to ješt v era vypadalo jako š astný konec jednoho zlého snu. Se svým
bratrem i nevlastní sestrou byli p evezeni do brn nského Klokánku a podle našich informací je tam
navštívil i otec. No ní kontrola však zjistila, že t ináctiletá Ani ka zmizela“

Významný rys narativního pojetí zpráv m žeme nalézt také v p ísp vku z 21.
kv tna s názvem „Jména a snímky d tských ob tí by se nem ly dál zve ej ovat“. Jak
už nazna uje jméno p ísp vku, nejde o zprávu p ímo se týkající Ku imské kauzy, je
s ní jen voln spjata. Ministerstvo spravedlnosti eské republiky zve ejnilo plán, podle
n hož by m lo být trestné zve ejn ní jmen a fotografií d tských ob tí týrání. O to více
p ekvapí dramatický spád, s jakým jsou informace p edkládány:
„Ot esná výpov

osmiletého Ondry a záb ry, které už každý z nás d v rn zná“

Následuje tení p episu výpov di, kterou zve ejnil server cekamedia.cz. Tu te
d tský chlapecký hlas, který je dokonce pro zvýšení efektu podbarven dramatickou,
tém

hororovou hudbou.
K narativním postup m se celkem logicky uchylovali redakto i také

v pozd jším stádiu sledovaného období, kdy souvislostí i informací p ibývalo.
Nej ast ji užívali metody shrnutí, jako v p ísp vku z 31. kv tna („Další informace
v p ípadu týraného Ond eje“):
„Všechno za alo asi p ed m sícem nalezením sedmiletého Ond eje svázaného v komo e, kam
ho zav ela jeho matka Klára Mauerová. Dnes už má celý p ípad p es deset hlavních aktér , v podstat
je ale stále mén jasn jší, kdo je kdo.“

5.4 Užití audiovizuálních výrazových prost edk
Jako první charakteristický rys užívání audiovizuálního jazyka ve sledovaném
období na p ípadu „Ku imské kauzy“ bylo velmi asté, snad až p íliš asté za azování
omezeného po tu záb r . Jedná se zejména o záb ry Ond eje Coufala zachycené
d tskou ch vi kou. Coufal je na nich zobrazen nahý, zav ený v komo e, navíc
zachycen p ímo b hem toho, kdy ho jeho matka Klára Mauerová nutí jíst potravu
sebranou ze zem . Záb ry jsou nato ené v takzvaném no ním módu, tedy ve tmavých
24

zelených barvách, což samo o sob zvyšuje jejich dramatický efekt. Záb ry nebyly
logicky zachyceny kameramany televize Nova, ale sousedem Mauerových Eduardem
Trdým, který se na vysílání ch vi ky napojil omylem (viz popis kauzy). Je nicmén
zarážející, že si záb ry nahrál na sv j DVD p ehráva a posléze je nabídl televizi.
P i emž není ani obvyklým jevem, že hlavní zpravodajská relace za adí amatérské
záb ry nevalné kvality. Pro ukázku uvádím n kolik fotografii z popsaných záb r :

obrázek . 5.4.1 a 5.4.2 Záb ry Ond eje Coufala po ízené elektronickou ch vi kou

Na horním obrázku je jasn vid t Trdého televize, na kterou byl záb r zachycen
ješt první den kauzy, tedy 10. kv tna. Na spodním obrázku je z eteln vid t Coufal v
obli ej, který je však zakryt digitálním rozmazáním, z ejm
normou. 22

22

zákon . 40/1964 Sb., ob anský zákoník, §11
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v souladu s právní

Tyto záb ry byly užívány po celou dobu sledovaného období a ve zp sobu
jejich za azení do zpravodajství m žeme jednoduchou implikací p ijít na funkce, které
v daných p ísp vcích mají. Nej ast ji se záb ry objevují ve spojitosti s následujícími
významy:
-

„malý Ondra“

-

„p ípad týrání“

-

„trýznitelka“

Tyto skandalizující záb ry byly asto užívány i n kolikrát b hem jednoho
p ísp vku. Jen b hem prvních p ti dn zaznamenala analýza osmkrát užití t chto
záb r , které pravd podobn vznikly všechny v jeden den, a to sice 10. kv tna.
Celkov za sledované období bylo zaznamenáno 13 p ípad užití t chto záb r .
Dalším opakujícím se prvkem, který redakce hojn využívala, bylo zobrazování
Kláry Maurová na záb ru z prvního dne. Mauerová je zde erstv p ivezena do vazby
a eká na lavici u okresního soudu v Brn . Je p itom z etelné její emocionální
rozpoložení – po tvá i jí stékají slzy a její hlas je siln rozechv lý:

Obrázek . 5. 4. 3. Záb r Kláry Mauerové ve vazební síni

Tento záb r byl v prvních p ti dnech použit p tkrát, ve zbylé ásti sledovaného
období už ho redakto i p íliš asto nepoužívali – objevuje se jen t ikrát. Vysv tlení
nacházím ve skute nosti, že následující události osobu Kláry Mauerové upoza ují a
staví jí do role, která není tak jasn

itelná. Mnohem ast ji se p ísp vky zam ovali

na osobu údajné „Anny“.
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Její osobnost redakto i od za átku do konce ozna ovali za „op edenou
záhadami“, ímž ozna ovali skute nost, že o ní nebylo možné získat žádné informace
a její identitu provázelo n kolik nesrovnalostí. Zpo átku jsou znatelné tendence se
informování o ní vyhýbat. Nap íklad v p ísp vku z 10. kv tna, kde se krom

o

Ond ejovi a jeho bratru Coufalovi mluví ješt o „t ináctileté dívce, jejíž stav je údajn
ze všeho nejhorší.“ Stejná situace se opakuje i v p ísp vku následující den.
Zm na p ichází 12. kv tna, kdy Anna (Barbora Škrlová) utíká z brn nského
Klokánku a redakto i jsou postaveni p ed povinnost o tom referovat. Vzhledem
k tomu, že k Ann (Škrlové) není možné získat obrazový materiál, nahrazovali jej
edito i a redakto i rodinnou fotografií, kterou z ejm poskytla rodina Mauerových.

