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Abstrakt 

Diplomová práca sa zaoberá hlavnými spravodajskými reláciami Českej televízie a RTVS 

v čase prvej vlny pandémie Covidu-19 v roku 2020. Jej cieľom je reflektovať podobu 

relácií Události a Správy RTVS počas dvoch vybraných období a zmapovať, ako sa menila 

organizácia a systém práce v oboch newsroomoch počas pandemického roka 2020 a aký 

vplyv to malo na prípravu a realizáciu relácií. Teoretická časť práce ozrejmuje špecifiká 

spravodajstva so zameraním na televízne spravodajstvo a informovanie o mimoriadnych 

situáciách a ponúka kontext vývoja udalostí roku 2020 aj s dopadmi na rôzne druhy médií. 

Druhá kapitola je venovaná charakteristike oboch skúmaných médií a ich hlavných 

spravodajských relácií v kontexte konkurenčných televízií. Analytická časť práce 

ozrejmuje použitú metodológiu a výsledky oboch častí výskumu. Na dosiahnutie 

stanovených cieľov boli použité metódy kvantitatívnej obsahovej analýzy 

a pološtruktúrovaných rozhovorov. Výsledky poukazujú na to, že mimoriadna situácia sa 

výrazne dotkla oboch redakcií, ktoré museli pristúpiť k opatreniam na ochranu 

zamestnancov, aby dokázali zachovať vysielanie. Tieto opatrenia znamenali zmeny 

v systéme práce redakcií a tie sa do určitej miery odrazili aj na výslednej podobe relácií. 

 

Abstract 

The master thesis deals with major news programmes of Czech television and RTVS 

during the first wave of Covid-19 pandemic. The objective of the paper is to reflect the 

form of the programmes Události and Správy RTVS during two selected time periods. The 

goal is also to map how organization and system of the work were changing in both 

newsrooms during 2020 and how it affected preparation and realization of the 

programmes. Theoretical part of the work describes the specificities of the news focused 

on television news and informing about breaking news and emergency situations. This 

chapter also recapitulates the events in 2020 in the context of the pandemic and 

demonstrates some of the impacts of that on different types of media. The second chapter 

characterizes both researched media and their major news programmes in the context of 

their competitive televisions. The analytical part of the work describes the used 

methodology and provides with the results of both parts of the research. Quantitative 

content analysis and semi-structured interviews were used as methods to obtain the set 

objectives. The results refer on how extraordinary situation affected both newsrooms 



 

 

 

which had to set up the precautions to protect their staff and to keep the broadcasting on. 

These new rules included some changes in the system of the work in newsrooms and the 

changes to some extent affected the final form of the news programmes. 
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ÚVOD 

Mimoriadnymi udalosťami boli z pohľadu médií v posledných rokoch na našom 

území najmä povodne alebo iné prírodné katastrofy. Teroristické útoky či iné závažné 

trestné činy, ktoré mali dopad na väčšiu skupinu obyvateľov boli tiež vnímané ako 

mimoriadne udalosti, ale priamu skúsenosť s nimi tuzemské médiá nemajú až tak často ako 

v zahraničí. Rok 2020 priniesol mimoriadnu udalosť, ktorej podobná sa naposledy vo svete 

vyskytla v roku 1918 v čase Španielskej chrípky. Vtedy však neexistovalo televízne 

spravodajstvo, a preto je súčasná situácia pre redaktorov a spravodajské médiá celkom 

inou mimoriadnosťou, než s akou mohli mať doteraz skúsenosť. Najmä pre jej trvanie.  

Je to aktuálna a ešte nepreskúmaná téma. Rozhodli sme sa preto zmapovať, ako 

spravodajské relácie v Česku a na Slovensku reagovali na vypuknutie pandémie, ako sa 

počas prvej vlny zmenila ich forma a obsah a ako krízová situácia ovplyvnila prácu 

redakcií a prípravu ich hlavných spravodajských relácií. Dôvodom zamerania témy na 

televízne spravodajstvo je záujem o túto oblasť žurnalistiky. Ako prínosné pre prácu a tiež 

z osobného vzťahu k Slovensku sme sa rozhodli pre komparáciu slovenskej a českej 

spravodajskej relácie. Pre českého čitateľa, ktorý sa na slovenskej mediálnej scéne až tak 

neorientuje, môže byť práca prínosná aj v tomto smere. 

Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá je zameraná na teoretické východiská 

práce. Charakterizuje spravodajstvo, jeho špecifiká a hlbšie sa zameriava na televízne 

spravodajstvo, používané žánre a fungovanie televízneho newsroomu. V tejto kapitole tiež 

opisujeme aspekty mimoriadneho spravodajstva vrátane etických dilem aj s príkladmi 

z tuzemského prostredia. V poslednej časti prvej kapitoly zrekapitulujeme rok 2020 v 

kontexte pandémie a médií. Opíšeme, aké dôsledky rôzneho druhu mala, má alebo ešte len 

bude mať pandémia Covid-19 na rôzne typy médií. 

 Druhá kapitola najprv charakterizuje verejnoprávnosť a médiá verejnej služby 

a následne porovnáva rozdiely medzi legislatívnym ukotvením Českej televízie a RTVS. 

Kapitola sa ďalej zameriava na stručný vývoj spravodajstva v Českej televízii, mapuje jej 

aktuálne spravodajské relácie naprieč kanálmi a hlavnú spravodajskú reláciu zasadzuje do 

kontextu večerného spravodajstva konkurenčných televízií. Rovnaká štruktúra sa uplatňuje 

aj pre RTVS, teda stručný vývoj spravodajstva, aktuálne spravodajské relácie a hlavná 

spravodajská relácia v kontexte ostatných televízií. 
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Tretia kapitola predstavuje analytickú časť práce. Najskôr opisuje metodológiu, 

podľa ktorej v práci postupujeme, stanovuje ciele práce a výskumné otázky. Následne 

zhŕňa výsledky kvantitatívnej obsahovej analýzy zameranej ako na formu, tak aj na obsah 

relácií. Túto časť ilustrujú a vhodne dopĺňajú prehľadné grafy. V poslednej časti sú zhrnuté 

výsledky z pološtruktúrovaných rozhovorov, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých tém. 

Záver práce rekapituluje hlavné zistenia a odpovedá na poslednú výskumnú otázku práce. 

Keďže ide o novú, aktuálnu a zatiaľ nepreskúmanú oblasť, nebola zatiaľ témou 

záverečných prác, ktorými by sme sa mohli inšpirovať. Využívame však prác Sáry 

Klepáčovej a Lenky Nechvátalovej, ktoré sa zaoberajú spravodajstvom v Českej televízii 

a prác Michaeli Štěpánkovej a Michala Bočáka, ktoré sa zas zaoberajú verejnoprávnymi 

médiami na Slovensku. V teoretickej časti práce sa opierame o publikácie tuzemských aj 

zahraničných akademikov a online zdroje. 

Práca vypovedá o stave, podobe a fungovaní dvoch spravodajských relácií 

verejnoprávnych televízií v dvoch krajinách, ktoré majú spoločnú aj televíznu históriu. 

Veríme, že by mohla poslúžiť ako podklad na rozvinutie tejto témy, napríklad širšou 

obsahovou analýzou s viacerými sledovanými obdobiami počas pandémie, hlbším 

zameraním sa na zmeny pracovných rutín redakcie alebo prípadne porovnaním 

spravodajstva s inými televíziami.  
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Zmeny schválených téz 

Na základe konzultácií s vedúcim práce sme v priebehu jej realizácie pristúpili k viacerým 

zmenám. 

1. Názov práce bol upravený, slovo „zmeny“ sa vypustilo úplne. Úprava súvisela so 

zmenou špecifikácie zamerania práce. Tá mala pôvodne cieliť na to, ako sa spravodajské 

relácie zmenili s príchodom pandémie, nakoniec sa však zamerala na reflexiu stavu v prvej 

vlne pandémie v dvoch rôznych obdobiach. Na základe tejto zmeny boli upravené aj 

výskumné otázky. 

2. Upravená bola aj štruktúra práce, hoci jej logika zostala zachovaná. Do prvej kapitoly 

nakoniec neboli zaradené mediálne organizácie ani trendy a namiesto toho boli zvolené 

relevantnejšie oblasti, a to spravodajstvo so špecifikáciou na televízne spravodajstvo. Na 

záver bola doplnená podkapitola o kontexte pandemického roka. Druhá kapitola zostala 

zachovaná, len na jej začiatok sa doplnila charakteristika verejnoprávnych médií. Tretia 

a štvrtá kapitola boli zlúčené do jednej a pôvodne štvrtá kapitola nakoniec nebola delená 

podľa médií, ale podľa skúmaných oblastí. 

3. Ďalšou zmenou bola úprava skúmaného obdobia v kvantitatívnej analýze. Obdobia boli 

pôvodne stanovené podľa dátumov vyhlásenia a skončenia núdzového stavu. Tie však boli 

v oboch krajinách rozdielne, a preto sa zvolil vždy jeden rovnaký dátum pre obe médiá. 

Zároveň vzhľadom na to, že práca pozostáva z dvoch výskumov, bolo skúmané obdobie 

skrátené. No aj tak poskytlo adekvátnu vzorku dát. 

4. Poslednou zmenou je menší počet rozhovorov v druhej časti výskumu. Pôvodne mala 

práca zmapovať zmeny pracovných rutín všetkých členov redakcie a kvantitatívny výskum 

mal byť skôr doplnkom. Kvôli situácii s covidom, ktorý sa oveľa viac rozmohol až po 

schválení týchto téz, sa to však zmenilo. Osobné rozhovory nebolo možné robiť kvôli 

karanténnym opatreniam, aj kvôli časovej vyťaženosti respondentov v prvej vlne 

pandémie. Preto prišlo k rozhodnutiu znížiť ich počet a doplniť nimi prvú časť výskumu. 

Výber respondentov odrážal novourčené zameranie tejto časti výskumu, a to najmä 

opatrenia a organizačné zmeny zisťované u vedúcich sekcií a zmeny systému práce a 

osobnú skúsenosť redaktora – základného personálneho kameňa spravodajskej relácie. 
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1 TEORETICKÝ RÁMEC 

Táto kapitola pojednáva o teoretických východiskách práce. Charakterizujeme 

spravodajstvo, špecificky to televízne, vymedzíme televízne spravodajské žánre. 

Zameriame sa na mimoriadne udalosti a informovanie v rámci nich a o nich vrátane 

etických dilem. A pripomenieme sled udalostí po vypuknutí pandémie a načrtneme, aké 

dôsledky má táto situácia na rôzne typy médií. 

1.1 Spravodajstvo a jeho špecifiká 

Informácie umožňujú ľuďom vedieť, čo sa okolo nich deje. Právo občana na 

informácie je základným ľudským právom, je zakotvené v ústave, v Listine základných 

práv a slobôd a na Slovensku, tak ako aj v Českej republike, platí zákon o slobodnom 

prístupe k informáciám. Bez práva na informácie by nebolo možné hovoriť 

o demokratickom zriadení v štáte (Wilfling a Babiaková, 2006). Prístup k informáciám 

ľuďom zjednodušujú novinári. Primárnym cieľom žurnalistiky je poskytovať občanom 

kvalitné informácie, na základe ktorých budú schopní vytvoriť si názor.  

Najmä v krízových situáciách je získavanie informácií pre ľudí kľúčové, pretože 

ich naviguje a pomáha im v ich osobnom každodennom živote, zjednodušuje 

a sprehľadňuje často komplikovanú situáciu. „V tomto zmysle je informácia nástroj, ktorý 

môže pomôcť zmierniť neistotu a úzkosť. Opak by mohol zvýšiť paniku a chaos,“ píše vo 

svojej štúdii španielsky akademik Casero-Ripollés, ktorý skúmal vplyv pandémie Covid-19 

na mediálny systém (Casero-Ripollés, 2020, s. 2). Výsledky jeho štúdie bližšie uvedieme 

v poslednej časti prvej kapitoly. 

Faktom je, že rôzne médiá môžu mať k udalostiam rôzne postoje (ovplyvnené 

napríklad vlastníckou štruktúrou alebo typom média). Aby však bola zachovaná aspoň 

minimálna objektivita, je nevyhnutné rozlišovať medzi spravodajstvom a publicistikou, 

teda oddeľovať fakty od názorov (Osvaldová a kol., 2011). Akademička Barbora 

Osvaldová však zároveň upozorňuje, že vhodnejšie je hovoriť o vyváženosti a nestrannosti, 

pretože objektivita je pojem, ktorý môže byť vykladaný rôznymi spôsobmi a z perspektívy 

žurnalistiky ide v podstate o nedosiahnuteľný stav (Osvaldová a kol., 2011). 

Vyváženosť a neutrálny postoj sú charakteristické pre spravodajstvo, zatiaľ čo 

publicistika zo svojej podstaty musí obsahovať istý osobný vhľad, názor či stanovisko. 

Ľudovít Jacz v Malej encyklopédii žurnalistiky definuje spravodajstvo ako „súbor 
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novinárskych prejavov, ktoré vecne, stručne a presne približujú aktuálnu či neznámu 

udalosť širokej verejnosti“ (Jacz a kol., 1982, s. 445). Sociológ médií Tomáš Trampota 

zdôrazňuje, že spravodajstvo má aj iné funkcie ako len funkciu informačnú. Okrem 

informovania spravodajstvo vytvára aj určitý systém či rámec, ktorý reprezentuje hodnoty 

danej spoločnosti, napríklad kto je v spoločnosti dôležitý alebo čo je správne a čo naopak 

nie (Trampota, 2006). Obmedzenie spravodajstva len na poskytovanie prostých faktov bez 

kontextu, by nebolo vhodné. Jeremy Orlebar v Knihe o televizi píše, že podľa 

výskumníkov z Veľkej Británie, Grega Philoa a Mike-a Berryho, reportáž nemusí byť pre 

divákov zrozumiteľná, ak nebude správne zasadená do kontextu. Za dôležité považujú 

vizuálne, sociálne aj historické pozadie (Orlebar, 2012). 

Spravodajstvo možno chápať ako vymedzenú oblasť žurnalistiky. Trampota ju 

označuje za špecifický mediálny žáner reflektujúci aktuálne dianie (Trampota, 2006). 

Osvaldová uvádza, že spravodajstvom tiež možno označiť vedomú novinársku činnosť, 

teda hľadanie, výber informácií a ich následné oznamovanie prostredníctvom novinárskych 

prejavov (Osvaldová a kol., 2011). Ovplyvňujú ho spravodajské hodnoty i normatívne 

princípy a musí tiež spĺňať niektoré atribúty. Slovenský akademik Andrej Tušer za 

základné atribúty spravodajstva považuje „aktuálnosť, pravdivosť, objektívnosť, stručnosť, 

zrozumiteľnosť, pohotovosť a profesionálnosť“ (Tušer, 2010, s. 46). Osvaldová uvádza ešte 

vyváženosť, nestrannosť a overenie minimálne z dvoch na sebe nezávislých zdrojov 

(Osvaldová a kol., 2011). Na rozdiel od publicistiky je viazané na čas, organizované 

v určitých pravidelných zabehnutých postupoch a rutinách, je do značnej miery stereotypné 

a riadi sa časovými uzávierkami. Tlak na rýchlosť je súčasťou tohto odvetvia žurnalistiky. 

Vedci zaoberajúci sa komunikáciou, Peter Golding a Philip Elliott, napísali, že 

spravodajská produkcia sa dá označiť za „pasívne používanie rutinných a vysoko 

regulovaných postupov vo výbere už limitovaných zdrojov informácií“ (Golding a Elliot, 

1979 in Wahl-Jorgensen a Hanitzsch, 2020, s. 213). 

Ako sme už uviedli, v spravodajstve sa uplatňujú určité normy. Konkrétne, 

spoločnosť má od médií (resp. spravodajstva) určité očakávania, ktoré požaduje naplniť. 

Detailne o tom hovoria tzv. normatívne teórie, ktoré úzko súvisia so spoločnosťou, v ktorej 

sa médiá nachádzajú (Trampota, 2006).1 Najčastejšie ide o požiadavky na už spomínanú 

 
1 Vplyvnou typológiou normatívnych rámcov sa stala tá, ktorú vypracovali americkí autori Siebert, Peterson 

a Schramm v knihe Four Theories of the Press (Štyri teórie tlače). Sú nimi teória autoritárska, liberálna, 

sovietska a teória spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa stala základom pre požiadavku verejnoprávnosti.  
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objektivitu, vyváženosť a nestrannosť, a tieto požiadavky sú väčšinou obsiahnuté 

v etických kódexoch médií či novinárskych organizácií, sú súčasťou mediálneho vzdelania 

a sú aj súčasťou legislatívy.2 

Spravodajské hodnoty 

Na to, aká udalosť sa môže dostať do spravodajstva, resp. čo musí platiť, aby sa tak 

stalo, závisí aj od spravodajských hodnôt3, no rôzni teoretici médií a komunikácie na to 

majú rozličné názory.4 Za míľnik vo výskume tejto oblasti sa považuje publikácia 

nórskych akademikov Johana Galtunga a Mary Rugeovej z roku 1965, v ktorej si položili 

otázku, ako sa z udalostí stanú správy? Stanovili dvanásť kritérií: frekvencia, začiatok, 

jednoznačnosť, zmysluplnosť, zhoda, neočakávanosť, kontinuita, kompozícia, vzťah k 

elitným národom, k elitným ľuďom, vzťah k osobám a k niečomu negatívnemu (Wahl-

Jorgensen a Hanitzsch, 2020). Ich publikácia sa stala východiskom pre ďalšie skúmanie 

a vedci, ktorí sa neskôr tiež venovali spravodajským hodnotám, označovali ich prácu za 

„základný kameň štúdia spravodajských hodnôt“ (Harcup a O’Neill, 2001). Teoretik 

médií Denis McQuail ich prácu v tejto oblasti označil za najvplyvnejšiu (Harcup a O’Neil, 

2001). 

Trampota (2006) však upozorňuje, že po metodickej stránke je lepším spracovaním 

empirická štúdia Jörgena Westerstahla a Folkeho Johanssona, ktorí stanovili len päť 

spravodajských hodnôt, a to dôležitosť, blízkosť, dramatickosť, prístup (novinárov dostať 

sa k informáciám) a ideológiu (v zmysle národného záujmu). 

 

Obrázok č.1: Spravodajské hodnoty podľa Wasterstahla a kol. 

 
2 Normatívne požiadavky napríklad obsahuje zákon o médiách verejnej služby. 
3 Prvýkrát tento termín použil americký novinár a mediálny kritik Walter Lippmann v knihe Public Opinion 

v roku 1922. 
4 Pozri Galtung a Rugeová, 1965, Hall, 1973, McNair, 1998, McQuail, 1994, Westerstahl a Johansson, 1994. 



 

 

10 

O’Neill a Harcup zdôrazňujú, že nech už ide o ktorúkoľvek typológiu 

spravodajských hodnôt, tieto zoznamy nie sú stále a nemenné. Menia sa v priebehu času, 

miesta a aj v rôznych sektoroch spravodajstva. Ako príklad uvádzajú, že Galtung 

a Rugeová zdôrazňujú najmä „frekvenciu“, v ktorej sa udalosti vyskytujú. To sa ale podľa 

nich v súčasnom digitalizovanom svete plnom instantných správ môže stať značne 

irelevantným. Pre súčasné médiá považujú za oveľa dôležitejšie napríklad „súťaživosť“ 

alebo „typ publika“, pretože spravodajský trh sa čoraz viac fragmentuje (O’Neill a Harcup 

in Wahl-Jorgensen a Hanitzsch, 2020). 

Výber toho, čo sa dostane do spravodajstva sa však líši aj v závislosti od typu 

média, v ktorom budú publikované. V rozhlase rozhoduje zvuk, v televízii obraz. Ak je 

napríklad udalosť bohatá na pestré zábery, môže sa dostať do spravodajstva, i keď možno 

nie je až tak dôležitá. Kritériom tiež môže byť prítomnosť zahraničného reportéra alebo 

spolupracovníka v nejakej krajine. Čiže keďže tam už je, redakcia ho môže využívať 

častejšie a informovať tak o určitých krajinách viac, i keď reportované udalosti nemusia 

byť pre miestneho diváka úplne relevantné. Trampota (2006) ešte dodáva, že chápanie 

toho, čo možno vnímať ako správu, sa mení historicky aj kultúrne a vplyv na to má aj 

politika daného média.5  

Bývalý editor britských novín The Guardian, Alastair Hetherington, však 

argumentuje, že kľúčovým prvkom pri vyberaní príbehu je úplne jednoduchá otázka: 

Zaujíma ma to? Bývalý novinár britského denníka The Times, Mark Henderson, zase píše, 

že správou by malo byť niečo nečakané a dramatické, čo je v kontraste s tvrdením britskej 

profesorky žurnalistiky, Angely Phillips. Tá hovorí, že to, čo sa stane správou, je 

plánované a rutinné, a teda aj predvídateľné (Wahl-Jorgensen and Hanitzsch, 2020). 

Správa je základným a zároveň najstarším spravodajským útvarom. Osvaldová 

píše, že je to „žurnalisticky spracovaná informácia o niečom, čo sa stalo alebo nestalo, 

stane alebo nestane alebo o zmene nejakého stavu“ (Osvaldová a kol., 2011, s. 9) Mala by 

spĺňať základné kritérium, a to odpovedať na spravodajské otázky. Podľa krajiny (a teda 

používaného jazyka v nej) sa rozlišuje štyri, päť alebo šesť základných otázok (Osvaldová 

a kol., 2011). Najčastejšie sa používa anglické 5W – teda „what?“, „who?“, „when?“, 

 
5 Napríklad verejnoprávne médiá majú svoju „politiku“ stanovenú zákonom, ktorý musia dodržiavať. 

Bulvárne médiá zas budú preferovať udalosti s dôrazom na emócie, najmä negatívne. Médiá, ktoré sú 

vyhranené voči nejakej politickej strane budú za dôležité považovať všetko negatívne, čo by mohli použiť 

proti svoju „protivníkovi“ a naopak potláčajú prešľapy strán, ktoré obhajujú a pod.  
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„where?“, „why?“ (čo, kto, kedy, kde, prečo) – pri dlhších správach sa odpovedá aj na 

doplňujúcu otázku „ako?“  

Gatekeeping 

Na svete sa denne udeje toľko udalostí, že nie je reálne všetky zachytiť 

v žurnalistickej podobe. Preto existujú určité postupy, ako jednotlivé médiá filtrujú, čo 

zverejnia a čo nie. Už vyššie sme opísali koncept spravodajských hodnôt, teda akýchsi 

kritérií, podľa ktorých sa správy zostavujú. Ako však skutočne vyzerá výber správ a kto 

rozhoduje o tom, čo sa medzi správy dostane, hovorí skôr teória gatekeepingu.6 Prvýkrát 

ho skúmal David M. White, ale detailnejšie tento koncept prepracovali americkí 

komunikační teoretici Pamela Shoemaker a Tim Vos. Tí ho definujú ako „proces triedenia 

nespočetného množstva informácií do limitovaného počtu správ, ktoré sa k ľuďom denne 

dostávajú“ (Shoemaker a Vos, 2009 in Wahl-Jorgensen and Hanitzsch, 2020, s. 90). 

Teória je založená na predpoklade, že treba rozlišovať medzi „objektívnou“ a 

„sociálnou“ realitou, pričom za sociálnu považujeme realitu každého jedinca samostatne, 

každý teda prežívame inú sociálnu realitu. Na základe tohto platí, že gatekeeper určuje, čo 

sa stane sociálnou realitou nejakého človeka, čiže do istej miery mu určuje jeho pohľad na 

svet (Shoemaker a Vos, 2009). Na nasledujúcom obrázku je ilustrovaný tento proces, 

pričom „N“ je zdroj správ, „N1“ až „N4“ sú všetky informácie, ktoré by sa potenciálne 

mohli stať správou a „M“ je publikum. Cez bránu sa v tomto ilustračnom prípade dostala 

polovica informácií, z ktorých sa následne stanú správy a dostanú sa k publiku. 

 

Obrázok č.2: Proces gatekeepingu 

 
6 Termín sa väčšinou v slovenskej i českej odbornej sfére používa v angličtine, jeho preklad je ťažkopádny. 

Niekde sa uvádza ako „stráženie brány“, ktorá by mala slúžiť ako sito a zachytávať udalosti, ktoré sa do 

spravodajstva nedostanú. Gatekeeper sa niekedy označuje ako „vrátnik“, ale mohli by sme ho nazvať aj 

„triedičom udalostí“. Autorom tohto termínu je sociológ Kurt Lewin, od ktorého ho David M. White prevzal. 
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Už tu teda môžeme vidieť, že spravodajstvo skutočne nemôže byť doslovne 

objektívne, pretože samotný výber správ je už určitým subjektívnym výberom. Z časti sa 

síce riadi podľa vyššie opísaných spravodajských hodnôt, no nie je to zďaleka jediné 

kritérium. Do rozhodovacieho procesu vstupuje aj osobnosť a vlastnosti gatekeepera, či už 

je to redaktor, editor alebo napríklad vedúci vydania. Do výberu sa premietajú jeho životné 

skúsenosti, ako zobrazuje obrázok Tomáša Trampotu na základe teórie Pamely Shoemaker. 

 

Obrázok č.3: Gatekeeping podľa Pamely Shoemaker 

Tim P. Vos tvrdí, že základná myšlienka, že novinári sú gatekeeperi nie je v 21. 

storočí vôbec populárna. V súčasnom populárnom diškurze podľa Vosa prevláda názor, že 

gatekeeping je na ústupe, zomiera alebo je už dokonca mŕtvy (Vos in Wahl-Jorgensen and 

Hanitzsch, 2020). Že s príchodom internetu, kedy môže každý niečo publikovať, je 

gatekeeping úplne zbytočný. Vos s tým však nesúhlasí. Hovorí, že musíme chápať, čo 

gatekeeping je a čo už nie. Podľa neho je stále prítomný v relevantných žurnalistických 

procesoch (Vos in Wahl-Jorgensen and Hanitzsch, 2020). 

Rutiny 

Ako sme už vyššie naznačili, na produkciu správ vplýva viacero faktorov. Pamela 

J. Shoemaker a Stephen D. Reese (2014) ich označujú ako hierarchiu vplyvov od makro až 

po mikro úroveň. Najnižšou je úroveň individuálna, za ktorou nasleduje úroveň rutín.  



 

 

13 

 

Obrázok č.4: Model hierarchie vplyvov 

 

Rutina je pre spravodajstvo charakteristická. To, že v spravodajstve platia určité 

pravidlá a postupy, uľahčuje médiám spracovať množstvo informácií v krátkom čase. 

Zároveň to zaručuje istú predvídateľnosť médií (Trampota, 2006). Ich rozkrytie umožňuje 

výskumníkom pochopiť mediálnu logiku (Trampota a Vojtěchovská, 2010). Oscar 

Westlund a Mats Ekström zdôrazňujú najmä nepostrádateľnú rolu zdieľaných rutín 

v redakcii, ktoré sú dôležité pre spoluprácu a koordináciu aktivít v newsroome. Zároveň 

zdôrazňujú, že s novými technológiami a meniacimi sa pracovnými postupmi novinárov sa 

menia aj ich rutiny (Westlund a Ekström in Wahl-Jorgensen and Hanitzsch, 2020). 

Trampota (2006) uvádza, že rutiny sa uplatňujú na viacerých úrovniach a to „pri 

zostavovaní agendy spravodajstva, pri vyhľadávaní informácií, pri práci so zdrojmi aj pri 

konečnom spracovaní správ“ (s. 55).  

Trampota a Vojtěchovská (2010) ako príklady rutín v spravodajstve uvádzajú: 

„časové rozloženie edičných porád počas dňa, rozloženie uzávierok jednotlivých rubrík – 

teda toho, kedy počas dňa sa dokončujú ktoré časti obsahu, ale tiež akým spôsobom sa 

triedia jednotlivé udalosti do rôznych typov a podľa toho sú spracované, akým spôsobom 

novinári získavajú informácie od informačných zdrojov v tom ktorom médiu a podobne.“  

(s. 73). 

Prílišná rutina však môže priniesť aj riziká. Novinár napríklad už nemusí tak rýchlo 

reagovať na rôzne prekvapivé a nečakané udalosti a nemusí im vedieť tak flexibilne 

prispôsobiť svoju prácu ako keď v danom médiu začínal (Trampota, 2006).   
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1.1.1 Televízne spravodajstvo 

Predchádzajúca časť, ktorá opisovala špecifiká spravodajstva sa vzťahuje na 

spravodajstvo vo všeobecnosti, teda či už ide o noviny, rádio alebo televíziu. Každé 

z týchto médií (internet nevynímajúc) má však aj svoje špecifické charakteristiky, rutiny 

a hodnoty vzťahujúce sa na daný typ média.  

Televízne spravodajstvo je postavené na audiovizualite, teda kombinácii zvuku 

a obrazu. Martin Lokšík doslova hovorí o používaní „audiovizuálneho jazyka“, pričom 

takýto spôsob oznamovania informácií označuje za „myslenie a rozprávanie v obrazoch“ 

(Lokšík in Osvaldová a kol., 2020, s. 80). Vizuálnu, teda obrazovú, zložku tvoria tradičné 

záznamy (napríklad vysielanie zo štúdia, živé vstupy z terénu, fotografie a pod.), ďalej 

text, ale i dekorácie (napríklad animácie či VR7) a tiež video obsah na internete (napríklad 

na sociálnych sieťach Facebook,, YouTube, Skype a pod.) (Lokšík in Osvaldová a kol., 

2020).  

Základnou stavebnou jednotkou obrazu  a zároveň nositeľom jeho významu je 

záber. Jeho vlastnosti, veľkosť a funkcia určujú jeho charakter. Z hľadiska veľkosti možno 

hovoriť o viacerých rozdeleniach záberov, jednoduché spravodajské príspevky však 

najčastejšie kombinujú  tri základné zábery, ide o tzv. záberovú triádu. Sú to celok, 

polocelok a detail, pričom každý z nich má špecifické vlastnosti a plní odlišné funkcie. 

Celok zoznamuje diváka s prostredím, odpovedá na otázky „kde“ a do určitej miery aj 

„kedy“. Polocelok zobrazuje hlavných aktérov udalosti a vzťahy medzi nimi, odpovedá na 

otázku „kto“ a „čo“. A detail sa sústredí na hlavný subjekt udalosti, odpovedá na otázky 

„ako“ a „prečo“ (Lokšík in Osvaldová a kol., 2020). 

Zvukovú zložku tvorí najmä hovorené slovo (či už sprevádzajúci text, synchrón, 

dialóg a pod.). Podkresová hudba, ktorá nie je súčasťou nahratého reálneho zvuku, by sa 

v spravodajských príspevkoch vyskytovať nemala, pretože jej prvoplánovosť môže 

zámerne ovplyvňovať diváka tým, že pôsobí na jeho emócie.8 Má však svoje zásadné 

postavenie v hudobných predeloch, znelkách, upútavkach či headlinoch. Dokáže vzbudiť 

pozornosť diváka a dodáva relácii dynamiku (Lokšík in Osvaldová a kol., 2020). 

Lokšík (in Osvaldová a kol., 2020) uvádza, že spravodajský príspevok by mal byť 

 
7 VR = virtuálna realita 
8 Napriek tomu ju však vo svojich spravodajských reláciách využívajú najmä komerčné televízne stanice, 

pretože kladú dôraz na emocionalitu. Môže im to pomôcť vyvolať v divákoch napríklad pocit strachu, napätia 

či súcitu. 
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„stručný, vecný, hutný, jasný a presný“ (s. 84). Priemerná stopáž jedného spravodajského 

príspevku je sa v posledných rokoch predĺžila, pretože sa zväčšil rozsah hlavných 

spravodajských relácií. Niektoré príspevky tam môžu mať aj tri minúty, no stále má veľa z 

nich len niekoľko sekúnd. S tým súvisí aj spôsob vyjadrovania, ktorý už z princípu nemôže 

byť totožný napríklad s jazykom písaného textu. Andrew Boyd (2001) hovorí, že pri písaní 

textu pre spravodajstvo, ktoré sa bude vysielať, je nevyhnutné odhodiť všetky literárne 

konvencie dokonca vrátane pravidiel gramatiky. Tvrdí, že slová musia dávať zmysel a 

lahodiť uchu, nie oku (Boyd, 2001). Podľa Lokšíka (in Osvaldová a kol., 2020) by text mal 

mať jednoduchú skladbu a krátke vety, aby bol na prvé počutie zrozumiteľný. Divák totiž 

druhú šancu na porozumenie nedostane. 

Martin Lokšík (in Osvaldová, 2020) za dva základné programové typy považuje 

krátke a hlavné spravodajské relácie. Krátke sa vysielajú počas dňa (na poludnie 

a poobede) a hlavné sú zaradené na začiatku televízneho prime-time, teda na začiatku 

večerného vysielacieho bloku a ponúkajú prehľad udalostí dňa. Michal Bočák (2008) 

rozdeľuje spravodajské relácie v plnoformátovej televízii (nie spravodajskej) podľa času 

vysielania na ranné, denné, podvečerné, hlavné a nočné. O hlavných spravodajských 

reláciách hovorí ako o „výkladnej skrini“ televízie, preto sú do nich investované značné 

finančné prostriedky (Bočák, 2008, s. 84).  

Spravodajskú reláciu podľa Bočáka (2008) tvoria džingle9, headliny,  správa dňa, 

príspevky zoskupené do spravodajských blokov a na záver spravodajská bodka10. 

Striedanie rôznych spravodajských blokov má najmä rytmizačnú funkciu. Autor ďalej 

odkazuje na Lapčíka (2002), podľa ktorého sa „správa dňa“11 vždy nachádza na prvom 

miestne v headlinoch a jej samotné spracovanie je najrozsiahlejšie a najviac štruktúrované. 

Bočák sa s prvou časťou jeho tvrdenia nestotožňuje. Podľa neho nie vždy platí, že prvý 

z headlinov je vždy i „otvarák“ (Bočák, 2008). 

Televízne spravodajské žánre 

Typológia televíznych spravodajských žánrov sa odlišuje v závislosti od jej autora. 

Igor Kmiť (2017) zostavil zhrnujúcu tabuľku niekoľkých slovenských akademikov s ich 

 
9 Autor týmto pojmom označuje úvodnú a záverečnú znelku relácie a tiež predelové džingle napríklad pri 

headlinoch.   
10 Záverečná správa, ktorá má väčšinou charakter soft news. 
11 Lapčík označuje správu dňa ako „top story“, z ktorého vzniklo žargónové slovo „topka“. Z vlastnej 

skúsenosti konštatujeme, že v súčasnosti sa skôr používa žargónové slovo „otvarák“. 
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vlastnými rozdeleniami žánrov v televíznom spravodajstve. Publikácie Jána Košča 

a Miroslava Hladkého sú z rokov 1984 a 1986, táto typológia tak už nereflektuje 

v súčasnosti používané žánre v televízii.  

 

Obrázok č.5: Rozdelenie spravodajských televíznych žánrov podľa rôznych autorov 
 

Publikácia Ľudovíta Labíka je aktuálnejšieho dátumu, vyšla v roku 2012 ako 

skriptum pre študentov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave, no jeho 

rozdelenie žánrov stále vychádza z Koščovej typológie. Publikácia Terézie Rončákovej 

z roku 2011 obsahuje už menej televíznych žánrov, konkrétne rozlišuje päť typov správy – 

čítanú, audiovizuálnu, kombinovanú, fonofotografickú, personifikovanú – a riport (Kmiť, 

2017). 

Najaktuálnejšie roztriedenie televíznych spravodajských žánrov v česko-slovenskej 

akademickej obci vypracoval Martin Lokšík. Jeho typológia odráža reálne používanie 

jednotlivých žánrov, preto ju považujeme za najrelevantnejšiu pre našu 

prácu. Charakteristika spravodajských žánrov bude preto vychádzať z jeho 

aktualizovaného textu v publikácii Zpravodajství v médiích z roku 2020. 