Obrázek . 5. 4. 4. Údajná fotografie Anny Mauerové

Zp sob zobrazování „Anny“ se m ní 21. kv tna v p ísp vku nazvaném „Další
záhada v pátrání po t ináctileté Ani ce“. Redaktor v tomto p ísp vku získal reakci
údajné kamarádky Barbary Škrlové, která je nato ena zády ke kame e. Kamarádka
potvrzuje, že Annu hrála Škrlová. V té souvislosti se objevují fotografie Škrlové, které
op t nahrazují existující záb ry. Fotografie se po zbytek sledovaného období objevují
jako nástroj reprezentace Škrlové, jsou však st ídány s fotografií údajné Anny a
vyjad ují tak kontrast v prom n vnímání její identity. Pro up esn ní uvádím také
jednu z fotografií Škrlové, která byla použita:
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Obrázek . 5. 4. 5. Fotografie Barbory Škrlové

Vrátíme-li se ješt na za átek sledovaného období, zaznamenala analýza ješt
n kolik signifikantních prvk v obrazové složce zpravodajství, které se v referování o
kauze opakují. P edn informování o d tském centru Klokánek je vždy doprovázeno
záb rem, který za íná celkem (pohled na celou budovu brn nského sociálního
za ízení) a pomocí transfokátoru je p iblížen až do polodetailu. Ten obvykle kon í na
nápisu „Klokánek“.
Identickým zp sobem je vyobrazován d m rodiny Mauerových v Ku imi. Zde
je zarážející detailní záb r na adresu domu, v kterém Mauerovi žili. Ve m st , které
nemá ani dva tisíce obyvatel, je potom pom rn jednoduché daný d m vystopovat.
Jakkoliv z ejm jeho zobrazování není proti žádné právní norm , naráží na sekundární
viktimizaci celé rodiny a je p inejmenším neetické.23

23

Etický kodex noviná e [online]. 2008 [cit. 2009-05-08]. Dostupný z WWW:

<http://syndikatnovinaru.cz/index.php?web=1&main=5 =36&main_tit=Etika&sub_tit=Eticky_kodex>
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Obrázek . 5. 4. 6. Záb r na d m Mauerových v Ku imi

V ase mezi 12. a 21. kv tnem je hlavním tématem reportáží pátrání po Ann a
tomu také odpovídá záb rová skladba. Krom výše zmín ných záb r

p evládají

zejména obrazové materiály zachycující policisty p i pátrání. Valná v tšina z nich však
pochází hned z prvního dne pátrání, tedy z 12. kv tna. Stá í t chto záb r p itom není
nikde ozna eno a divák tak nabere dojmu, že jsou aktuální (v tomto p ípad to nemá
žádný vliv na p edávané sd lení – pátrání totiž stále probíhá).
Celkov

v obrazové složce nej ast ji p evládá polodetail, kterého je hojn

využíváno p edevším p i zobrazování osob. Celky jsou užívány p i prezentaci budov
(Klokánek, d m Mauerových, policejní stanice), naopak detaily p i zabírání menších
objekt (dopis Anny, soudní posudek Anny, p epis výpov di Ond eje Coufala).
Hojn je užíváno transfokátoru, který nej ast ji p echází z celku do polodetailu.
Transfokátor byl asto užíván sou asn s pohybem kamery kolem své vertikální osy.
Obojí – a už transfokátor sám o sob , i sou asn s oto ením kamery – má za
výsledek zvýšení dynami nosti ve vnímání zpravodajství. Nabízí se zde však otázka,
zda se tím sou asn nedeformuje obraz reality. Také estetické vnímání (jakkoliv je u
zpravodajství z normativního hlediska marginální) je u transfokovaných záb r
p inejmenším pochybné.
Stejné otázky vyvstávají také u st ihové skladby, respektive u její rychlosti.
Pr m rná délka záb ru iní odhadem (rozsah analýzy bohužel neumožnil p esné
m ení krom jiného z asových d vod ) mén než dv vte iny. Záb ry sou za sebe
azeny logicky a zpravidla je dodržována zásada záb rové triády (Lokšík 2005).
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P esv d ivou odpov

na výše p ednesené otázky by však musel p inést úpln jiný

druh výzkumu.
6. ANALÝZA UDÁLOSTÍ T
6.1 Postavení „Ku imské kauzy“ ve zpravodajské agend Událostí
Pro co nejmenší zkreslení p i následné komparaci jsem zachoval kódování
z analýzy Televizních novin. Budu tedy op t sledovat t i kategorie, a to sice
p ítomnost i nep ítomnost upoutávky na p ísp vek v „headlines“ a jeho pozici v
„headlines“.
Jako druhou kategorii ponechávám umíst ní p ísp vku v rámci celé
zpravodajské relace. Také u této analýzy je pot eba p ipomenout, že tato kategorie je
spíše dopl ková a že nemá p íliš ur ující charakter. Na druhou stranu televize ve ejné
služby málokdy p ísp vky s nejvyšší d ležitostí za azuje do poloviny relace, jak to má
ve zvyku televize Nova, ale asto nejd ležit jšími událostmi relaci za íná. P esto lze
na toto téma st ží nalézt p esv d ivý výzkum a je nutné odkázat se na zkušenosti.
Záv rem se op t zam ím na stopáž, tedy délku jednotlivého zpravodajského
p ísp vku v jednotkách asu.
Tabulka .6.1.1 Postavení „Ku imské kauzy“ ve zpravodajské agend Událostí
Datum
10.5.
11.5.
12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.
20.5.
21.5.
22.5.

Po adí
Headlines p ísp vku
3.
2.
2.
1.
1.
9.
1.
1.
2.
15.
9.
4.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

Stopáž
2:10
2:20
2:00
2:30
6:50
3:40
2:35
1:40
2:00
2:25
2:00
2:30

30

Datum
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.
28.5.
29.5.
30.5.
31.5.
1.6.
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.

Po adí
Headlines p ísp vku
8.
3.
8.
4.
2.
4.
5.
5.
-

Stopáž
2:00
0:10
2:00
1:45
2:00
0:20
0:20
-

23.5.

2.

2.

2:25

6.6.

-

-

-

Výše popsaná data ukazují, že pro redakci Událostí byly p ísp vky týkající se
p ípadu týrání Ku imi skute n prioritou a to zejména v první polovin sledovaného
období. Do headlines se dostala celkem v devíti p ípadech, op t zejména v prvních
trnácti dnech. V tšinou zde však p ísp vek byl na druhé pozici. Až na dv výjimky
ho tedy edito i nepovažovali za nejd ležit jší zprávu dne. I zde však platí, že žádné
jiné téma se ve sledovaném období nedostalo do headlines v tolika p ípadech. Pro
úplnost uvedu i nyní n které nejd ležit jší p ísp vky z headlines, týkající se jiných
událostí.
Tabulka .6.1.2. Ostatní témata Událostí ve sledovaném období
Datu
m
11.5.
12.5.
15.5.
18.5.
21.5.
23.5.
4.6.

po ad relevanc
Popis padlinu
í
e
Gordon Brown se bude ucházet o pozici britského
premiéra
3.
2
léka i nemají dost specializovaných pracoviš na lé bu
mrtvice
3.
3
volání z ciziny v EU by m lo být levn jší
1.
4
ztráta dokument o Krej í ovi vyústila v odvolání státního
zástupce
1.
3
na p íslušníky komunistické kontrarozv dky se nevztahují
lustrace
1.
2
vláda schválila reformu ve ejných financí
1.
2
do Prahy p ilétá americký prezident George Bush
1.
2

Po ad Události trval ve sledovaném období p ibližn 35 minut, p i emž tato
délka v jednotlivých dnech vykazuje odchylky okolo jedné minuty. Za po adem
následovaly Události v regionu. Samotné Události zabývající se informacemi
celostátního významu však trvají jen zmi ovaných 35 minut, v kterých redakce
odvysílá p ibližn 25 p ísp vk . Pr m rná délka jednoho z nich se pohybuje mezi
minutou a dv ma minutami (první, nejd ležit jší p ísp vky jsou logicky delší).
Jak názorn

ukazují data v tabulce, valná v tšina p ísp vk

týkajících se

„Ku imské kauzy“ nep esáhla pr m rnou délku, nebo ji jen mírn p ekro ila. Nejv tší
asová stopáž byla zaznamenána u dvou p ísp vk a to sice ze 14. kv tna („Pátrání po
Ann pokra uje“) a následný den, tedy 15. kv tna („Pátrání po t ináctileté Ann
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z Ku imi sílí“). V prvním p ípad bylo kauze v nováno 6 minut a 50 vte in, zatímco
v druhém 3 minuty a 40 vte in.
Zvláštní je, že nejvíce asu v novali redakto i kauze ve dnech, kdy se neobjevili
prakticky žádné nové informace, nepovažujeme-li za vývoj událostí skute nost, že 14.
kv tna zve ejnil server ceskamedia.cz p epis výpov di Ond eje Coufala (který je
v p ísp vku z onoho dne také hojn využit). Ani samotné p ísp vky nep ináší p íliš
mnoho objevných informací – v uvedených dnech probíhá policejní pátrání po
„Ann “. Naopak kolem 20. kv tna, kdy se pomalu za íná vyjas ovat, že Anna nikdy
neexistovala a její skute ná identita je Barbora Škrlová, v nují Události kauze mén
asu (zpravidla kolem dvou minut). Ke konci sledovaného období potom „ku imskou
kauzu“ z agendy vytla í jiné události, zejména dlouho p ipravovaná návšt va
amerického prezidenta George Bushe a události týkající se uprchlého podnikatele
obvin ného z da ových podvod , Radovana Krej í e.
6.2 Posouzení informa ní kvality z hlediska v cnosti a objektivity
Analýza ukázala, že redakce Událostí si ve v tšin p ípad dokázala udržet
profesionální v cnost. Výjimkou je n kolik drobných p ípad , kdy byla tato profesní
norma porušena. Za sledované období bylo zaznamenáno celkem šest p ísp vk ,
v nichž nebylo dodržováno kritérium v cnosti. Obvykle však nešlo o závažné
p ekro ení.
Nej ast ji bylo zaznamenáno ozna ování jednotlivých aktér

výrazy, které

obsahují hodnotící konotaci.24 Tyto výrazy se pak obvykle opakovali i v následujících
dnech a byli v souvislosti s daným aktérem užívány opakovan . Mám na mysli
zejména ozna ování Kláry Mauerové jako „trýznitelky“, což je stejný jev jako u
Televizních novin. Podobn hned v p ísp vku z 10. kv tna („Osmiletý chlapec byl
týrán vlastní matkou“) prohlásila redaktorka, že Ond ej Coufal byl vlastní matkou
týrán za „malicherné d tské zlobení“. Nejen, že to redaktorka pochopiteln nemohla
v d t, slovní spojení navíc obsahuje subjektivní posouzení.
Mezi další porušení v cnosti, které byly zaznamenány, pat í nap íklad tyto:
24

BARTHES, Roland. Mytologie. [s.l.] : [s.n.], 2004. 172 s.
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„Mimo ádn krut týrala svého osmiletého syna a te lituje“ (11. kv tna)
„P ípad, který v minulých dnech ot ásl eskem.“ (12. kv tna)
„Složité policejní manévry kv li út ku t ináctileté dívky z Klokánku byly zbyte né.“ (28.
kv tna)

Op t zde platí, že tato slovní spojení nemusí být nepravdivými výroky. Obsahují
však redaktor v názor a hodnocení situace i postoj jednotlivých aktér . Je však
d ležité znovu p ipomenout, že ve v tšin p ípad si redakto i v cnost dokázali p i
práci udržet.
Zarážející poznatky však analýza objevila z hlediska posouzení objektivity
jednotlivých p ísp vk . V tšina zpráv popisuje informace z více zdroj a nabízí i
pohled do obecné roviny problému, nap íklad o stavu týrání d tí v esku, problém
však byl zaznamenán v subjektivním zp sobu referování o událostech ze strany
redaktor . Nejde zde jen o hodnotící soudy, jako ve výše popsaném zkoumání kritéria
v cnosti, nýbrž o kompletní odd lení subjektivity redaktora od p ípravy zprávy25.
Hovo ím zejména o implikacích, které auto i p ísp vk

asto nabízejí. Jde o

odhady dalšího vývoje událostí, které by byly vhodné v publicistickém po adu, nikoliv
ve zpravodajství. P elomovým je zde p ísp vek ze 14. kv tna („Pátrání po Ann
z rodiny týraného chlapce pokra uje“), který také obsahuje p episy výpov di Ond eje
Coufala ze serveru ceskamedia.cz. P ísp vek krom jiného obsahuje tyto výroky:
„Brn nští policisté te p esto tvrdí: malou Ani ku najdeme, opat ení jsou dostate ná.“
-

v ta implikuje, že opat ení dostate ná nejsou

„Pro te policisté p sobí zdánliv klidn , když je dít už t etí den nezv stné? Žije malá
Ani ka? Mají vyšet ovatelé informace o tom, že dívku po út ku ukrývá n kdo z rodiny? Nic z toho
necht jí komentovat. P esto jsou si svým úsp chem jisti.“