Z hľadiska žánrovej štruktúry v televíznom spravodajstve je základným útvarom 

televízna správa. Andrej Tušer ju definuje ako „pohotové, stručné, prehľadné 

a zrozumiteľné audiovizuálne oznámenie o aktuálnej udalosti, jave či fakte“ (Tušer a kol., 

2010, s. 212). Podobne ju charakterizuje aj Martin Lokšík, ktorý píše, že je to „pohotová, 

vecná, stručná a presná informácia o spoločensky dôležitých, významných alebo 
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zaujímavých udalostiach zaznamenaných v ich audiovizuálnej syntetickej podobe“ (Lokšík 

in Osvaldová a kol., 2020, s. 92). Jej podoba sa vyvinula z filmového spravodajstva, 

niektoré postupy pri jej tvorbe boli prevzaté z rozhlasu a tlače, no s technickým pokrokom 

si postupne vytvorila svoje vlastné špecifiká. Nové technológie zapríčinili postupné 

odumieranie pôvodných žánrov, ale dopomohli tiež ku vzniku nových.12 

Z troch kompozičných postupov pochádzajúcich z tlačového spravodajstva – 

logického, chronologického a akcentujúceho – sa v televíznej správe najčastejšie uplatňuje 

logická významová štruktúra, teda princíp tzv. „obrátenej pyramídy“. Takúto správu 

tvoria dve časti: jadro, teda štúdiové zahlásenie moderátora, v ktorom uvedie podstatné 

fakty a obrazová časť, ktorá je iba jeho doplnkom. Výpovednú hodnotu majú zväčša len 

synchróny (tzv. „hovoriace hlavy“), zábery sú často ilustračné, prípadne dokumentačné. 

Tento spôsob realizácie príspevku je vhodný pri všeobecných politických či ekonomických 

témach, ktoré sú chudobné na obrazový materiál (Lokšík in Osvaldová, 2020).  

S rozvojom online médií sa začala viac uplatňovať aj chronologická kompozícia, 

ktorá umožňuje udalosť zdramatizovať. Používa sa napríklad v príspevkoch, ktoré opisujú 

vývoj nejakej kauzy. Podľa Lokšíka je však informovaniu prostredníctvom obrazov vlastná 

predovšetkým kruhová kompozícia, pretože umožňuje najlepšie pracovať s obrazom 

a zvukom. Je založená na vystavaní príbehu. Príspevok s použitím tohto postupu je 

nezávislý a plnohodnotný spravodajský útvar – slovo moderátora slúži len na jeho 

uvedenie (Lokšík in Osvaldová, 2020).  

Žánrová typológia podľa Martina Lokšíka: 

Headline 

Je to „dynamický prehľad troch až piatich hlavných správ v úvode spravodajskej 

relácie, ktorý má diváka okamžite zaujať a upútať“ (Lokšík in Osvaldová, 2020, s. 95) Ak 

by sme chceli tento žáner, resp. jeho funkciu prirovnať k tlačeným médiám, mohli by sme 

povedať, že plní úlohu titulnej strany novín. Tvorí ho päť zložiek: hovorená, obrazová, 

hudobná, textová a grafická. Táto forma sa používa aj pri vysielaní krátkych 

spravodajských relácií. 

 
12 Na zmenu žánrov a skladby spravodajských relácií mala vplyv aj spoločensko-politická situácia. Po roku 

1989 a so vznikom nových televízií sa spravodajstvo zdynamizovalo. Upustilo sa aj od predchádzajúcej 

žánrovej teórie, ktorá sa začala budovať nanovo pod vplyvom západných sociálnovedných konceptov a 

teórií. 
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Čítaná správa (ST – štúdio) 

Tento typ správy pochádza z rozhlasu, ide totiž o verbálnu správu bez obrazu. Je 

jedným z najstarších typov televíznej správy, no v porovnaní s minulosťou, kedy čítaná 

správa tvorila značnú časť spravodajskej relácie, sa teraz používa minimálne. Tvorí ju 

stručná informácia, ktorú prečíta moderátor v štúdiu. Väčšinou ide o nejakú mimoriadnu 

a závažnú udalosť, ktorá sa stala počas vysielania relácie. Čítanou správou môže tiež 

moderátor doplniť odvysielaný príspevok o aktuálne informácie, prípadne týmto spôsobom 

oznámi, čo sa ešte len stane. 

Čítaná správa obrazová (MO – mimo obraz) 

V súčasnosti je jedným z najfrekventovanejších informačných žánrov. Jej rozvoj je 

spätý so vznikom špecializovaných spravodajských staníc. Tvorí ju stručný a výstižný 

záznam udalosti a text, ktorý obsahuje všetky podstatné informácie – bez neho by správa 

nemala význam.  

Text môže byť nahratý vopred ako asynchrón13 alebo ho prečíta naživo moderátor 

v štúdiu. V tomto prípade sa postupuje tak, že prvotný záber na moderátora čítajúceho 

začiatok správy, sa zväčša po prvej vete prekryje zábermi – buď reálnymi z danej udalosti 

alebo ilustrujúcimi či archívnymi, grafmi alebo animáciami. Ide o krátky žáner, jeho dĺžka 

väčšinou nepresiahne 30 sekúnd. Používa sa niekoľko variantov čítanej obrazovej správy: 

• Čítaná správa a jej modifikácie – čítaná správa je doplnená o vyjadrenie 

odborníka, svedkov či iných aktérov udalosti, o aktuálne informácie interpretované 

moderátorom a o rôzne obrazové a grafické prostriedky: 

o čítaná + synchrón 

o čítaná + synchrón + dodatok 

o čítaná + synchrón + dodatok MO 

o čítaná + telefonát 

o čítaná + grafika 

o čítaná + plazma 

o čítaná + živý obrazový podkres 

o a iné 

 
13 Ukotvujúci text správy nahraný vopred, zväčša redaktorom, ktorý pracoval na danej téme. 
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• tzv. kraťasy14 – je to blok niekoľkých obrazových správ, ktoré sú oddelené 

obrazovým efektom, prípadne aj jinglom a zároveň prepojené slovom moderátora 

(naživo) alebo redaktora (pripravené vopred). Spestria a zdynamizujú reláciu, majú 

aj aktivizačnú funkciu – udržiavajú pozornosť divákov. 

• Rozpísaný cart (CRT) – je štruktúrou najzložitejší variant čítanej správy, ktorý je 

zároveň veľmi náročný na odbavenie. Názov „cart“ je odvodený od analógovej 

technológie Betacart. V súčasnej digitálnej produkcii označuje materiál, ktorý je 

určený na zaradenie do vysielania ako významovo uzavretý celok, komplet. Aby 

vznikol rozpísaný cart, tento celok sa rozkúskuje na základné prvky (synchróny, 

ruchy, obrazový materiál) a slovom ich prepojí moderátor v štúdiu. Formálne tak 

oživí spravodajskú reláciu. 

Kombinovaná správa (ST/CRT, reportáž) 

Príprava tohto typu správy je pre redaktora náročná. Vyžaduje si profesionalitu a 

dobré reportérske schopnosti. Kombinovanú správu tvorí úvod, ktorý prečíta moderátor 

v štúdiu a samostatný ucelený príspevok redaktora. Kľúčový je dobre vystavaný faktický 

príbeh. Rozlišujú sa dva typy: 

• CRT (jednoduchá reportáž) – uplatňuje princíp obrátenej pyramídy, o ktorom sme 

už písali vyššie. Je teda vhodná pre všeobecne politické a ekonomické témy, dôraz 

sa kladie na faktografickosť. Nositeľom informácií je najmä zvuková zložka 

(výpovede aktérov udalosti), obraz je skôr doplnkový.  

• Reportážna správa (reportáž) – ide o kráľovský žáner televízneho spravodajstva, 

najviac využíva pestrý audiovizuálny jazyk. Je živá, dynamická, nesie stopu 

osobného svedectva redaktora. Striedajú sa v nej faktické komentáre a emocionálne 

výpovede aktérov udalosti. Obsahuje synchróny, asynchróny, ruchové detaily, 

pútavú grafiku a stand-upy, ktoré spájajú jednotlivé časti do celku. V rámci nej sa 

vytvorili nové subžánre, resp. postupy tvorby reportážnej správy: 

o HLP reportáž – reportáž s hlbokým ľudským príbehom 

 
14 V slovenskom spravodajskom žargóne sa používa označenie „strihák“. Napríklad v spravodajskej televízii 

TA3 sa do hlavnej večernej relácie pripravujú dva typy, a to „domáci strihák“ a „zahraničný strihák“. Ide buď 

o udalosti, ktorým nebol pripísaný taký význam, aby tvorili samostatnú jednotku vo vysielaní alebo 

o udalosti, ktorým bol venovaný značný vysielací priestor počas dňa. Večer sa tak odvysiela už len ich 

zostrih. 
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o STAND-UP reportáž – reportér sprevádza diváka vývojom udalosti 

o JZP reportáž – z českého „jdu, ptám se, zkouším“ (Lokšík in Osvaldová, 

2020, s. 100) – zážitková reportáž, reportér nie je len sprievodcom – to, čo 

ukazuje zároveň aj skúša a divák má tak možnosť  vidieť jeho 

bezprostrednú reakciu.  

Televízny spravodajský rozhovor 

Slovom rozhovor býva v praxi označovaný akýkoľvek útvar v televíznom 

spravodajstve, ktorý je realizovaný formou otázok a odpovedí. Či už rozhovor moderátora 

s hosťom v štúdiu, po telefóne, cez Skype alebo iné technológie alebo rozhovor moderátora 

s redaktorom, ktorý je na mieste udalosti. Môže to byť však aj synchrón na kameru alebo 

anketa na ulici. V žurnalistickej teórii sa pod týmto žánrom rozumie rozhovor moderátora 

a inej kompetentnej osoby k danej téme (politik, odborník, redaktor), ktorý je buď v štúdiu 

alebo na inom mieste. Ide o stručný dialóg, zväčšia moderátor nepoloží viac ako štyri 

otázky. 

 

So stále sa vyvíjajúcou technológiou, ktorá umožňuje skúšať nové postupy 

a s čoraz silnejúcou konvergenciou v médiách, sa postupne vytvárajú stále nové žánrové 

formy, resp. žánrové hybridy. Za samostatný žáner sa už napríklad považuje živé 

vystúpenie redaktora v štúdiu vedľa plazmovej obrazovky, ktorá obsahuje nejaký typ 

infografiky. 

 

Televízny newsroom 

Švajčiarsky mediálny výskumník, Frank Esser, vo svojom texte o editoriálnych 

štruktúrach a pracovných princípoch v britských a nemeckých newsroomoch definuje 

newsroom ako organizáciu, ktorá je podľa neho: „sociálna, ekonomická a formálna entita, 

ktorá zamestnáva mediálnych pracovníkov, aby produkovali mediálny obsah“ (Esser, 

1998, s. 376). 

Práca televízneho spravodajcu je odlišná od práce novinára v iných typoch médií. 

Vin Ray, dlhoročný zamestnanec BBC a prvý riaditeľ novinárskej školy pri BBC, tvrdí, že 

televízne spravodajstvo „nie je pre slabochov“ (Ray, 2003, s. 156). Extrémny a intenzívny 

tlak na dodržanie deadlinov, ktoré sú na prvý pohľad nesplniteľné, emocionálne vypäté 
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situácie v oblastiach konfliktov (napríklad vojnových), stres pri živom vysielaní, neustále 

zvonenie telefónu – toto sú niektoré zo situácií v živote televízneho reportéra, ktoré opisuje 

Vin Ray (2003) a hovorí, že len ak si je človek tohto všetkého vedomý a je schopný to 

zvládnuť, potom môže uvažovať nad prácou v televíznom spravodajstve.15  

Každý pracovník newsroomu má nejakú svoju rutinu, ktorá sa líši v závislosti od 

konkrétnej profesie. Jeremy Orlebar opisuje každodennú rutinu vedúceho editora 

spravodajstva v BBC News. Každý deň začína tým, že si prečíta všetky denníky, pozrie si 

aj dôležité internetové zdroje, kde tiež hľadá informácie. Nasleduje porada o 9:15, na 

ktorej preberajú to, čo sa stalo počas noci a tiež, čo sa v daný deň očakáva. Po nej vyberá 

hlavné správy a prideľuje jednotlivým reportérom konkrétne témy. Potom začne pracovať 

na zostavovaní vysielania pre prvú spravodajskú reláciu, následne na poobednú a večernú 

(Orlebar, 2011). 

Marek Cieslar (2018) vo svojej práci opísal funkciu editora v českom televíznom 

prostredí – konkrétne v Českej televízii a v televízii Nova. Zdôrazňuje, že celkové 

profesijné rozloženie a fungovanie redakcie je odlišné, keďže TV Nova nasleduje skôr 

americký vzor newsroomu. V Českej televízii má každá redakcia svojho editora, ktorí 

komunikujú s hlavným editorom – ten je ich nadriadeným. Sú to editori domáceho, 

zahraničného, regionálneho spravodajstva, editor ekonomického spravodajstva, ale tiež 

obrazový a grafický editor. Editori majú zásadný vplyv na výslednú podobu relácie, 

trendom je posilňovanie ich postavenia na úkor režiséra. Režisérovi uberajú kompetencie 

aj dramaturgovia, ktorí pracujú s moderátormi. Režisér je tak skôr odbavovačom relácie, 

ktorý prepája jednotlivé príspevky podľa scenára (Cieslar, 2018). Je to však on, kto 

komunikuje s moderátorom cez slúchadlo, ktoré má moderátor v uchu počas celej relácie. 

Ak sa udeje niečo nečakané, napríklad pri živom vstupe, režisér dá moderátorovi pokyn, 

ako pokračovať.   

Editor je zodpovedný za správnosť obsahu nielen v rovine načítaného textu, ale aj 

obrazu. Ak redaktor niečo prehliadne, editor by si to mal všimnúť a vrátiť materiál 

redaktorovi na opravu. Okrem toho musia editori dbať na etickosť – najmä 

v mimoriadnych situáciách zvážiť, aké zábery odvysielať. V prípade sporu sú to práve oni, 

 
15 Niečo z toho, čo Ray opisuje, by sa však dalo vztiahnuť aj na redaktorov v iných typoch médií. Tlak, aby 

reportér stihol pripraviť svoj príspevok do začiatku hlavnej spravodajskej relácie, je však vlastný televízii. 

Stáva sa aj to, že pôvodné naplánované poradie dodržané nakoniec nie je, lebo príspevok sa pripraviť 

nestihol, a tak je posunutý v scenári na neskôr.  
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ktorí vypovedajú na súde a obhajujú napadnutý príspevok (Cieslar, 2018).  

Redaktori tvoria materiál do vysielania. Po tom, ako dostanú zadanie od editora, 

začnú na svojej téme pracovať. Niektorí redaktori zostávajú pracovať v newsroome, iní idú 

nahrávať respondentov a obrazový materiál do terénu. Väčšinou dostanú zadanie aj 

formálne, teda do akého žánrového typu majú tému spracovať. V niektorých médiách však 

majú redaktori voľnejšiu ruku. Juraj Fellegi, v tom čase šéfeditor spravodajstva v RTVS, 

v rozhovore pre prácu Igora Kmiťa povedal: „V prvom rade verím svojim redaktorom, že 

vyberú najvhodnejší spôsob rozprávania“ (Kmiť, 2017).  

Značku spravodajských relácií spoluvytvárajú jej moderátori, sú najviac viditeľní 

a tak i zapamätateľní. Na základe očného kontaktu oslovujú divákov, svojim vystupovaním 

by ich preto nemali nijako iritovať, ale skôr zaujať. Dôležité je prirodzené vystupovanie, 

dôsledná artikulácia, schopnosť kontrolovať mimiku a gestá. Moderátor interpretuje 

vopred pripravené texty, no okrem toho musí mať schopnosť improvizácie, všeobecný 

prehľad a výbornú znalosť odboru (Osvaldová a Halada, 2002). Profesionalita a dobré 

kvality moderátora sa najviac preukážu v nečakanej situácii – musí zareagovať pohotovo 

a tak, aby to diváka príliš nevyrušilo. 

Plynulosť práce celého tímu zaisťuje produkcia. V jej gescii je všetko súvisiace 

s technikou prenosu. „Zaisťuje komunikáciu medzi redakciou, réžiou, oddelením 

prenosovej techniky, regionálnymi štúdiami a nahrávacími štábmi v teréne“ (Klepáčová, 

2019, s. 25). V newsroome pracujú ešte ďalšie profesie, bez ktorých sa vysielanie 

nezaobíde, a to sú kameramani, zvukári, rôzni asistenti a helferi. Tí pomáhajú pripravovať 

redaktorom ich príspevky, hľadajú v archívoch vhodné zábery, strihajú ich a podobne. 

1.2 Mimoriadne spravodajstvo 

Výber správ, resp. udalostí, ktoré sa stanú správami, sme opísali v predchádzajúcej 

kapitole. Zavedené rutinné postupy platia vždy, ak sa nedeje niečo mimoriadne. Niekedy 

však nastanú nepredvídateľné udalosti, ktoré zásadne ovplyvnia nielen obsah, ale aj formu 

spravodajstva, či celý chod redakcie.  

Chceli by sme rozlíšiť medzi mimoriadnym spravodajstvom a spravodajstvom 

v mimoriadnej situácii. Pod mimoriadnym spravodajstvom máme na mysli obsah a formu 

relácie, zatiaľ čo spravodajstvo v mimoriadnej situácii predstavuje stav, keď je ono samé 

v dôsledku istých okolností ohrozené alebo nejakým spôsobom obmedzené.  
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Tzv. „breaking news“ alebo mimoriadne správy sú v televíznom vysielaní často 

odlíšené aj graficky.16 Naplánované vysielanie sa preruší z dôvodu náhlej udalosti, ktorá je 

natoľko závažná, že by mohla ohroziť životy ľudí alebo je významná iným spôsobom.17 

Najčastejšie ide o prírodné katastrofy, teroristické útoky, vojnové konflikty alebo závažné 

trestné činy. Trvanie mimoriadnych správ môže byť rôzne, ale ide o krátkodobú dočasnú 

zmenu. 

Spravodajstvom v mimoriadnej situácii máme na mysli, ako sme už uviedli, ak je 

samotná príprava relácie alebo vysielanie v ohrození. Príkladom z nášho územia môže rok 

1968 a vstup okupačných vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa. Televízna 

hlásateľka, ktorá túto správu oznamovala prostredníctvom Československej televízie, 

Kamila Moučková, bola mnohými označovaná za hrdinku, hoci ona sama sa za ňu 

nepovažovala (Newsroom ČT24, 2020b). Okrem nej riskovali aj ďalší hlásatelia a iní 

zamestnanci televízie, ktorí neustále hľadali spôsoby, ako televízne vysielanie čo najdlhšie 

udržať. Keď vojaci obsadili štúdio v Malostranskej besede, zamestnanci televízie potom 

chvíľu vysielali zo štúdia Skaut, neskôr rozdelení vo viacerých skupinkách z Kleti, 

Hloubětína a ďalších miest. Pre väčšinu z nich to však boli ich posledné dni v televízii 

(Potůček, 2008). 

Iným príkladom, kedy sa sama televízia a jej spravodajstvo ocitlo v ohrození, bola 

tzv. televízna kríza na prelome rokov 2000 a 2001. Generálny riaditeľ Dušan Chmelíček sa 

dostal do konfliktu s novozvolenou Radou ČT. Konflikt trval takmer trištvrte roka 

a vyvrcholil odvolaním Chmelíčka z postu riaditeľa Radou ČT. Tá do týždňa vybrala 

nového riaditeľa, Jiřího Hodača, proti čomu sa vzbúrili zamestnanci spravodajstva 

a vyhlásili stávku. Obsadili spravodajský velín, ktorý síce opustiť mohli, ale vrátiť sa doň 

už nie. Preto tam aj prespávali. Ľudia sa každý deň zhromažďovali pred budovou 

spravodajstva, podporovali ich a nosili im jedlo. Situácia eskalovala, protesty zaplnili aj 

Václavské námestie.   

Medzitým Hodač vymenoval novú riaditeľku spravodajstva, ktorou sa stala Jana 

Bobošíková. Tá vytvorila svoj spravodajský tím, ktorý tiež pripravoval večernú 

spravodajskú reláciu. Ani jedna z vysielaných spravodajských relácií však nebola 

 
16 Napríklad na ČT24 signalizuje mimoriadnu situáciu žltá farba. Okrem toho sa odvysiela aj textové 

upozornenie „Mimořádné vysílání“ alebo „Mimořádná zpráva“. 
17 Napríklad oznámenie o smrti prezidenta či inej významnej osoby, ktoré pokračuje reakciami naň, 

kondolenciami až po analyzovanie dôsledkov a spomínanie na jeho život. 
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nestranná. Konflikt sa skončil až na prelome 12. a 13. januára, kedy poslanecká snemovňa 

odvolala Radu ČT. Treba však zdôrazniť, že tento spor nebol len sporom vnútri televízie, 

ale dialo sa to na pozadí politických vzťahov a prepojení (Televizní krize, 2000). 

Úplne iným typom mimoriadnej situácie je súčasná pandémia Covid-19, s ňou 

spojený núdzový stav a mnohé opatrenia, ktoré do určitej miery obmedzujú aj prácu 

spravodajského tímu. Samotné ochorenie alebo karanténa sa nevyhla ani zamestnancom 

spravodajstva. Napríklad šéf spravodajstva v RTVS, Peter Nittnaus, priznal, že personálny 

problém zaznamenali, keď bol jeden z moderátorov v karanténe.18 Dodal však, že 

v prípade núdze by situáciu mohli vykryť moderátorom inej relácie alebo redaktorom.19  

Komunikácia médií v krízových situáciách 

David Staton (2020), akademik na katedre žurnalistiky a mediálnych štúdií na 

univerzite v Colorade, hovorí, že v novinách sa vždy písalo o negatívnych udalostiach, 

o vraždách či smrteľných chorobách. Tento obsah však tvoril iba malú časť novín. Staton 

tvrdí, že sme sa nikdy nestretli s tak obrovským množstvom pochmúrnych správ, ako nás 

konfrontujú v tejto chvíli. „Hory novinových výtlačkov a hodiny odvysielaných správ“ si 

ako ústrednú tému zvolili smrť (Staton, 2020, s. 143).  

Príručka amerického ministerstva zdravotníctva pre krízovú komunikáciu 

s médiami vysvetľuje zdravotníckym pracovníkom, prečo sa novinári objavia pri každej 

katastrofe, ako sa k nim majú správať a akú rolu médiá v kríze zohrávajú: „Nešťastia sú 

hlavné mediálne udalosti. Ohrozenie verejného zdravia bude médiá zaujímať, najmä ak je 

exotické, katastrofické alebo prvé svojho druhu“ (CERC: Working with media, 2014, s. 1). 

Text zdôrazňuje, že médiá sú v našich životoch neustále prítomné a zohrávajú tak kritickú 

rolu v informovaní verejnosti počas kríz a katastrof. Môžu ľuďom poskytovať aktuálne 

informácie o kríze okamžite a nepretržite aj s pomocou rôznych materiálov od ľudí, ktorí 

krízu zažívajú. Napríklad prostredníctvom telefonických hovorov, fotografií, videí alebo aj 

statusov na sociálnych sieťach. Príručka ďalej zdravotníkom radí, aby s novinármi 

komunikovali jasne, zrozumiteľne a konzistentne: „Uľahčite novinárom prácu. Zvyšuje to 

účinnosť komunikácie počas krízy“ (CERC: Working with media, 2014, s. 4). 

 
18 Pre úplnosť je nutné dodať, že v hlavnej spravodajskej relácii Správy RTVS sa striedajú len traja 

moderátori, každý moderuje celú reláciu sám. Dlhodobý výpadok jedného má preto väčšie dôsledky než keby 

sa podobná situácia stala napríklad v Událostiach. O jednotlivých reláciách viac v kapitole 2. 
19 Viac o tom, aké opatrenia prijali redakcie spravodajstva Českej televízie a RTVS obsahuje kapitola 3, ktorá 

hlbšie opisuje aj dôsledky tejto dlhodobej mimoriadnej situácie na fungovanie redakcií, zmenu pracovných 

postupov a tvorbu relácií v podmienkach pandémie. 
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Britský novinár Martyn Lewis je podporovateľom myšlienky pozitívnej (resp. 

konštruktívnej) žurnalistiky. Hovorí, že tým nemyslí informovanie len o pozitívnych 

udalostiach. To by bol podľa neho nezmysel, pretože negatívne udalosti sa dejú a je 

potrebné o nich informovať. Skôr ide o spôsob ako. „Kde je nejaká katastrofa, tam sú tiež 

ľudia, ktorí sa z nej snažia spamätať. Kde je utrpenie, tam sú aj ľudia, ktorí sa snažia 

pomôcť. Kde je konflikt, tam sú ľudia, ktorí sa ho snažia ukončiť. Kde sa niečo pokazí, tam 

sú aj ľudia snažiaci sa napraviť to a zabezpečiť, aby sa to nestalo znova“ (Lewis in Lewis 

and Rowe, s. 39) Ako príklad uvádza záplavy v Mississippi. Niektoré televízne stanice 

reportovali o záplavách len ako o katastrofe – vysielali zábery skazy jeden za druhým. Ale 

boli aj televízie, ktoré sa neobmedzili len na to a ukazovali aj príbehy ľudskej odvahy a 

vzájomnej pomoci. Poskytli tak podľa Lewisa ucelenejší obraz o situácii. 

Novinári by mali ukázať snahu, že dokážu prezentovať férovejší obraz o svete 

okolo nás: „Naša profesia ponúka oveľa viac než atakovanie ľudí, keď urobia chybu 

a spochybňovanie ich motívov, ak to urobia dobre“ (Lewis in Lewis and Rowe, s. 39). Na 

druhej strane, úlohou médií je aj kontrolovať zodpovedných – vládu, štátne inštitúcie 

a podobne. A najmä v krízových situáciách je to dôležité, pretože rozhodnutia sú prijímané 

rýchlo, výberové konania je možné vynechať v snahe urýchliť napríklad nákup tovaru. Na 

rolu médií ako strážneho psa upozorňuje aj text pre krízovú komunikáciu zdravotníkov 

s médiami: „V počiatočných fázach krízy sa investigatívne spravodajstvo zvyčajne dostáva 

do úzadia. V určitom okamihu však budú reportéri klásť náročnejšie a viac skúmavejšie 

otázky“ (CERC: Working with media, 2014, s. 3). 

Etické dilemy a jazyk krízovej žurnalistiky 

Súčasťou spravodajstva vo vypätých situáciách, v ktorých ide o ľudské životy, sú aj 

etické dilemy. Redaktori, editori či šéfredaktori rozhodujú, ako danú udalosť spracovať, 

aké zábery je vhodné zverejniť a aké už nie, aký pomer zvoliť medzi anonymnými dátami 

zo štatistík a príbehmi konkrétnych ľudí. Ako nedesiť, ale zároveň neskresľovať. Niektoré 

prepojenia štatistík s konkrétnymi skupinami ľudí a ich interpretovanie v celkom iných 

kontextoch môžu predstavovať problém. Príkladom je článok Jana Bočka na webe 

iRozhlasu s názvom Nejčastější oběti covidu: voliči ANO, KSČM a ČSSD. Komunisti 

a sociální demokracie potřebují každý hlas (Newsroom ČT24, 2021c), ktorý analyzoval 

spojitosť medzi úmrtím na Covid-19 a politickou príslušnosťou a opisoval, aké to môže 

mať dôsledky pre dané strany. Článok však na pokyn riaditeľa spravodajstva Českého 
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rozhlasu, pod ktorý web iRozhlas patrí, Jana Pokorného, stiahli, pretože bol podľa neho 

neetický (Newsroom ČT24, 2021c). 

V situáciách, keď je ohrozené ľudské zdravie, sa ťažšie ovládajú emócie. Podľa 

redaktorky Zdravotnického deníku, Ludmily Hamplovej, je však pre novinárov dôležité 

zachovať si racionalitu. Problémom podľa nej v súčasnej kríze bolo aj to, že na začiatku 

pandémie išli novinári slepo za každým „bielym plášťom,“ ktorý mal nejaký názor. A tak 

sa aj do serióznych médií dostali nebezpečné dezinformácie. Opatrnosť je na mieste aj 

v súvislosti s informovaním o liekoch a vakcínach. Hamplová tvrdí, že problémom je 

nedostatok novinárov, ktorí by vedeli vysvetľovať vedecké témy, vnímať situáciu 

v súvislostiach a neskočiť na akúkoľvek správu (Newsroom ČT24, 2021c).  

Na nedostatočný odstup, emocionalitu a zaujatosť doplatila aj redaktorka RTVS, 

Miroslava Ščobíková. Po odvysielaní jej reportáže s názvom Úmrtie po očkovaní aj na 

Slovensku (Správy RTVS, 2021) ju kritizovalo ministerstvo zdravotníctva, ŠÚKL20 aj 

polícia. Redaktorka pripravila reportáž tak, že vyznela, akoby vakcína od Astra Zeneca 

spôsobila smrť ženy, hoci to pitva nepreukázala. Navyše nepriznala svoju zaujatosť, keďže 

daná žena bola jej známa. Reportážou sa zaoberala aj etická komisia RTVS, ktorá 

vyhodnotila pochybenie a porušenie Štatútu RTVS, konkrétne v oblasti „zobrazovania 

obrazovo a emotívne ofenzívnych udalostí, ktoré majú byť podľa štatútu sprostredkované 

vecným neemotívnym spôsobom, s dôrazom na fakty“ a okrem toho aj konfliktu záujmov 

(HRN, 2021). Zodpovedných pracovníkov preto generálny riaditeľ Jaroslav Rezník 

napomenul a škrtol im odmeny (Struhárik, 2021). 

Moderátor ČT a akademik na katedre žurnalistiky Univerzity Karlovej, Václav 

Moravec, hovorí o jazyku, ktorý politici, ale aj médiá používajú v súvislosti s pandémiou – 

napríklad frázy typu „sme vo vojne“, „boj s pandémiou“, „obete koronavírusu“ apod. 

(Newsroom ČT24, 2021a). Podľa neho môžu vojenské metafory na začiatku pomôcť, ale 

nemôže to trvať príliš dlho: „Boje a vojnové metafory mají mobilizační potenciál. Ale když 

je nadužíváme, můžou v lidech vyvolat úzkost a paniku“ (Newsroom ČT24, 2021a). Tým 

potvrdzuje to, čo je uvedené v príručke amerického ministerstva zdravotníctva pre krízovú 

komunikáciu s novinármi, z ktorej sme citovali vyššie. Tvrdí totiž, že pozícia médií je 

v kríze kľúčová. Ak budú ich informácie nepresné alebo skreslené, môžu tak zabrániť 

efektívnejšiemu riešeniu pandemického stavu (Newsroom ČT24, 2021a). A naopak. 

 
20 ŠÚKL = Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
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  Fakulta sociálních věd, kde Moravec pôsobí, sa spojila s Lékařskou fakultou 

Masarykovej univerzity v Brne a spoločnosťou Newton media a vytvorili vedecký projekt 

Covid-19 infodemie21. Ich cieľom je znížiť mieru infodémie nielen k ochoreniu Covid-19, 

ale aj k iným budúcim epidémiám (Infomore, 2021). Poukazujú na nedostatočnú prácu 

novinárov s dátami, nevhodné porovnania či príklady, nízku znalosť medicínskej 

terminológie a pod. Podľa Moravca by chceli pripraviť prvky samoregulácie médií, ktoré 

by mohli v budúcnosti eliminovať tzv. mediálnu paniku či mediálnu hystériu (Newsroom 

ČT24, 2021a).  

 

Obrázok č.6: Vojenské metafory 

Tím Václava Moravca zistil, že v českých médiách bolo v období ich výskumu, 

teda od januára do októbra 2020, zaznamenaných takmer 180 tisíc vojenských metafor. 

Úplne najčastejším bolo slovné spojenie „boj s koronavirem“ a „oběti koronaviru“. Zistili 

tiež, že výskyt týchto výrazov dominoval v prvej vlne pandémie, teda na jar. V lete počet 

výrazov klesal, lebo sa situácia uvoľňovala. S nástupom druhej vlny ich používanie opäť 

vzrástlo, ale už nie do takej miery ako na jar. Čo sa týka politikov, najčastejšie tieto výrazy 

používal premiér Andrej Babiš. Z hľadiska médií je na prvom mieste v počte najviac 

používaných vojenských metafor web lidovky.cz, nasleduje ho blesk.cz. Prekvapivé môže 

byť zistenie, že Česká televízia sa umiestnila na deviatom mieste, zatiaľ čo Televízia Nova 

až na šestnástom (Infomore, 2020). 

 
21 Pojmom infodémia autori projektu rozumejú „nadmerné veľké a rapídne sa šíriace množstvo informácií, 

ktoré vedie k ich skresľovaniu a komplikuje nájdenie riešenia problému“ (Infomore, 2021). 
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Obrázok č.7: Vojenské metafory - pokračovanie 

 

1.3 Pandemický rok 

Keďže naša práca skúma reakcie médií na Covid-19 a tiež dopady pandémie na 

prácu novinárov, v nasledujúcej podkapitole stručne zhrnieme udalosti uplynulého roka 

spojené s koronavírusom.  

Nový typ koronavírusu sa prvýkrát objavil v čínskom meste Wuhan v decembri 

2019. Odvtedy sa postupne šíril, približne po mesiaci sa preniesol do Thajska, potom do 

Japonska, USA a ďalších krajín. Na konci januára sa vírus dostal aj do Európy (Časová osa 

Koronaviru – jak se šířil, 2021). Vtedy sa prvýkrát o tejto téme hovorilo aj v českom 

parlamente. Poslanec za ODS, Bohuslav Svoboda, upozornil na možné nebezpečenstvo 

šírenia tohto vírusu aj na našom území a dožadoval sa odpovedí na otázky, ako je Česká 

republika na možnú krízovú situáciu pripravená. Odpoveďou mu bolo uistenie vtedajšieho 

ministra zdravotníctva, Adama Vojtěcha, že situácia je podrobne monitorovaná, všetko je 

pripravené a všetkého je dostatok (Rambousková, 2021).  

O necelý mesiac, 1. marca, bol v Česku ohlásený prvý prípad nového vírusu. 

Zakrátko vyšlo najavo, že slová ministra neboli pravdivé, keďže bol akútny nedostatok 

všetkých zdravotníckych pomôcok. Nejvyšší kontrolní úřad preskúmaval, ako štát reagoval 

na šírenie pandémie od začiatku roku 2020. Kontrolu uzavrel po roku, v marci 2021, s 

konštatovaním, že ministerstvo zdravotníctva zanedbalo prípravu na možnú pandémiu 

a kroky jednotlivých orgánov boli chaotické a nekoordinované (MLD, 2021).  
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Podobná situácia bola aj na Slovensku. Tam sa navyše konali parlamentné voľby, 

ktoré boli prioritou politikov aj médií, možný problém s rozšírením vírusu nebol témou 

dňa. Prvý prípad ohlásili 6. marca. Takisto chýbali ochranné pomôcky. Nový premiér Igor 

Matovič hneď druhý deň po vymenovaní vlády22 urobil kontrolu v skladoch Štátnych 

hmotných rezerv, zistil nulové stavy ochranných pomôcok a odvolal predsedu Kajetána 

Kičuru. Ten nakoniec skončil vo väzbe pre podozrenie z dlhodobej korupčnej činnosti 

v Štátnych hmotných rezervách (Kern, 2020). 

Najhoršia situácia v Európe bola v Taliansku, prvý lockdown tam ohlásili 8. marca, 

keď uzavreli severný región Lombardie (Muccari, Chow a Murphy 2021). Krátko nato už 

platil lockdown pre celé Taliansko a postupne ho zavádzali ďalšie európske štáty. Svetová 

zdravotnícka organizácia vyhlásila stav pandémie až 11. marca a v rovnaký deň vtedajší 

prezident Spojených štátov, Donald Trump, obmedzil pre Európanov cestovanie do USA 

(Muccari, Chow, Murphy, 2021). Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa totiž práve 

Európa v tom čase stala epicentrom choroby. 

Viaceré opatrenia na zabránenie šíreniu ochorenia boli prijaté aj v Česku a na 

Slovensku. Napríklad obmedzenie spoločenských a športových akcií, zatvorenie škôl, 

reštaurácií a v prípade Slovenska aj uzavretie letiska. Česko vyhlásilo núdzový stav 12. 

marca, Slovensko 16. marca. Tento stav platil v Česku do 17. mája, na Slovensku až do 13. 

júna. V tzv. prvej vlne vírus oba štáty zásadne nepostihol. Aj to bol zrejme dôvod na 

predčasnú radosť, keď Česko 30. júna oslavovalo na Karlovom moste koniec pandémie 

(Polaczyková, 2020).  