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. [s.l.] : [s.n.], 2006. 191 s.
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-

v ta díky ástici „p esto“ implikuje, že když policisté necht jí n co komentovat, za
normálních okolností si nejsou jisti úsp chem

P ísp vek navíc obsahuje výpov

sestry Kláry Mauerové – Gabriely. Ta

obvi uje vychovatelky z Klokánku z toho, že nerespektovaly varovaní její a ostatních
p íbuzných, že Anna ute e. Protistran – v tomto p ípad vychovatelkám – však není
dán prostor k reakci.
Podobné p ekro ení kritérií zpravodajské objektivity bylo zaznamenáno
v p ísp vku ze 17. kv tna („Nov sestavený tým, který hledá Annu“). Ten obsahoval
následující výrok z úst redaktora:
„Nebudeme se vyjad ovat, nic ne ekneme, no comment. Šestý den kauzy už s noviná i nemluví
tém

nikdo. P itom vyšet ovacích verzí a spekulací o tom, že se v p ípad týrání osmiletého Ond eje a

t ináctileté Anny mohlo jednat o organizovaný zlo in, je ím dál víc.“
-

v ta díky ástici „p itom“ p edpokládá, že policisté mají povinnost médiím vyvracet jejich
vlastní spekulace.

Dále byl za problematický ozna en p ísp vek z 24. kv tna („Kate ina Mauerová
je za m ížemi“), který shrnuje p íb h Mauerové poté, co byla vzata do vazby.
V p ísp vku jsou však ozna eny jen dva zdroje informací a to navíc nep íliš relevantní.
Jedna z nich je krátká výpov

mluv í policie (jde o dv v ty), druhý je ministr Petr

Ne as, který se vyjad uje ke kauze z pohledu sociálního systému

eské republiky

(op t dv v ty). Jinak je p ísp vek založen na asynchronu redaktorky. Jde o postup
vhodný do publicistického po adu, ale nikoliv do zpravodajství ve ejnoprávního
média.
6.3 D raz na emocionalitu a využívání narativních prost edk
Zpravodajská redakce
opakovan

eské televize v referování o událostech v Ku imi

akcentovala emotivní motivy t chto událostí.

asto p itom užívala

narativních prvk , i když v této fázi analýzy je jasné, že zdaleka ne v takové mí e jako
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redakce Televizních novin. I v tomto p ípad je však t eba poukázat na charakter
událostí v Ku imi. Jak už jsem upozornil v kapitole 5.3, vykazovaly tyto události
prvky seriality, p edevším díky opakujícím se aktér m a dlouhodob se vyvíjejícímu
d ji.
Také redakce Událostí se rozhodla ozna ovat aktéry „Ku imské kauzy“
familiérními jmény a p ezdívkami, které byly asto spojené se stejnými p ívlastky.
Toto ozna ování v pr b hu kauzy postupn p ešlo v p ijatý stereotyp (který mimo jiné
koreluje s ozna ováním v jiných médiích, krom TV Nova také s tišt nými médii). O
Ond eji Coufalovi tak p ísp vky hovo í nej ast ji jako o „týraném Ondrovi“, Anna
Mauerová je nazývána „malou Ani kou“ i „t ináctiletou Ani kou“, z familiérního
výrazu však redakto i asto plynule p echázejí do neutrálního „Anna“. I redakto i
eské televize p ezdívají Kate inu Mauerovou „teta Kate ina“.
Analýza také

asto zaznamenala ze strany redaktor

snahu o zvýšení

dramati nosti za pomoci stylistických prost edk . V popisu událostí tak asto dochází
k vypoušt ní sloves nebo k tvorb v t v p ítomném ase. D je se tak p ekvapiv i
v t ch p ísp vcích, které nereferují o p íliš aktuálních událostech, ale spíše shrnují
dosavadní pr b h celé kauzy.
Jako vhodný p íklad užívání narativních postup

poslouží p epis prvního

p ísp vku, tedy z 10. kv tna („Osmiletý chlapec byl týrán vlastní matkou“):
„Svázaný, nahatý, zav ený dlouhé hodiny v komo e bez oken a záchodu. Tak žil v posledních
m sících osmiletý hoch z Ku imi nedaleko Brna. Malý Ond ej leží nahý na betonové podlaze, izolepou
je svázaný do kozelce a jídlo musí jíst ze zem . Sledujete autentické záb ry z domácí kamery, kterou do
kom rky pod schody o velikosti dvakrát jeden metr dala trýznitelka osmiletého chlapce. Nutí ho jíst,
ve na n j nadávky. Ond ej m že na záchod jen do p istaveného kbelíku. Matka ho takto trestá za
malicherné d tské zlobení. <záb r na souseda Mauerových Trdého> Tento muž pravd podobn
zachránil Ond ejovi život.“

Na uvedené ukázce je jasn patrná tendence v užívání zmi ovaných stylistických
prost edk . Krom

toho však také ukazují tendenci k bulvarizaci. Nejde zde o

zkreslování fakt , dramatický ráz je však užíván ke zvýrazn ní t ch prvk událostí,
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které nejsou pro diváka relevantní, mají však skandaliza ní náboj. Dochází tu tak ke
z etelnému porušení Kodexu T a tedy i k porušení role ve ejnoprávní televize.
Také redakce Událostí musela logicky referovat o uniknutí výpov di Ond eje
Coufala do médií skrze portál ceskamedia.cz, inila tak p edevším ke zd razn ní
emocionality. Text, který je p episem Coufalových slov, te redaktorka. Pro v tší
srozumitelnost jsou záb ry dopln ny titulky.
Ke stejnému jevu, jako v p ípad p edchozí ukázky, dochází ve sledovaném období
opakovan , p edevším v prvních trnácti dnech. Výrazné je to p edevším v p ísp vku z
15. kv tna („Pátrání po t ináctileté Ann “). Ten je dokonce moderátorem uveden se
slovy: „Te uvedu reportáž, do které naši pracovníci do poslední chvíle zpracovávali
materiál“ Sama tato v ta zvyšuje dramati nost situace, protože nazna uje, že události
byly natolik d ležité, že redaktor m stálo za to pracovat na nich do poslední chvíle.
Samotný p ísp vek zní potom takto:
„Den pátrání íslo ty i, policejní stopa íslo jedna, Ani ka se bojí lidí, živá, i mrtvá je proto
n kde v lese, úkol pro policisty je tak jasný, najít ji. <kamera sleduje policistku, oba prochází lesem –
podtrhuje narativní prve> B žte doleva, pravá strana zpomalit, poj te blíž k sob , pokyny policist p i
dnešním pátrání v rojnicích. Šedesát muž p t hodin v terénu, výsledek - nula.
Policejní stopa íslo dv - Ani ku skrývá n kdo z p íbuzných, n kdo, kdo ji z pátku na sobotu pomohl z
tohoto pokoje, kde nocovala s dalšími t emi d tmi, utéct. Argument pro tuto verzi, složitý
mechanismus, jakým se okno v místnosti otevírá. Zam stnanci Klokánku se shodují, malá dívka by to
sama nedokázala.“

Stejný postup se opakuje ješt v p ísp vku z 18. kv tna („Pátrání po t ináctileté
Ann

z Klokánku nekon í“) a 23. kv tna („Synové Kláry Mauerové z stanou

v Klokánku“).
Op t jde o identické znaky jako vypoušt ní sloves i vypráv ní v p ítomném
ase. Za zmínku potom stojí p edevším p ísp vek z 24. kv tna („Klára Mauerová je za
m ížemi“), který nejen, že narativních prost edk

využívá, ale je na nich p ímo

postaven. Jak už jsem zmínil v kapitole 6.2, tento p ísp vek je p edevším komentá em
k p íb hu Mauerové, který postrádá dostate né uvedení zpravodajských zdroj :
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„ trnáct dní svobody oproti sest e navíc. To je p íb h Kate iny Mauerové. Kon í. Otázka, zda
b hem tak dlouhé doby zatím neovlivnila sv dky, z stává. Chronologicky: 10. kv ten - zat ena Klára
Mauerová, obvin na z týrání, pozd ji ze zbavování osobní svobody. Stejný den osmiletý Ond ej
okamžit osvobozen, odvezen do centra Klokánek, pak do nemocnice. Dnes, 24. kv ten "zatýkáme i
vás," slyší od policist sestra matky trýznitelky. Zd vodn ní jediné, o v zn ní Ond eje žena prý v d la,
nebránila mu, naopak sest e p i zákroku policie pomáhala a vlastním t lem bránila, aby se policisté k
Ond ejovi dostali.
Druhou linii p íb hu te

rozvíjí ministerstvo práce a sociálních v cí. "Žalujeme jednoho

neznámého pachatele, žalujeme druhého neznámého pachatele," oznamuje ministr Petr Ne as
noviná m. První trestní oznámení je za únik doslovného p episu výslechu týraného Ond eje. Druhým
reaguje ministr na internetovou stránku, která vše zve ejnila. Paradox ministra Ne ase - apeluje na
média, aby už dále neuvád la konkrétní osobní údaje, v etn jména týraného chlapce, p esto sám na
živ vysílané tiskové konferenci takový údaj zmíní.“

5.4 Užití audiovizuálních výrazových prost edk
Ve zpravodajství Událostí

T bylo stejn jako v p ípad Televizních novin

zaznamenáno n kolik opakujících se záb r , které byly ve sledovaném období užívány
opakovan . Stejn tak se opakují významy, které jsou jednotlivými audiovizuálními
prvky popisovány.
Na první pohled nejvýrazn jší je opakované za azování záb r nahého Ond eje
Coufala, které elektronickou ch vi kou zachytil a nato il soused Mauerových Trdý. Je
d ležité zopakovat, že záb ry zachycují Coufala v dehonestující pozici, zav eného
v komo e p ímo b hem týrání svou vlastní matkou. Záb ry jsou navíc v takzvaném
no ním módu, což p ispívá k jejich dramati nosti.
Z celkového po tu dvaceti p ísp vk , které se týkaly Ku imské kauzy, byly
záb ry z elektronické ch vi ky použity ve t inácti p ípadech. Z toho sedm z nich bylo
v prvních p ti dnech. Na st ihové skladb

Událostí zarazí p edevším, že záb ry

z ch vi ky užívala i v p ípadech, kdy by se bez nich obešla. Pro vysv tlení uvádím
p íklady význam , které doprovázejí zobrazení t chto záb r :
-

…co matka ud lala svému dít ti

-

když policisté osvobozovali Ond eje…
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-

…osmiletý Ond ej…

-

A jak jsou na tom další dv d ti trýznitelky Mauerové?

Redakce navíc záb ry užívala v hojné mí e i v druhé polovin sledovaného
období, kdy už „Ku imská kauza“ postupn ztrácela na d ležitosti v agend po adu
(viz kapitola 6.1). Nej ast ji je užíván záb r, kdy Mauerová Coufala nutí sníst zbytky
jídla popadané na zem se slovy: „Bu

ticho a žer, tady to nebude.“ Na rozdíl od

Televizních novin je zde záb r dopln n titulky, pro p ípad, že by diváci Mauerové
nerozum li.
Nejvíce zarážející je ovšem forma užití záb r z ch vi ky v p ísp vku z 31.
kv tna („Klá e Mauerové hrozí až dvanáct let v zení“). Zatímco ve všech ostatních
p ísp vcích edito i striktn zakrývali Coufal v obli ej, nyní je z eteln vid t jeho tvá .
Takové zobrazení je možné interpretovat jako porušení ob anského zákoníku.