Po letnom uvoľnení prišla druhá vlna pandémie, ktorá oba štáty postihla výrazne 

horšie. Určitú dobu boli Slovensko a Česko na prvých miestach v svetových rebríčkoch 

najviac hospitalizovaných a najviac zomrelých na covid na počet obyvateľov a písali 

o nich aj zahraničné médiá (Mortkowitz, 2021). Očkovať sa začalo na konci decembra 

2020. Na Slovensku 26. decembra zaočkovali ako prvého infektológa Vladimíra 

Krčméryho, bývalého člena ústredného krízového štábu. Bol vybraný pre rešpekt a dôveru 

u ľudí. Nasledujúci deň zaočkovali aj prezidentku Zuzanu Čaputovú (Mikušovič, 2020a). 

27. decembra bol v Česku ako prvý zaočkovaný premiér Andrej Babiš (ČTK, 2020). 

Pandémia ukázala, že aj vyspelé krajiny s vybudovaným zdravotným systémom 

nedokážu udržať masívny prílev kriticky chorých pacientov. Odhalila slabiny našich 

 
22 Vládu Igora Matoviča vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová 21.3.2020. 
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systémov zdravotníctva, ktoré neboli pripravené na taký nápor (Bernardini a kol., 2020). 

A ukázala aj to, kto dokáže byť schopným politikom aj v čase krízy a kto naopak nie. 

V Česku bol minister zdravotníctva od začiatku pandémie vymenený štyrikrát23, na 

Slovensku raz. Kríza však poznačila novú slovenskú vládu, a to do takej miery, že 

jednotliví členovia vlády podávali demisie a žiadali koniec premiéra Matoviča. Ten sa 

dostal do konfliktu s koaličnými partnermi, prezidentkou aj s médiami a bol tak nútený 

odísť z postu predsedu vlády. Nahradil ho jeho spolustranník Eduard Heger, zvyšok vlády 

zostal okrem ministra zdravotníctva nezmenený. 

Práve médiá však, ako sme už písali, zohrávajú v kríze dôležitú úlohu. Vedci zo 

žurnalistickej školy na univerzite vo Wisconsine zistili, že spravodajské médiá majú 

dôležitú úlohu pri podpore toho, aby ľudia dodržiavali sociálny odstup, keď zdôrazňovali 

bezpečnostné opatrenia naprieč ideologickým spektrom (Jiang a kol., 2021). Čiže ak niekto 

určitú správu neakceptuje od konkrétneho politika, ktorého nemá rád, príjme to od média, 

ktoré je mu hodnotovo bližšie. Štúdia ďalej tvrdí, že ak médiá presvedčia ľudí o závažnosti 

situácie, môžu tak napomôcť efektívnemu dodržiavaniu opatrení (Jiang a kol., 2021). 

 

1.3.1 Dopady pandémie na médiá 

Doteraz sme písali o tom, aký význam majú médiá v kríze a ako dokážu vplývať na 

ľudí. Že môžu situácii pomôcť, čo by malo byť aj ich prioritou, ale môžu tiež v ľuďoch 

vyvolať úzkosti a strach. Ako však celá pandemická situácia ovplyvnila samotné médiá? 

Čo sa v priebehu krízového roka zmenilo, kto získal a kto naopak stratil? 

Štúdiu španielskeho akademika Casero-Ripollésa (2020), ktorý skúmal vplyv 

pandémie Covid-19 na mediálny systém, sme spomenuli už v úvode prvej kapitoly. 

Výsledky jeho výskumu ukazujú, že v kritických a komplexných situáciách považujú ľudia 

hľadanie informácií za kľúčovú činnosť, výsledkom čoho bol enormný nárast záujmu 

o médiá a tiež ich pozitívne hodnotenie a uznanie ich roly. Casero-Ripollés (2020) tiež 

tvrdí, že najväčší záujem o spravodajstvo prejavili tí, ktorí sa dovtedy oň nezaujímali, teda 

 
23 Adama Vojtěcha nahradil jeho námestník Roman Prymula. Toho kvôli kauze porušenia pandemických 

opatrení zakrátko nahradil Jan Blatný. Neskôr bol odvolaný oficiálne pre slabú komunikáciu a odlišný 

pohľad na situáciu než mal Andrej Babiš. Záujem o jeho výmenu mal však prezident Miloš Zeman, ktorý ho 

kritizoval za nesúhlas s kúpou a očkovaním neschválenými vakcínami z Ruska a Číny. Nahradil ho Petr 

Arenberger, zakrátko však rezignoval kvôli kauze s nehnuteľnosťami a majetkovým priznaním. Nahradil ho 

Adam Vojtěch, ktorý už raz z ministerského kresla odstúpil.  
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prevažne mladí, nevzdelaní alebo len príležitostní konzumenti správ. Podľa neho sa tak 

vyrovnala priepasť medzi nimi a tými, ktorí boli už predtým viac informovaní. 

Tlač v úpadku 

Odborníci vo výskumnom centre Oxfordskej univerzity Reuters Institute vo svojej 

správe o tom, ako Covid zmenil médiá píšu, že lockdowny a obmedzenia zmenili spôsob 

spravodajskej produkcie. Komunikácia na diaľku skomplikovala denný chod redakcií. 

Pandémia tiež prispela k ekonomickej neistote niektorých druhov médií, ktoré už predtým 

zažívali postupný pokles príjmov. (Nielsen a kol., 2020) Najvýraznejšie zasiahnuté boli tie 

médiá, ktorých príjmy sú z veľkej časti tvorené z reklamy. Zadávatelia reklamy totiž 

uplynulý rok šetrili.  

Zo všetkých druhov médií sú na tom najhoršie tlačené médiá. Internet ich postupne 

vytláčal už predtým, no podľa správy z Reuters Institute pandémia tento trend ešte viac 

urýchlila. Obmedzenia voľného pohybu a zatvorené obchody znemožnili alebo 

skomplikovali predaj novín a časopisov výrazným spôsobom. V Česku bol napríklad 

najmenší záujem o noviny za posledných desať rokov, najpredávanejšiemu denníku Blesk 

klesol počet predaných kusov o 20 % (Newsroom ČT24, 2021b) 

Televízia na vrchole 

Naopak televízia zažila počas prvej vlny pandémie renesanciu. Tvrdí to štúdia 

Casero-Ripollésa (2020), ale aj spoločnosť Nielsen, ktorá skúma a analyzuje mediálny trh. 

Vo svojom výskume za rok 2020 zaznamenala výrazne zvýšený záujem o spravodajstvo. 

Najpopulárnejším žánrom boli tzv. breaking news, teda mimoriadne správy (The Nielsen 

Total Audience Report Hub, 2020). Dáta Reuters Institute zas ukazujú, že za posledných 

deväť rokov bola televízia ako hlavný zdroj informácií na ústupe. Prvenstvo prebralo 

online spravodajstvo. Koronakríza to však dočasne zmenila a pripomenula ľuďom hodnotu 

tradičných spravodajských médií (Newman, 2020). Potvrdzuje to napríklad aj Česká 

televízia, ktorá mala v uplynulom roku najvyššiu sledovanosť za posledných 24 rokov, 

pričom najviac narástla v marci 2020, teda s príchodom Covidu (Newsroom ČT24, 2021b). 

Prudký nárast sledovanosti bol možný pozorovať aj na Slovensku. Spoločnosť 

Kantar media zistila, že marec 2020 bol mesiacom s najvyššou sledovanosťou v histórii 

meraní televízie, teda od roku 2004. Priemerná dĺžka sledovania spravodajských relácií sa 

podľa dát zdvojnásobila v porovnaní s tým istým obdobím v minulom roku (Kantarmedia, 
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2020). Podľa údajov mediálnej agentúry Performics, ktorá merala zmeny konzumácie 

médií, najväčší nárast sledovanosti zaznamenala spravodajská televízia TA3. V týždni 

medzi 16. marcom a 22. marcom dokonca až o 300% v porovnaní s priemerom vo februári 

(Performics, 2021). 

Dôvera v tradičné médiá 

Čo sa týka dôvery v médiá, najvyššia bola počas marca a apríla, pričom ľudia 

najviac dôverovali mainstreamovým spravodajským zdrojom. Pri správach o Covide bola 

dôvera v tradičné médiá viac ako dvakrát väčšia než dôvera informáciám na sociálnych 

sieťach.  Výskumníci z Reuters Institute predpokladajú, že dôvera sa už zvyšovať nebude, 

skôr naopak. Ich ročná správa hovorí aj o dôvere k médiám na Slovensku a v Česku. Na 

Slovensku dôveruje spravodajstvu celkovo 28% ľudí, pričom najdôveryhodnejším médiom 

je verejnoprávna RTVS so 67 percentami, nasleduje ju spravodajská TA3 s 66 percentami 

(Digital News Report – Slovakia, 2020). V Českej republike je celková dôvera v médiá za 

rok 2020 na úrovni 33%, pričom najdôveryhodnejším médiom je Česká televízia so 62 

percentami, nasledujú ju regionálne noviny s 60 percentami (Digital News Report – Czech 

Republic, 2020). 

Newsroom v obývačke 

Pandémia zásadne ovplyvnila aj spôsob, akým novinári pracujú. Práca z domu sa 

stala normou aj v tejto profesii, resp. tam, kde to bolo možné. Medzinárodná federácia 

novinárov uviedla, že hoci môže tzv. domáci newsroom mať určité benefity (najmä 

šetrenie času pri presunoch alebo lepšie zladenie pracovného a rodinného života), prináša 

to aj viaceré výzvy a problémy. Zdôrazňujú, že aj práca z domu musí mať pravidlá a musí 

byť regulovaná (IFJ, 2021).  

V už spomínanej správe Reuters Institute, ktorá hovorí o dopadoch Covidu na 

médiá, sa uvádza, že 77% opýtaných novinárov cíti, že pri práci na diaľku je náročnejšie 

vybudovať a udržiavať si vzťahy. Je tiež náročnejšie komunikovať efektívne a existujú 

medzi nimi obavy o mentálne zdravie (Newman, 2020). Editor spravodajského kanálu 

Channel 4 News vo Veľkej Británii taktiež vidí najväčší problém v komunikácii: 

„Najväčšou výzvou pre denné fungovanie je strata okamžitého komunikovania, ktoré 

v newsroome prebieha, aby každý porozumel, prečo a ako sa niečo ide robiť“ (Newman, 

2020).  
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Lenka Kabrhelová, moderátorka spravodajského podcastu Vinohradská12, hovorí, 

že nahrávanie na diaľku je náročnejšie, pretože sa s hosťom nevidí. S kolegami 

komunikuje tiež iba na diaľku, čo podľa nej znižuje reakčnú dobu, čím sa všetko predlžuje 

(Newsroom ČT24, 2021b). Redaktorom Českého rozhlasu chýba komunikácia 

a brainstorming s kolegami. Tiež pracujú z domu, resp. podľa toho, ktorá skupina má 

službu doma a ktorá v rozhlase. „Domáci“ vysielajú s pomocou tzv. kodeku (Newsroom 

ČT24, 2020a). „Ono to zasahuje do podstaty našej práce, pretože ona je založená na 

stretávaní sa s ľuďmi, na rozhovoroch, na tom, že sme s. kamerou na mieste diania,“ tvrdí 

šéfredaktor spravodajstva Českej televízie, Petr Mrzena (Newsroom ČT24, 2020a). Tomu, 

ako pandémia ovplyvnila prácu spravodajstva v Českej televízii, sa budeme viac venovať 

v štvrtej (tretej?) kapitole. 

Šetrenie, prepúšťanie a zánik médií 

Kríza sa dotkla aj finančnej stránky spravodajských médií. Ako sme už uviedli, 

najhoršia situácia je v médiách, ktoré sú odkázané na príjmy z reklamy a tiež v printe kvôli 

výraznému poklesu predaja. Neznamená to však, že iné médiá by úbytok financií 

nepocítili. Mnohé z nich pristúpili k dočasným obmedzeniam, iné k trvalým krokom. Zo 

správy Reuters Institute vyplýva, že takmer 48% opýtaných médií plánuje zmenšiť svoje 

fyzické priestory. Riešenie vidia v tzv. hybridných newsroomoch, kedy by časť 

zamestnancov pracovala v redakcii, časť doma a časť v teréne (Nielsen a kol., 2020) . 

Konečný zásah predstavuje táto kríza pre mnohé regionálne a lokálne médiá, ktoré 

majú i tak často problémy s financovaním. V Spojených štátoch zaniklo kvôli pandémii 

minimálne 60 lokálnych redakcií a to i takých médií, ktoré majú v danom regióne 

dlhoročnú tradíciu (Hare, 2021). BBC News taktiež robila zmeny. Úpravu v programe 

a prepúšťanie síce ohlásila ešte pred pandémiou. Chcela tak pritiahnuť viac divákov. Kríza 

to však urýchlila a zosilnila. Kvôli finančnej udržateľnosti chcú používať menej štúdií, čím 

znížia aj počet zamestnancov, ktorí tieto štúdiá obsluhujú. „Zvýšený finančný tlak na BBC 

v dôsledku Covidu-19 znamená, že počet ľudí, ktorí prídu o zamestnanie, sa zvýši na 

približne 520, čo je o 70 viac ako pôvodných 450 ohlásených v januári“ povedala 

riaditeľka spravodajstva na BBC News, Fran Unsworth (BBC, 2020). 

Na Slovensku kvôli pandémii a s ňou spojeným šetrením prepustili štvrtinu 

redakcie týždenníku Trend, zároveň dočasne znížili periodicitu na dvojtýždennú. Podobne 
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urobili aj týždenníky .týždeň a Téma. Tlačová agentúra SITA znížila personálne stavy a aj 

platy. Vydavateľstvo Ringier tiež dočasne znížilo platy všetkým zamestnancom, a to 

o 20% (Krasko, 2020). Naopak zvyšoval sa počet predplatiteľov online verzií denníkov. 

Podľa riaditeľa vydavateľstva Petit Press, ktoré vydáva Denník SME, Ľudovíta Fulmeka, 

sa počet online predplatiteľov zdvojnásobil (Struhárik, 2020). Niektoré médiá sa snažili 

získať financie iným spôsobom – prostredníctvom zbierky. Urobil tak napríklad český 

magazín Reportér alebo internetová televízia DVTV, ktorá vyzbierala takmer desať 

miliónov korún (Šalounová a Loudová, 2020). Najhoršia bola situácia na jar 2020, odvtedy 

sa zlepšila, a preto vydavatelia predpokladajú, že rok 2021 už nebude tak stratový ako ten 

predchádzajúci (Struhárik, 2020). Události 
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2 KONTEXT HLAVNÝCH SPRAVODAJSKÝCH RELÁCIÍ ČT 

A RTVS  

V českej aj slovenskej mediálnej krajine sa uplatňuje tzv. duálny systém. Ide 

o koexistenciu verejnoprávnych a súkromných médií v rámci jedného mediálneho trhu. 

V západoeurópskych štátoch sa začal vytvárať v prvej polovici osemdesiatych rokov, 

pričom jeho vznik bol podmienený ekonomickými, technickými a spoločensko-politickými 

faktormi (Sečík, 2008). Práve kvôli spoločensko-politickej situácii vznikli verejnoprávne 

médiá v Česku a na Slovensku (podobne ako aj v iných post-sovietskych krajinách) oveľa 

neskôr, resp. po revolúcii. Dovtedy boli médiá pod kontrolou štátu – komunistickej strany. 

Spravodajstvo nebolo nestranné a nezávislé, ale prísne cenzurované. 

Slovenský akademik Ivan Sečík (2008) uvádza, že pojem verejnoprávny v zmysle 

reprezentujúci transformáciu bývalých štátnych médií po novembri 1989 dlho vyvolával 

rôzne diskusie a kontroverzné výklady. Podľa neho tento pojem označuje najmä 

organizačno-právnu formu verejnoprávneho vysielania, pretože je prevzatý z nemeckého 

„öffentlich-rechtliche“ (verejné právo). Samotný obsah vysielania lepšie vystihuje slovné 

spojenie verejná služba alebo služba verejnosti, ktoré je prevzaté z anglického „public 

service“. Význam tohto slovného spojenia je podľa Sečíka (2008) „od štátu nezávislé 

vysielanie orientované na potreby a záujmy verejnosti, ktoré sa zodpovedá ako 

inštitucionálnym štruktúram občianskej spoločnosti, tak aj jednotlivým divákom 

a poslucháčom“ (s. 22).24  

Sečík (2008) ďalej píše, že verejnoprávne médiá vznikli na to, aby poskytovali 

službu verejného záujmu na základe právnej normy. Ich činnosť, riadenie, financovanie 

a dohľad ustanovuje zákon. Ešte sa však vrátime k pojmu verejný záujem. Tomáš 

Trampota (2006) ho spomína v súvislosti s normatívnymi teóriami a požiadavkami na 

spravodajstvo. Tvrdí, že v demokratických spoločnostiach bývajú tieto požiadavky spájané 

s predstavou správania, ktoré je prosociálne, spoločensky pozitívne. A práve toto správanie 

je podľa neho výrazom verejného záujmu. Jeho súčasťou je aj „užitočnosť“ médií v tom, že 

podporujú správne fungovanie spoločnosti, ktorej sú súčasťou (Trampota, 2006).  

Verejný záujem sa však všeobecne definuje ťažko. Podľa McQuaila (1999) je 

problémom to, že každý (či už spoločnosť, skupina alebo jednotlivec) môže mať iný názor 

 
24 Z tohto vyplýva, že činnosť tohto typu médií lepšie vystihuje označenie médiá verejnej služby, zaužívaný 

je však aj pojem verejnoprávne médiá. Budeme preto používať obidva. 
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na to, čo považuje v spoločnosti za dobré, prospešné a užitočné, čiže či to je alebo nie je vo 

verejnom záujme. Preto sa aj v praxi stáva, že si novinári alebo médiá ako celok (či už 

verejnoprávne alebo súkromné) interpretujú tento pojem tak, aby si obhájili alebo 

ospravedlnili svoje konanie. Odvolávajú sa na verejný záujem aj v takých prípadoch, ktoré 

môžu byť z tohto hľadiska sporné.25  

Vrátime sa k naplneniu verejného záujmu prost. verejnej služby. Podľa Orlebara 

(2011) je to verejne financovaná služba, ktorá nie je zameraná na zisk a je ku prospechu 

všetkým. Zástancovia zdôrazňujú jej potrebu a užitočnosť na rozdiel od odporcov, ktorým 

sa nepáči znevýhodňovanie komerčného mediálneho trhu. Tvrdia to najmä kritici 

v Británii, podľa ktorých BBC „zadusila trh so spravodajstvom“ (Orlebar, 2011, s. 30). 

BBC bola prvým médiom verejnej služby vôbec, a to od roku 1925 (Sečík, 2008).  

Rôzne pohľady na postavenie verejnoprávnych médií existujú aj v Česku a na 

Slovensku. Vedú sa diskusie o ich zmysle a tom, do akej miery si reálne napĺňajú svoje 

poslanie. Keďže majú v štáte unikátne a exkluzívne postavenie, počas svojej existencie sa 

už mnohokrát stali terčom politických bojov a zápasov o moc. Tie sa odohrávali najmä 

v spravodajstve. Než sa ale dostaneme k spravodajským reláciám oboch televízií a ich 

aktuálnemu postaveniu, stručne zhrnieme zásadné rozdiely v legislatívnom ukotvení 

a postavení verejnoprávnych televízií v rámci mediálneho systému daných krajín. 

 

2.1 Televízie verejnej služby – rozdiely medzi ČT a RTVS 

V Českej republike sú ako médiá verejnej služby uzákonené Český rozhlas, Česká 

televize a Česká tisková kancelář (ČTK). Na Slovensku sú nimi Rozhlas a televízia 

Slovenska (RTVS)26, Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) a okrem toho aj 

 
25 Napríklad rozhovor redaktora Pavla Knapka s vtedajším slovenským premiérom Petrom Pellegrinim v 

týždenníku Plus 7 dní obsahoval pôvodne aj otázky týkajúce sa jeho sexuálnej orientácie. Táto časť 

rozhovoru nakoniec v týždenníku nebola, no na internete sa rýchlo rozšíril zvukový záznam rozhovoru, kde 

otázka zaznela. A to vyvolalo vlnu reakcií nielen verejnosti, ale o vhodnosti týchto otázok polemizovali aj 

novinári na Slovensku i v Česku (napríklad Jindřich Šídlo, Filip Titlbach, Newsroom ČT24 ai.). Redaktor 

svoje konanie obhajoval tvrdením o verejnom záujme, keďže premiér bol v tom čase členom strany Smer, a 

tá sa vyslovila napríklad proti uzákoneniu registrovaných partnerstiev homosexuálov a celkovo sa skôr 

stavala proti LGBTI komunite. 

Príkladom z Českej republiky môže byť odvysielanie úseku v relácii 168 hodín, kedy po vyjadrení ministerky 

práce a sociálnych vecí, Jany Maláčovej, zostali zapnuté mikrofóny a ona tak o premiérovi Andrejovi 

Babišovi povedala, že je „debil“. Podobne to rozpútalo vlnu diskusií o tom, či je takáto informácia podstatná 

a mala byť odvysielaná. Nora Fridrichová odvysielanie obhajovala (napríklad v DVTV) taktiež tým, že to 

bolo vo verejnom záujme.   
26 Zjednotený Slovenský rozhlas a Slovenská televízia 
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Audiovizuálny fond27. V našej práci sa zameriame len na verejnoprávne televízie v oboch 

krajinách. Napriek tomu, že česká a slovenská verejnoprávna televízia majú spoločnú 

históriu, ich ponovembrové smerovanie sa vyvíjalo odlišne. Názov Slovenská televízia 

vznikol už v roku 1990, konkrétne 18. apríla, kedy slovenská vláda schválila zmenu názvu 

z Československá televízia v SSR na Slovenská televízia (História STV, 2021), cit. 2021-

04-02). Okrem národných okruhov, ktoré boli zvlášť pre slovenské a zvlášť pre české 

vysielanie, existoval aj federálny kanál ČST – F1.  

Samostatná Slovenská televízia vznikla ako prvá verejnoprávna televízia 

v postkomunistických krajinách 1. júla 1991. Zákon č. 254/1991 Zb. ju charakterizoval ako 

národnú, nezávislú, verejnoprávnu, informačnú, kultúrnu a vzdelávaciu inštitúciu, ktorá má 

slúžiť verejnosti. Mala sa tak dosiahnuť jej politická a ekonomická nezávislosti od 

výkonnej moci v štáte (Štěpánková, 2016).28 Česká televízia vznikla zákonom č. 483/1991 

Sb. s účinnosťou od 1. januára 1992, pričom stále fungovala aj federálna televízia, ktorá 

bola zrušená až k poslednému dňu roku 1992 (Konec federální televize, 2021).  

Jedným z najvýznamnejších rozdielov medzi televíziami v súčasnosti je ten, že 

Česká televízia funguje ako samostatná inštitúcia, zatiaľ čo slovenská RTVS zlučuje dve 

médiá – Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas.  

Generálny riaditeľ a rada 

Podľa zákona o Českej televízii ako vysielateľovi verejnej služby sú jej hlavnými 

úlohami najmä „poskytovanie objektívnych, overených, vo svojom celku vyvážených 

a všestranných informácií na slobodné vytváranie názorov“ (Zákon č. 483/1991 Sb.). 

Štatutárnym orgánom je generálny riaditeľ volený na šesť rokov, ktorého na základe 

výberového konania menuje i odvoláva Rada Českej televízie. Rada je kontrolným 

orgánom Českej televízie, má 15 členov, ktorých volia poslanci.29 Každé dva roky sa volí 

tretina z nich. Podmienkou na zvolenie do Rady je svojprávnosť, bezúhonnosť a trvalý 

pobyt na území Českej republiky. Kandidátov na členov Rady predkladajú poslancom 

rôzne organizácie a združenia. Poradným orgánom Rady je tzv. Dozorčí komise, ktorej 

členovia by mali mať aj odborné predpoklady na túto činnosť. Volí ich Rada ČT. 

 
27 Jeho obdobou v Českej republike je Státní fond kinematografie, ktorý však na rozdiel od slovenského 

Audiovizuálneho fondu nie je verejnoprávnou inštitúciou, ale spadá pod ministerstvo kultúry. 
28 To, že sa tak nestalo, opíšeme neskôr. 
29 Nebolo to tak ale vždy. Pôvodné znenie zákona z roku 1991 ustanovovalo 9 členov, ktorí boli volení na 5 

rokov. Zmena nastala novelou zákona v roku 2001, kedy sa ich počet navýšil na 15 a funkčné obdobie sa 

predĺžilo na 6 rokov. 
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Poslaním RTVS ako vysielateľa verejnej služby je podľa zákona takisto poskytovať 

„nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a 

pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie 

názorov“ (Zákon č. 532/2010 Zb.). V organizačnej štruktúre sú však značné rozdiely. 

Štatutárnym orgánom je takisto generálny riaditeľ, ktorého funkčné obdobie je však kratšie 

ako v Českej televízii, a to päť rokov. Spôsob jeho zvolenia je tiež odlišný. Na základe 

verejného vypočutia a následného odporúčania parlamentným výborom pre kultúru a 

médiá ho volia poslanci národnej rady. Tento spôsob voľby je kritizovaný pre jej možnú 

politizáciu. Strany, ktoré sú práve v parlamente, si môžu zvoliť človeka, ktorý im bude 

vyhovovať.  

Voľba poslancami parlamentu funguje od roku 2011, predtým sa uplatňoval model 

ako v Českej televízii, kedy generálneho riaditeľa volila Rada. Podľa mediálnej 

organizácie Memo 98 je to menej priama forma politického tlaku a vplyvu. Organizácia 

zdôrazňuje, že dôležité je zmeniť súčasnú tajnú voľbu na voľbu verejnú, čím sa podľa nich 

môže celý proces stransparentniť (Kužel, 2020).   

Orgánom dohľadu v RTVS je Rada RTVS, ktorá má deväť členov, pričom traja 

z nich sú odborníkmi v oblasti rozhlasového, traja v oblasti televízneho vysielania, dvaja 

v oblasti ekonómie a jeden je odborníkom v oblasti práva. Volení sú poslancami NRSR na 

šesť rokov a podobne ako v ČT, aj tu sa každé dva roky mení tretina z nich. Podmienky na 

kandidátov sú však trochu prísnejšie. Ich odbornosť v danej oblasti musí byť dokázaná 

diplomom vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, aspoň päť rokov odbornej praxe 

a tri roky praxe na riadiacej pozícii v danej oblasti (Zákon č. 532/2010 Zb.).30 Orgán 

podobný Dozornej komisii ako funguje pri Rade ČT v RTVS nie je, Rada RTVS teda plní 

zároveň aj túto funkciu.31 

Zmluva so štátom a financovanie  

Silnejší vplyv štátu vo fungovaní RTVS možno badať aj v porovnaní spôsobov 

financovania oboch televízií. Zatiaľ čo zákon o Českej televízii uvádza ako finančné zdroje 

len televízne poplatky a príjem z vlastnej podnikateľskej činnosti (Zákon č. 483/1991 Sb.), 

RTVS dostáva aj finančný príspevok zo štátneho rozpočtu. Okrem toho zákon uvádza aj 

 
30 Okrem oblasti práva. 
31 Pred zlúčením však tento orgán mali obe inštitúcie, existovala teda Dozorná komisia Slovenského rozhlasu 

a Dozorná komisia Slovenskej televízie. 
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rôzne iné typy príjmov, napríklad sponzorské plnenia alebo dary od fyzických či 

právnických osôb (Zákon č. 532/2010 Zb.). Čo sa týka výšky televíznych poplatkov, 

v Česku je to mesačne 135 Kč za Českú televíziu a 45 Kč za Český rozhlas. Na Slovensku 

je poplatok za obe inštitúcie dokopy 4,64 Eur (v prepočte 120,71 Kč ku dňu 5.4.2021), teda 

je nižší ako v Česku a keď zoberieme do úvahy počet koncesionárov, výsledkom je 

výrazne nižší príjem pre RTVS ako pre ČT. 

RTVS však, ako sme už uviedli, získava finančné prostriedky aj priamo od štátu 

a to na základe zmluvy so štátom, ktorú uzatvára podľa zákona na päť rokov, pričom každý 

rok sa ešte podpisuje dodatok k zmluve s podrobnosťami povinností oboch strán. 

Povinnosťou štátu je poskytnúť RTVS finančnú dotáciu v určitej výške a povinnosťou 

RTVS je uskutočniť programy vo verejnom záujme v určitom rozsahu alebo plniť účelové 

investičné projekty.  

Kľúčové sú však koncesionárske poplatky, tie tvoria približne 70 % príjmov RTVS, 

štátny príspevok približne 25 % a ostatné príjmy zhruba 5 %. Pre porovnanie konkrétnych 

čiastok oboch televízií: za rok 2020 boli príjmy RTVS 113,6 mil. Eur (približne 2,86 mld. 

Kč), pričom koncesie tvorili 81,7 miliónov Eur, dotácia zo štátneho rozpočtu bola 26 

miliónov Eur a príjmy z reklamy či prenájmu boli 5,9 miliónov Eur (Koľko štát vyberie, 

2020). Česká televízia za rok 2020 získala 5,6 mld. Kč len z koncesionárskych poplatkov, 

pričom táto suma predstavuje viac ako 90 % všetkých príjmov televízie (Rozpočet ČT na 

rok 2021). Na základe týchto údajov môžeme zhodnotiť, že RTVS musí pracovať s oveľa 

menšími finančnými prostriedkami aj napriek štátnej dotácii, čo sa potom odráža aj na 

kvalite poskytovaných služieb vrátane spravodajstva. 

Koncesie sú často zdrojom sporov. Na Slovensku bolo niekoľko pokusov o ich 

zvýšenie, naposledy sa o to pokúsil v období predchádzajúcej vlády minister kultúry 

Marek Maďarič (Smer-SD).32 Koncesie si praje zvýšiť aj generálny riaditeľ ČT, Petr 

Dvořák a to na 150 korún. Hovorí, že kvôli inflácii hodnota poplatku dlhodobo klesá: 

„poplatek má v roce 2021 cenu 102 Kč a do rozpočtu přibude 4,27 miliardy korun ve 

srovnání s rokem 2008“ (Václavík, 2021). Hovoril o tom už aj v minulosti, zatiaľ sa tak 

nestalo. Faktom však je, že o výške poplatku nerozhoduje on, ale musia ho schváliť 

poslanci. 

 
32 Nestretol sa však s pochopením ostatných koaličných strán, najmä SNS bola zásadne proti. Predseda strany 

a zároveň v tom čase aj predseda parlamentu, Andrej Danko, sa vyjadril, že by koncesie najradšej zrušil 

a verejnoprávnu televíziu by premenil na štátnu. 
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2.2 Česká televize a jej hlavná spravodajská relácia Události 

2.2.1 Kontext  

Po rozdelení Československa a zániku Československej televízie sa novovzniknutá 

Česká televízia vyvíjala odlišným spôsobom ako STV na Slovensku. Nestala sa 

rukojemníčkou vlády a  spravodajstvo nebolo pod priamou kontrolou vládnych 

predstaviteľov. Je však potrebné zdôrazniť, že aj v Českej republike, najmä v druhej 

polovici deväťdesiatych rokov, silneli politické tlaky, ktoré chceli spravodajské či 

publicistické programy ovplyvniť. Podľa Lenky Nechvátalovej (2013) sa vtedy politický 

vplyv najmä na spravodajstvo zosilnil prostredníctvom voľby členov Rady ČT 

Poslaneckou snemovňou. 

Tlaky na verejnoprávnu televíziu namierené najmä na spravodajstvo sa objavovali 

opakovane, najvýraznejšie zrejme na prelome rokov 2000 a 2001, kedy v ich dôsledku 

vyvrcholila tzv. televízna kríza, ktorá vyústila do stávky a demonštrácií divákov. Z tohto 

turbulentného obdobia sa televízia dostávala ešte dlho. Medzi rokmi 2000 a 2003 sa 

vystriedalo päť generálnych riaditeľov. 

A politické tlaky sa prejavujú aj dnes. Všimli si to aj medzinárodné organizácie ako 

Európske stredisko pre slobodu tlače a médií (European Centre for Press and Media 

Freedom) a Medzinárodný tlačový inštitút (Interantional Press Institute). Obe sú to 

inštitúcie, ktoré majú chrániť slobodu tlače a médií v Európe. Zdôrazňujú, že Česká 

televízia by mala zostať vzorom pre verejnoprávne vysielanie v regióne strednej Európy 

a taktiež, že práve počas pandémie musí mať divák a zároveň volič nestranné, nezaujaté 

a nezávislé informácie. (Media Freedom Rapid Response, 2021). 

2.2.2 Ako sa menili Události 

Prvýkrát boli Události odvysielané 1. januára 1993. Od tohto obdobia prešli 

výraznou premenou, čo súvisí jednak s adaptovaním nových technológií, ale tiež 

s trendami v spravodajstve a vývojom spoločnosti. Zmenami musela tiež reagovať na 

konkurenčné televízne spravodajstvo a problém udržania pozornosti diváka. 

Náročným obdobím pre spravodajstvo Českej televízie bol vznik komerčných 

televíznych staníc, ktoré priniesli iný typ spravodajských relácií. Dynamický, akčný, 

s ľudskými príbehmi a emóciami, čím si získali priazeň divákov. Česká televízia na to 
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musela reagovať rôznymi zmenami, vtedy napríklad vybudovala po vzore zahraničných 

televíznych staníc spravodajský velín a snažila sa modernizovať (Nechvátalová, 2013).   

Významným pre rozvoj spravodajstva Českej televízie je rok 2005, kedy začala 

vysielať nová stanica, spravodajská ČT24. Vznikla ako moderná a dynamická stanica, 

a čoskoro si pritiahla divákov. Naopak Události stagnovali, a tak prišlo k zmenám, ktorých 

cieľom bolo priblížiť sa štýlu ČT24 a zvýšiť tak sledovanosť. Ani napriek tomu sa však 

Událostiam nepodarilo výraznejšie presadiť medzi ostatnými spravodajskými reláciami. 

Milan Fridrich v tejto súvislosti hovorí o verejnoprávnom paradoxe: zatiaľ čo ČT24 

získavala rešpekt a sledovanosť, Události až do roku 2011 kontinuálne strácali divákov 

(Fridrich in Motal a kol., 2021). Zmenilo sa to až s príchodom Petra Dvořáka a jeho 

reformným plánom Událostí, ktorý začal v spravodajstve realizovať so Zdeňkom Šámalom 

a Petrom Mrzenom.33  

Události sa zmenili po formálnej aj obsahovej stránke. Predĺžila sa stopáž, zmenila 

sa dramaturgia relácie, aj pestrosť správ. Modernizovali štúdio a moderátori reláciu 

uvádzali v stoji. A vtedy vznikol aj celkom nový koncept tzv. jeden a pol moderátora. 

Cieľom tentokrát bolo odlíšiť Události od spravodajstva na ČT24. Mrzena to konkretizoval 

tak, že zatiaľ čo ČT24 má byť rýchle a pohotové, Události by mali klásť dôraz skôr na 

hlbší vhľad a analytickejší rozbor (Nechvátalová, 2013). 

 V súčasnosti sa pre Události používa vizuál štúdia, ktorý vznikol v roku 2014, 

odvtedy nastali iba drobné zmeny. Štúdio pôsobí jednoducho, je svetlejšie a „vzdušnejšie“. 

Je celé virtuálne, pričom moderátori môžu veľkoplošnú obrazovku za nimi ovládať 

tabletom (Strašíková, 2014). Používa sa tiež rovnaká grafika, ktorou sa v roku 2014 

stanovili hlavné farby Událostí, a to modrá, červená a biela. Tie mali prepájať Události so 

stanicou ČT24. Podľa Martina Hejla, ktorý ešte s ďalšími kolegami stojí za touto podobou 

relácie, bolo cieľom na jednej strane práve ich prepojenie, ale zároveň aj dôraz na to, že 

Události sú hlavnou spravodajskou reláciou, teda vyvrcholením dňa. (Jak vznikala nová 

grafika Událostí ČT, 2014). 