Obrázek . 6. 4. 1. Záb r Ond eje Coufala s odhaleným obli ejem

Záb ry z ch vi ky se stejn jako v p ípadu analýzy Televizních novin opakují
pravideln po celou délku sledovaného období.

asto se objeví i n kolikrát b hem

jediného p ísp vku a v n kolika p ísp vcích bylo zaznamenáno, že tyto záb ry tvo í až
polovinu z celkového obrazového materiálu.
Další z asto užívaných záb r je vyobrazení Kláry Mauerové u soudu. Jde o
záb r, který siln užívala také redakce Televizních novin a zachycuje Mauerovou ve
vazební síni krátce po zat ení, p i emž v její tvá i je znát silné emocionální
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rozpoložení. Tento záb r (fotografie viz kapitola 5.4) byl užit celkem osmkrát, z toho
jen t ikrát v prvních p ti dnech.

asto je p ipojován k význam m jako „trýznitelka“,

„matka“ nebo logicky ve chvílích, kdy padne jméno Mauerové.
Stereotyp v užívání t chto obrazových materiál je nabourán hlavn po krátkou
ást sledovaného období, kdy se hlavní pozornost médií zam ovala na pátrání po
Ann Mauerové (šlo o periodu mezi 12. a 18. kv tnem). Tehdy sloužila v tšina záb r
k reprezentaci skute nosti, že policisté se snaží domn lou dívku nalézt.
Už v p ísp vku z 13. kv tna („Celostátní pátrání po t ináctileté Ann “) m žeme
zaznamenat záb ry zachycené kameramany p ímo z pátrání. Invenci redak ní tým
prokázal následující den („Pátrání po Ann z rodiny týraného chlapce pokra uje“), kdy
se kameraman p ipojil k policejní hlídce a cestoval s ní v aut p i pátrání v Brn .
Výsledkem jsou neot elé záb ry, které v p ísp vku ovšem slouží k reprezentaci
názoru, že policisté ned lají dostatek (synchrony jako: „Pro policisté p sobí zdánliv
klidn , když už je dít t etí den nezv stné?“).

Obrázek . 6. 4. 2. Záb ry z policejního pátrání po „Ann “

Velkou

ást stopáže zmi ovaného p ísp vku zabírají také archivní záb ry

z roku 2001. Ty zobrazují tehdejší pátrání po sourozencích Vosmanských (dv
ztracené d ti, které byly po ty ech m sících pátrání nalezeny mrtvé) a podporují tak
redaktorovu tezi, že p ípad Anny Mauerové by mohl dopadnout stejn tragicky. Na
archivních záb rech jsou navíc vid t stovky pátrajících policist . Tyto záb ry jsou
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p ímo konfrontovány s t mi sou asnými, na kterých se objevují policisté v malých
skupinkách do deseti lidí.
Po vyhlášení pátrání bylo také hojn využíváno fotografie Barbory Škrlové
(resp. Anny Mauerové), která se podobn jako v Televizních novinách stala jedinou
možností reprezentace její osoby a je tak užívána pokaždé, když je o „Ann “ i
„Ani ce“ zmínka.
Zajímavý obrazový materiál tvo í p ísp vek z 18. kv tna, kdy policie za íná
kv li p ípadu prohledávat brn nské byty. P ísp vek je sám o sob p ipraven reportážní
formou, což záb ry jen podtrhují. Redakto i zachytili p edešlé noci n kolik policist
p ímo v akci na brn nských ulicích. Samotný fakt, že záb ry zachycují policisty
b hem no ní akce, podtrhuje dramati nost situace. Ten samý obrazový materiál je poté
užíván pravideln jako reprezentace policejního pátrání. Konkrétn bylo jeho užití
zaznamenáno ješt

ty ikrát.

Obrázek . 6. 4. 3. Záb ry z prohledávání brn nských byt Policií R

Výše zmi ované záb ry redakto i a edito i Událostí užívali také p i referování o
druhé linii celé kauzy – jejím spole enském dopadu. Jak už bylo výše n kolikrát
popsáno, události v Ku imi zp sobily odezvu také na stran

n kterých státních

institucí, které se hromadn za aly zamýšlet nad kvalitou právní ochrany d tí v eské
republice. Užívání záb r nahého Ond eje Coufala v této souvislosti je možné ozna it
za problematické.
Podivné bylo také zobrazení reakce ministerstva pro lidská práva, které 21.
kv tna po ádalo k v ci tiskovou konferenci. Záb rová skladba tu není p íliš
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pochopitelná. Její velkou ást tvo í záb ry zachycené elektronickou ch vi kou a
záb ry pla ící Kláry Mauerové. Zbytek zobrazuje noviná e

ekající na p íchod

ministryn Džamily Stehlíkové.

Obrázek . 6. 4. 4. Záb ry z tiskové konference ministryn Džamily Stehlíkové

Také v audiovizuálním jazyce Událostí p evládá polodetail, i když s mnohem
menší p evahou oproti Televizním novinám.

ast ji je užíváno celku a detailu. I zde

platí, že celky jsou užívány p edevším pro zobrazování místa d je, nej ast ji budovy.
Naopak detaily jsou užívány pro zobrazování p edm t , nap íklad kresby Anny
Mauerové nebo p epis výpov dí Ond eje Coufala.
Obrazová složka Událostí je na první pohled více statická, mén rozkolísaná. I
zde je užíván transfokátor, ovšem mnohem výjime n ji. Kameraman Událostí si
skute n rozmyslí, než zam í divákovu pozornost z celku na konkrétní objekt a iní
tak mnohem pomaleji. Tém

se zde nevyskytuje kombinace transfokátoru a pohybu

kamery – kameraman volí obvykle bu

jedno, nebo druhé. Z hlediska estetického

vnímání jist není p ehnané tvrdit, že obrazová složka Událostí p sobí p ehledn ji a
st ízliv ji.
To samé platí pro rychlost st ihové skladby. Záb ry se st ídají pomaleji,
pr m rná délka záb ru se pohybuje mezi dv ma a t emi vte inami. Také zde jsou
záb ry za sebe azeny logicky dle záb rové triády.
7. POROVNÁNÍ POZNATK ANALÝZY
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Empirické porovnání ukázalo, že p ístup redakce Událostí a redakce
Televizních novin k událostem v Ku imi nebyl v žádném ohledu zásadn odlišný. Ani
jazyková, ani audiovizuální složka obou sledovaných relací se nelišily natolik, aby
bylo možné je od sebe se stoprocentní jistotou rozeznat. Zaznamenány byly vzájemné
odchylky v rámci jednotlivých sledovaných okruh .
V rámci zkoumání postavení „ku imské kauzy“ ve zpravodajské agend obou
televizí vyšlo najevo, že pro redakci Televizních novin šlo o d ležit jší událost.
P estože pro oba po ady platí, že žádné jiné události nebylo ve sledovaném období
v nováno tolik prostoru, Události za adily „ku imskou kauzu“ na první místo (jak
v celkovém po adí tak v headlines) pouze dvakrát. Televizní noviny ji oproti tomu
umístily na první místo v headlines hned p tkrát. Celkovým po tem p ísp vk však
p ekvapiv

p evýšily Události svého komer ního konkurenta. Na prvním okruhu

ve ejnoprávní televize bylo „ku imské kauze“ v nováno 20 p ísp vk , zatímco
Televizní noviny jí v novaly 18 p ísp vk .
Posouzení v cnosti a objektivity zaznamenalo u obou televizních stanic v tší
rozdíly, p estože ve výsledku p evládají spole né rysy. Ob redakce nap íklad siln
inklinovali k užívání podobných, asto stejných p ívlastk a hodnotících ozna ení,
které odporovaly kritériu v cnosti. Nap íklad Kláru Mauerovou ob zpravodajské
relace shodn

ozna ovaly za „trýznitelku“

i o celé události referovaly jako o

„ot esném p ípadu“. V tší porušení kritéria v cnosti bylo zaznamenáno u televize
Nova. Naopak v tší porušení objektivity bylo zaznamenáno u Událostí T. Vzhledem
k tomu, že se ob tyto zpravodajská kritéria v mnoha rysech p ekrývají, však není
vhodné vyvozovat zde konkrétní záv ry (to byl ostatn d vod, pro byla ob kritéria
za azena do jednoho zkoumaného okruhu). Redakto i obou televizí asto nedokázali
odd lit subjektivní pohled od faktické stránky událostí v Ku imi.
Ob

redakce také hojn

užívaly narativních postup

a soust edily se na

emocionální rovinu událostí, což lze vysv tlit silným prvkem seriality v charakteru
událostí, ale také p íklonem k bulvárnímu zp sobu referování o nich. P edevším
užívání familiérních p ezdívek jako „Ani ka“, „malý Ondra“ nebo „teta Kate ina“ je
pro ob

relace spole ným rysem. Více stylistických narativních prvk
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však

jednozna n užívala redakce Událostí, u níž bylo zaznamenáno vypoušt ní p ísudku,
užívání holých v t v p ítomném ase a dalších dynamických jazykových postup .
Až nápadn malý rozdíl mezi ob ma redakcemi zaznamenala analýza u užívání
audiovizuálních prost edk . Používání stejných záb r

je pochopiteln

logickým

jevem, nebo ob televize mohli jen st ží nalézt jiné objekty snímání. Zajímavé je
však, že edito i obou redakcí užívali stejné postupy p i vytvá ení finální záb rové
skladby. Ty samé záb ry tak slouží k reprezentaci stejných význam , jsou užívány se
stejnou frekvencí a ve stejnou dobu sledovaného období. Jak již bylo e eno v kapitole
6.4, Události se liší p edevším st ízliv jší vizuální složkou, tedy pomalejším st ihem a
mén pohyblivými záb ry. Stejn tak lze n který postup redaktor ozna it v porovnání
s Televizními novinami za inovativní (natá ení v terénu s policejní hlídkou, užití
archivních záb r

z p ípadu sourozenc

Vosmanských, no ní natá ení b hem

domovních prohlídek apod.).
8. ZÁV R
Období, které sledovala analýza, se nacházelo práv v dob , kdy byly

eské

televizi coby ve ejnoprávnímu médiu významn omezeny zisky z reklamy, když od 1.
ledna 2007 byl objem reklamy omezen z procenta denního vysílání na p l procenta.
Jedním z cíl

tohoto kroku bylo snížení závislosti

eské televize na žeb í cích

sledovanosti a tedy i posílení záruky pln ní ve ejné služby. Jak analýza ukázala,
zpravodajství ve ejnoprávní televize se až p íliš mnoho podobalo zpravodajství
nejsiln jší komer ní televize a v souladu s ní se pln

soust edila na sledování

„ku imské kauzy“.
Nalézt p í iny této podobnosti bude z ejm na n kom jiném, osobn bych si
však troufl odhadnout, že více než sledovanost bude na vin obecná sout živost mezi
dv ma nejsiln jšími zpravodajskými po ady, která namísto rozmanitosti p ináší
konvergenci. Jistou roli z ejm hrál a hrát bude také malý mediální trh v eské
republice, který si zvláš

v televizním odv tví musí vysta it s malým po tem

pracovník .
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Skute nost, že si jsou zp soby referování o „kauze Ku im“ natolik podobné
není nutné vnímat pouze negativn z hlediska pln ní úlohy ve ejnoprávní televize. Lze
p edpokládat, že ob televize se ovliv ují navzájem a tudíž stejn jako redakce
zpravodajství

eské televize cítí povinnost sout žit s TV Nova v referování o

skandálních událostech, tak i redakce Televizních novin považuje za d ležité
informovat nap íklad o reform ve ejných financí (což se skute n b hem sledovaného
období projevilo). Lze pochopiteln jen spekulovat o tom, jak by zpravodajské po ady
vypadaly bez existence ve ejnoprávního sektoru. V tuto chvíli je však možné prohlásit,
že televize Nova i p es své tém

nulové omezení nevyužila plný potenciál – nap íklad

užívání narativních prost edk si lze p edstavit i v mnohem v tší a skute nost více
deformující podob .
Letmý pohled na agendu jiných médií, v etn t ch tišt ných, která bývají
považována za mén náchylná k bulvarizaci26, však nazna uje, že neschopnost obou
redakcí odd lit skute n relevantní informace od t ch mén relevantních, nelze svád t
jen na média. Fascinace celé spole nosti touto kauzou má z ejm hlubší ko eny,
jejichž odhalení je spíše sociologickou otázkou než aby mohla být uspokojiv
vysv tlena mediální analýzou.
9. RESUMÉ
Obsahem bakalá ské práce „Komparace zpravodajství eské televize a televize
Nova o kauze Ku im“ je popis pr b hu a výsledk kvalitativní srovnávací analýzy
mezi hlavními zpravodajskými relacemi obou televizí.
Práce je

len na systematicky podle okruh

zkoumání. Analýza zkoumala

nejprve postavení kauzy ve zpravodajské agend obou po ad . Dalším okruhem bylo
na zkoumání pln ní normativních žurnalistických kritérií. Dále se analýza zabývala
posouzením tendence obou redakcí k užívání narativních prvk , resp. ke zvýrazn ní
emocionální roviny událostí, o kterých referují. Nakonec zkoumala zp sob užívání
audiovizuálního jazyka s p ihlédnutím k jeho vizuální složce.