 

 

 
33 Podotýkame, že tento tím je v spravodajstve ČT doteraz, čo sa prejavilo najmä na zvýšení a stabilizácii 

kvality spravodajských programov. V slovenskej RTVS sa vedenie striedalo veľmi často, čo malo negatívny 

dopad na zvyšovanie kvality a následne i sledovanosti spravodajstva.  
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Obrázok č.8: Aktuálny úvod relácie Události 

 

2.2.3 Spravodajské relácie v Českej televízii 

Česká televízia má v porovnaní so slovenskou RTVS nepochybne výhodu v tom, že 

má vlastný spravodajský kanál. V prípade mimoriadnej udalosti môže prerušiť 

naplánované vysielanie a v podstate okamžite reagovať na aktuálne dianie. Týka sa to aj 

relácie Události. Keďže ide o hlavnú spravodajskú reláciu prvého kanála, teda ČT1, 

prioritou je vysielať ich tam. Ak sa v tom čase udeje niečo mimoriadne závažné, Události 

pokračujú na ČT1 a ČT24 začne s mimoriadnym vysielaním. Od roku 2020 sa vysielajú 

naraz už na troch kanáloch, pribudla ešte ČT3.34  Spravodajstvo Českej televízie je 

rozsiahle a obsažné, počas dňa sa na všetkých staniciach vystrieda niekoľko 

spravodajských relácií.  

Na ČT1 a ČT24 sa v pracovných dňoch vysiela Studio 6, ktoré začína minútu pred 

šiestou hodinou ráno. Na ČT1 trvá približne tri hodiny, na ČT24 pokračuje ešte hodinu. 

Počas prázdninového režimu sa začína minútu pred siedmou hodinou a na prvom kanáli 

trvá dve hodiny, na ČT24 pokračuje ešte hodinu. Je charakterizované ako ranný infoservis 

Českej televízie, skladá sa z aktuálneho spravodajstva, predpovede počasia, reportáží 

s dlhšou stopážou a tiež živých vstupov a rozhovorov. Na poludnie sa vysielajú Zprávy ve 

12, ktoré trvajú približne dvadsať minút, po nich nasleduje Předpověď počasí a sportovní 

 
34 Stanica ČT3 vznikla v marci 2020 ako jedna z reakcií na pandémiu. Je to stanica zameraná na seniorov, 

takže ponúka najmä obľúbené programy či filmy z archívu Československej televízie, ale aj aktuálne 

magazíny a spravodajstvo. 
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zprávy so stopážou do desať minút. Tento spravodajský blok sa v pracovných dňoch okrem 

ČT1 a ČT24 vysiela aj na ČT3. Na ČT1 však tento blok ešte pokračuje krátkou reláciou 

Události v regionech plus, ktorá trvá do 10 minút. Cez víkend sa na ČT1 na poludnie 

vysielajú týždenníky Z metropole (o tom, čo sa udialo v Prahe) a Týden v regionech.  

Krátke správy sa cez víkend simultánne na ČT1 a ČT24 vysielajú o jednej poobede so 

stopážou približne päť minút. V pracovných dňoch sa o šiestej večer na ČT1 a 

ČT24  vysielajú Události v regionech trvajúce 25 minút.  

Na druhom a treťom kanáli sa ranné vysielanie začína reláciou Dobré ráno. Začína 

rovnako ako Studio 6, teda minútu pred šiestou hodinou, trvá dve a pol hodiny a vysiela sa 

iba počas pracovných dní. Relácia je charakterizovaná ako ranná show Českej televízie, 

ktorá má priniesť rannú dávku pohody, ale aj informovať. Na ČT2 sa ešte o 19:50 vysielajú 

Zprávy v českém znakovém jazyce, trvajú približne 10 minút. Okrem týchto iné 

spravodajské relácie na druhom kanáli nie sú. Trojka, ako sme už spomenuli, začína 

simultánnym vysielaním relácie Dobré ráno, má však aj svoju špeciálnu spravodajskú 

reláciu – Zprávy ČT3. Tie začínajú o 10:15 a ich stopáž je približne 12 minút. Táto relácia 

má špecifický charakter so zameraním na svojho cieľového diváka, ktorým je človek 

v dôchodkovom veku. Obsahuje správy z domova vrátane regiónov a aj zahraničné 

spravodajstvo. Vysiela sa počas pracovných dní. Ostatné relácie na ČT3 sme už spomenuli, 

je to spravodajský blok na poludnie a večerný spravodajský blok zdieľaný s ČT24 a ČT1. 

ČT24 je spravodajský kanál, takže spravodajské relácie sa tam vysielajú počas 

celého dňa. Ako sme už spomenuli, začína sa Studiom 6, potom sa počas celého dňa 

prelínajú Studio ČT24 a Zprávy. Správy s dlhšou stopážou sa vysielajú na poludnie ako 

Zprávy ve 12 a potom o 16:00 ako Zprávy v 16. O 18:00 začínajú Události v regionech 

a večer už spomínaný spravodajský blok zdieľaný s ďalšími stanicami. Počas víkendu sa 

správy s dlhšou stopážou na ČT24 vysielajú o 8:00, 10:00, 12:00, 18:00, potom hlavná 

relácia Události o 18:55 a posledné dlhšie správy o 23:00 ako Zprávy ve 23. Cez víkend sa 

tiež vysiela týždenník Týden v kultuře, a to o 22:05, ktorý trvá približne 25 minút. Zhŕňa 

najdôležitejšie kultúrne udalosti, ktoré sa stali počas uplynulého týždňa. 

Svoje spravodajské relácie majú aj zvyšné kanály – ČT Sport, ČT Art aj Déčko. Na 

športovom kanáli sa v pracovných dňoch o 12:25 vysielajú Sportovní zprávy s aktuálnymi 

informáciami zo sveta športu a ich stopáž je asi 25 minút. Déčko pripravuje špeciálnu 

spravodajskú reláciu Zprávičky, ktorá sa vysiela každý deň o 18:40, jej stopáž je približne 
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päť minút. Zmestí sa do nich správa s domova, zo zahraničia, zo športu a na záver nechýba 

ani počasie. Na ČT Art sa každý deň vysielajú Zprávy v kultuře so stopážou približne 13 

minút. Obsahujú prehľad najzaujímavejšieho diania v domácej aj svetovej kultúre. Naša 

pozornosť sa bude ďalej sústrediť len na hlavnú spravodajskú reláciu Události.  

2.2.4 Události v kontexte hlavného spravodajstva plnoformátových televízií v Česku 

Hlavná spravodajská relácia Českej televízie sa, ako sme už spomenuli, naraz 

vysiela na ČT1, ČT24 a ČT3. Na ČT24 je simultánne tlmočená do českého posunkového 

jazyka. Hlavný večerný spravodajský blok začína o 18:55 pod názvom Události za 

okamžik a počasí, kde moderátor načrtne hlavné témy, ktorým sa relácia bude venovať 

a predá slovo moderátorovi počasia. Po skutočne podrobnom počasí už nasledujú Události 

so stopážou približne 54 minút cez týždeň a 50 minút cez víkend. Na konci relácie 

moderátor pozve divákov na sledovanie športu a predá slovo športovému moderátorovi. 

Ten predstaví jednu z tém a nasleduje krátka prestávka. Po nej už relácia Branky, body, 

vteřiny so stopážou v pracovných dňoch približne 10 minút a cez víkend 12 minút. Hlavná 

prime-time relácia začína na prvom kanáli po prestávke asi o 20:10.  

Televízia Nova vysiela svoju večernú spravodajskú reláciu Televizní noviny 

o 19:30. Česká televízia sa v tomto čase usiluje získať ich diváka zaradením bloku Naše 

téma. Televizní noviny majú v porovnaní s Událosťami kratšiu stopáž, trvajú do 40 minút. 

Sú pre ne typické prvky infotainmentu, napríklad emotívna hudba, personifikovaná grafika 

a animácie35 dôraz na témy zamerané na hlboké ľudské príbehy, kriminalitu, kauzy, ale aj 

praktické servisné témy. Reláciu moderujú dvaja moderátori rovnocenne, čiže v ohlasovaní 

príspevkov sa striedajú. Sedia za stolom, za nimi je veľkoplošná obrazovka. Na záver je 

typický tzv. small-talk, kedy moderátori medzi sebou uvoľnene prehodia niekoľko viet 

a pozvú divákov na sledovanie športu a ďalšieho večerného programu. Po krátkej 

prestávke nasledujú Sportovní noviny, ktoré trvajú do 10 minút a bezprostredne po nich 

začína Počasí. To je v porovnaní s počasím na ČT výrazne kratšie, trvá približne minútu 

a pol. Prime-time relácia na Nove začína okamžite po počasí, približne o 20:20.36 

Skupina FTV Prima vysiela svoju hlavnú spravodajskú reláciu súbežne na hlavnom 

 
35 Napríklad nezhody medzi politikmi boli zobrazené ako súboj dvoch zápasníkov v ringu, kde ich hlavy 

nahradili hlavami daných politikov a podobne.  
36 Ešte dodávame, že počas pracovných dní sa na Nove vysielajú Polední televizní noviny o 12:00, Odpolední 

počasí a Odpolední televizní noviny o 17:00 a v utorok magazín televíznych novín Víkend. Na Nova Sport1 

sa o 19:00 vysielajú Odpolední sportovní noviny. 
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kanáli TV Prima, na najnovšej CNN Prima News a na Prima Plus37. Spravodajský blok 

začína podobne ako Česká televízia Počasím, a to približne o 18:52, pričom o 18:55 už 

začínajú Hlavní zprávy. Tie trvajú do 45 minút. So vznikom novej spravodajskej stanice sa 

zmenilo aj štúdio, ktoré je veľkolepo priestranné, po bokoch má balkóny, z ktorých je 

priamo vidieť dole na miesto, kde sa nachádza stôl, za ktorým sedia moderátori hlavnej 

spravodajskej relácie. Po správach nasleduje dlhšia reklama a po nej Krimi zprávy. 

Podobnú reláciu má aj slovenská televízia JOJ. Jej predmetom sú kriminálne témy ako 

vraždy, nehody, krádeže a to s výrazným emotívnym zafarbením. Opäť nasleduje reklamná 

pauza a po nej posledná časť spravodajského bloku, ktorou je relácia Showtime. Ide o akési 

lifestyle správy, kde hlavným predmetom reportáží sú celebrity a ich život. Na túto reláciu 

sa využíva už spomenutý priestor balkónov, moderátorka sa „prechádza“ po vrchnom 

poschodí, pričom je vidieť aj dolu do štúdia. Nasleduje opäť reklama a po nej už prime-

time relácia, ktorá začína rovnako ako na Nove, približne o 20:20. 

 

Obrázok č.9: Časový sled spravodajského bloku v českých plnoformátových televíziách 

 
37 Prima Plus je stanica, ktorá vznikla v roku 2017 a jej vysielanie je smerované na územie Slovenska.  
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2.3 RTVS a jej hlavná spravodajská relácia Správy RTVS 

2.3.1 Kontext 

Už od začiatku samostatného vysielania Slovenskej televízie, najmä však od roku 

1994 a tzv. „slovenskej noci dlhých nožov“ z 3. na 4. novembra,38 bolo spravodajstvo 

zneužívané vládnou mocou, stalo sa propagandistickým nástrojom Mečiara a jeho vlády 

(Bočák, 2008). Hoci bola Slovenská televízia uzákonená ako verejnoprávna, svoje poslanie 

nenapĺňala, skôr hrubo porušovala. V spravodajstve nedostávala priestor opozícia, len ich 

kritika zo strany vlády. 

Podobne ako celá republika, aj STV a jej spravodajstvo bolo po odchode 

Mečiarových ľudí v rozklade. O opätovné získanie dôvery, sledovanosti, podielu na trhu 

a ekonomickej stability sa pokúšali noví riaditelia a ich manažmenty, ktorí sa striedali 

podľa toho, ako sa menili politickí predstavitelia, resp. ešte častejšie. Doteraz sa 

generálnych riaditeľov od roku 1993 vystriedalo 18, ak rátame aj tých, ktorí boli vedením 

len dočasne poverení (Riaditelia Slovenskej televízie, 2021). Podľa Michaely Štěpánkovej 

(2016) časté striedanie riaditeľov dokazuje snahu politikov mať na televíziu dosah 

a ovplyvňovať jej fungovanie. 

Spravodajstvo získalo opätovnú kredibilitu až za pôsobenia Václava Miku. Bol to 

prvý riaditeľ, ktorý od vzniku samostatnej Slovenskej televízie vydržal celé svoje päťročné 

funkčné obdobie. Zvýšila sa sledovanosť aj podiel na trhu. Politické tlaky sa však opäť 

objavili pri voľbe nového riaditeľa, ktorým sa na základe dohody koalície stal Jaroslav 

Rezník, ktorý ním je doteraz39. Obsah spravodajstva sa podľa analýzy Transparency 

International zmenil v prospech strany SNS a nadštandardný priestor venovali aj jej 

predsedovi Andrejovi Dankovi, ktorý bol aj predsedom parlamentu. (Kostelanský, 2019). 

 
38 Išlo o ustanovujúcu schôdzu NRSR, po ktorej skončení (približne o jedenástej večer) hneď nasledovala 

druhá schôdza, ktorá trvala až do rána. Boli to teda prvé dve stretnutia nového parlamentného zoskupenia po 

predčasných voľbách, v ktorých výrazne zvíťazilo HZDS Vladimíra Mečiara. Noví koaliční poslanci odvolali 

všetkých členov Rady Slovenskej televízie a Rozhlasovej rady a zvolili si tam svojich nominantov. V tú noc 

odvolali celkovo 38 ľudí z rôznych kľúčových postov v štáte. 
39 Rezník predtým pôsobil na pozícii generálneho riaditeľa tlačovej agentúry TASR. Podľa organizácie 

Transparency International agentúra pod jeho vedením poskytovala pred voľbami v roku 2016 nadštandardný 

priestor strane SNS. Okrem toho chcel Rezník za TASR podpísať zmluvu s ruskou propagandistickou 

tlačovou agentúrou Sputnik, to sa po kritike nakoniec neuskutočnilo.  

Ešte predtým bol riaditeľom Slovenského rozhlasu. Počas toho obdobia mal zase blízko k Vladimírovi 

Mečiarovi a nadštandardný priestor poskytoval jeho HZDS. Redaktori proti nemu vtedy spísali aj petíciu, kde 

upozorňovali na snahu zasahovať do spravodajstva (Janščová, 2018. 
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A napätá bola situácia v newsroome RTVS aj v roku 2020. Vedenie redakcie si 

vymieňalo otvorené listy, v ktorých sa navzájom osočovali. Situácia sa vyriešila 

prepustením niektorých z nich. Hoci po výmene vlády sa diskutovalo o odvolaní Rezníka, 

nestalo sa tak (Mikušovič, 2020b). On hovorí, že po každých voľbách má nová moc 

ambície realizovať sa najviac, ako je to možné, čo zahŕňa všetky funkcie, na ktoré má 

dosah (Mikušovič, 2020c). Aj tu sa tak opäť naskytá otázka o nezávislosti verejnoprávneho 

média na vládnej moci na Slovensku. 

2.3.2 Ako sa menili Správy RTVS 

Názov hlavnej spravodajskej relácie sa od začiatku jej vysielania, teda 1. januára 

1993, niekoľkokrát zmenil. Najprv to boli Aktuality STV, neskôr Noviny STV, potom 

Správy STV. Názov Správy RTVS má relácia od roku 2011, teda od zlúčenia Slovenskej 

televízie a Slovenského rozhlasu. Dĺžka relácie, podobne ako aj jej obsahová a technická 

stránka sa taktiež rokmi menili. Nielen na základe technologického pokroku či súperenia 

so súkromnými televíziami, ale aj kvôli politickým tlakom. 

Podobne ako pre spravodajstvo Českej televízie, aj pre Slovenskú televíziu bolo 

náročné konkurovať súkromným staniciam. Ako prvá jej divákov prebrala televízia 

Markíza, ktorá vznikla v roku 1996. Jej spravodajstvo sa stalo populárnym jednak pre 

všeobecnú fascináciu ľudí nad komerčným vysielaním, ktoré dovtedy nepoznali a pre časť 

verejnosti tiež pre celkom iný obraz o politike a krajine než ten, ktorý ukazovala STV. Tá 

túto situáciu riešila radikálnymi zmenami, napríklad výmenou vedenia spravodajstva, 

novými moderátorskými tvárami či zmenou vizuálu správ. Lenže podľa Bočáka príliš častá 

fluktuácia vedenia, a teda aj zmien, neumožňuje divákom vytvoriť si potrebný návyk na 

ich pravidelné sledovanie (Bočák, 2008).  

Najvýznamnejšia zmena pre televíziu prišla v roku 2011. V roku 2010 sa totiž 

rozhodlo o zlúčení Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu do jednej inštitúcie 

s názvom Rozhlas a televízia Slovenska. Vtedajší minister kultúry Daniel Krajcer40 

argumentoval tým, že zlúčenie oboch inštitúcií zastaví ich zadlžovanie a vytvorí 

podmienky na ich konsolidáciu (TASR a SITA, 2010). Jeho kolegovia zastávali názor, že 

tieto médiá je potrebné zásadne zreformovať a toto mal byť spôsob, ako začať 

(Webnoviny.sk, 2010). Opoziční poslanci s ním však nesúhlasili, tvrdili, že spojenie oboch 

médií je iba administratívnym riešením, ušetrí len pár drobných a nevyrieši hlavný 

 
40 Minister za stranu Sloboda a solidarita vo vláde Ivety Radičovej v rokoch 2010 až 2012. 
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problém, ktorým bola technologická zaostalosť. Navyše, minister Krajcer pripravoval 

verejnoprávnu inštitúciu na to, že sa úplne zmení jej financovanie, a to tak, že 

koncesionárske poplatky budú zrušené a telerozhlas bude dotovaný len zo štátneho 

rozpočtu (Webnoviny.sk, 2010).41 K tomu však nedošlo a koncesie sa vyberajú dodnes. 

Spojenie televízie a rozhlasu je diskutované dodnes. Bývalý riaditeľ Václav Mika 

sa vyjadril, že situáciu nemali s čím porovnať, a tak je hodnotenie jeho zmyslu ťažké. 

Spojenie sa podľa neho najviac vyplatilo práve v spravodajstve, pretože ho televízia 

a rozhlas začali do istej miery robiť spoločne. Najmä zahraničná redakcia začala fungovať 

ako jedna a na zahraničnú cestu tak stačí vyslať jedného reportéra pre obe médiá. Tam 

podľa neho isté ušetrenie mohlo nastať, ale je to skôr zanedbateľné, pretože obe inštitúcie 

sú stále v dvoch budovách a ich fyzické spojenie podľa jeho slov nie je technologicky 

možné (Mikušovič, 2014). 

Modernizácia spravodajstva prišla za pôsobenia práve Václava Miku. Dovtedy bola 

televízia technicky i technologicky značne zaostalá, musel sa napríklad vybudovať celkom 

nový newsroom (Mikušovič, 2017). Podobne ako pri zmenách, ktoré sme spomenuli 

v českých Událostiach, aj v RTVS sa v tomto období predĺžila stopáž, objavili sa nové 

prvky a formáty spracovania tém, začala sa viac používať grafika a podobne. Moderátori 

boli ešte istú dobu dvaja. Na začiatku relácie sedeli spolu za stolom, ale v jej priebehu 

jeden z nich (prípadne na striedačku obaja) uvádzal príspevok v stoji. Relácia sa tak 

výrazne zdynamizovala, čo bolo pri takej dĺžke kľúčové.  

Moderovanie len jedným moderátorom v stoji začalo v roku 2016 a tento koncept 

trvá dodnes. Zo štyroch moderátorov, ktorí tvorili dve variabilné dvojice, zostali len traja. 

V tomto období začali vo vysielaní používať tablety. Aktuálne štúdio je celé virtuálne, za 

moderátorom je veľkoplošná obrazovka. Priestor je svetlejší, pôsobí vzdušnejšie a napriek 

dizajnovému stolu, ktorý je v pozadí moderátora, aj priestrannejšie ako predchádzajúce 

štúdiá. 

 
41 Tento bod bol prioritou nielen pre Krajcera, ale aj pre vtedajšiu vládu, keďže to bolo súčasťou jej 

programového vyhlásenia. Predvolebnú kampaň si na rušení koncesií postavila strana Sloboda a solidarita. 

Výška príspevku sa mala počítať na základe výšky hrubého domáceho produktu, konkrétne to malo 

predstavovať 0,142% z HDP (webnoviny.sk, 2011). Takýto zákon sa skutočne aj schválil. Najskôr sa však 

neplatenie koncesií odložilo o rok kvôli zlej finančnej situácii v RTVS, krátko nato skončila aj vláda. 

Konflikt vlády o eurovale spôsobil, že jej nebola vyslovená dôvera a premiérka Iveta Radičová podala 

demisiu (Kernová, 2011). Boli predčasné voľby. 
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Obrázok č.10: Vizuál štúdia Správ RTVS od polovice decembra 2016 doteraz 

 

Moderovanie len jedným moderátorom v stoji začalo v roku 2016 a tento koncept trvá 

dodnes. Zo štyroch moderátorov, ktorí tvorili dve variabilné dvojice, zostali len traja. 

V tomto období začali vo vysielaní používať tablety. Aktuálne štúdio je celé virtuálne, za 

moderátorom je veľkoplošná obrazovka. Priestor je svetlejší, pôsobí vzdušnejšie a napriek 

dizajnovému stolu, ktorý je v pozadí moderátora, aj priestrannejšie ako predchádzajúce 

štúdiá.  

2.3.3 Spravodajské relácie v RTVS 

RTVS síce spája dve médiá, ale pochopiteľne majú každé svoje vlastné spravodajské 

relácie. Spojenie sa využíva najmä v zahraničnej redakcii, kedy redaktor môže pripravovať 

reportáž o jednej téme pre rozhlas a zároveň pre televíziu. Slovenský rozhlas má 9 staníc, 

hlavnou je stanica Rádio Slovensko, na ktorej sa vysiela aj hlavná spravodajská relácia 

rozhlasu, ktorou je Rádiožurnál. Ten sa vysiela ráno o siedmej, na poludnie a večer 

o siedmej.42  

Televízia má tri kanály, sú nimi Jednotka, Dvojka a Trojka. RTVS zatiaľ nedisponuje 

špecializovanými kanálmi zameranými na kultúru, šport a detského diváka ako Česká 

televízia, všetky tieto oblasti pokrýva Dvojka. Niektorí preto tvrdia, že jej zameranie je až 

príliš široké. Aj preto malo nové vedenie Jaroslava Rezníka v pláne spustenie nového 

športového kanála, ktoré sa však kvôli pandémii zatiaľ neuskutočnilo. RTVS nemá ani svoj 

 
42 Rádio Slovensko je koncipované podobne ako český Radiožurnál. Spravodajsko-publicistická stanica 

zameraná vyslovene na hovorené slovo ako česká stanica Plus však na Slovensku chýba. Kratšie 

spravodajské relácie sa vysielajú aj na ostatných okruhoch Slovenského rozhlasu. 
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spravodajský kanál ako ČT24 v Českej televízii, z čoho tiež plynú dôsledky, ktoré sme už 

spomínali, a to menšie možnosti okamžite reagovať na mimoriadnu situáciu a samozrejme 

menší spravodajský obsah v rámci televízie.43 

Na Jednotke sa ráno v pracovných dňoch o pol ôsmej vysielajú Ranné správy. Napriek 

názvu nejde o klasickú spravodajskú reláciu, je to skôr štýl českého Studia 6, avšak 

s kratšou stopážou, približne hodinovou. Relácia obsahuje aktuálne spravodajstvo, živé 

vstupy redaktorov, do štúdia sú pozývaní hostia a program informuje aj o aktuálnej situácii 

na cestách. Pri tomto dopravnom servise využíva spoluprácu s rozhlasom, pretože práve 

ten má tradíciu správ z ciest s názvom Zelená vlna. O dvanástej sa na Jednotke začínajú 

Správy RTVS so stopážou do 20 minút a poobede o štvrtej opäť Správy RTVS so stopážou 

približne 25 minút. Okolo štvrť na sedem zaraďuje Jednotka Krátke správy, tie majú jeden 

až tri minúty. Ide o akési avízo, ktoré má prilákať diváka na sledovanie hlavnej relácie 

Správy RTVS, ktorá začína o siedmej hodine a v súčasnosti trvá približne 50 minút. Cez 

víkend vysiela Jednotka kultúrny týždenník Kultúra.sk s aktuálnym prehľadom z 

kultúrneho sveta. 

Dvojka  počas pracovných dní prináša ráno o 8:45 magazín Regina o živote 

v regiónoch, trvá 40 minút a pripravujú ho regionálne štúdiá RTVS v Banskej Bystrice 

a Košiciach.44 Do štúdia si pozývajú hostí, s ktorými väčšinou riešia regionálne témy. 

Relácia sa vysiela aj o 16:20. Regionálne spravodajstvo má zastúpenie aj v relácii Správy 

z regiónov, ktorá sa vysiela v pracovné dni o 17:00. A keďže na Slovensku má výrazné 

zastúpenie maďarská národnostná menšina, Dvojka vysiela aj každý pracovný deň 

spravodajskú reláciu Hírek v maďarčine o 17:10, správy majú približne šesť až osem 

minút. Niektoré dni sa vysielajú aj Národnostné správy o aktuálnych udalostiach zo života 

národnostných menšín, ich čas nie je pravidelný. Na druhom kanáli by mala RTVS 

vysielať aj krátke päťminútové spravodajstvo pre nepočujúcich o 20:00.45 Hlavnú 

spravodajskú reláciu Správy RTVS nevysiela simultánne s Jednotkou, ale celú reláciu 

tlmočenú do posunkového jazyka Dvojka reprízuje okolo polnoci a ďalší deň ráno. 

 
43 Zatiaľ jedinou spravodajskou televíziou na Slovensku je súkromná televízia TA3, ktorá vysiela od roku 

2001. Je to však malá televízia, má iba jedno štúdio, regionálnych redaktorov má len pár a vlastných 

zahraničných spravodajcov nemá vôbec. 
44 Takisto ide o spoluprácu s rádiovou časťou RTVS. Regionálne stanice Slovenského rozhlasu nesú totožný 

názov – Regina (Západ, Stred alebo Východ) a v tejto televíznej relácii sa moderátori na rozhlasové stanice 

Regina aj odvolávajú, napríklad pri vyhlasovaní súťaží. 
45 Nie je to tak ale vždy. Ak je v programe zaradený priamy prenos zo športového podujatia, ktoré sa predĺži, 

pokračuje sa v jeho vysielaní na úkor ostatného programu vrátane správ pre nepočujúcich. Je však možné ich 

nájsť v archíve. 
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Zaujímavosťou na tomto kanáli sú Retro noviny, ktoré sa vysielajú cez víkend. Je to relácia 

poskladaná zo spravodajských šotov, ktoré sa odvysielali v tom čase v minulosti. Tieto 

„správy“ trvajú do 30 minút.  

Tretí kanál, ktorý znovu spustili v roku 2019,46 vysiela v rovnakom čase ako hlavná 

Jednotka program Správy RTVS, ale bez športových správ a bez počasia. Relácia sa 

reprízuje pred polnocou a ráno o šiestej. Iná spravodajská relácia na tejto stanici nie je. 

2.3.4 Správy RTVS v kontexte hlavného spravodajstva plnoformátových televízií na 

Slovensku 

Hlavná spravodajská relácia televíznej časti RTVS sa, ako sme už uviedli, vysiela 

naraz na Jednotke a na Trojke so začiatkom o 19:00 a trvá približne 50 minút. Avízom na 

ňu sú Krátke správy vysielané o 18:10, kde moderátor načrtne niekoľko hlavných tém, 

ktorým sa budú hlavné správy venovať. Väčšinou majú podobu čítaných správ doplnených 

o synchrónne výpovede. Toto avízo sa vysiela iba na Jednotke. Po správach nasleduje 

päťminútová reklamná pauza a po nej športové spravodajstvo Góly-body-sekundy. 

V porovnaní o ostatnými televíziami má štedrú stopáž –  do 20 minút. Nasleduje opäť 

päťminútový reklamný blok a po ňom Počasie o 20:20, ktoré trvá približne päť minút. 

Šport ani počasie sa na Trojke takisto nevysielajú. Prime-time relácia na hlavnej stanici 

Jednotka začína približne o 20:30. 

Markíza začína svoju večernú spravodajskú reláciu Televízne noviny taktiež o 19:00, 

končí sa približne o 20:05, je dvakrát prerušená päťminútovou reklamnou pauzou. Toto je 

šanca pre RTVS získať diváka, pretože tá správy reklamou neprerušuje. Televízne noviny 

moderujú dvaja moderátori, ktorí sedia celý čas za stolom a za nimi je veľkoplošná 

obrazovka. Po správach a približne minúte až dvoch sponzorských šotov nasleduje na 

Markíze Počasie, ktoré trvá do päť minút. Po ďalších sponzorských šotoch sa záber vráti 

späť do spravodajského štúdia, odkiaľ ešte moderátori ohlásia večerný program a privítajú 

moderátora športu, ktorý načrtne témy a pozve diváka na jeho sledovanie. Podobne ako v 

komerčných televíziách v Česku, aj na Slovensku je spravodajstvo týchto staníc typické 

uvoľneným small-talkom medzi moderátormi v závere relácie.47 Potom nasleduje už dlhšia 

reklamná prestávka, po ktorej sa vysielajú Športové noviny približne o 20:20, ale je to 

 
46 Trojka bola prvýkrát spustená v roku 2008 so zameraním na šport. Pre finančné problémy jej činnosť 

v roku 2011 ukončili. Kanál začal znovu vysielať v roku 2019, ale tentokrát so zameraním na diváka 

staršieho ako 60 rokov. Primárnym obsahom sú relácie, seriály a filmy z televízneho archívu RTVS. 
47 Hoci aj spravodajstvo Markízy má prvky infotainmentu, celkovo je považované za kvalitnú spravodajskú 

reláciu, má aj mnoho skúsených redaktorov, ktorí získali novinárske ceny. 
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variabilné. Trvajú do desať minút a sú poslednou časťou spravodajského bloku. Prime-time 

relácia na Markíze začína až 20:40. V skupine televízie Markíza sú tri stanice, okrem 

samotnej Markízy je to ešte Doma a Dajto zamerané na mladých a na mužské publikum, 

no ani na jednej sa spravodajské relácie nevysielajú.48 

 

Obrázok č.11: Časový sled spravodajského bloku v slovenských plnoformátových televíziách 

Televízia JOJ začína večerný spravodajský blok o siedmej so špecializovanou reláciou 

Krimi, v ktorej sa zameriava najmä na nehody, zločiny, nespravodlivosť či stratené osoby. 

Relácia je prerušená jednou prestávkou. Hlavná spravodajská relácia Noviny TV JOJ 

 
48 Na hlavnej stanici Markíza sa však okrem večerného spravodajstva vysielajú aj ďalšie relácie. Ráno 

začínajú programom Teleráno, čo je dva-a-polhodinová ranná show, ktorá obsahuje aktuálne spravodajstvo, 

informácie z dopravy aj o počasí, počas relácie sa vždy varí nejaké jedlo a pozývaní sú rôzni hostia. Okrem 

toho sa v pracovných dňoch vysiela aj poobedné spravodajstvo v relácii Prvé televízne noviny o 17:00 so 

stopážou 25 minút a po nich relácia s reportážami, ktoré sú zamerané na emócie a ľudské príbehy s názvom 

Reflex, tá trvá približne hodinu, takže po nej už nasleduje hlavná spravodajská relácia. 
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začína o 19:30, bezprostredne po skončení Krimi, moderátori sú v rovnakom štúdiu, 

vymenia sa počas poslednej reportáže z Krimi. Obe spravodajské relácie moderujú dvaja 

moderátori za stolom, počas celej doby sedia.49 Po reklamnej pauze nasleduje Šport, ten 

má zo všetkých televízií najkratšiu stopáž, len približne päť minút. Po ňom nasleduje 

reklama a o 20:30 Najlepšie počasie. Prime-time relácia začína o 20:35. Skupina JOJ 

Group má takisto viacero televíznych staníc, okrem hlavnej TV JOJ je to JOJ Plus 

dostupná aj v Česku a Wau zameraná na mladé aktívne ženy. Ani jedna z týchto staníc 

žiadnu spravodajskú reláciu nevysiela.50 

 

Stopáž spravodajských relácií sa v posledných rokoch predlžovala, a tak sa postupne 

odďaľoval aj čas začiatku prime-time relácií. Z ôsmej hodiny sa dostal až na pol deviatu. 

Rada RTVS otvorila diskusiu, aby sa ich hlavné večerné spravodajstvo skrátilo na tridsať 

minút. Aj generálny riaditeľ RTVS Rezník si myslí, že by mohlo byť kratšie, pretože 

v porovnaní s inými krajinami, ktoré sú väčšie rozlohou aj počtom obyvateľov, je niekedy 

náročné naplniť spravodajský blok od siedmej do takmer pol deviatej. Je teda alternatíva, 

že by celý spravodajský blok skončil do ôsmej a hlavná prime-time relácia by mohla začať 

už o ôsmej a nie o pol deviatej, ako je to teraz. To sa však zrejme nestane, pretože by to 

podľa Rezníka nebolo dobre prijaté u ľudí, ktorí sa už naučili, že hlavná relácia začína až 

o 20:30 a je to tak na všetkých hlavných televíznych staniciach, ktoré RTVS konkurujú. 

„...náš výskum a vývoj nám hovoria, že by ľudia zostali na Markíze či Jojke a my by sme 

prišli o divákov. A nie je zmyslom vysielania prichádzať o divákov. Ľudia chcú veľa športu 

a veľa počasia, takže by sa nám ťažko skracovalo“ (Mikušovič, 2020c). 

 

 

 

 

  

 
49 Spravodajstvo TV JOJ obsahuje silnejšie prvky infotainmentu ako Televízne noviny na Markíze. Je silno 

emotívne, najmä relácie Krimi, obsahuje dramatickú hudbu, zameriava sa na hlboké ľudské príbehy, veľmi 

často sú to tragické príbehy, nad ktorými má divák prejaviť ľútosť. 
50 Na hlavnej TV JOJ sa však okrem hlavného večerného spravodajstva vysiela počas pracovných dní aj 

poobedné spravodajstvo a to v relácii Noviny, ktorá začína o 17:30 a má stopáž 30 minút.  
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3 ANALYTICKÁ ČASŤ 

Prvá časť tejto kapitoly sa týka metodológie. Najskôr špecifikujeme ciele práce 

a uvedieme výskumné otázky, na základe ktorých sme chceli tieto ciele naplniť. 

Vymedzíme skúmaný materiál a ozrejmíme metódy, aké sme pri práci používali. V ďalšej 

podkapitole sa už dostaneme k samotnému výskumu vybraných vzoriek relácií oboch 

televízií. Posledná časť sa zaoberá systémom práce v týchto médiách a zmenami v 

redakciách, ktoré nastali v súvislosti s Covidom-19. 

3.1. Metodológia 

Vo výskumnej časti práce čerpáme ako z kvantitatívnej, tak aj z kvalitatívnej 

metódy analýzy. Spravodajské relácie nás zaujímali ako celok, nielen ich obsahová 

a formálna stránka, ale aj to, ako počas pandémie fungovala ich príprava a realizácia. 

Zvolili sme preto kombinovanú analýzu, kde v prvej časti zisťujeme formálne a obsahové 

rozdielnosti pomocou kvantitatívnej obsahovej analýzy a v druhej časti sa zaoberáme 

dopadom koronavírusu na prácu redaktorov a spravodajského newsroomu ako celku. Na 

zistenie týchto okolností sme použili kvalitatívnu metódu pološtruktúrovaných rozhovorov. 

 Kvalitatívne metódy síce nemajú tak vysokú reliabilitu51, no umožňujú ísť vo 

výskume do hĺbky a prísť aj k takým skutočnostiam, ktoré by sme kvantitatívnou metódou 

nemohli nikdy zistiť. Ako vysvetľuje Jan Hendl (1999), kvalitatívny výskum vychádza 

z empirických dát, tzv. mäkkých dát, ktoré je možné získať rôznymi spôsobmi, napríklad 

pomocou hĺbkového rozhovoru, pozorovaním alebo štúdiom dokumentov. Dôraz je 

kladený na spôsob, akým ľudia interpretujú svoju skúsenosť a javy sociálneho sveta, a toto 

sme v práci chceli zachytiť. 