26

POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti. [s.l.] : [s.n.], 1999. 192 s.
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Výsledky výzkumu jsou prezentovány pro každou zpravodajskou relaci zvláš a
navzájem konfrontovány v následující kapitole.
Ze záv r zkoumání vyplývá, že ob sledované zpravodajské relace užívaly
stejných metod, prost edk a jazykových prvk . Stejn tak se v pokrývání „ku imské
kauzy“ soust edili na tém

identickou agendu. Samy události v Ku imi byly pro ob

televize hlavní zprávou ve sledovaném období.
Z uvedených zjišt ní vyplývá, že

eská televize v pokrývání „kauzy Ku im“

neplnila dostate n úlohu ve ejné služby tak, jak ji definuje zákon.
10. SUMMARY
The content of bachelor thesis „Comparision of News Coverage of Ku im
Cause in Czech Television and Nova TV“ is description of the process and results of
qualitative research of two main news reports of both televisions.
The work is systematically structured in order of spheres of research. At start,
the analysis has explored the position of the cause in news agenda of both programs.
Another sphere of research was looking at filling normative standards of journalism.
As next it explored the trend of both editorial staffs of using narrative codes, or
emphasizing an emotional level of events. At last the research investigates the use of
audiovisual language, with regard to its visual part.
Results of the research are presented separately for each news report and are
confronted in the following chapter.
From conclusions of the research appears, that both monitored news reports
were using same methods, means and language instruments. They also focused at
almost identical agenda in the coverage of Ku im cause. Events in Ku im were for
both televisions most important news in monitored period.
From these findings results, that Czech television was not able to follow the
mission of public medium in the coverage of Ku im cause.
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P ÍLOHY
P íloha .1: Seznam p ísp vk týkajících se „Ku imské kauzy“
Televizní noviny
10. 5. 2007
11. 5. 2007
12. 5. 2007
13. 5. 2007
14. 5. 2007
15. 5. 2007
17. 5. 2007
18. 5. 2007
19. 5. 2007
20. 5. 2007
21. 5. 2007
22. 5. 2007
23. 5. 2007
24. 5. 2007
26. 5. 2007
28. 5. 2007
31. 5. 2007
4. 6. 2007

Ot esný p ípad týrání v Ku imi
Žena z Ku imi ve vazb
Chlapec z Ku imi v nemocnici, dívka uprchla z Klokánku
Minulost t ináctileté Ani ky je velká neznámá
Záhadná rodina trýznitelky
Na webu ceskamedia.cz se objevily protokoly z výslechu
Pokra uje pátrání po t ináctileté Ani ce, Kate ina byla propušt na
Minulost Ani ky není jasná
Policisté stále pátrají po malé Ani ce
Policisté stále pátrají po Ani ce, léka i tvrdí že jde o velice inteligentní dívku
Brno: prohlídky byt kv li Ani ce
Kdo je Ani ka?
Šabatová hájí zájmy rodiny
Jména a snímky d tských ob tí by se nem ly dál zve ej ovat
Další záhada v pátrání po t ináctileté Ani ce
P ípad týrání se komplikuje
Pátrání po Barbo e Škrlové
Nov stíhána i teta Kate ina
Brno: teta Kate ina ve vazb
Ani ka nebyla Ani ka
Další informace v p ípadu týraného Ond eje
Pátrání sm uje k sekt

Události T
10. 5. 2007
11. 5. 2007
12. 5. 2007

Osmiletý chlapec byl týrán vlastní matkou
Soud poslal do vazby ženu, která týrala své d ti
Další vývoj v p ípadu týraného chlapce v Ku imi
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13. 5. 2007
14. 5. 2007
15. 5. 2007
16. 5. 2007
17. 5. 2007
18. 5. 2007
20. 5. 2007
21. 5. 2007
22. 5. 2007
23. 5. 2007
24. 5. 2007
25. 5. 2007
26. 5. 2007
27. 5. 2007
28. 5. 2007
31. 5. 2007
4. 6. 2007

Celostátní pátrání po t ináctileté Ann
Pátrání po Ann z rodiny týraného chlapce pokra uje
Pátrání po t ináctileté Ann
P ípad t ináctileté Anny se dále komplikuje
Nov sestavený tým, který hledá Annu
Pátrání po t ináctileté Ann z Klokánku nekon í
P íb h týraného Ondry a Anny odhalil bílá místa v zákonech
Zm ny v informování o kauzách týraných d tí
Další zvrat v p ípadu ztracené Ani ky
Synové Kláry Mauerové z stanou v Klokánku
Kate ina Mauerová je za m ížemi
Státní zastupitelství chce poslat Kate inu Mauerovou do vazby
Kate ina Mauerová byla vzata do vazby
Nové instituce na ochranu d tí
T ináctiletá Anna v Klokánku nikdy nebyla
Klá e Mauerové hrozí až dvanáct let v zení
Policisté prý informace o týraném Ondrovi nep edali
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Tabulka . 5. 1. 1 Postavení „Ku imské kauzy“ ve zpravodajské agend Televizních novin
Tabulka . 5. 1. 2. Ostatní témata Televizních novin ve sledovaném období
Obrázek . 5. 4. 1 Záb r Ond eje Coufala po ízené elektronickou ch vi kou
Obrázek . 5. 4. 2 Záb r Ond eje Coufala po ízené elektronickou ch vi kou
Obrázek . 5. 4. 3. Záb r Kláry Mauerové ve vazební síni
Obrázek . 5. 4. 4. Údajná fotografie Anny Mauerové
Obrázek . 5. 4. 5. Fotografie Barbory Škrlové
Obrázek . 5. 4. 6. Záb r na d m Mauerových v Ku imi
Tabulka .6.1.1 Postavení „Ku imské kauzy“ ve zpravodajské agend Událostí
Tabulka .6.1.2. Ostatní témata Událostí ve sledovaném období
Obrázek . 6. 4. 1. Záb r Ond eje Coufala s odhaleným obli ejem
Obrázek . 6. 4. 2. Záb ry z policejního pátrání po „Ann “
Obrázek . 6. 4. 3. Záb ry z prohledávání brn nských byt Policií R
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