Naopak použitie kvantitatívnej metódy nám síce neumožňuje ísť do hĺbky, ale 

poskytuje nám potrebné exaktné dáta s vysokou reliabilitou. Tento výskumný spôsob nám 

totiž špecifikuje presné pravidlá, na základe ktorých sa postupuje, čo umožňuje jeho spätnú 

overiteľnosť. Použitie tejto výskumnej metódy nám umožnilo komparáciu oboch 

spravodajských relácií v dvoch sledovaných obdobiach po formálnej a obsahovej stránke.  

 

 

 
51 Reliabilita je jedným z kľúčových pojmov na posúdenie kvality výskumu. Reliabilný výskum je taký, ktorý 

za rovnakých okolností prináša rovnaké výsledky bez ohľadu na to, kto výskum vykonáva. 
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3.1.1 Ciele práce a výskumné otázky 

Cieľom našej práce je reflektovať mimoriadnu situáciu počas prvej fázy pandémie 

Covidu-19 jednak ako spravodajskú tému, ale aj ako problém obmedzujúci samotné 

spravodajstvo. Práca má ambíciu opísať, ako koronavírus ovplyvnil tvorbu spravodajstva, 

aké sú dôsledky dlhodobej mimoriadnej situácie na fungovanie redakcií a ako sa v čase 

pandemického roku menili. Zaujíma nás teda celkový dopad pandémie na spravodajstvo 

oboch televízií. 

 Dali sme si za cieľ komparovať spravodajstvo RTVS a ČT ako také, čomu sme sa 

už čiastočne venovali v druhej kapitole.  Analytickú komparáciu konkrétneho obdobia 

obsahuje kapitola tretia. Cieľom tu je určiť hlavné odlišnosti medzi televíziami. Okrem 

toho sa však zaoberáme aj tým, ako sa relácie zmenili počas prvej vlny pandémie. 

 Finálnym cieľom je pokúsiť sa interpretovať, či a prípadne aký vplyv mali zmeny 

vo fungovaní newsroomu a zmeny v pracovných postupoch redakcie na výslednú podobu 

spravodajských relácií. 

 Na to, aby sme všetky naše ciele práce objasnili, sme si stanovili niekoľko 

výskumných otázok, ktoré chceme výskumom zodpovedať. Určili sme si hlavnú výskumnú 

otázku (HVO), ktorá zhŕňa celkový cieľ tejto práce. Následne sme zvolili štyri vedľajšie 

výskumné otázky (VVO), ktoré nám majú dokopy dať odpoveď na hlavnú otázku. Prvé 

dve vedľajšie výskumné otázky sa týkajú kvantitatívneho výskumu, tretia kvalitatívneho 

a posledná reflektuje finálny cieľ práce, teda kombináciu oboch častí výskumu. 

HVO: Ako reagovali hlavné spravodajské relácie Události a Správy RTVS na 

mimoriadnu situáciu v čase vypuknutia pandémie?  

VVO1: Ako vyzerali obe relácie po formálnej stránke?  

V rámci tejto výskumnej otázky budeme sledovať žánrové formy, živé vstupy 

a technológie použité na tieto vstupy v oboch reláciách a v oboch sledovaných obdobiach. 

VVO2: Ako vyzerali obe relácie po obsahovej stránke? 

V rámci tejto výskumnej otázky budeme sledovať témy príspevkov vo vysielaní, 

všeobecne aj špecificky o covide a tiež pomer domáceho a zahraničného spravodajstva. 

VVO3: Ako sa zmenil postup práce novinárov a pracovné rutiny v redakciách? 
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VVO4: Aký vplyv mali zmeny pracovných rutín na obsah a formu relácií?  

3.1.2 Vymedzenie skúmaného materiálu 

V kvantitatívnej analýze sme skúmané obdobie rozdelili na dve časti. Prvá časť 

začína po vyhlásení núdzového stavu v Českej republike, teda 12.3.2020. Na Slovensku už 

v tom čase platila mimoriadna situácia, núdzový stav bol vyhlásený o pár dní neskôr, preto 

sme za spoločný bod vybrali daný dátum. Skúmané obdobie trvá jeden týždeň. Druhá časť 

skúmaného obdobia začína 13.6.2020, teda dňom skončenia núdzového stavu na 

Slovensku. Tu sme uprednostnili dátum zo Slovenska, pretože v Česku bol už v tom čase 

núdzový stav ukončený. Obdobie opäť trvá jeden týždeň. Celkovo sme teda analyzovali 28 

spravodajských relácií za obe televízie, čo predstavovalo kódovanie 367 jednotiek pre 

Správy RTVS a 501 jednotiek pre Události. Do analýzy sme nezahrnuli headlines na 

začiatku každej relácie a takisto ani v strede označené ako „Ďalej uvidíte“, a podobne ani 

pozvánky na športové spravodajstvo alebo nasledujúce relácie. Celkovo sme nakódovali 

868 jednotiek. 

Limitom tohto výskumu je vymedzenie len dvoch skúmaných období. V čase 

výberu témy a písania prípravných téz sme nepredpokladali, že pandémia bude pokračovať 

celý a aj nasledujúci rok, a to v oveľa horšom rozsahu ako v prvom polroku 2020. Nečakali 

sme teda, že by opäť mohla byť jednou s najvýznamnejších tém, a preto sme vybrali dve 

skúmané obdobia z prvého polroka. Určite by bolo pre prácu prínosom, ak by zahŕňala aj 

obdobie na jeseň a počas zimy. 

V kvalitatívnej časti nášho výskumu sme sa rozhodli pre rozhovory so zástupcami 

oboch médií. Pôvodne sme zamýšľali urobiť týchto rozhovorov viac, ale epidemiologická 

situácia nám neumožňovala osobné stretnutia, ktoré sme preferovali, a zároveň respondenti 

nemali v danej dobe čas vzhľadom na vyťaženosť v jarných mesiacoch. Až neskôr, kedy sa 

situácia zmiernila a opatrenia uvoľnili, urobili sme dva osobné rozhovory so zástupcami 

Českej televízie. Vzhľadom na to, že do Bratislavy sme sa nedostali, rozhovory so 

zástupcami RTVS boli vedené prostredníctvom e-mailu. Chceli by sme zdôrazniť, že 

respondentom boli ponúknuté aj iné možnosti rozhovoru, vrátane online videocall-u alebo 

telefonického hovoru. Tie však odmietli, preto sme pristúpili aj na formu e-mailu. 

Uvedomujeme si nepomer v rozsahu a množstve obdržaných informácií medzi ČT a 

RTVS, čo tiež považujeme za určitý limit tohto výskumu. 
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3.1.3 Použité metódy 

Kvantitatívna obsahová analýza 

 Kvantitatívna obsahová analýza alebo aj obsahová analýza, ako sa zjednodušene 

označuje, je tradičným nástrojom na skúmanie mediálnych obsahov (Trampota 

a Vojtěchovská, 2010). Bola navrhnutá s cieľom vniesť poriadok z výskumov prírodných 

vied do sociálnych štúdií (Sedláková, 2014). Je schopná obsiahnuť veľké množstvá dát, čo 

je pri skúmaní mediálnych obsahov nevyhnutné. Často sa využíva na skúmanie tematickej 

agendy médií, pričom sa buď sleduje jedna konkrétna téma alebo celé spektrum tém. 

Druhý menovaný spôsob využitia tematickej agendy umožní popísať tematickú štruktúru 

vybraných médií, ich vývoj v určitom časovom horizonte alebo, čo je pre nás podstatné, 

porovnanie tematickej štruktúry určitých médií v rôznych krajinách. Teda napríklad akým 

témam sa venovali v rovnakom čase alebo koľko priestoru venujú domácemu a koľko 

zahraničnému spravodajstvu. 

 Obsahová analýza sa však dá využiť aj na skúmanie iných javov, nielen spektra tém 

obsiahnutých v danej vybratej vzorke. Táto metóda je typická svojou štruktúrovanosťou, 

pretože má presne dané pravidlá, ako postupovať, ktoré sa počas výskumu nemôžu zmeniť. 

Jej výhodou je nepochybne to, že nie je závislá na výskumníkovi. To znamená, že s vopred 

daným setom kódov a ich vysvetlením by mal k rovnakému výsledku prísť každý 

výskumník. Jej výsledky sú tak vysoko overiteľné. Dáta, ktoré nám táto analýza poskytne, 

sú štandardizované, vypovedajú o frekvencii výskytu zvolených kategórií v skúmaných 

jednotkách, teda napríklad tém, slov, obrazov a podobne. Sú spracované numericky, 

pričom sa využívajú štatistické metódy a analýzy. 

 Načrtli sme to už v úvode tejto kapitoly – kvantitatívna obsahová analýza má aj 

svoje negatíva, resp. limity a riziká. Asi najvýraznejším je to, že hoci nám ponúkne dáta 

a závislostné vzťahy medzi jednotkami, nedokáže určiť vysvetlenie. Renata Sedláková 

ďalej upozorňuje, že zásadným obmedzením je konštruktivistická paradigma, teda 

predpoklad, že význam je podmienený kultúrne, sociálne a kontextovo, z čoho vyplýva, že 

výsledky obsahovej analýzy odrážajú to, ako si jednotlivé výstupy v médiách interpretoval 

výskumník, pričom nemusia byť zhodné s tým, ako ich interpretujú iní príjemcovia médií. 

S tým sa dá do istej miery súhlasiť, no my sme však zvolili také kategórie, ktoré sú 

dostatočne široké a zároveň vymedzené na to, aby k odchýlkam dochádzalo minimálne. 

Ako sme už spomenuli, obsahová analýza má dané určité pravidlá, ako postupovať. 
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Autori publikácie Metody výzkumu médií však zdôrazňujú, že ich postupnosť nemusí byť 

dodržaná úplne vždy a najmä úvodné kroky výskumu je možné urobiť v inom poradí 

(Trampota a Vojtěchovská, 2010). Kroky sú podľa nich nasledovné: 

1. Formulácia výskumných otázok 

2. Určenie výberového súboru/populácie 

3. Výber vzorky z populácie 

4. Definícia jednotky merania 

5. Konštrukcia kategórií obsahu 

6. Vystavenie systému kvantifikácie 

7. Pilotný výskum 

8. Kódovanie obsahov 

9. Analýza dát 

10. Definícia záverov 

Podľa týchto krokov sme v našom výskume postupovali aj my, ako sme už opísali vyššie. 

Stanovili sme si výskumné otázky. Hypotézy sme nepoužili, pretože pre našu vybranú 

tému boli vhodnejšie skôr výskumné otázky. Určili sme výberový súbor a následne 

skúmanú vzorku. Tá bola vybraná účelovo, čo je pre náš výskum opäť vhodnejšie, keďže 

skúmame špecifickú dobu v čase pandémie. Určili sme jednotku merania, ktorou sa stal 

jeden príspevok v danej relácii. Nasledovala konštrukcia kategórií obsahu, teda vytvorenie 

tzv. kódovacej knihy. Vybrali sme nasledovných osem premenných, ktorým sme priradili 

jednotlivé kategórie. Ako píšu Trampota a Vojtěchovská (2010), sú dva spôsoby, ako tieto 

kategórie vytvoriť, a to a priori kódovanie, teda určenie kategórií vopred na základe teórie 

alebo vlastnej úvahy alebo emergent kódovanie, kedy sa vzorka najprv predbežne 

preskúma a až potom sa vytvoria kategórie. My sme postupovali tak, že sme si vopred 

určili približné kategórie na základe odhadu, potom sme vzorku preskúmali a doplnili 

vhodné kategórie. 

Sústava premenných: 

P1 Médium 

1 Česká televízia - Události 

2 RTVS – Správy RTVS 
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P2 Sledované obdobie 

1 jarné (12.3.2020 – 18.3.2020) 

2 letné (13.6.2020 – 19.6.2020) 

P3 Žáner 

1 Čítaná správa ST 

2 Čítaná správa MO a jej modifikácie (čítaná + synchrón/telefonát/grafika/plazma...) 

3 Čítaná správa - kraťasy 

4 Čítaná správa – rozpísaný CRT 

5 Kombinovaná správa – CRT (jednoduchá reportáž) 

6 Kombinovaná správa – reportážna správa 

7 Spravodajský rozhovor 

99 Iné 

P4 Typ príspevku 

1 Domáci 

2 Zahraničný 

99 Nedá sa určiť 

P5 Téma - všeobecne 

1 politika 

2 ekonomika a hospodárstvo 

3 spoločnosť 

4 zdravotníctvo 

5 kultúra 

6 šport 

7 životné prostredie 

8 školstvo a veda 

9 bezpečnosť 

10 krimi 

11 doprava 

12 prírodné katastrofy 

99 nedá sa určiť alebo iné 

P6 Obsah covidu 

1 covid – politika 
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2 covid – ekonomika  

3 covid – spoločnosť 

4 covid – zdravotníctvo  

5 covid – kultúra 

6 covid – bezpečnosť 

7 covid – školstvo a veda  

8 covid – doprava  

9 ne-covid 

99 covid – iné  

P7 Živé vstupy 

1 živý 

2 neživý 

99 nedá sa určiť 

P8 Spôsob živých prenosov 

1 technológia živého prenosu (prenosná – napr. batoh) 

2 naživo z iného štúdia 

3 video call (Skype, Zoom, Google Meets, Microsoft Teams, Messenger videocall, apod.) 

4 audio telefonát (bez obrazu) 

99 neživý 

 Následne sme pristúpili k samotnému kódovaniu. Postupne sme napozerali všetky 

vybrané diely spravodajských relácií, do kódovacieho archu52 sme zapisovali každú 

skúmanú jednotku – napísali sme jej názov, stopáž a následne sme k premenným priradili 

kódy. Potom sme dáta spracovali pomocou funkcií v programe Excel do tabuliek a grafov 

použitých v práci. 

Pološtruktúrované rozhovory 

Druhou metódou, ktorú sme v práci použili, bola kvalitatívna metóda 

pološtruktúrovaných rozhovorov. V oblasti výskumu médií je dotazovanie podľa 

Sedlákovej (2014) najvyužívanejšou výskumnou technikou. To však zahŕňa aj 

kvantitatívne formy dotazovania, najčastejšie dotazníkové šetrenie, ktoré sa vyznačuje 

vysoko štandardizovanou formou. Následne sa podľa miery štruktúrovanosti delia 

 
52 Ukážka v prílohe 1 a 2 
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rozhovory na štruktúrované, pološtruktúrované a hĺbkové, pričom prvé dva majú 

pološtandardizovaný charakter, hĺbkový rozhovor je úplne voľný (Sedláková, 2014).  

Najčastejšie sa využívajú práve pološtruktúrované rozhovory, pretože máme 

dopredu pripravenú osnovu, scenár alebo určité otázky, ale počas rozhovoru pokladáme aj 

otázky doplňujúce, ktoré vzniknú až z odpovedí respondenta na otázky primárne. Ak je 

rozhovor vedený osobne, umožňuje to oveľa viac do priebehu rozhovoru zasiahnuť, 

napríklad zmenou poradia otázok, ich preformulovaním alebo úplným vynechaním, ak 

z kontextu vyplynie ich redundancia alebo nevhodnosť. Pri rozhovore vedenom e-mailom 

nie je priama interakcia medzi pýtajúcim sa a respondentom, čo so sebou prináša isté 

obmedzenia. Respondent si môže odpoveď dlhšie premýšľať alebo ju viackrát 

preformulovať, preto nezachytíme jeho prvotnú reakciu. Zároveň hoci aj zmieni zaujímavé 

skutočnosti, ktoré by bolo vhodné rozviesť ďalej, sám tak väčšinou neurobí. Je samozrejme 

možnosť sa respondenta na tieto skutočnosti ešte dopýtať dodatočne. 

Ako upozorňuje Sedláková (2014), aj táto metóda má určité riziká, a to najmä 

vzťahujúce sa smerom k pýtajúcemu sa, ktorý je pri kvalitatívnom type rozhovoru 

kľúčovou postavou. Ide o interviewer bias, teda zaujatosť pýtajúceho sa buď k téme, 

prostrediu alebo ku konkrétnemu respondentovi. Ďalším rizikom je tzv. efekt morčaťa, 

kedy si respondent uvedomuje dôvod rozhovoru, teda, že ide o výskum, a preto nie je 

prirodzený, ale môže sa stavať do lepšieho svetla a niektoré skutočnosti prikrášľovať alebo 

úplne opomínať. 

 Našim zámerom bolo urobiť so všetkými respondentmi pološtruktúrované 

rozhovory, ktoré by umožňovali vzájomnú interakciu, teda by boli vedené buď osobne 

alebo formou online hovoru. Ako sme však už spomenuli, osobné rozhovory sa nám 

podarilo uskutočniť v dvoch prípadoch. V ďalších dvoch sme museli pristúpiť na 

komunikáciu prostredníctvom e-mailu, pri čom sa prejavili aj spomenuté nevýhody. 

Z osobných rozhovorov sa nám podarilo získať oveľa viac informácií, pretože respondenti 

boli uvoľnení a v príjemnej atmosfére rozprávali aj o okolnostiach mimo položených 

otázok, no súvisiacich s témou.  

Rozhovory sme následne analyzovali na základe vopred určených kategórií 

skúmania. Tieto sme si určili ešte pred uskutočnením rozhovorov. Ako respondentov sme 

vybrali dvoch zástupcov z každého média, pričom sme dbali na to, aby mali čo 

najzhodnejšiu pozíciu v danom médiu. Keďže sa v práci zaoberáme tým, ako sa zmenila 
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organizácia, ako newsroom reagoval na mimoriadnu situáciu a aké opatrenia boli 

zavedené, oslovili sme relevantných respondentov – vedúcich spravodajstva v oboch 

televíziách. Zároveň nás zaujímal tzv. pohľad zdola, teda ako situáciu vnímali zamestnanci 

a ako ich zástupcu sme zvolili redaktora. Pre tieto dve skupiny respondentov sme si vopred 

pripravili okruhy a štruktúru otázok rozhovoru, pričom sme sa snažili o určitú 

štandardizovanosť. Pri osobných rozhovoroch sme otázky dopredu neposielali. Niektoré 

otázky sme položili obom skupinám, iné boli špecifické pre každú skupinu zvlášť. 

V analýze sme na doplnenie výpovedí použili aj správy o stave spravodajstva oboch 

televízií. 

3.2 Formálne a obsahové zmeny vo vysielaní  

Táto podkapitola obsahuje výsledky kvantitatívnej obsahovej analýzy a odpovedá 

na prvé dve vedľajšie výskumné otázky a ich podotázky. Prvou časťou sú formálne zmeny, 

druhou obsahové zmeny. 

3.2.1 Formálne zmeny 

Základné rozdiely medzi formálnou podobou spravodajských relácií sme opísali už 

v druhej kapitole. Relácie sa líšia stopážou, typom moderovania – ČT využíva koncept tzv. 

jeden a pol moderátora a RTVS len jedného – ale aj prácou s grafickými prvkami, ktoré sa 

v Událostiach využívajú vo väčšej miere ako v Správach RTVS. Odlišná je aj dramaturgia 

relácie, ale najmä, a to je vidieť aj z výsledkov našej analýzy, je to žánrová pestrosť. 

ŽÁNRE 

Žánre sme určovali podľa typológie Martina Lokšíka, ktorú sme opísali v prvej 

kapitole. Zvolili sme sedem žánrov, pričom sme vynechali headline a jednotlivé poddruhy 

kombinovanej správy reportážnej (HLP reportáž, STAND-UP reportáž a JPZ reportáž) sme 

pre zjednodušenie určovali ako jednu kategóriu, a to kombinovaná správa – reportáž. 

Ostatné sú zanechané podľa popisu v prvej kapitole. Okrem toho sme pridali ešte možnosť 

„Iné,“ čo sme využili napríklad pri označení špecifického príspevku vo vysielaní Správ 

RTVS z 15. marca, kedy bola v rámci relácie odvysielaná časť tlačovej konferencie 

o koronavíruse. Bola zahlásená moderátorom a následne po nej ešte moderátor zhrnul jej 
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obsah. V rámci nášho sledovaného obdobia sa takáto mimoriadnosť vyskytla iba raz.53 

Nasledujúce grafy znázorňujú žánrové spektrum v relácii Události počas prvého 

a druhého sledovaného obdobia. Z výsledkov je zrejmé, že Události využívajú štúdiovú 

čítanú správu (t. j. bez obrazu, bez grafiky, atď.) úplne minimálne, v nami sledovaných 

obdobiach predstavoval tento žáner iba 1 percento všetkých príspevkov v relácii. Avšak 

čítaná správa mimo obraz (t. j. prekrytá zábermi, grafikou, spojená so synchrónom, atď.) 

tvorila počas oboch sledovaných období najväčšiu časť, v 1. období 34 % a v 2. období to 

bolo až 45 % všetkých príspevkov, teda výrazná prevaha.  

 

Obrázok č.12: Graf žánrového zastúpenia v Událostiach – 1. obdobie 

Tzv. kraťasy boli použité minimálne, v 1. období dvakrát, v 2. iba jedenkrát, čo 

nestačilo ani na jedno percento, preto graf vykazuje nulu, avšak s jemným zafarbením. 

Žáner špecifický pre Události, tzv. rozepsanec alebo aj rozpísaný cart za naopak využíval 

v každej relácii v oboch obdobiach a dosiahol úrovne 4 a 5 percent. Ako uvidíme neskôr 

v grafe Správ RTVS, tento žáner tu úplne absentoval. 

Nasledujú žánre s dlhšou stopážou, a to dva typy reportáží a spravodajský 

rozhovor. Z oboch grafov je zrejmé, že kombinovaná správa, teda klasická podoba 

 
53 Je potrebné dodať, že dôvodom vysielania tlačovej konferencie počas hlavnej spravodajskej relácie je aj to, 

že RTVS nemá svoj vlastný spravodajský kanál, na ktorom by mohla reagovať na aktuálne mimoriadne 

dianie, pričom by zároveň na hlavnom programe pokračovala s večernou spravodajskou reláciou, ako je to 

v ČT. 
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televíznej reportáže, pod ktorou rozumieme zahlásenie moderátora a následne celok 

pripravený redaktorom, netvorí ani polovicu relácie Události. Za pozornosť určite stojí 

fakt, že z dvoch typov kombinovanej správy sa viac využíva tzv. „kráľovský žáner“ 

televízneho spravodajstva, a to reportážna správa. Jednoduchý cart alebo jednoduchá 

reportáž je v menšine.  

 

Obrázok č.13: Graf žánrového zastúpenia v Událostiach – 2. obdobie 

Ako si možno všimnúť v grafoch, podiel reportážnej správy stúpol v druhom 

sledovanom období, teda v čase, kedy sa už začínali uvoľňovať opatrenia a bol tak priestor 

ísť viac do terénu a točiť originálne reportáže. Avšak podiel jednoduchej reportáže sa 

zmenšil, a to najmä na úkor čítanej správy mimo obraz. Pri kódovaní druhého sledovaného 

obdobia sme si všimli, že Události chcú zvýšiť pestrosť spravodajstva, a tak obsahovali 

veľa príspevkov s rôznymi témami, ktorým však nevenovali dlhšiu stopáž, priemerne 

približne dvadsať sekúnd. K nášmu predpokladu o zámernom zvýšení obsahovej pestrosti 

prispel aj riaditeľ spravodajstva ČT Zdeněk Šámal, ktorý nám v rozhovore povedal, že na 

začiatku mu bol vyčítaný prílišný covidový obsah.54 Ako si ešte ukážeme, v porovnaní 

s RTVS ho vysielali Události skutočne viac. 

Aby sme však uzavreli rozbor žánrov Událostí, musíme spomenúť aj posledný 

určovaný, ktorým bol spravodajský rozhovor. V prvom období bol zastúpený výrazne, 

tvoril 14 percent príspevkov, v druhom období to bolo osem. Dôvod je najmä ten, že počas 

 
54 Príloha č. 3: Rozhovor s riaditeľom spravodajstva Českej televízie Zdeňkom Šámalom 
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prvého obdobia obsahovali správy mnoho živých vstupov politikov alebo odborníkov 

(napríklad hygieničky Jarmily Rážovej) k zavádzaniu bezpečnostných opatrení, čo 

v druhom období kleslo. Aj vtedy sa síce diali v súvislosti s covidom zmeny, opatrenia sa 

naopak uvoľňovali, no bolo to už spracované skôr vo forme čítanej správy mimo obraz, 

ktorá, ako sme už spomenuli, výrazne stúpla. 

 

Žánrová skladba v hlavnom spravodajstve RTVS je výrazne odlišná. Medzi prvým 

a druhým sledovaným obdobím výrazné zmeny nenastali, najväčšia sa týkala čítanej 

správy štúdiovej, čiže bez grafiky, synchrónu alebo iného obrazového materiálu. Na 

rozdiel od Událostí sa tento žáner používa v Správach RTVS oveľa viac. Počas 1. obdobia 

to bolo 8 percent, čo je v porovnaní s jedným percentom v Událostiach značný rozdiel. 

Počas druhého obdobia však ich podiel klesol na dve percentá. Tento rozdiel pripisujeme 

tomu, že pri zavádzaní opatrení počas prvého obdobia bol tento žáner využívaný práve na 

informovanie o ich zavádzaní, čo v druhom období využívané nebolo tak hojne. Druhý typ 

čítanej správy, teda tej s rôznymi doplnkami, sa v Správach RTVS využíval menej ako 

v Událostiach. V 1. období to bolo 15 a v druhom 17 percent. 

Avšak, na rozdiel od Událostí, tu bol výraznejšie využívaný žáner tzv. kraťasy, teda 

niekoľko krátkych správ za sebou, predelených tzv. stieračkou a podmazaných 

generovanou hudbou. Využíval sa najmä na zahraničné spravodajstvo. V prvom 

sledovanom období tvoril tento žáner tri percentá, v druhom šesť. Súvisí to aj s tým, že 

podiel zahraničného spravodajstva, ako si ešte ukážeme, v druhom období stúpol.  
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Obrázok č.14: Graf žánrového zastúpenia v Správach RTVS – 1. obdobie 

 Prichádzame k dlhším žánrom, a to ku kombinovaným správam. Dalo by sa 

povedať, že tie tvoria gro spravodajskej relácie Správy RTVS. V prvom sledovanom období 

tvoria spoločne až 70 % celej relácie, pričom rozdiel medzi nimi sú len dve percentá, 

v druhom období to bolo 68 %. Tam už bol rozdiel väčší, jednoduchý cart tvoril 28 %, 

reportážna správa 40 %, čo predstavovalo najväčší podiel zo všetkých príspevkov. Opäť si 

možno všimnúť podobnú tendenciu ako pri Událostiach, že podiel reportážnej správy 

v druhom sledovanom období stúpol, čo mohlo byť spôsobené uvoľňovaním opatrení. 

 Posledný sledovaný žáner, spravodajský rozhovor, nemal v Správach RTVS 

výrazné zastúpenie. V prvom období tvoril iba tri percentá príspevkov, v druhom päť 

percent. Tento žáner je v spravodajských reláciách väčšinou realizovaný formou tzv. 

živáku, teda že sa do vysielania pripojí respondent naživo a odpovedá na otázky 

moderátora. Počas kódovania Správ RTVS sme však narazili aj na takú formu, kedy bol 

spravodajský rozhovor pripravený vopred a odvysielaný ako hotový celok. Redaktor sa 

pýtal otázky, kamera bola nasmerovaná priamo na neho tak, že respondentovi nebolo 

vidieť do tváre a pri odpovediach respondenta bol prestrih na záber z opačnej strany, kedy 

kamera snímala priamo respondenta a nebol vidieť redaktor. Pôsobilo to trochu mätúco 

a celkovo je takýto spôsob rozhovoru v hlavnej spravodajskej relácii skôr netypický. 

 Z uvedeného rozboru vyplýva, že štruktúra relácie Události je výrazne odlišná od 

štruktúry Správ RTVS. Tie sú postavené na tradičnom koncepte „zahlásenie – reportáž“ 

a na oživenie používajú napríklad tzv. kraťasy. Události viac inovujú žánrové formy a tým, 
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že reláciou sprevádzajú dvaja moderátori, výsledkom je dynamickejší prúd spravodajstva. 

Treba podotknúť, že stopážou sa relácie výrazne nelíšia, niekedy obe dosahujú aj 54 minút. 

To je už čas, kedy je náročné udržať divákovu pozornosť, a aj preto sa podľa slov Zdeňka 

Šámala snažia o variácie obsahu (tematické bloky) a aj formy. 

 

 

Obrázok č.15: Graf žánrového zastúpenia v Správach RTVS – 2. obdobie  

 

ŽIVÉ VSTUPY 

V rámci formálnych prvkov sme sa zamerali aj na živé vstupy a spôsob ich 

realizácie. Ako sme už spomenuli a je to možné vidieť aj v nasledovnej tabuľke, Události 

obsahovali počas prvého sledovaného obdobia viac živých vstupov ako v druhom období 

a výrazne viac v porovnaní so Správami RTVS. Tam bol ich počet v oboch sledovaných 

obdobiach rovnaký, a to šesť za každé obdobie. 

Priemerne to teda vychádza tak, že v prvom období bolo v jednej relácii Události 

odbavených 5,4 živých vstupov, zatiaľ čo v Správach RTVS len 0,9 vstupov. To znamená, 

že niektoré vydania neobsahovali žiaden živý vstup. V druhom období bolo v Událostiach 

3,4 živých vstupov, v Správach RTVS sa číslo nezmenilo. 
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Obrázok č.16: Tabuľka počtu živých a neživých príspevkov v Událostiach a Správach RTVS v oboch 

obdobiach 

Je ešte potrebné zdôrazniť, že keďže sme ako základnú jednotku mali určený jeden 

príspevok vo vysielaní, kódovali sme ho ako celok. Ak sa teda vyskytol taký príspevok, 

v rámci ktorého boli vo vysielaní naraz viacerí reportéri (čo sa v Událostiach vyskytovalo 

napríklad pri informovaní o tom, aká je situácia na hraniciach po ich uzatvorení), počítali 

sme to ako jeden tzv. živák, pretože nám metodika neumožňovala kódovanie meniť. Z toho 

vyplýva, že ak by sme počítali každého redaktora zvlášť, bolo by živých vstupov v rámci 

Událostí ešte viac. 

V rámci živých vstupov sme sa zamerali aj na to, akým spôsobom boli realizované. 

Na to sme určili štyri kategórie, a to technológia živého prenosu z exteriéru, živý prenos 

z iného štúdia, živý video call prostredníctvom online aplikácií a živý telefonát bez obrazu. 

V Správach RTVS sme zaznamenali výskyt iba prvej možnosti, teda klasický živý vstup 

z exteriéru pomocou televíznej techniky na to určenej. Události však obsahovali všetky 

štyri formy, pričom najviac, 49, bolo klasických vstupov z exteriéru, následne 9 vstupov 

z iného štúdia, 2 telefonáty bez obrazu a jeden živý skype call. Zdeněk Šámal aj Johana 

Šulcová nám v rozhovore tvrdili, že najmä technológie videohovorov sa začali používať 

výrazne viac ako predtým, Šulcová doslova hovorí: „... do té doby naše technické oddělení 

tohle řešilo výjimečně. To se dvakrát za měsíc udělal Skype a najednou se jich dělalo deset 

denně“.55 V nami sledovaných obdobiach sme ich nárast však nezaznamenali. 

Aby sme ešte neopomenuli tak výrazný rozdiel medzi počtom živých vstupov 

v Událostiach a Správach RTVS, pokúsime sa zdôvodniť túto skutočnosť. Domnievame sa, 

že prvým dôvodom sú financie. Hoci Zdeněk Šámal tvrdí, že súčasné technológie na živé 

prenosy sú výrazne lacnejšie ako v minulosti: „... je to za pakatel ve srovnání s tím, jak to 

 
55 Príloha č. 4: Rozhovor s redaktorkou Událostí Johanou Šulcovou 
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bylo třeba před dvaceti lety, když jste si na každý živý vstup musela objednávat satelitní 

trasu, což bylo složité administrativně i finančně,“ stále to nie je samozrejmosť pre každú 

televíziu. Živé prenosy sú finančne nákladnejšie už len z hľadiska presúvania techniky 

a zamestnancov, ktorí ju budú obsluhovať, samozrejme redaktora a niekedy aj 

respondentov. A keďže slovenská RTVS má výrazne nižšie finančné prostriedky ako ČT, 

čo sme uviedli v druhej kapitole, má aj menej technického vybavenia. Druhým dôvodom je 

personálny deficit počas covidu. Ten bol spôsobený tým, že ich pracovalo menej a nemali 

tak „nadbytok“ personálu, ktorý by mohol odbavovať viacero živých prenosov. 

Naopak dôvodom, prečo Česká televízia začala zaraďovať viac živých vstupov 

alebo aj rôznych vysielaní z exteriéru (mimo Událostí), nebol covid, ale celkom iná 

skutočnosť. Podľa slov Zdeňka Šámala išlo o jednu z reakcií na pripravované spustenie 

nového spravodajského kanálu CNN Prima News: „Už na podzim 2019 jsme si řekli, že to 

bude jedna z našich reakcí na to, že oni můžou za spoustu stomilionů postavit nové studio, 

kdežto my tady máme furt ty malé krcálky. Řekli jsme, tak prostě budeme vysílat z venku.“ 

Nový spravodajský kanál síce spustili s niekoľkomesačným oneskorením, no Česká 

televízia živé prenosy a exteriérové vysielanie aj tak zvýšila, čo jej nakoniec prišlo počas 

covidu veľmi vhod. 

TELEFONÁTY vs. VIDEOHOVORY 

Posledným technickým prvkom, ktorým sme sa zaoberali, bol výskyt telefonátov 

a videohovorov v reportážach. Keďže nám opäť v rozhovore Zdeněk Šámal tvrdil, že 

takmer vymizol telefonát bez obrazu, mal pravdu len pre Události. Skutočne v druhom 

sledovanom období boli v reportážach iba tri telefonáty a 13 videohovorov s videom. Na 

rozdiel od Správ RTVS, kde bolo v prvom období 34 telefonátov a 5 videohovorov 

a v druhom období 30 telefonátov a 6 videohovorov, teda ich pomer sa výrazne neznížil. 

Všimli sme si, že telefonát v rámci reportáží v RTVS je často používaný aj na také 

výpovede respondentov, ktoré si redaktori Událostí nahrávajú v teréne na kameru, čo 

pôsobí dojmom, že redaktor bol „na mieste“. Dôvodom tak častého používania telefonátov 

v reportážach RTVS môže byť časové urýchlenie alebo len zjednodušenie si práce. 
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3.2.2 Obsahové zmeny 

Druhou oblasťou nášho skúmania pomocou kvantitatívnej obsahovej analýzy je 

zameranie sa na obsah relácií, v rámci čoho sme sa sústredili na tematickú analýzu a pomer 

domáceho a zahraničného spravodajstva.  

OBSAH COVIDU 

V prvom rade sme zisťovali, aký bol v oboch reláciách podiel tzv. covidového 

a necovidového spravodajstva, t. j. príspevkov, ktoré obsahovali informácie o covide alebo 

s ním súviseli (napríklad ekonomické opatrenia v dôsledku covidu) a tých, ktoré s covidom 

vôbec nesúviseli. Z analýzy vyplynulo, že najviac covidového spravodajstva obsahovalo 

prvé sledované obdobie Událostí, a to konkrétne 95 percent. Potvrdzuje sa teda to, čo sme 

už vyššie spomenuli v časti o žánrovej skladbe, že riaditeľ spravodajstva priznal, že mu 

bolo vyčítané príliš veľa covidu. Ak tento pomer v prvom období porovnáme so Správami 

RTVS, vidíme, že tu je obsah covidového spravodajstva výraznejšie nižší, tvoril 78 %, 

zvyšných 22 % bolo spravodajstvo, ktoré s covidom nesúviselo.  

Výrazný pomer covidu v Událostiach je pochopiteľný, pretože bol vyhlásený 

núdzový stav a všetko sa sústredilo iba na novú mimoriadnu situáciu, lebo sa dotýkala 

takmer každej oblasti života. Nižší podiel covidových správ v Správach RTVS bol 

dôsledkom najmä aktuálnemu politickému dianiu na Slovensku, pretože presne v tom čase 

sa tvorila vláda, prebiehali rokovania o ministerských postoch a budúcej koaličnej zmluve, 

čo, pochopiteľne, musela RTVS zreflektovať. Okrem toho sa v tom období vysielal seriál 

reportáží s názvom 75 sviečok za obete druhej svetovej vojny, kedy každá reportáž 

predstavovala jednu sviečku. Vysielal sa teda 75 dní vrátane nášho sledovaného obdobia. 

 

Obrázok č.17: Pomer covidového a necovidového spravodajstva v Událostiach v 1. a 2. období 
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Ako možno vidieť v grafoch, pomer covidových a necovidových správ sa v druhom 

sledovanom období výrazne zmenil. Po troch mesiacoch, v čase uvoľňovania opatrení, 

tvorili správy týkajúce sa covidu v Událostiach 37 %, v Správach RTVS len 33 %. Zvyšok, 

teda 63 % v Událostiach a 67 % v Správach RTVS tvorili príspevky, ktoré s covidom 

nesúviseli. V grafoch je znázornený presný počet príspevkov za jednotlivé druhy správ. 

Tematickú analýzu sme rozdelili na dve časti – prvá sa zaoberala výhradne 

špecifickými covidovými témami a druhá tematickým zložením vo všeobecnosti bez 

ohľadu na obsah covodu. Tieto premenné sme zvolili z toho dôvodu, aby sme videli, kde 

sa rozložil ten výrazný počet necovidových príspevkov v druhom sledovanom období. 

 

 

Obrázok č.18: Pomer covidového a necovidového spravodajstva v Správach RTVS v 1. a 2. období 

 

Nasledovný graf znázorňuje jednotlivé covidové témy pokryté v relácii Události. Oranžová 

farba značí prvé obdobie, sivá druhé obdobie. Najvýraznejší skok nastal pri necovidovom 

spravodajstve, ktoré v druhom období, ako sme už videli v predchádzajúcich grafoch, 

výrazne stúplo. Ak pominieme túto hodnotu, tak najvyššie zastúpenie počas oboch období 

malo covidové zdravotníctvo.56 Okrem toho počas prvého obdobia dominovala téma 

covid-bezpečnosť a covid-spoločnosť, kde sme zaraďovali napríklad príspevky o tom, ako 

si ľudia pomáhajú, ako šijú rúška a podobne. 

 

 
56 Číselné hodnoty v grafe značia presný počet príspevkov. 
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Obrázok č.19: Porovnanie špecifických covidových tém v relácii Události v 1. a 2. období 

Výrazný podiel mala aj covid-politika a covid-ekonomika. Ku kategórii covid-

politika sme priradili napríklad príspevok o tom, že Senát aj napriek covidu svoju schôdzu 

nezrušil alebo o odvolaní hlavnej hygieničky Evy Gottwaldovej alebo o tom, že sa zíde 

vláda, aby rokovala o ďalšom krízovom postupe. Najnižší podiel mala kategória covid-

kultúra, v prvom období sme analyzovali iba dva príspevky. Najskôr bola totiž prioritou 

ochrana zdravia a bezpečnostné opatrenia, následne sa riešili ekonomické kompenzácie 

a kultúra prišla na rad až oveľa neskôr. 

Za pozornosť určite stojí aj výraznejší podiel kategórie covid-školstvo a veda, na 

ktorej mal značný podiel redaktor a moderátor Daniel Stach, ktorý sa rubrike vedy venuje 

pravidlne. Vysvetľoval, čo koronavírus je, čo spôsobuje, ako sa šíri, pričom používal 

grafické prvky na plazme.57 

Správy RTVS mali takisto podľa očakávania najvyšší výkyv v náraste necovidového 

spravodajstva v druhom období. Zo špecifických covidových kategórií dominuje, podobne 

ako v Událostiach, covid-zdravotníctvo. Výrazné zastúpenie majú kategórie covid-

spoločnosť a covid-ekonomika. Do kategórie covid-spoločnosť sme zaradili taktiež 
 

57 Za informovanie o koronavíruse, za boj proti dezinformáciám a za dlhodobú popularizáciu vedy získal 

novinársku cenu Ferdinanda Peroutku za rok 2020.  
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reportáže o šití rúšok, o tom, ako starostovia pomáhali v dedinách alebo aj, dalo by sa 

povedať, kuriózne správy napríklad o tom, že pre koronavírus boli zrušené 

verejnoprospešné práce a v obci nemá kto upratovať alebo o tom, že kvôli covidu nastala 

patová situácia v cirkuse. 

Kategória bezpečnosti nebola tak výrazne zastúpená ako v Událostiach, ale na 

druhej strane, v porovnaní medzi oboma obdobiami zas nebol tak výrazný rozdiel ako 

práve pri tejto téme v Událostiach. Kultúrnych príspevkov boli takisto málo, v prvom 

období tri, v druhom päť. V grafe možno vidieť aj výrazný podiel necovidového 

spravodajstva počas prvého obdobia, o ktorom sme už hovorili. 

 

Obrázok č.20: Porovnanie špecifických covidových tém v relácii Správy RTVS v 1. a 2. období 

TEMATICKÁ ANALÝZA 

Teraz sa ešte vrátime k Událostiam. Nasledovný graf obsahuje tematickú analýzu 

spravodajskej relácie Události bez ohľadu na obsah covidu, pričom obsahuje viac kategórií 

ako predchádzajúca čisto covidová analýza. Tento graf naznačuje, čo tvorilo necovidové 

spravodajstvo počas druhého obdobia. 

Ako je možné vidieť, v druhom období výrazne klesli témy zdravotníctvo 

a bezpečnosť. Do druhej menovanej kategórie sme zaraďovali príspevky týkajúce sa 

bezpečnostných opatrení proti koronavírusu, pričom ale uzavreté hranice sme kódovali ako 
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kategóriu doprava a cestovanie. Úplne nové kategórie, ktoré sa v prvom období 

neobjavovali vôbec, boli prírodné katastrofy a životné prostredie. Výrazný nárast 

zaznamenala kategória krimi, do ktorej sme zaraďovali súdne procesy, obvinenia 

a obžaloby, prečiny a iné delikty. Nárast týchto tém a tiež výrazné zastúpenie v kategórii 

prírodné katastrofy nastal aj v Správach RTVS.  

 

Obrázok č.21: Porovnanie tematického zloženia Událostí v 1. a 2. období  

(bez ohľadu na obsah covidu) 

V tom období sužovali obe republiky a aj iné krajiny v Európe rozsiahle povodne 

na mnohých miestach v krajine a toto je téma, ktorej sa spravodajstvo Českej televízie 

venuje vždy extenzívne. V každej analyzovanej relácii z druhého obdobia boli živé vstupy 

z postihnutých území, ale aj reportáže s dlhšou stopážou. „Snažíme se být v centru dění, 

aby moderátoři a celý tým byli v kontaktu s tím, co se na místě děje. Aby informace, kterou 

přinášíme, byla nejen věrohodná a pravdivá, ale také co nejvíc autentická,“ povedal 

šéfredaktor spravodajstva Českej televízie, Petr Mrzena v rozhovore pre diplomovú prácu 

Petry Tuháčkovej (2014), keď opisoval zmenu scenára Událostí spravodajskej relácie 

v prípade výnimočných udalostí, akými sú napríklad povodne. 

Nárast kriminálnych tém v druhom období bol spôsobený najmä pre súdne 

pojednávania v kauze dotácií pre šport, ktorým Události venovali rozsiahly priestor 

niekoľko dní za sebou. Riešili sa aj nezákonné odposluchy v kauze Nagyová alebo protesty 

Black Lives Matter po celom svete. 
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V Správach RTVS môžeme takisto pozorovať najvýraznejší pokles medzi prvým 

a druhým obdobím v kategórii zdravotníctvo a bezpečnosť. A ako sme už spomenuli, aj tu 

nastal výrazný nárast v kategóriách krimi, prírodné katastrofy a životné prostredie. Pomer 

politických tém sa veľmi nezmenil, na čo mali vplyv dozvuky z parlamentných volieb. 

Napríklad išlo o spory medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom v strane Smer-SD, 

kde sa Pellegrini chcel stať jej predsedom. Nakoniec však zo strany odišiel a založil si 

vlastnú, čo sa udialo práve v čase nášho druhého sledovaného obdobia a keďže mus 

agentúry namerali najvyššie volebné preferencie, dostalo sa tejto téme výraznejšieho 

mediálneho priestoru. Okrem toho sa v kategórii politika objavovala napríklad aj téma 

voľby generálneho prokurátora. 

 

Obrázok č.22: Porovnanie tematického zloženia Správ RTVS v 1. a 2. období (bez ohľadu na obsah covidu) 

 

 

Čo sa týka nárastu kriminálnych tém, tak to, že je tento trend rovnaký aj 

v Událostiach je zrejme len náhodou aktuálnych súdnych procesov, pretože v každej 

krajine sa týkali niečoho iného. Na Slovensku to bolo hlavné pojednávanie o vražde Jána 

Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorému sa slovenské médiá výrazne venovali. Ďalej sme 

v kategórii krimi analyzovali príspevky o kauze Govnet, pri ktorej malo prísť k sledovaniu 

štátnych inštitúcií alebo napríklad trestné stíhanie predsedu štátnych hmotných rezerv, 

Kajetána Kičuru, za mnohé podvody v zákazkách. 
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Prírodné katastrofy vzrástli rovnako ako v Událostiach, čo bolo zapríčinené, ako 

sme už spomenuli, rozsiahlou povodňovou aktivitou nielen na Slovensku, ale aj inde 

v Európe. Správy RTVS živé prenosy z postihnutých miest neprinášali, ale o problematike 

živých prenosov sme písali už v podkapitole o formálnych zmenách. Správy RTVS tému 

spracúvali pre ne charakteristicky, a to formou reportážnych správ. 

 

DOMÁCE vs. ZAHRANIČNÉ 

Z nasledovných štyroch grafov možno vyčítať, že percentuálny podiel 

zahraničného spravodajstva bol v nami sledovaných obdobiach vyšší v relácii Správy 

RTVS. Najnižší percentuálny podiel príspevkov týkajúcich sa zahraničia bol v Událostiach 

v prvom období, a to len 14 %. V Správach RTVS to bolo o desať viac, teda 24 %. Nárast 

tohto podielu v druhom sledovanom období nastal v oboch reláciách, a to v Událostiach 

o desať percent a v Správach RTVS o päť percent.  

Je potrebné zdôrazniť, že ide o percentuálny podiel v danej relácii, teda nie o počty 

príspevkov. V prvom období mali Správy RTVS vyššie aj počty príspevkov, konkrétne ich 

bolo 40 a v Událostiach 33. No v druhom období ich mali viac Události, a to 61, zatiaľ čo 

Správy RTVS mali 58 zahraničných príspevkov. Keďže však majú Správy RTVS celkovo 

menší počet príspevkov v rámci jednej relácie, percentuálne majú podiel zahraničného 

spravodajstva vyšší. 

 

Události – 1. obdobie    Události – 2. obdobie
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Správy RTVS – 1. obdobie    Správy RTVS – 2. obdobie 

   

Obrázok č.23: Pomer domáceho a zahraničného spravodajstva v Událostiach a Správach RTVS 

Aj čo sa týka počtov jednotlivých príspevkov, ich množstvo v Správach RTVS 

môže pôsobiť prekvapivo, keďže RTVS má menej vyslaných redaktorov v zahraničí ako 

Česká televízia. Avšak tento pomer zvyšujú hlavne tzv. kraťasy a čítané správy, ktoré sú 

pripravované z bratislavskej redakcie. Vlastných reportáží z vyslanými redaktormi bolo 

v Správach RTVS výrazne menej ako v Událostiach.  

Mimoriadna situácia tohto typu, kedy je bezprostredne ohrozený aj spravodajský 

tím v tom čase neznámym vírusom, by mohla mať za následok aj stiahnutie zahraničných 

spravodajcov alebo menej živých prenosov, prípadne iné obmedzenia v spravodajskej 

výrobe. Podľa správy o stave spravodajstva v Českej televízii z prvého polroka 2020 bola 

otázka návratu zahraničných spravodajcov skutočne na stole. Všetci to však odmietli 

a pokračovali v práci na svojich pôsobiskách. Tu prichádzame k porovnaniu medzi typom 

informovania zo zahraničia v Správach RTVS a v Událostiach.  

Pri analyzovaní príspevkov zo zahraničia sme si všimli, že redaktori Českej 

televízie boli viac „na mieste činu“. Napríklad v prvom období spolupracovníčka Českej 

televízie v Taliansku, Nicole Ludwig, nahrávala stand-upy v prázdnych uliciach aj napriek 

viditeľne obmedzenej technike. Barbora Šámalová prinášala dynamické reportáže z Číny 

a napríklad spravodajca v USA mapoval aj protesty proti rasizmu. Reportéri RTVS robili 

v prvom období často svoje stand-upy z bytu alebo z balkóna, čo znižovalo ich autenticitu. 

 

  



 

 

78 

3.3 Vplyv Covidu-19 na systém práce novinárov a organizačné zmeny 

Tretia podkapitola analytickej časti práce odpovedá na tretiu vedľajšiu výskumnú 

otázku týkajúcu sa zmien v systéme novinárskej práce a pracovných rutín v oboch 

redakciách, ale aj celkového dopadu na oba newsroomy. V tejto časti práce čerpáme 

z rozhovorov, ktoré sme robili so zástupcami oboch médií a ktoré sú dostupné v prílohe 

tejto práce. Výpovede sú doplnené informáciami získanými zo správ o stave spravodajstva 

v oboch televíziách. Analýza je koncipovaná ako komparácia dvoch médií v rôznych 

oblastiach od zavedenia prvých opatrení cez zmeny v systéme práce, personálne zmeny 

a ohodnotenie zamestnancov, až po výhľady do budúcnosti. Niektoré dotknuté oblasti sa 

prepájajú s prvou kapitolou.  

 

OPATRENIA 

 Obe redakcie zareagovali na mimoriadnu situáciu opatreniami na ochranu svojich 

zamestnancov veľmi rýchlo. Okrem dodržiavania opatrení stanovených vyhláškami 

ministerstva zdravotníctva, akými bolo napríklad nosenie rúšok a dodržiavanie odstupu, 

museli v newsroome pristúpiť na výrazné zmeny. Prvou bolo minimalizovanie počtu 

pracovníkov, ktorí tam boli nevyhnutne potrební, ostatní pracovali z domu. Druhá zmena 

nastala vytvorením tímov, ktoré sa v práci striedali a navzájom sa nemohli stretávať.58 

Podľa riaditeľa spravodajstva Českej televízie, Zdeňka Šámala, bolo toto opatrenie 

vymyslené vo štvrtok, 12. 3. 2020 a naostro zavedené od pondelka, čo potvrdzuje aj správa 

o stave spravodajstva z 1. polroka 2020.59 

 V budovách merali zamestnancom teplotu a obe redakcie mali benefit pravidelného 

testovania na pracovisku, v RTVS to bolo podľa vedúceho odboru televízneho 

spravodajstva Petra Nittnausa dvakrát za týždeň. Okrem toho rozdávali svojim 

zamestnancom vitamíny na posilnenie imunity, zabezpečili im aj ochranné pomôcky. 

„Samozrejme, že aj my sme mali strach či niekde neochorieme, ale vedenie nám 

zabezpečilo ochranné prostriedky a nemali sme problém so žiadnym redaktorom, ktorý by 

odmietol výrobu pre svoj vlastný strach,“ hovorí redaktorka spravodajstva RTVS, Barbora 

Bodáková. Redaktorka Událostí, Johana Šulcová, hovorí, že im ochranné rúška nosili ľudia 

z vonku. Čo sa týka odmietnutia práce kvôli strachu z nákazy, ten spomína u kameramanov 

pri výjazdoch do covidových oddelení: „někteří kameramani odmítali chodit na covidová 

 
58 To, ako tieto tímy fungovali, opisujeme v časti „Systém práce“. 
59 Zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu ČT24 za 1. pololetí roku 2020 
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oddělení, protože se obávali nákazy, takže tam jsem musela hledat někoho, kdo ten strach 

neměl.“ 

 Ďalším opatrením v spravodajstve Českej televízie bolo oddelenie editorov, ktorí sa 

z velínu presunuli do suterénu a s redaktormi sa vôbec nestretávali. Johana Šulcová ďalej 

uvádza, že v redakcii dostali všetci pokyny od vedenia, aké opatrenia majú dodržiavať. 

Bolo tam napríklad aj používanie tyče na mikrofón, aby si od respondenta zachovali 

odstup. „Do té doby se většinou používal klopový mikrofon, ale sahat na ty lidi v té době si 

nikdo z nás netroufnul,“ hovorí Šulcová a dodáva, že sa snažili nakrúcať čo najviac vonku, 

ale začali sa používať aj aplikácie na videohovory: „Myslím si, že se upustilo od toho, co 

tady vždycky bylo a je to logický, protože jsme televize, co nejvíc toho natočit na kameru 

[…] začala se mnohem víc využívat technika jako Skype, Zoom a tyhle věci, co se dřív taky 

moc nepoužívalo, tak to se teda rozmohlo velmi.“ 

 V priebehu júna sa opatrenia začali uvoľňovať, s nástupom druhej vlny boli opäť 

prísnejšie. V RTVS je naďalej povinné nosenie rúšok, v ČT musia nosiť respirátory. 

S nástupom letných mesiacov v roku 2021 sa už ani na jednom pracovisku netestuje, 

pretože sa od zamestnancov predpokladá zaočkovanosť. Podľa Petra Nittnausa sa práca 

relatívne vrátila do normálu, ale v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sú v RTVS 

pripravení opäť pristúpiť na opatrenia. V ČT ešte isté obmedzenia pretrvávajú: „...dál jsme 

ještě částečně rozdělení do kanceláří, většinou jsme tam maximálně ve třech, jinak naše 

standardní osazenstvo je pět lidí. Právě proto, kdyby jeden z nás byl nakažený, tak aby 

takzvaně „vyoutoval“ jenom dva kolegy, a ne další dva. To by oslabilo redakci ze dne na 

den,“ hovorí Šulcová a dodáva, že izolácia editorov pokračuje naďalej. 

 V oboch redakciách sa zhodujú na tom, že mimoriadnu situáciu zvládli veľmi dobre 

a zavedené opatrenia považujú za dostatočné. Šulcová chváli rýchlu reakciu vedenia, ktorú 

si spája so skúsenosťami v čase povodní, kedy sa podľa jej slov „tenhle ten barák obrátí 

naruby a všechno, co je vevnitř jde ven“.60 Peter Nittnaus pripúšťa, že vždy je čo zlepšovať 

a ako príklad ponaučenia uvádza väčšiu potrebu notebookov a viac priestoru na rozsadenie 

redakcie. 

 

SYSTÉM PRÁCE 

 Ako sme už spomenuli vyššie, v rámci opatrení sa newsroom rozdelil na skupiny, 

ktoré sa vzájomne nemohli stretávať. V oboch médiách fungovali tri skupiny redaktorov, 

 
60 Označenie „barák“ je interné pomenovanie pre budovu spravodajstva ČT. 
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pričom v Českej televízii mali špecifický pracovný režim, a to dva týždne práce v budove 

spravodajstva, dva týždne v teréne a dva týždne voľno. V RTVS sa striedali po piatich 

dňoch.  

Johana Šulcová opisuje, že to bola veľmi zvláštna skúsenosť, pretože vznikla úplne 

nová situácia, ktorú tam doteraz nemali. Redaktori pracovali v dvojiciach – jeden z vnútra 

a jeden z vonku, pričom ten, ktorý bol vnútri mal riadiacu funkciu. Šulcová to popisuje ako 

niečo medzi editorom a redaktorom. „Většinu týdne jsem pracovala s jedním člověkem, 

s kterým jsme tvořili tým. On to musel natočit tak, jak já jsem si to v hlavě představila a já 

to pak zpracovala, což samozřejmě někdy neodpovídalo představě toho člověka, který to 

natáčel, takže tam někdy vznikali takové třecí plochy. Ten řídící byl vždycky ten, který byl 

uvnitř, což vlastně je věc, se kterou jsme se taky docela učili pracovat. Najednou jste 

čtrnáct dní velela a pak někdo zase velel čtrnáct dní vám, bylo to zvláštní,“ hovorí 

Šulcová. 

 Ďalšou zmenou súvisiacou s pracovnými rutinami bolo zrušenie celoredačných 

porád. Redaktori sa nestretávali s editormi ani s kolegami a podľa Johany Šulcovej 

nedostávali spätnú väzbu od vedenia. S kolegami sa od vypuknutia pandémie prvýkrát 

videla až v septembri. Dôsledkom zníženej komunikácie najmä s editormi bolo to, že 

redaktori získali väčšiu autonómiu v rozhodovaní, ako bude reportáž finálne vyzerať. 

„Nebyl čas na to si třikrát denně telefonovat. Normálně bych přišla za nimi na velín, 

normálně to řešíme i několikrát za den, to se změnilo,“ opisuje zmeny Šulcová. Barbora 

Bodáková z RTVS zase hovorí, že zmenou v pracovných postupoch bolo väčšie 

používanie technológií: „počas zákazu vychádzania mnoho respondentov nemohlo 

poskytnúť rozhovor priamo na kameru a naším denným štandardom sa stalo nahrávanie 

rozhovoru napríklad cez Skype“. 

 Podľa správy Reuters Institute, ktorá hovorí o dopadoch covidu na médiá a o ktorej 

sme písali v prvej kapitole, si až 77 % oslovených novinárov myslí, že pri práci na diaľku 

je komunikácia s kolegami náročnejšia. Šulcová považuje práve komunikáciu za najväčší 

problém počas covidového režimu: „Protože ono fakt v tom běžném rytmu, kde se 

potkáváme na poradách […], tam se dá spousta věcí domluvit, ale takhle, zvlášť v době 

vrcholu pandemie vůbec nebyl čas a někdy si myslím, že tam byla i nižší efektivita. Protože 

jak jsme nevěděli, kdo co přesně dělá, tak občas docházelo k tomu, že jsme se na jednom 

místě potkaly dva štáby.“ Barbora Bodáková z RTVS síce tiež hovorí o chaose, no nejakú 

zmenu spolupráce s kolegami nevnímala.  
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 Všetci respondenti sa zhodujú na vysokom pracovnom nasadení, ktoré trvalo viac 

ako rok. Obe redaktorky hodnotia toto obdobie ako fyzicky i psychicky náročné, podľa 

Šulcovej pracovali v redakcii v čase vypuknutia pandémie najviac za celé jej pôsobenie v 

televízii. Bodáková hovorí aj o tom, že covidové obdobie ju osobne veľmi vyčerpalo 

a frustrovalo, niektorých jej kolegov natoľko, že sa rozhodli z médií odísť úplne. Náročná 

bola jednak pracovná doba – tlačové konferencie trvajúce často do neskorých večerných až 

nočných hodín a potom psychická náročnosť počas nakrúcania na covidových oddeleniach.  

 Podľa Zdeňka Šámala sa štrnásťdňové pracovné cykly začali rozvoľňovať od júna, 

pretože si uvedomili, že sú pre zamestnancov dlhodobo náročné. Prešli na týždenné cykly 

a potom už na normálne zmeny za dodržiavania bezpečnostných opatrení. Šulcová hovorí, 

že sú radi, že vedenie skupinové rozdelenie zrušilo. Na normálne zmeny prešli aj v RTVS. 

 V prvej kapitole, kde sme v závere opisovali dopady koronavírusu na médiá, bol 

jedným z nich home office aj pre redaktorov. Týkalo sa to však najmä online a printových 

redaktorov. Z domu však vysielali aj niektorí moderátori Českého rozhlasu a koniec 

koncov, niekoľkokrát aj moderátori Událostí. Obaja vedúci spravodajstva skúmaných 

médií tvrdia, že toho, kto na home-office ísť mohol, tam aj poslali. Podľa Petra Nittnausa 

však „úlohou redaktora je byť na mieste, teda nejaký „homeoffice“ neprichádza do 

úvahy“.   

 Počas prvého obdobia nemali novinári prístup na covidové oddelenia. To sa 

zmenilo až s nástupom druhej vlny, kedy podľa Šulcovej lekári doslova žiadali, aby tam 

novinári prišli a potom sa stávali aj situácie, kedy sa na covidovom oddelení stretlo viacero 

štábov naraz. Na covidových oddeleniach nakrúcali obe redaktorky, Johana Šulcová 

priblížila, ako takéto nakrúcanie prebiehalo. „Tak na začátku jsme tam nesměli vůbec. Pak 

jsme mohli sice na to oddělení, ale vždycky tam bylo nějaké plexisklo, nějaký box, v kterém 

byl ten pacient a do něj jsme už nesměli, to znamená točili jsme přes nějaké sklo […] 

Potom když už nás začali pouštět přímo na ta covidová oddělení, tak je fakt, že nás navlíkli 

do neuvěřitelného množství ochranných prostředků od hlavy až k patě,“ hovorí Šulcová a 

dodáva, že náročné to bolo najmä pre kameramanov, ktorí cez ochranné prostriedky na 

ostrenie záberov nevideli, nemohli si na kameru priniesť ani statív, pretože oddelenia boli 

veľmi preplnené a statív by tam zavadzal: „…vymýšlení těch záběrů, abychom my nebyli u 

respondentů tak nablízko, to bylo taky těžké, protože na některých odděleních to vypadalo, 

jako když hrajete tetris. V místnosti, kde mají být dvě postele, byli čtyři, do toho tam běhali 

sestřičky, my jsme dělali rozhovor s lékařem, který jsme měli pět minut, protože ten zas 
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musel pak někam běžet a zároveň jsme měli dodržovat rozestup, tak to byl teda velký 

oříšek.“ 

 Ako sme písali už v prvej kapitole, s informovaním o takto vypätých situáciách 

ohrozujúcich životy ľudí sú v médiách úzko späté aj etické dilemy. Aj Šulcová priznáva, 

že sa na mieste rozhodovali, čo je ešte vhodné nakrúcať a čo už nie. Zdôrazňuje, že 

najväčšou dilemou bolo to, ako zobraziť smrť: „Ona tam byla přítomna, ale bylo hrozně 

těžké ji i obrazově ztvárnit. Takže samozřejmě jsme nenatáčeli na covidových odděleních 

pozůstalé, kteří jsi chodili pro věci.“ Keďže sa na oddeleniach stretli aj s inými štábmi, 

videli, že tí pozostalých oslovovali. „...měli tu tendenci to zkoušet, protože možná chtěli 

ukázat úplně ten absolutní smutek, ale já jsem měla pocit, že to stačí naznačit, že nemusíme 

být úplně doslovní,“ dodáva Šulcová. 

 Správa o stave spravodajstva v ČT za prvý polrok 2020 uvádza, že obmedzenia 

pohybu, najmä leteckej dopravy v Európe i vo svete a uzatvorenie hraníc mali negatívny 

vplyv na fungovanie zahraničného spravodajstva. Tieto a ďalšie obmedzenia výrazne 

skomplikovali prácu redaktorom a sťažili bežné postupy pri jeho produkcii. Podobne sa 

v správe píše aj o regionálnom spravodajstve. Pandémia výrazne zasiahla aj fungovanie 

regionálnych redakcií, čo malo za následok okrem organizačných zmien aj obmedzenie 

niektorých programov. 

 

ZMENY V HLAVNÝCH SPRAVODAJSKÝCH RELÁCIÁCH 

Každá spravodajská relácia má nejakú štruktúru. Tá určuje, koľko akého 

spravodajstva relácia obsiahne, napríklad koľko politického, koľko ekonomického, 

regionálneho a podobne. Ako sme už spomínali, táto štruktúra sa mení len vo 

výnimočných prípadoch. Tým však mimoriadna situácia s vypuknutím pandémie bola 

a zmena nastala aj v relácii Události. „Máme to dokonce rozepsané do formátů, protože se 

snažíme udržovat Události řekněme ve variabilní podobě, která při její delší stopáži udrží 

diváckou pozornost. [...]a tahle struktura mírových časů padla,“ hovorí Zdeněk Šámal.  

 Peter Nittnaus takto detailne štruktúrovanú reláciu neopisuje, základom v RTVS je 

najmä faktor dôležitosti a dopadu na celú spoločnosť: „Štruktúra Správ RTVS má jasne 

definované postupy, a to dať ľuďom najprv tie informácie, ktoré najviac rezonujú 

v spoločnosti, a ktoré majú celospoločenský dopad. Tieto udalosti sa dostávajú do 

popredia ostatných informácií. Covid samozrejme zaplnil popredné priečky v Správach 

a nielen v RTVS.“  
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Aj napriek mnohým prekážkam, ktoré bránili redaktorom a ostatným členom 

redakcií vykonávať prácu v bežných podmienkach, nemali ani v jednej relácii problém 

s naplnením stopáže. „Máme práve opačný problém, odvysielať všetko, čo naši ľudia 

ponúkajú,“ hovorí Peter Nittnaus. Zdeněk Šámal vysvetľuje, že tento problém nemali 

jednak pre širokú sieť regionálnych aj zahraničných spravodajcov, ale aj preto, že aj 

napriek sťaženým podmienkam si cestu vždy musia nájsť: „Občas to nehrajete v kvalitě a 

s obrazovým doprovodem, který si k tomu představujete. Když zasedá vláda a nepustí vás 

na to zasedání, což je běžná situace, tak tam prostě stojí redaktor před dveřmi a referuje o 

tom takhle. Bylo by hezčí, kdybychom to měli na čem jet. Ale tu zprávu mít musíte. Je to 

jenom otázka formálního obrazového doprovodu a formálního zpracování.“  

 Událostí sa dotkla aj zmena v moderovaní. Moderovanie hlavnej spravodajskej 

relácie z iných ako štúdiových priestorov síce nie je novinkou61, no moderovanie z domu 

nastalo počas pandémie prvýkrát. „To byla jedna z věcí, které jsme vyspekulovali s tím, že 

opravdu může nastat situace, že nám všichni zůstanou v karanténě, takže stejně budeme 

muset vysílat, protože co jsme nechtěli, je zrušit vysílání,“ vysvetľuje dôvod tohoto kroku 

Zdeněk Šámal. Takéto moderovanie má nevýhodu v tom, že čítacie zariadenie moderátor 

nemá k dispozícii. A keďže technika občas zlyháva, existuje riziko, že sa internetové 

pripojenie napríklad preruší. To však Šámal nepokladá za problém: „...když to občas 

vypadne, tak to holt k tomu patří. Patří to k mimořádné situaci a myslím, že divák to 

nakonec spíš ocení, než že by mu to vadilo.“ Dodáva, že je to skôr niečo, čo prebudí 

divákovu pozornosť. 

 Okrem moderovania z domu sa od januára 2021 v spravodajstve Českej televízie 

výrazne zvýšil aj podiel exteriérového vysielania, či už exteriérovej moderácie alebo 

živých vstupov do vysielania. Správa o stave spravodajstva hovorí o tom, že moderácia 

z exteriéru, ktorá bola skôr výnimočná, sa stala každodennou praxou.62 Podľa Šámala si 

mnoho ľudí myslí, že to vzniklo kvôli covidu. Dôvod bol však iný, a to odpoveď na 

avizovaný vznik novej spravodajskej televízie CNN Prima News. „Už na podzim 2019 

jsme si řekli, že to bude jedna z našich reakcí na to, že oni můžou za spoustu stomilionů 

postavit nové studio, kdežto my tady máme furt ty malé krcálky. Řekli jsme, tak prostě 

budeme vysílat z venku. My jsme to začali dělat už od ledna loňského roku a za toho covidu 

 
61 Události sa už vysielali napríklad aj z prostredia Pražského hradu v roku 2013 alebo o rok neskôr Marcela 

Augustová moderovala časť relácie zo Soči, kde sa konali zimné olympijské hry. 
62 Toto sa týkalo najmä spravodajskej stanice ČT24, ale uvádzame to ako kontext, ktorý tiež súvisí s nami 

skúmaným obdobím spravodajstva. 



 

 

84 

všichni říkali ‘to přišlo s covidem‘, no nepřišlo to s covidem,“ hovorí Šámal, ale dodáva, 

že im táto pripravenosť prišla s vypuknutím pandémie veľmi vhod. 

 V spravodajstve RTVS takéto zmeny nenastali, neprišlo ani k moderovaniu hlavnej 

spravodajskej relácie z iného priestoru ako hlavného štúdia, no Peter Nittnaus hovorí, že na 

situáciu, kedy by ani jeden moderátor nemohol moderovať v hlavnom štúdiu, majú krízový 

plán. „K dispozícii máme externé štúdio, odkiaľ vieme vstupovať naživo k akejkoľvek téme. 

Toto štúdio je oddelené od ostatných výrobných zložiek a slúži aj počas takýchto krízových 

situácií ako pomocný priestor pre vstupy do vysielania.“ Ak by boli všetci traja moderátori 

Správ RTVS indisponovaní, nahradili by ho moderátorom inej spravodajskej relácie. 

Nittnaus dodáva, že ak by ani z nich nikto nemohol, reláciu by mohol odmoderovať aj on 

sám. 

 

FINANČNÝ DOPAD NA NEWSROOM 

 Ako sme písali v prvej kapitole, ďalším z dôsledkov pandémie na médiá bolo 

šetrenie a prepúšťanie, niekedy dokonca aj úplný zánik médií, zväčša printových. 

Opisovali sme, že sa to dotklo mnohých redakcií aj v Česku a na Slovensku. Nešlo len 

o printové alebo online médiá, ale hromadne prepúšťala aj britská BBC. Tento trend sa 

však v spravodajstve Českej televízie ani RTVS nepotvrdil, resp. bol vyvrátený všetkými 

respondentmi.  

 Redakcie nemuseli nikoho prepúšťať a nešetrili na svojich zamestnancoch ani 

platovo.63 Práve naopak, redaktori dostávali príplatky za prácu na rizikových covidových 

oddeleniach, čo potvrdila Šulcová aj Bodáková. Podľa vedúcich oboch redakcií by 

znižovanie platu redaktorov nemalo zmysel: „Keďže si vážime prácu našich ľudí, často 

nasadených v prvých líniách krízových situácií, boli ohodnotení podľa výkonov 

a konkrétneho nasadenia v konkrétnej situácii. Znižovať mzdy by v prípade pokrývania 

takej spoločensky dôležitej témy akou je pandémia koronavírusu, bolo kontraproduktívne,“ 

hovorí Peter Nittnaus. Zdeněk Šámal dodáva, že sú si vedomí toho, že externí 

spolupracovníci sú často na príjme z Českej televízie závislí a televízia je zas závislá na 

nich, preto im platy zachovali. Mzdu takisto nikomu neznižovali, ale priznáva, že výroba 

spravodajstva sa tým predražila. 

 
63 V Událostiach počas covidého roku síce na moderátorských postoch nastali zmeny, tie však nesúviseli 

s covidom. 
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 Správa o stave spravodajstva ČT z prvého polroka 2020 vypovedá aj o rozpočte. 

Kvôli pandemickej situácii a s tým spojenou nevyhnutnou úpravou programovej schémy 

a aj kvôli mimoriadnemu vysielaniu prekročili rozpočet o približne 2.3 milióna korún, čo 

predstavuje približne 2 %. Pandémia dopadla finančne aj na RTVS, o čom vypovedá 

výročná správa za rok 202064 ktoré kvôli obmedzeniam nemohli realizovať mnohé relácie 

a projekty a prišli tak o príjmy z podnikateľských aktivít. Zároveň sa zvýšili náklady na 

ochranu zamestnancov a testovanie. Celkovým dôsledkom tak bude šetrenie v iných 

položkách. Ale v akých, to správa nešpecifikuje. Ako sme však v rozhovoroch overili, na 

zamestnancoch sa nešetrilo. 

 

POZITÍVNY PRÍNOS 

 Covidová kríza síce spôsobila množstvo komplikácií a problémov, no všetci 

respondenti sa zhodujú, že priniesla aj pozitíva. Pre Zdeňka Šámala je to napríklad rozvoj 

používania tzv. ľahkých technológií vo vysielaní. Tie by chceli zachovať a rozvíjať 

naďalej. Hovorí, že telefonáty bez videa výrazne ubudli, pretože ich nahrádzajú videom. 

Zdôrazňuje, že to nie je len o ich vývoji, ale o vývoji sveta ako takého a dôležité je to, že 

ich respondenti už nové technológie ovládajú. 

 Johana Šulcová za pozitívne považuje stmelenie kolektívu a uvedomenie si 

dôležitosti práce, ktorú robia. Hovorí, že ju toto obdobie naučilo byť viac samostatná 

a sebavedomejšia: „dřív, kdyby mi zadali na poradě nějaký úkol, tak bych se možná lekla a 

dneska už si řeknu že no, tak dobře, to se dá zvládnout za jeden den a dřív bych měla pocit, 

že na to potřebuji aspoň tři.“ V podobnom duchu hovorí aj Bodáková. Za covidovej krízy 

sa oveľa lepšie naučila pracovať pod stresom a tlakom. Takisto hovorí, že už ju ani 

pôvodne náročná úloha len tak nerozhodí. Za pozitívne považujú obe redaktorky 

príležitosti, ktoré im mimoriadna situácia priniesla. Bodáková dodáva, že niektorých jej 

kolegov covid vystrelil hore v pozitívnom zmysle. O väčšej dôvere a uznaní od editorov 

hovorí aj Šulcová.  

 Za prínosnú skúsenosť považuje Šulcová aj napriek tomu, že by to tak už nechcela, 

fungovanie v troch rozdelených tímoch a s tým súvisiacu prácu v dvojiciach. Fungovalo to 

totiž tak, že ona ak bola práve vnútri, velila spolupracovníkovi vonku, ten materiál natočil 

a finálne ho spracoval už redaktor v štúdiu. Bolo pre ňu zaujímavé vidieť, ako premýšľajú 

a pracujú jej kolegovia. „Nikdy do té doby jsem neviděla hrubý materiál svého kolegy, 
 

64 Výročná správa o činnosti a hospodárení Rozhlasu a televízie Slovenska za rok 2020 
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viděla jsem jenom výslednou reportáž, a najednou jsem musela ty hrubé materiály 

nakoukávat a vybírat si z nich věci do svojí reportáže, teda naší reportáže, tak to jsem do té 

doby nedělala. Bylo zajímavé, že jsme si všichni vzájemně nahlédli do hlav,“ vysvetľuje 

Šulcová a dodáva, že ju to posunulo najmä v tom, že odvtedy pri nakrúcaní nad vecami 

premýšľa z rôznych uhlov. 

 Obmedzenie vzájomného stretávania a rozdelenie na tímy spôsobilo ešte jednu 

zmenu, ktorá Šulcovej vyhovovala, a to, že s ňou celý týždeň točil ten istý kameraman, čo 

dovtedy nebolo zvykom. Predtým nikdy nevedela, kto s ňou v daný deň bude nakrúcať. 

Pozitívum vidí najmä v tom, že sú potom ako dvojica viac zohratí a vedia, čo od seba 

očakávať: „On ví, jak já přemýšlím, já vím, jak on točí.“ To sa však už zrušilo a opäť to 

funguje v pôvodnom režime. 

 

NÁHĽAD DO BUDÚCNOSTI 

 Koronakríza výrazne zasiahla do fungovania spravodajstva. To, či sa odrazí aj 

v budúcnosti ešte uvidíme, no niektoré vplyvy sú zjavné už teraz, napríklad ponechanie 

a rozvíjanie technológií. Zdeněk Šámal vidí budúcnosť fungovania newsroomu čiastočne 

v práci z domu, ktorú zaviedli počas covidu: „Jak jsem říkal, že jsme spoustu lidí poslali 

domů, aby dělali z domova, tak některé už doma necháme. Nepokládám to za úplně ideální, 

lidi mají chodit do práce už kvůli nějakým svým sociálním návykům, ale […] tady trpíme 

přelidněností, a kdyby si to Česká televize mohla dovolit, tak už dávno postavila nový 

zpravodajský objekt. Ale Česká televize si to dovolit nemůže, takže se tady neustále 

potýkáme s nedostatkem prostoru. A když jsme zjistili, že nám někteří lidé docela dobře 

fungují z domova, a týká se to zejména částí jako archiv, dokumentace, web, tak je 

necháváme doma.“ Nechce ich však od pracovného prostredia odstrihnúť úplne, občas do 

práce budú prichádzať, aby nestratili osobný kontakt. 

 Šulcová predpokladá, že už budú pripravení rýchlejšie reagovať na podobné 

mimoriadne situácie. Vyskúšali si, aké je to prepnúť „z minúty na minútu“ a aj to, čo sa 

zdalo nemožné, už teraz pre nikoho nemožné nie je. Redaktorská práca podľa nej zostane 

rovnaká: „pořád je to práce o tom, že sháníte informace a třídíte je“. V spôsobe práce sa 

podľa nej zmení len to, že budú vo väčšej miere robiť rozhovory na diaľku 

prostredníctvom internetu.  

 Peter Nittnaus si nemyslí, že by covid ovplyvnil spôsob, akým budú v redakcii 

pracovať. Hovorí: „všetko, čo sa týka spracovania audiovizuálnych diel, už bolo 
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vymyslené. Postupy, spracovanie, interpretácia, kvalita, kvantita, to všetko je dávno 

definované a mení sa iba minimálne podľa potrieb a nastavení danej redakcie.“ Zmenu 

pripúšťa v už spomenutom rozvoji používania techniky. Tej je podľa neho potrebné sa 

prispôsobovať a vedieť ju naplno využívať. 
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ZÁVER 

 Obdobie pandémie Covidu-19, ktoré na našom území prepuklo v roku 2020 

a neustále trvá aj v roku 2021, zásadne ovplyvnilo životy ľudí na celom svete. Dotklo sa 

takmer každej oblasti života, vrátane médií. Takáto mimoriadna situácia, počas ktorej sú na 

informácie z médií odkázané milióny ľudí, ale ktorá zároveň ohrozuje aj samotné médiá 

neviditeľným nepriateľom, je v moderných dejinách prvou svojho druhu. Aj preto sme sa 

rozhodli skúmať, ako tento stav ovplyvnil hlavné spravodajské relácie v Českej televízii 

a v RTVS. 

 Cieľom tejto práce bolo reflektovať obdobie počas prvej fázy pandémie 

v spravodajstve dvoch verejnoprávnych televízií, konkrétne v reláciách Události a Správy 

RTVS. Chceli sme zistiť, aký vplyv mala takto závažná mimoriadna situácia na tvorbu 

a realizáciu spravodajských relácií a ako sa ich fungovanie počas pandemického roka 2020 

menilo. Cieľom tiež bolo komparovať spravodajstvo Českej televízie a RTVS v čase prvej 

vlny pandémie, konkrétne jeho formálnu aj obsahovú stránku. A v neposlednom rade 

pokúsiť sa interpretovať prípadný vplyv zmien v práci newsroomu na výslednú podobu 

spravodajskej relácie. 

 Na naplnenie cieľov sme si stanovili výskumné otázky a tiež metódy, ktorými sme 

sa k odpovediam na ne napokon dopracovali. Na skúmanie a porovnávanie podoby 

spravodajských relácií sme zvolili kvantitatívnu obsahovú analýzu v rámci ktorej sme 

vykonali aj tematickú analýzu oboch relácií. Zmeny v pracovných postupoch redaktorov 

a v organizácii newsroomu sme zisťovali prostredníctvom pološtruktúrovaných 

rozhovorov so zástupcami oboch médií. 

Z kvantitatívnej analýzy sme zistili, že Události a Správy RTVS sa v analyzovanom 

období navzájom líšili v používaní žánrových formátov a tiež v počte živých vstupov. 

Zatiaľ čo Události boli z väčšiny postavené na čítanej správe mimo obraz, ktorá v druhom 

sledovanom období predstavovala až 45 % všetkých príspevkov, Správy RTVS boli 

z väčšiny koncipované tradičným spôsobom, teda ohlásenie – reportáž a iné žánre boli skôr 

oživením relácie. V porovnaní s Událosťami výrazne viac používali jednoduchý cart.  

Čo sa týka živých vstupov, vypočítali sme, že priemerne sa v hlavnej spravodajskej 

relácii Českej televízie v prvom sledovanom období odbavilo 5,4 a v druhom 3,4 živých 

vstupov, zatiaľ čo v hlavnom spravodajstve RTVS to bolo v oboch obdobiach len 0,9. 
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Najviac bola zastúpená klasická technológia živého prenosu z exteriéru, takže v nami 

vymedzenom období sme nárast video hovorov nezaznamenali. Čo sme však postrehli, je 

menšie využívanie telefonátov v rámci reportáží, no v RTVS sa aj v druhom období 

používali početne v porovnaní v Událosťami. 

 V druhej časti kvantitatívneho výskumu zameraného na obsah, sme zistili, že podiel 

covidového a necovidového spravodajstva sa v prvom a druhom období značne líšil. 

Vypočítali sme, že počas prvého obdobia tvoril covidový obsah v Událostiach až 95 % 

všetkých príspevkov, v Správach RTVS to bolo 78 %. V druhom období už len 37 % 

v Událostiach a 33 % v Správach RTVS. Zo špecificky covidovo zameraných tém 

prevládali zdravotníctvo, bezpečnosť, spoločnosť, ekonomika a politika. V druhom období 

sa objavili necovidové témy ako krimi a prírodné katastrofy, ale dominovala aj politika, 

ekonomika a výrazne zastúpené bolo aj zdravotníctvo. V tematickej analýze boli badateľné 

rozdiely skôr medzi jednotlivými obdobiami ako medzi reláciami. Čo sa týka pomeru 

domáceho a zahraničného spravodajstva, prekvapilo nás, že Správy RTVS obsahovali 

v oboch sledovaných obdobiach väčší počet zahraničných príspevkov ako Události aj 

napriek tomu, že majú menej zahraničných spravodajcov. 

 Z výskumu, ktorý sme robili pomocou pološtruktúrovaných rozhovorov sme zistili, 

aké opatrenia obe televízie prijali, ako sa zmenil systém práce a ako sa to odrazilo na 

hlavných spravodajských reláciách. Čo sa týka formy, jednou z viditeľných zmien, ktorá 

nastala kvôli zmene pracovných postupov pre pandemické opatrenia, je väčší počet 

videohovorov v rámci reportáží, ale aj v živých vstupoch. Respondenti potvrdili, že 

dovtedy sa tieto technológie používali oveľa menej. Videohovory začali vytláčať klasické 

telefonáty, to sa však nedá úplne tvrdiť o Správach RTVS, tam mali v oboch obdobiach 

silné zastúpenie. 

 V Událostiach kvôli zmenám, ktoré boli zavedené na ochranu zamestnancov a tiež 

vďaka vynaliezavosti vedenia prišlo počas roka niekoľkokrát k zmene formy moderácie 

buď na spolumoderovanie v štúdiu a doma alebo na moderovanie len jedným 

moderátorom. Správy RTVS takúto zmenu nemali. 

 Komplikácie a obmedzenia sa dotkli aj zahraničných spravodajcov. Viditeľné to 

bolo najmä v prvom období v Správach RTVS, kedy bolo v príspevkoch menej 

autentických záberov z miesta diania a stand-upy redaktori točili zo svojich príbytkov. 

 Predpoklad, že kvôli nedostatku redaktorov, ktorí by napríklad mohli byť 
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v karanténe a teda neschopní pracovať, ak by ich výraznejšie zasiahol vírus, alebo pre iné 

komplikácie pri redaktorskej práci, keď im neumožňovali vstup na rôzne miesta, že by bol 

pre tieto dôvody problém naplniť vždy celú stopáž relácií, sa nepotvrdil, resp. 

respondentmi bol vyvrátený. 

 Organizačné zmeny v redakciách, ktoré spočívali v rozdelení newsroomu na tri 

skupiny, ktoré sa striedali po určitých intervaloch, mal vplyv aj na obsah vysielania. Podľa 

redaktorky Johany Šulcovej to bolo najmä z toho dôvodu, že keď dva týždne pripravovali 

reláciu tí istí ľudia, správy vyzerali podľa jej slov veľmi podobne. Každý má k tvorbe 

trochu iný prístup, akýsi svoj rukopis a ak sa zloženie ľudí, ktorí reláciu pripravujú, dva 

týždne nezmení, je to podľa nej vidieť. Domnievame sa, že bežný divák sa na to až tak 

nesústredí, zaujíma ho najmä to, čo sa z daného príspevku dozvie, zainteresované osoby si 

to, čo popisuje Šulcová, však iste všimnúť mohli. V RTVS sa striedali v oveľa kratších 

časových intervaloch, takže tam tento problém nenastal. 

 Z obsahového hľadiska uvádzajú len to, že tematicky prevládol covid, čo ale 

nebolo spôsobené zmenami v práci redaktorov, ale v aktuálnej situácii, ktorá nastala všade 

vo svete. Jej dôsledkom bolo, že sa v Českej televízii zlúčili všetky špecializované 

redakcie a vytvorili jednu veľkú redakciu, kde všetci robili to, čo bolo aktuálne potrebné 

v súvislosti s covidom. 

 Týmto sme zhrnuli závery, ku ktorým sme v našom výskume dospeli. Aj napriek 

limitom práce, ktoré sme uviedli v tretej kapitole, sa domnievame, že priniesla obsažné a 

zaujímavé výsledky a naplnila ciele, ktoré jej boli kladené. Práca by mohla poslúžiť ako 

podklad pre ďalšie skúmania spravodajstva počas pandémie, ktorá sa stále neskončila.  

  



 

 

91 

SUMMARY 

The objective of this thesis was to reflect the time during the first phase of the 

pandemic in the news of two public service televisions. Specifically in the news 

programmes Události and Správy RTVS. We wanted to find out what effects this 

extraordinary situation had on preparation and realization of the programmes and how the 

processes in televisions were changing during 2020. The goal was also to compare the 

form and the content of the news in Czech television and RTVS. Finally, we wanted to 

interpret possible effects of the changes in the newsroom on final form of news 

programmes. 

To accomplish the objectives, we set research questions and methods which helped 

us to reach the results. Quantitative content analysis was used to research and compare the 

form and the content of the news programmes. For detecting the changes in work routines 

of reporters and organization of the newsroom, we used semi-structured interviews with 

representatives of both media. 

 In quantitative analysis we examined the news genres, the amount of live 

broadcasting during the sessions and the technology used for this broadcasting. We found 

out that in the programme Události much more live broadcasting was done than in Správy 

RTVS. We also noticed that the structure and in Události is more varied in genres than in 

Správy RTVS. Regarding the content, the research showed the proportion of the covid news 

and non-covid news. The biggest difference was in Události during the first examined 

period – 95 % of covid news and only 5 % of non-covid news. The thematic analysis 

further revealed specific topics about covid news. Health, security, economics, and society 

prevailed. 

 From the interviews we found out that the system of the work of reporters has 

changed due to the restrictions and new rules in the newsrooms. The staff was divided into 

the teams which could not meet. They had limited options for doing interviews, so they 

had to use online applications for video calls. The amount of the work increased but the 

number of reporters available was lower. In Události they also tried news presenting from 

home. All these changes to some extend affected the final form of the news programmes 

but still were able to provide people with the information service which was expected from 

public service media in the extraordinary situation.  
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 

Rok 2020 zostane poznačený svetovou pandémiou Covid19, ktorá sa dotkla zrejme každej oblasti 

života, vrátane médií a konkrétne aj spravodajstva. Či už ide o samotné informovanie o ochorení, o 

počtoch nakazených a zomrelých alebo o formálne zmeny v podobe mimoriadnych spravodajských 

relácií až po zmenu fungovania redakcií v podobe prijatých bezpečnostných opatrení proti šíreniu 

koronavírusu. Práca bude zameraná na hlavné spravodajské relácie Českej televízie - Události a RTVS - 

Správy RTVS a najmä na to, či a ako sa počas pandémie tieto relácie zmenili. Skúmané budú obsah a 

forma relácií ako aj organizačné rutiny novinárskej práce v týchto redakciách. Práca sa zameria aj na to, 

aký vplyv mali zmeny v organizačných rutinách na prípravu a realizáciu vysielania uvedených relácií. 

Keďže ide o aktuálnu tému, doteraz nebola spracovaná žiadna diplomová práca, ktorá by sa zaoberala 

zmenami v spravodajstve počas pandémie v roku 2020. Práce, ktoré mapujú zmeny v spravodajstve, 

konkrétne vo vyššie uvedených reláciách sa týkajú najmä kríz vnútri televízií alebo výmen generálnych 

riaditeľov a stým spojených obsahových zmien, prípadne vplyvu technologických zmien na ich obsah a 

formu. Skúmanie zmien v redakciách dvoch verejnoprávnych televízií nám umožní porovnať ich 

reakcie v podobe prijatých opatrení, postupov práce a tiež výslednej podoby relácií. 
 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 

1800 znaků):  

 

Cieľom práce bude zistiť, či a akým spôsobom sa zmenili hlavné spravodajské relácie Události a Správy 

RTVS počas pandémie Covid19. Čiastkovým cieľom bude zistiť prípadné zmeny v postupoch práce 

novinárov a organizačných rutinách v redakciách spravodajských relácií Události a Správy RTVS. 

Zároveň bude cieľom porovnať tieto zmeny a pokúsiť sa analyzovať, aký to malo vplyv na obsah a 

formu uvedených relácií. 
 

Výskumné otázky: 
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HVO: Ako sa zmenili hlavné spravodajské relácie Události a Správy RTVS v čase pandémie Covid19? 
  

VVO 1: Ako sa zmenili spravodajské relácie po formálnej stránke? 
 

VVO 2: Ako sa zmenili spravodajské relácie po obsahovej stránke? 
 

VVO 3: Ako sa zmenil postup práce novinárov a organizačné rutiny v redakciách? 
 

VVO 4: Aký vplyv mali zmeny organizačných rutín na obsah a formu relácií? 
 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu): 

 

Základná štruktúra, ktorú pred spracovávaním témy plánujem rozšíriť a upresniť: 
 

   ÚVOD 
 

1 TEORETICKÝ RÁMEC 
   Mediálne organizácie  
      - redakcie, personálne zloženie redakcie 
   Mediálne rutiny  
      - postupy, pravidlá, organizácia práce 
   Trendy  
      - multifunkčnosť novinárov, tlak na rýchlosť, preferencia externistov, infotainment 
   Mimoriadne udalosti  
      - mimoriadne spravodajstvo 
 

2 Hlavné spravodajské relácie televízií ČT a RTVS 
   Události - Hlavná spravodajská relácia ČT 
   Správy RTVS - Hlavná spravodajská relácia RTVS 
 

3 METODIKA PRÁCE 
   Stanovenie cieľov práce a výskumné otázky 
   Metodológia  
      - kvantitatívna obsahová analýza 
      - hĺbkové pološtruktúrované rozhovory 
   Vymedzenie skúmaného materiálu 
 

4 ANALYTICKÁ ČASŤ 
   Formálne a obsahové zmeny vo vysielaní 
      Události 
      Správy RTVS 
   Premena práce novinárov a organizačných rutín 
      Události 
      Správy RTVS 
   Zhodnotenie vplyvu zmien v redakciách na podobu relácií Události a Správy RTVS 
 

   ZÁVER 

1. Prvá kapitola bude predstavovať teoretický podklad, z ktorého bude práca vychádzať. V prvej 
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časti sa budem venovať mediálnym organizáciám, opíšem redakcie a jednotlivé profesie a ich 

vzájomnú kooperáciu v redakcii. Dôraz budem ďalej klásť na mediálne rutiny, teda určité 

zavedené postupy a pravidlá v rámci redakcie. Dotknem sa aj súčasných mediálnych trendov a 

ich vplyvu na postupy novinárskej práce. V závere kapitoly sa budem venovať informovaniu v 

mimoriadnych situáciách.                                                                                                                             

 

2. Druhá kapitola predstaví hlavné spravodajské relácie dvoch verejnoprávnych televízií, a to 

Události v Českej televizi a Správy RTVS v Rozhlase a televízii Slovenska. Stručne zhrniem ich 

vývoj, najväčšie zmeny, ktorými prešli, personálne obsadenie a stav pred pandémiou. 

3. Tretia kapitola bude venovaná metodológii práce. V úvode predstavím ciele práce a výskumné 

otázky. Pokračovať budem zvolenými metodologickými prístupmi, ozrejmím teda podstavu 

kvantitatívnej obsahovej analýzy a hĺbkových pološtruktúrovaných rozhovorov. Kapitola tiež 

bude obsahovať vymedzenie skúmaného materiálu, výber vzorky. 

4. Záverečná, štvrtá, kapitola bude predstavovať analytickú časť práce. V jej prvej časti sa budem 

venovať obsahovým a formálnym zmenám v skúmaných reláciách. Pôjde o výsledky 

kvantitatívnej obsahovej analýzy. V ďalšej časti na základe hĺbkových rozhovor popíšem 

zmeny, ktoré nastali počas pandémie v obidvoch redakciách. V závere sa pokúsim zhodnotiť, 

aký vplyv mali zmeny organizačných rutín a zmeny práce novinárov na obsah relácií. 

 

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 
 

Sledované obdobie je rozdelené na dve časti. Prvé začína vyhlásením núdzového stavu v oboch štátoch, 

teda 12.3.2020 v Českej republike a 16.3.2020 na Slovensku a trvá dva týždne. Druhé obdobie začína 

dva týždne po skončení núdzového stavu v oboch krajinách, ktorý sa skončil 17.5.2020 v Českej 

republike a 13.6.2020 na Slovensku a trvá rovnako dva týždne. Z uvedených časových úsekov bude 

analyzovaná každá relácia Událostí a Správ RTVS, v prvej časti teda štrnásť vydaní Událostí a štrnásť 

vydaní Správ RTVS. Rovnako tak aj v časti druhej. Celkom bude tak preskúmaných 56 vydaní 

spravodajských relácií. Okrem toho budú ako podkladový materiál slúžiť aj hĺbkové rozhovory s členmi 

oboch redakcií, a to na rôznych pozíciách (redaktori, editor, vedúci vydania, šéfredaktor). 
 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

 

Práca bude kombinovať kvantitatívnu obsahovú analýzu vybraných vydaní spravodajských relácií a 

kvalitatívnu analýzu hĺbkových pološtruktúrovaných rozhovorov s členmi redakcií. Na základe toho 

porovnáme zmeny v postupoch práce a organizačných rutín oboch redakcií a sústrediť sa budeme aj na 

formálne a obsahové zmeny relácií. 
 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

CSORNY, Lauren. Making the news: Jobs in TV journalism. Occupational Outlook Quarterly. 

2009, Spring. Dostupné tiež na: 

https://www.bls.gov/careeroutlook/2009/spring/art01.pdf  Odborný článok opisuje, ako sa zmenilo 

spravodajské vysielanie za ostatnú dobu.  Autor sa zameriava na popis pracovných rutín jednotlivých 

profesií v redakcii - redaktora, editora, kameramana ap. 
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OSVALDOVÁ, Barbora. KOLEKTIV AUTORŮ. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 2001. ISBN 8024602482. 

Publikácia mapuje rôzne oblasti spravodajstva - od písanej žurnalistiky, cez agentúrnu, audiovizuálnu, 

fotožurnalistiku až po nové médiá. Obsahuje kapitolu, ktorá sa venuje televíznemu spravodajstvu, jeho 

typológii, základným zložkám i vplyvom nových technológií. 

 

Reese, Stephen D.; Shoemaker, Pamela J. 1996. Mediating the message. Theories of influences on 

mass media content. London, New York: Longman. 

Publikácia poskytuje komplexný prehľad faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie o mediálnych 

obsahoch. Analyzuje vplyvy od jednotlivých pracovníkov v médiu cez mediálne rutiny až po vplyvy z 

vonka organizácie či ideologické vplyvy. V kapitole o mediálnych rutinách popisuje rozdiely medzi 

rutinami v redakcii novín a televízie.  

 

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. 

Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. 

Publikácia Renáty Sedlákovej je obsiahlym exkurzom do metód skúmania médií, pričom sa 

orientuje  najmä na kvalitatívny prístup k výskumu. Text je rozvrhnutý chronologicky, ako krok po 

kroku postupovať pri výskume médií od zvolenia základného prístupu k výskumu, cez výber vzorky, 

stanovenie hypotéz až po konečný výber metódy a následný zber a analýzu dát. 

 

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 8073678. 

Publikácia, ktorá sa zaoberá vznikom spravodajských obsahov a tým, ako fungujú spravodajské 

redakcie. Popisuje organizačné rutiny v redakciách, spôsob výberu správ, ale aj spravodajské relácie 

z pohľadu produkcie a marketingu. 

TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 1. vyd. Praha: 

Portál, 2010. 293 s. ISBN 978-80-7367-683-4. 

Publikácia v úvode vysvetľuje rozdiel medzi kvantitatívnymi a kvalitatívnymi metódami výskumu 

médií. Následne veľmi prehľadne popisuje jednotlivé vybrané metódy výskumu a to tak, že najprv ku 

každej poskytne teoretický rámec, následne jeho aplikáciu a na záver príklad použitej metódy v praxi. 

 

Wahl-Jorgensen, K. (Ed.), Hanitzsch, T. (Ed.). (2020). The Handbook of Journalism Studies. New 

York: Routledge, https://doi.org/10.4324/9781315167497 

Publikácia skúma súčasný stav mediálneho výskumu a stanovuje agendu pre jeho budúci rozvoj. 

Zaoberá sa spravodajskou produkciou vrátane organizácie a spravodajských rutín, ďalej spravodajským 

obsahom, kde sa dotýka teórie rámcovania či spravodajských hodnôt. Okrem toho obsahuje aj časti, 

ktoré spájajú žurnalistiku a spoločnosť či kultúru. 

 

YORKE, Ivor. Television News. Štvrté vydanie. Focal Press, 2000. ISBN 024051615X.  

Publikácia sa zameriava na špecifiká práce televízneho reportéra. Popisuje všetky štádiá spracovania 

spravodajského materiálu i deľbu práce v rámci redakcie pri vytváraní spravodajských relácií v televízii. 

 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 

které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 

za posledních pět let) 
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SVOBODOVÁ, Lucie M. Proměny redakčních rutin v online médiích v důsledku rozšiřujícího se 

videoobsahu. Praha, 2019. 113 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce Mgr. 

František Géla.  
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Ukážka kódovacieho archu – Události 
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Príloha č. 2 

Ukážka kódovacieho archu – Správy RTVS 
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Príloha č. 3 

Rozhovor s riaditeľom spravodajstva Českej televízie Zdeňkom Šámalom 

29.6.2021, osobné stretnutie 

 

ZMENY V SYSTÉME PRÁCE A ORGANIZÁCII: 

Redaktorka TA3 Lenka Ježová v rozhovore pre Refresher povedala, že od príchodu 

pandémie pracuje namiesto desať hodín aj šestnásť. Zaujímalo by ma, ako to bolo 

v redakcii spravodajstva Českej televízie, pracovali redaktori viac ako zvyčajne? 

Celoživotně se řídím pravidlem, že unavení lidé dělají unavené zprávy. Takže mohly nastat 

situace, že někdo byl v práci šestnáct hodin, někteří redaktoři to vyhledávají, protože mají 

rádi svoji práci, ale dlouhodobě na tom stabilní vysílání nepostavíte. Takže jsme jako 

takový základní krok udělali, že jsme přizpůsobili programové schéma, přestali jsme 

vyrábět všechny týdeníky, které na ČT24 vyrábíme třeba v neděli a začali jsme vyrábět 

aktuální zpravodajství. A to i v sobotu a v neděli. Zařadili jsme bloky, které tam předtím 

nebyly. A krok číslo dvě bylo, že jsme sloučili všechny tematické redakce. Máme 

tematické redakce (domácí, ekonomickou, zahraniční, vědeckou, kulturní) a udělali jsme 

vlastně jednu velkou redakci zpravodajství. Potom se točilo to, co bylo potřeba, což nám 

umožnilo pracovat ve třech skupinách. Jedna skupina natáčela venku, druhá skupina to 

tady zpracovávala uvnitř v domě a třetí skupina byla v záloze. A to se týkalo nejen 

redaktorů, to se týkalo i editorů a uzpůsobena byla i to, čemu říkáme realizace, to znamená 

kameramani, režiséři, všichni. Měli jsme vždycky zálohu, že kdyby nám někdo dostal 

covid a ostatní by museli do karantény. Bylo to těžké, protože tehdy byly karantény 14 dnů 

a museli jsme počítat, že by na 14 dní vypadli. Tak vždycky jsme my měli v záloze partu, 

která je intaktní. 

 

Keď sa teda zmenilo vysielanie na ČT24, zmenila sa nejako aj štruktúra Událostí po 

vypuknutí covidu? 

Změnila se struktura Událostí, protože Události za obvyklých mírových časů mají 

strukturu, kde máme dáno, kolik je tam politického zpravodajství, kolik ekonomického, 

kolik regionálního atakdále, atakdále. Máme to dokonce rozepsané do formátů, protože se 

snažíme udržovat Události řekněme ve variabilní podobě, která při její delší stopáži udrží 

diváckou pozornost. To znamená, že střídáme reportáže, čtené zprávy, živé vstupy, 

uvádění reportáží přímo z terénu a tahle struktura mírových časů padla. A samozřejmě 
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tematicky převážil covid. Byla taková část lidí, která křičela, že hrajeme pořád jen covid. 

Tak jsem říkal, tak mi chytráci poraďte, co máme hrát, když se nic jiného než covid neděje. 

 

Zmenilo sa nejako aj personálne zloženie redakcie, ktoré súviselo s covidom? 

Nezměnilo. Nezměnilo, ale pro spoustu juniorních redaktorů to byla příležitost ukázat, že 

už jsou víc než junioři. Protože jsme, jako když vojáci řeší obtížnou situaci na frontě, tak 

zařazují štábní pracovníky, tak jsme dali důvěru spoustě juniorům a můžu říct, že většina 

lidí nezklamala. Nevzpomínám si, že by někdo zklamal nebo selhal. 

 

Museli ste aj prepúšťať? 

Ne, proč? Naopak. Jsme tady velmi závislí na externích spolupracovnících a my jsme se je, 

protože jsme si vědomi jejich závislosti a protože Česká televize je často jejich jedinou 

obživou, snažili i finančně zachovat velmi důstojně. 

 

Takže ste nemuseli dočasne znižovať mzdu? 

Ne, nikomu jsem nesnižoval mzdu. Proč? Abych je v těch těžkých časech demotivoval? 

Ano, samozřejmě, výroba zpravodajství se tím prodražila. 

 

Našla som tweet z októbra 2020, kde Česká televízia napísala, že: „Povoláváme posily. 

Jeden z moderátorů Událostí pokrývá v USA volby, další je v karanténě. K týmu Událostí 

se tak načas připojují Jana Peroutková a Linda Bartošová.“ Je to skutočne len dočasné 

alebo už je to stála zostava? 

No to je stálá sestava. Protože jsme byli připravení na to, že Světlana v létě odejde, tak 

jsme sáhli po těch služebně mladších. Takže tyhle dámy jsme zkoušeli. Jana Peroutková je 

vlastně už definitivní součástí týmu Událostí a Bartošová vlastně taky. Víc s ní vymetáme i 

čtyřiadvacítku. To už s Janou moc neděláme. 

 

Vy sa v spravodajstve pohybujete celý život. Je niečo, s čím by sa dala táto krízová 

situácia porovnať z mediálneho hľadiska? 

Ne. Bylo to něco absolutně nového. Vzpomínám si, že tehdy se tím hodně zabýval Deník 

N a dělali se mnou taky rozhovor a říkal jsem jim, že tohle nejsou povodně. Povodně, 

zejména když nejsou ztráty na životech, protože ztráty na majetku se dají vždycky 

nahradit, ať jsou jakkoliv nepříjemné, tak to se postavíte na kopec a pozorujete to. A tady 
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jsme najednou byli ohroženi všichni. Nikdo nevěděl, co bude. 

A keď bola televízna kríza v 2000-2001, tam bolo tiež spravodajstvo ohrozené. 

Ne, to nemůžete srovnávat. To byla politická událost, která vyústila v okupační stávku. A 

nevysílalo se. Bobošíková to vypla a vysílala se jenom černá. To je úplně něco jiného.  

 

V priebehu roka ste skúšali aj moderovanie Událostí z domu tak, že jeden moderátor 

bol v štúdiu a jeden doma. Ako tento nápad vznikol a akú s ním máte skúsenosť? 

Dobrou. To byla jedna z věcí, které jsme vyspekulovali s tím, že opravdu může nastat 

situace, že nám všichni zůstanou v karanténě, takže stejně budeme muset vysílat, protože 

co jsme nechtěli, je zrušit vysílání. Dokonce se nám to podařilo i u většiny týdeníků, 

protože teď děláme týdeníky i pro jiné kanály, než je čtyřiadvacítka, takže jsme se 

technologicky připravili na to, že moderátoři budou moderovat z domova. Vůbec celá 

covidová krize měla velmi pozitivní dopad na to, jak se začaly používat takzvané lehké 

technologie. Takže jsme nakonec byli schopní vysílat Události, které moderuje, nevím, 

jestli to byl zrovna Kubal nebo Martin Řezníček, ve své pracovně doma. 

 

Myslíte si, že by to prišlo aj bez toho covidu o niekoľko rokov? 

Nevím a je mi to jedno. Takovou otázku si nekladu. Ono to přišlo, když byl covid a jestli 

by to přišlo bez toho… Obecně, tyhle technologie v průběhu posledních deseti let velmi 

výrazně ovlivňují televizní zpravodajství. Například naši zahraniční zpravodajové 

používají technologii LiveU, která jednak nám umožňuje dělat živé vstupy v podstatě 

odkudkoliv, kde je internetové spojení a jednak je to za pakatel ve srovnání s tím, jak to 

bylo třeba před dvaceti lety, když jste si na každý živý vstup musela objednávat satelitní 

trasu, což bylo složité administrativně i finančně. Teďka mají ty pánové a dámy v zahraničí 

kufříky a máme to i tady v Čechách. 

 

Čo bolo potrebné na to, aby to moderovanie z domu fungovalo? Technicky. 

Dobré internetové spojení, kvalitní počítač s kamerou na počítači. Jsem přesvědčený, že to 

vybavení odpovídalo běžnému stolnímu počítači, který tady máte. Možná jsme jim dali 

nějaké služební laptopy, ale my jsme tady všichni, nechci říkat civilizovaní, protože to už 

mají i necivilizovaní lidé, všichni máme doma wifinu. Ta wifina je nějakým způsobem 

spolehlivá a když to občas vypadne, tak to holt k tomu patří. Patří to k mimořádné situaci a 

myslím, že divák to nakonec spíš ocení, než že by mu to vadilo. Samozřejmě, kdybychom 
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takto vysílali celý rok, tak jistý stupeň uhlazenosti se od našeho vysílání vyžaduje a je to 

naprosto pochopitelné. Ale v těchto situacích, kdy je zdůvodnění, je to naopak něco, co i 

probouzí diváckou pozornost. 

 

V čase vrcholu pandémie došlo aj k tomu, že Události moderoval iba jeden 

moderátor. Prečo ste sa rozhodli k tomuto pristúpiť a ako toto spätne hodnotíte? 

Asi jsme neměli víc lidí. Dlouhodobě to neodpovídá filozofii Událostí, naší definici, kterou 

jsme učinili. Nicméně na sledovanosti se to neprojevilo, divák si nestěžoval, takže tam 

občas byl jenom jeden moderátor. Musíte umět improvizovat. 

 

Na Slovensku moderuje v RTVS jeden moderátor už niekoľko rokov. Viete si 

predstaviť, že by ste to takto mali trvalo? 

Umím si představit leccos. To není problém… ale ti dva moderátoři, nebo spíš jeden a půl 

moderátora je zase něco, co zvyšuje variabilitu televizního zpravodajství a myslím, že 

divákovi se to potom lépe konzumuje. Ovlivňuje to rytmus těch zpráv. Je to telegenější, 

pokud můžu použít tenhle neoficiální výraz. Ale je to i personálně náročnější, protože 

potřebujete šest moderátorů. 

 

Bol niekedy problém s naplnením vysielacieho času napríklad z dôvodu nedostatku 

redaktorov, ktorí mohli byť v karanténe alebo z nejakého iného dôvodu, trebárs, že 

sa redaktori nemohli dostať na niektoré miesta, ktoré sa vtedy uzatvorili? 

Nebyl. My Události vždycky naplníme. Máme k dispozici poměrně rozsáhlý tým, který se 

skládá jednak z lidí tady v pražské redakci, jednak z poměrně robustné sítě regionálního 

zpravodajství, jednak z jedenácti zahraničních zpravodajů, takže vždycky je co hrát. Občas 

to nehrajete v kvalitě a s obrazovým doprovodem, který si k tomu představujete. Když 

zasedá vláda a nepustí vás na to zasedání, což je běžná situace, tak tam prostě stojí redaktor 

před dveřmi a referuje o tom takhle. Bylo by hezčí, kdybychom to měli na čem jet. Ale tu 

zprávu mít musíte. Je to jenom otázka formálního obrazového doprovodu a formálního 

zpracování. Tenhle problém v podstatě z našeho pohledu neexistuje. 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PROTI COVIDU: 

Prejdeme na tému opatrení. Takže bolo viacero tímov: newsroom sa rozdelil na tímy, 

ktoré boli vonku a ktoré boli vnútri a tí, ktorí boli vonku, nemali teda asi prístup 
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dovnútra? 

Oni venku natočili, většinou ti reportéři měli jednoho kameramana, abychom omezili styk 

větších skupin lidí, tak většinou měl redaktor stálého kameramana a stálého technika. Měli 

jsme dvacet vozů, které vůbec nejezdili do zpravodajství, které byli jenom venku. Ti 

technici parkovali doma. A oni to natočili, poslali to sem a tady to někdo zpracoval a dal 

do vysílání. 

 

Týmto opatrením ste zareagovali okamžite, ako covid minulý rok začal? 

Jo. To bylo… vím, že jsem seděl na takové jalové přednášce na archeologii na Filozofické 

fakultě a poslouchal hrozné kraviny, protože se to jmenovalo Archeologie a veřejnost a ti 

moji o třicet let mladší spolužáci mi vykládali, jak komunikovat s novináři. Ale občas jsem 

se tam musel objevit, abych dostal zápočet. A pořád jsem sjížděl iPad a najednou vidím, že 

vysíláme žlutou a že tam mluví Babiš. Takže jsem odešel stranou, poslechl jsem si to a jel 

jsem do práce. To bylo úterý a takhle to možná fungovalo od čtvrtka? Ve čtvrtek jsme to 

nastavili a kompletně to fungovalo od dalšího pondělka, ale ta naše reakce byla vlastně ze 

dne na den. 

 

A teraz to funguje ako? 

My jsme potom už od nějakého června ta opatření rozvolňovali, protože ty čtrnáctidenní 

pracovní cykly byly pro lidi dlouhodobě docela náročné. Takže jsme to změnili na týden a 

pak jsme přešli na normální směny, které tady máme teď při dodržování všech 

bezpečnostních opatření…  Spoustu lidí jsme poslali na home-office, takže ty 

nejkoncentrovanější pracoviště se nám v podstatě vylidnily. Archiv dělal na home-officu, 

webová redakce dělala všechno z domova. Ale teď jsme přešli na trošku volnější režim, 

než který jsme měli při covidu1. 

 

Takže kedy tieto skupiny po cykloch skončili? 

Nikdy. Ono to začalo, pak jsme začali ty opatření rozvolňovat, pak bylo léto, to bylo 

takové volnější, ale se šéfredaktorem jsme takové nedůvěřivé osobnosti a sice nám všichni 

nadávali, že hrajeme moc o covidu, tak my jsme říkali, hele, ještě není všem dnům konec, 

takže jsme to pořád nějakým způsobem udržovali. Takoví ti reptalové, a to jsou především 

maskérky třeba, tak těm jsme řekli, tak jo, tak se střídejte po týdnu, když chcete. Tak to 

jsme tak nějak povolili, ale když bylo exponované období, které jsme trošku rozvolnili, ale 
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bylo stále víc exponované, než je standard a pak přišlo další exponované období, které 

vlastně rozpouštíme teprve v těchto dnech. Takže jsme to nikdy zcela nerozpustili. Loni 

jsme měli krajské volby, tak jsme se rozhodli, že je budeme dělat celé z Prahy, celé bez 

diváků a celé z venku. Že proste ty lidi nebudeme tahat do baráku. Bylo to správné 

rozhodnutí, protože tím pádem všichni vystupovali ve stanu a nikdo si nemohl říkat, že ten 

měl výhodu, protože byl ve studiu, což by odpovídalo začátku září, ale všichni byli ve 

stanu. 

 

Teraz budú zase v októbri voľby. 

No to už počítáme se studiovou variantou. Počítáme s tím, že lidi už jsou promořeni, 

proočkováni. No a když jsme viděli, že tam je ten stan a počítali jsme, kolik ten stan stojí, 

tak jsme říkali, koupíme si menší a vlastní. Tak takhle jsme koupili v prosinci stan, a jako 

kdybychom ho našli. To by se nám strašně špatně vysílalo, kdybychom ho neměli. Celou 

zimu jsme vlastně odjeli ze stanu. Ty nejtvrdší anticovidová opatření jsme vysílali ze 

stanu. Pořád jsme vysílali díky tomu. 

 

A dokedy ho plánujete zachovať? 

Do zítřka. Protože jsou to náklady navíc. Jinak kdybych ty náklady měl, tak ho zachovám 

donekonečna, protože je to vlastně další studiové pracoviště, a když ve vysílání střídáte víc 

studiových pracovišť, působí to líp. Střídáte studio v interiéru se studiem v exteriéru, tak to 

působí dobře. Máme rádi exteriérové vysílání. Dlouhodobě si myslím, že není lepší 

studiové prostředí než reálné prostředí. To vidíte, pořád někam posíláme moderátory. Ale 

holt, už si to nemůžu dovolit. Je to šest milionů ročně udržovat tam posádky. 

 

Okrem tohoto rozdelenia tímov, aké ešte iné opatrenia boli v televízii, teda konkrétne 

v spravodajstve? 

Dezinfikovali jsme si ruce, nosili jsme roušky. Vylidnili jsme objekt, kdo tady nemusel 

být, toho jsme poslali domů a udržovali jsme týmy tak, abychom byli schopni udržet 

vysílání.  

 

ZMENY V BUDÚCNOSTI: 

Myslíte si, že táto covidová epizóda nejako zmení fungovanie newsroomu 

v budúcnosti? 
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Jak jsem říkal, že jsme spoustu lidí poslali domů, aby dělali z domova, tak některé už doma 

necháme. Nepokládám to za úplně ideální, lidi mají chodit do práce už kvůli nějakým 

svým sociálním návykům, ale tady se nacházíme v budově, kterou projektovali 

v šedesátých letech minulého století a ne proto, aby se tady vyrábělo a vysílalo 

zpravodajství. Budiž, to potom začalo, ale rozhodně to nebylo určené k tomu, aby se tady 

v jednadvacátém století ve dvacátých letech vyráběly dva televizní kanály. A zároveň 

spousta dalších přidružených pořadů a aktivit odehrávajících se na webu a na sociálních 

sítích. Takže tady trpíme přelidněností, a kdyby si to Česká televize mohla dovolit, tak už 

dávno postavila nový zpravodajský objekt. Ale Česká televize si to dovolit nemůže, takže 

se tady neustále potýkáme s nedostatkem prostoru. A když jsme zjistili, že nám někteří lidé 

docela dobře fungují z domova, a týká se to zejména částí jako archiv, dokumentace, web, 

tak je necháváme doma. Ale necháváme je doma tak, aby občas do té práce přicházeli. 

Protože pro vedoucí i pro ostatní je lepší osobní kontakt. 

Je niečo, čo z tohoto obdobia ešte pokladáte za dobré a chceli by ste to ponechať? 

To je tohle a pak samozřejmě ty technologie. Chceme je zachovat a dál rozvíjet. 

Samozřejmě když děláte rozhovor jeden na jednoho typu interview, tak je mnohem lepší, 

když dva lidi spolu sedí ve studiu, než když si povídají přes nějaký pojítko v počítači. Ale 

jinak všimněte si, že výrazně ubylo takového žánru, který v podstatě není televizní, a který 

se jmenuje telefonát. Když někdo telefonuje a je tam jenom jeho placka bez fotky, třeba 

jenom jméno, tak to už teďka jsme schopní nahrazovat videem, a hlavně respondenti jsou 

toho schopní. To není jenom o našem vývoji, to je i o vývoji světa, ve kterém žijeme. 

 

REAKCIA NA CNN PRIMA NEWS: 

Ešte posledná téma, ktorá sa týka CNN Prima News. Ovplyvnilo nejako spustenie 

tohoto kanálu Události? 

Ano, ovlivnilo, ale bylo to stejné jako s čtyřiadvacítkou a Z-jedničkou. Ovlivnilo to 

především v době, kdy mluvili o tom, že to spustí. Takže my jsme vymýšleli různé věci, 

jak to naše vysílání ozvláštnit. Třeba to naše vysílání – moderování z exteriéru – jsme 

nevymysleli za covidu. To nebyl geniální nápad, který přišel s tiskovou konferencí. Byli 

jsme na to připravení vlastně už od ledna. Už na podzim 2019 jsme si řekli, že to bude 

jedna z našich reakcí na to, že oni můžou za spoustu stomilionů postavit nové studio, 

kdežto my tady máme furt ty malé krcálky. Řekli jsme, tak prostě budeme vysílat z venku. 

My jsme to začali dělat už od ledna loňského roku a za toho covidu všichni říkali „to přišlo 
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s covidem,“ no nepřišlo to s covidem. Udělali jsme i grafiky, takže jsme se na to docela 

chystali. Oni potom udělali docela zásadní chybu, že když přišel covid, oni to nespustili. 

Říkal jsem si že za téhle situace, kdy prostě nemusíte dělat kampaň, protože ta kampaň se 

děje všude kolem vás, ta kampaň je reálný svět, i kdyby měli vysílat z garáže a číst to 

z Wordu, tak zpravodajská televize tohle udělat musí. A nemluvil jsem jen tak, protože 

přesně takhle jsme postupovali, když jsme rozjížděli TA3-ku.  

 

11. september. 

Ano, 11. september, dodneška si ho pamatuji téměř minutu po minutě. Vysílali jsme i se 

všemi nedokonalostmi a byla to nejlepší kampaň, jakou ta televize mohla mít. Prima tohle 

totálně prošvihla a pak to bylo vidět na číslech. Oni se teďka zvedli, ale zpravodajský 

provoz je prostě finančně náročný a myslím, že se s tím budou hodně dlouhou dobu 

potýkat. 

V tom čase, keď sa hovorilo o spustení, vnímali ste to ako konkurenciu? 

Jo. Ano. Vlastně byla to konkurence. Podle našich černých scénářů jsme mohli počítat i 

s tím, že nám třeba odejde třetina diváků. Což při těch počtech, který v share-u působí 

relativně rozumně, ale jedná se o desetitisíce lidí, může být docela významné. Ale oni 

vlastně potom tu televizi museli restartovat a nějakým způsobem se jim teďka občas daří 

proniknout na světlo. To je prostě tím, že část politiků je má radši než nás, támhleten 

dedko z kocky s rohami a premiér Babiš si je vybírá taky docela účelově, což jsme tak 

trošku očekávali, že oni jsou založení trošku na tom, aby eliminovali vliv, který Česká 

televize má. Protože Česká televize i podle čísel, které nám výzkum dal, je prostě 

nejdůvěryhodnější médium v zemi a máme velký zásah mezi lidmi a oni jsou na třetině. Jo, 

když mají Zemana, který s nikým jiným nemluví, tak na to samozřejmě lidi koukají, ale 

jinak koukají na nás. Taky byste koukala, že jo. Protože když se stanou Vrbětice, tak my 

minutu potom vysíláme žlutou mimořádné vysílání o Vrběticích a tam chodí nějaký ten 

Američan a zkoumá eskymáckou kuchyni. 

 

Vyprofilovalo sa to trošku inak, než ako sa možno čakalo. Takže teraz ju už ako 

konkurenciu nevnímate? 

Pořád jsou konkurence. A pořád je potřeba být ve střehu. 

 

V čom vidíte také najväčšie rozdiely? 
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No… tu televizi umíme lépe než oni. Nepostavíte zpravodajskou televizi z lidí, kteří s ní 

nemají bezprostřední zkušenost. A teďka nemluvím o moderování. Pavlína Wolfová je 

špičková moderátorka a chytrá ženská. Když se budete koukat na její pořad, tak vás to 

neurazí, naopak se z toho spoustu věcí dovíte, a takových lidí tam mají více. Ale oni nejsou 

důležité jen ty tváře na obrazovce, ale je důležitý ten editorský tým. Tým, který skládá 

program, tým, který funguje kontinuálně. Proč oni vysílali eskymáckou kuchyň, když my 

jsme vysílali Vrbětice? Oni tam prostě neměli v práci zpravodajský tým. Což může být 

daný i finančně, lidi jsou vlastně nejnákladnější položkou, ale nikomu to nedošlo. Že když 

jsem zpravodajská televize, musím být neustále v pohotovosti a musím být všude.  
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Príloha č. 4 

Rozhovor s redaktorkou Událostí Johanou Šulcovou 

6.7.2021, osobné stretnutie 

 

SYSTÉM PRÁCE A PRACOVNÉ RUTINY: 

Redaktorka spravodajskej televízie TA3 Lenka Ježová v rozhovore pre Refresher 

povedala, že od príchodu pandémie pracuje namiesto 10 hodín aj 16. Ako to bolo v 

redakcii spravodajstva ČT? Pracovali redaktori počas pandémie viac? 

Na začátku jsme pracovali možná nejvíc, co jsem kdy tady pracovala. To bylo právě na 

začátku té epidemie v březnu, protože naše vládní garnitura ty tiskové konference, kterýma 

měnila život v téhle zemi, úplně bezprecedentně měla kolem půlnoci a jedné ráno a 

myslím, že nikdo z nás si nedovolil odcházet domů a sledovat to třeba z domu. My jsme 

tady trávili i večery. Abychom byli na další den připravení a věděli, co máme lidem říkat 

ve zprávách. Takže v tomhle se to určitě změnilo, navíc nás tady bylo výrazně míň, protože 

my jsme zavedli taky náš vlastní covidový mód, kdy jsme se rozdělili na tři skupiny. Jedna 

byla doma, jedna byla jen venku a nesměla sem (do budovy spravodajstva ČT, poznámka 

autorky), mohla jenom točit, a jedna skupina byla uvnitř a zpracovávala ty materiály. Já 

jsem začínala uvnitř, pak jsem šla ven, to znamená, že já jsem tady trávila celý dny a řídila 

ty kolegy venku a zároveň zjišťovala informace. Na začátku to byl jeden obří chaos, takže 

upřímně, to se za tu běžnou pracovní dobu nedalo zvládnout. 

 

A na základe čoho vás rozdelili do tých skupín? 

Naše vedoucí, Edita Horáková, se snažila to rozdělit tak, aby v každém tom týmu byli 

zastoupení lidi, kteří třeba dělají zdravotnictví, pak lidi, kteří dělají politiku. Prostě 

záleželo na tom, na co se zaměřujeme. Samozřejmě nejde to vždycky úplně u všeho. Pak 

jsou tam lidi, kteří dělají ještě sociální věci, ti si myslím, že taky byli takhle rozděleni do 

těch skupin. Tohle to byl ten hlavní motor. Pak samozřejmě máme tam lidi, kteří jsou 

takoví jako víc akční, pak jsou lidi, kteří jsou míň akční, to myslím, že se snažila 

nakombinovat, aby to fungovalo. 

 

Ako sa zmenil váš bežný pracovný deň s nástupom pandémie? V súvislosti s 

pracovnými rutinami. Menil sa nejako v priebehu pandémie? 

Úplně první změna byla, že se zrušili celoredakční porady, takže jsme se vůbec 
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nepotkávali s kolegy a ani jsme neměli zpětnou vazbu od vedení, protože zkrátka a 

jednoduše jsme se potkat nesměli a jednu dobu jsme byli rozděleni jenom do určitých 

kanceláří, a hlavně, jak jsme byli v těch skupinách, tak já jsem vlastně s některými svými 

kolegy až do září mluvila jenom po telefonu. Od března do září. Což bylo hrozně zvláštní, 

protože jsme zvyklí spolu ty věci probírat, někdy se i vzájemně inspirujeme tím, co dělat. 

Takhle se to všechno řešilo jenom po telefonu a pak jsme se teda vlastně viděli osobně až 

v tom září. Zároveň jsme přestali vídat editory, takže jsme přestali řešit s nimi to, jak má ta 

reportáž vypadat, protože oni byli izolovaní od nás, takže jsme všechno museli řešit po 

telefonu. Už i tak hodně telefonujeme, to je součást téhle práce, ale v tom březnu až do 

toho září jsme nedělali nic jiného, než že jsme jenom telefonovali. 

 

Takže mali ste väčšie rozhodovanie, väčšiu autonómiu? 

Myslím si, že jo. Myslím si, že v tom byla i větší míra autonomie, protože přece jenom, 

když to nemůžete s tím člověkem probrat, tak… ty editoři byli prakticky skoro pořád 

nedostupní, protože jim neustále někdo telefonoval. Takže se to muselo vyřešit během 

jednoho hovoru a pak už jsem to musela nějak vytvořit. Ten další hovor byl, když už byla 

ta reportáž napsaná. Nebyl čas na to si třikrát denně telefonovat. Normálně bych přišla za 

nimi na velín, normálně to řešíme i několikrát za den, to se změnilo. 

 

Museli mať vo vás teda dôveru. 

Myslím si, že větší důvěru a hlavně, ta situace byla i víc zmatená, tak i oni sami 

potřebovali víc času se v ní zorientovat, takže nebylo zas tolik času řešit individuálně 

každou tu věc, ale spíš museli řešit ten celek. Víc než za běžného provozu. 

 

V správe Reuters Institute, ktorá hovorí o dopadoch Covidu na médiá, sa uvádza, že 

77% opýtaných novinárov cíti, že pri práci na diaľku je náročnejšie vybudovať a 

udržiavať si vzťahy. Je tiež náročnejšie komunikovať efektívne. Z časti ste už 

odpovedali na otázku, či sa počas pandémie zmenila spolupráca s kolegami. Je ešte 

niečo, čo vám napadá? 

Ono bylo hrozně zvláštní, že jsme se poprvé dostali do pozice, kdy, nedá se říct, že by byl 

někdo nadřízený, ale vlastně já, když jsem pracovala v té skupině, která byla jenom uvnitř 

České televize, nesměla jsem ven, tak jsem toho člověka venku musela řídit. A to byla 

vlastně pozice říkat mu: musíš jet tam, teď se stalo tohle, pojedeš tam natočit rozhovor, 
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domluvila jsem ti točení s ministrem zdravotnictví v tolik a tolik hodin, budeš se ho ptát na 

tohle a na tohle. Samozřejmě ten redaktor na tom místě měl nějakou svoji autonomii, ale 

částečně mě musel poslouchat, a to do té doby tady nebylo. Spíš jsme vždycky 

spolupracovali, tady se z nás stali něco mezi editorem a redaktorem. 

 

Vy ste teda dvaja spolu robili na tom istom. 

Ano. Většinu týdne jsem pracovala s jedním člověkem, s kterým jsme tvořili tým. On to 

musel natočit tak, jak já jsem si to v hlavě představila a já to pak zpracovala, což 

samozřejmě někdy neodpovídalo představě toho člověka, který to natáčel, takže tam někdy 

vznikali takové třecí plochy. Ten řídící byl vždycky ten, který byl uvnitř, což vlastně je 

věc, se kterou jsme se taky docela učili pracovat. Najednou jste čtrnáct dní velela a pak 

někdo zase velel čtrnáct dní vám, bylo to zvláštní. 

 

A to bolo stále s tým istým človekom? 

Ne vždycky. Ale teda v mém případě to bylo skoro většinou s tím stejným člověkem. Že se 

docela i to vedení snažilo, aby nás párovali tak, aby to i docela fungovalo. Aby ten člověk 

měl třeba i podobné zaměření. To znamená, já jsem tady původně nedělala zdravotnictví, 

ale přes covid jsem dělala hlavně zdravotnictví, tak jsem měla kolegyni, která dělala taky 

zdravotnictví. Lidi, kteří dělali politiku, tak měli zase venku politické kolegy. 

 

Úplne pred covidom ste robili reportáže každý sám? 

Ano, sami. To, co se dělo od toho března do září bylo poprvé, co jsme to měli udělané 

takhle na půl. Je fakt, že někdy tvoří reportáž dva redaktoři, ale nikdy to není tak, že jeden 

tady jenom sedí a druhý jenom točí. Třeba na jednom místě musíme být s respondentem 

v jednu a na druhém ve dvě. To člověk nezvládne. Nebo když je to větší téma, tak jsme 

dva. Ale nikdo to nebylo tak, že jeden to řídil a druhý byl jenom ty ruce, co točili. A to 

jsme i rádi, že už to tak není. Každý k tomu máme trochu jiný přístup. Pak ty zprávy někdy 

vypadali hodně podobně, protože to dělal ten jeden člověk pořád. Teď je tam už zpátky ta 

větší rozmanitost. 

 

Pociťovali ste v čase vypuknutia pandémie a v čase jej vrcholu väčší tlak na výkon 

ako pred pandémiou? 

Myslím si, že položek v bodovém scénáři bylo víc, protože tím, že jsme se rozdělili na ty 
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tři týmy, tak nás tady prostě bylo míň, ale práce bylo pořád stejně, ten pořad je pořád stejně 

dlouhý, takže to určitě. Ale zároveň si myslím, že tam byl tlak často časový. Většina těch 

věcí se dělala relativně pozdě. To samotné rozhodování na té vládní úrovni probíhalo 

většinou hrozně pozdě odpoledne. A abychom my těm lidem v sedm hodin řekli nějak 

srozumitelně, co se stalo, co můžou, co nemůžou, jestli se mají bát chodit ven, nebo 

naopak mohou všichni vyběhnout ven a scházet se s přáteli, tak tady v tom byl asi větší 

tlak na to ty informace mít dopředu a pak už jenom čekat na to potvrzení. Protože 

kdybychom nevěděli už předem, co ta vláda udělá, jak rozhodne, tak bychom to absolutně 

neměli šanci stihnout do zpráv. Takže tlak spíš na rychlost. 

 

Ako sa v čase vypuknutia pandémie a neskôr v jej vrchole získavali informácie do 

reportáží? Bolo to náročnejšie ako predtým? Ak áno, v čom? Menilo sa to v čase? 

Bylo, protože víc věcí nám ten člověk řekne osobně. A na ty osobní setkání za A nebyl 

prostor, bylo nás prostě míň a za další, ti lidé nám potom odpovídali „jako promiňte, já se 

teď prostě obávám, já se s vámi nechci setkat, protože se prostě bojím té nákazy“. Tak se 

většina věcí řešila po telefonu, nebo po Skypech, a to přece jenom je něco jiného, než když 

vám to ten člověk řekne osobně. Při tom osobním setkání získáte mnohem víc informací a 

možná mnohem lepší představu o tom, jak to dané rozhodování, když se řešili vládní 

opatření, vlastně probíhá. Takže většinou jsme zvyklí s ministry se potkat a takhle jsme si 

s nimi psali sms-ky. V sms-ce napíšete dvě věty, ale ta informace je neúplná, to byly 

neustále dotazy a oni zas taky nemají celý den si s námi povídat. 

 

Mnohé inštitúcie počas pandémie nepúšťali novinárov do svojich priestorov. Mali ste 

niekedy problém s nakrútením reportáže z tohto dôvodu? Ako ste to riešili? 

Ze začátku byl, aspoň z mého pohledu, problém dostat se do zdravotnických zařízení, co se 

teď zpětně nezdá, protože všichni znají ty obrázky z covidových jednotek, ale úplně na 

začátku, někdy od toho března a skoro ještě i přes léto nemocnice nechtěli pouštět novináře 

dovnitř. Bylo to velmi výjimečné. Oni sami ti lékaři nevěděli, co přesně ta nákaza dělá, 

takže se báli nás tam pouštět. Takže jsme ze začátku většinou běželi záběry sanitek, dveře 

toho oddělení, ale za ně už nikdo z nás nesměl. A na to jsme nebyli zvyklí. Většinou se 

takové natáčení dá domluvit.  Takhle nás i dost často kontrolovali, dost často byl i mluvčí 

na místě, což taky nebývá zvykem. Kontroloval pohyb novinářů po areálu té nemocnice, 

takže to bylo určitě jiné. Pak se to samozřejmě změnilo, pak naopak na konci jsem měla 
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pocit, že ti lékaři dokonce chtěli ukázat, co se v nemocnici děje, takže nám ty dveře spíš 

otvírali a už to tam pak někdy bylo jak na Václaváku. V některých nemocnicích se tam 

třeba pak potkaly dva štáby, to zas nebývá zvykem ani v normální době. 

 

Pre Newsroom ste vo februári povedali, že najťažšie pre vás bolo natáčať na 

Královských Vinohradech na covidovom oddelení. Popisovali ste tiež, natáčanie na 

covidových oddeleniach sa od vypuknutia pandémie na jar minulého roka zmenilo. 

Najprv ste boli buď za plexisklom alebo ste mali množstvo ochranných pomôcok a v 

čase rozhovoru pre Newsroom ste ich už mali menej. Mohli by ste opísať, ako toto 

natáčanie vyzeralo v začiatkoch a potom neskôr? 

Tak na začátku jsme tam nesměli vůbec. Pak jsme mohli sice na to oddělení, ale vždycky 

tam bylo nějaké plexisklo, nějaký box, v kterém byl ten pacient a do něj jsme už nesměli, 

to znamená točili jsme přes nějaké sklo, což bylo náročné hlavně pro kameramany, protože 

to je technicky mnohem náročnější věc, a i vlastně pro mě, protože jsem tam s tím 

zdravotníkem nemohla být, nemohla jsem se ho ptát přímo na ty úkony, jak je třeba 

náročné ten úkon dělat, jaká je vlastně péče o toho pacienta. My jsme to všechno viděli 

jenom přes plexisklo. Potom když už nás začali pouštět přímo na ta covidová oddělení, tak 

je fakt, že nás navlíkli do neuvěřitelného množství ochranných prostředků od hlavy až 

k patě. To byl ten loňský podzim. V tom se dalo vydržet chvíli, hodinu – hodinu a půl a 

odcházeli jsme úplně mokří, protože když má kameraman na sobě ještě tu kameru navíc, 

kterou táhne, tak tohle je náročné. A to se postupně měnilo, protože postupně si, mám 

pocit, ti zdravotníci zvykli na to, že jsme tam přítomni a už tam ani neprobíhala tak velká 

kontrola toho, jestli jsme si to všechno oblíkli správně. Už nás tak nějak nechali, že „oni to 

ti novináři už umí“ a už jsme si ty věci řešili po svém. Řešili jsme, jestli chceme štít nebo 

brýle nebo nechceme nic, i taková varianta tam byla, protože nám říkali „vy se rozhodněte 

sami, jestli půjdete hodně blízko k pacientovi nebo nepůjdete, to už je na vás“. Začali nám 

mnohem víc důvěřovat a možná i kvůli tomu, že těch pacientů bylo docela hodně, tak na to 

ani neměli moc čas nás kontrolovat. Tak pak už jsme tam chodili mnohem míň ofáčovaní. 

 

Mnohem těžší to ale měli kameramani, kteří když byli na tom oddělení, tak měli ten štít a 

museli točit. A ono se to strašně mlží. Oni někdy tak trochu doufali, že to bylo ostré, ale 

nebyli si tím úplně jistí. Anebo museli ten štít dát pryč, ale to je taky jistý druh ohrožení a 

myslím, že většina z nich to fakt nedělala. Většinou se fakt obávali, takže se řešilo, jestli se 
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nedají použít nějaké brýle namísto toho nebo jak to vyřešit. A vymýšlení těch záběrů, 

abychom my nebyli u respondentů tak nablízko, to bylo taky těžké, protože na některých 

odděleních to vypadalo, jako když hrajete tetris. V místnosti, kde mají být dvě postele, byli 

čtyři, do toho tam běhali sestřičky, my jsme dělali rozhovor s lékařem, který jsme měli pět 

minut, protože ten zas musel pak někam běžet a zároveň jsme měli dodržovat rozestup, tak 

to byl teda velký oříšek. 

 

Zároveň natáčet, ono už i tak když s námi vidíte někde kameramana, tak z něho většinou 

leje pot, a to je v kraťasech a v tričku někde venku, zatímco tady měl na sobě celý ten 

overal, rukavice. To jsou všechno věci, na které oni nejsou zvyklí a mnohem hůř se jim 

manipuluje s kamerou. To znamená, když pak třeba švenkujete a zároveň to musíte 

doostřovat, tak to bylo docela těžké. Zároveň se to museli naučit bez stativu, protože na ta 

covidová oddělení si táhnout ještě stativ a pak to celé dezinfikovat, protože potom, co jsme 

si svlékli ten oblek, tak museli vydesinfikovat kameru, protože ji tady vraceli kolegům a 

nechtěli, aby se šířila nákaza tady. A zároveň úplně na začátku, když jsme měli ty týmy, 

tak se z nich stali i řidiči, aby se minimalizoval počet lidí ve štábu, což běžně máme řidiče 

nebo technika, který nás tam odveze a řeší zvuk. Byli jsme jenom dva. Takže i o zvuk se 

musel starat on, jako bylo to o dohodě. Někteří z nás si tu zvukovou stránku řešili sami, víc 

jsme si to kontrolovali jako redaktoři, protože nebyl nikdo, kdo by to kontroloval za nás. 

Taky jsme víc rozhodovali o tom, jakou techniku na nahrávání toho vstupu použijeme, co 

taky běžně neděláme. Ale to si myslím, že je dobrá zkušenost, už víme, jak co přesně 

funguje. Víc, než jsme to věděli předtím. 

 

Oni sa tiež striedali ako vy alebo nejako inak? 

Oni měli čtrnáct dní v práci, čtrnáct dní volno. A nesměli dovnitř budovy. Byli pořád 

jenom venku. 

 

Na tie covidové oddelenia ste si museli vybavovať nejaké povolenia na vstup? 

Samozřejmě ano, musí to vědět vedení a musí to schválit a měl by to vědět primář toho 

oddělení. Ale na začátku to bylo vždycky, že člověk musel napsat oficiální e-mail a musel 

opravdu nějakou dobu čekat, než ho do té nemocnice vpustili. V průběhu toho covidu se 

tyhle všechny procesy zrychlily, takže potom stačilo třeba jenom zvednout telefon a 

zavolat a oni řekli „dobře, tak za dvě hodiny přijďte“. 
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Riešili ste niekedy aj nejaké novinárske etické dilemy? Napríklad pri rozhodovaní sa 

o odvysielaní nejakých záberov alebo nejakých konkrétnych príbehov a podobne? 

Někdy jo. Někdy jsme o tom diskutovali, když už ty záběry byly poměrně třeba dost 

drastické, když tam byli třeba i mladí lidi napojení na přístrojích a sípali, nebo z nich tahali 

ty hleny z toho krku, tak tyhle všechny věci jsme viděli. No a největší dilema byla vždycky 

smrt, protože i to tam člověk zažil několikrát. Viděl, jak ten přístroj, fakt jako ve filmu, 

přestane pípat, což jsme do té doby nikdo z nás, myslím, nezažili, a to je něco, co jsme 

nenatáčeli. To jsme sem ani nevozili (do budovy spravodajstva, poznámka autorky), 

protože jsme věděli, že to už je daleko za hranou toho, co bychom chtěli divákům ukázat. 

Ale je fakt, že to téma smrti bylo těžké divákům vysvětlit. Ona tam byla přítomna, ale bylo 

hrozně těžké ji i obrazově ztvárnit. Takže samozřejmě jsme nenatáčeli na covidových 

odděleních pozůstalé, kteří jsi chodili pro věci, a to v jednu dobu, zvlášť teď v únoru nebo i 

na podzim, bylo v podstatě tak, že jsme tam za dvě hodiny potkali sedm lidí, kteří tam 

přišli s černou taškou. Takže tyhle lidi jsme samozřejmě ani neoslovovali a nepokoušeli 

jsme se je natáčet. Tohle si myslím, že už je za hranicí. 

 

Hovoríte, že ste tam stretli aj iné štáby. Oni to skúšali? 

Jednou jsem zažila, že to jeden štáb zkoušel. Nejsem si úplně jistá, jestli uspěl, spíš si 

myslím, že ne. Ale měli tu tendenci to zkoušet, protože možná chtěli ukázat úplně ten 

absolutní smutek, ale já jsem měla pocit, že to stačí naznačit, že nemusíme být úplně 

doslovní. 

 

Bolo to pre vás psychicky náročné? 

Určitě. Protože se mi o tom i zdálo. A měla jsem tendenci v případě některých pacientů se 

pak i doptávat, jak to s nimi dopadlo. Že jsem třeba zvedla telefon a po čtrnácti dnech jsem 

zavolala na to oddělení a ptala jsem se, což je informace, kterou mi oni samozřejmě 

nemůžou poskytnout, ale měla jsem tendenci říkat „ale kdyby ten pacient byl v pořádku, 

tak se ho zeptejte, jestli by mu nevadilo, že byste mi řekli, že je v pořádku“… protože oni 

byli čím dál mladší ty pacienti, a někteří už byli stejně staří jako já nebo moji sourozenci, 

tak to člověka docela zasáhne. Zvlášť, když s nimi třeba i mluví a pak zjistí, že ten pacient 

nepřežil. 
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OPATRENIA A ZMENY 

Ako by ste zhodnotili pripravenosť a flexibilitu newsroomu na mimoriadnu situáciu 

takéhoto typu? Jednak rýchlosť rozhodnutí zo strany vedenia a potom aj schopnosť a 

ochotu redaktorov to naplniť. Mohlo byť niečo urobené inak/lepšie? 

Myslím, že na to, že to bylo poprvé, co se tady něco takového muselo řešit, tak to bylo 

vlastně strašně dobře a hrozně rychlé. Možná to vycházelo z nějaký zkušenosti třeba 

z povodní, kdy se tenhle ten barák obrátí naruby a všechno, co je vevnitř jde ven, i lidi, 

kteří venku nikdy nejsou, tak pak stojí někde po kolena ve vodě a informují o tom, jak to 

v které obci vypadá a myslím, že podobně to tady vypadalo i době, kdy se rozhodlo o tom, 

že zavedeme opatření, že se tady nebudeme potkávat. Všechny dveře v tomhle baráku jsou 

otevřené, a to všechno se zavřelo a začali jsme se izolovat. Ale myslím, že jsme to všichni 

chápali a vedení to vyřešilo podle mě ze dne na den. Je fakt, že šéfredaktor, nevím, jak to 

měli ti ostatní, ale my jsme byli první, co tady zůstali, tak nás všechny osobně obvolal. 

Všem nám zavolal, vysvětlil nám tu situaci, zeptal se, jestli nám ty podmínky takhle 

vyhovují, jestli jsme schopní a ochotní to snést a požádal nás, abychom byli opatrní. 

Protože v tom březnu loňského roku nikdo úplně nevěděl, co ten virus vlastně přesně dělá, 

jestli nás to po nakažení automaticky zabije, nebo co to vlastně jako je. Takže tohle si 

myslím, že vedení zvládlo velmi dobře. 

 

Aké opatrenia ste museli v čase vypuknutia covidu dodržiavať? Boli podľa vás 

dostatočné? 

Izolovat se od kolegů co nejvíc to jde, nosili jsme bavlněné roušky, jedna kolegyně nám je 

šila, protože jsme neměli čas je jít shánět, protože jsme byly pořád v práci. Takže to tady 

rozváželi, i někteří dobrovolníci nám je posílali. Pak když jsme natáčeli s respondenty, tak 

jsme začali používat mnohem víc tyč, na kterou jsme si umístili „handku“ a byla to vlastně 

naše prodloužená ruka, abychom u toho respondenta nestáli blízko, takže jsme dodržovali 

neustále minimálně metr a půl velký rozestup, což do té doby se nikdy nedělalo. Do té 

doby se většinou používal klopový mikrofon, ale sahat na ty lidi v té době si nikdo z nás 

netroufnul. Dál jsme se snažili natáčet víc venku, i když bylo chladno a nechodit moc do 

vnitřních prostor. To bylo všechno i v pokynech, které jsme dostali od vedení. Ale zároveň, 

tím, že jsme věděli, co se děje, tak jsme i sami vnitřně věděli, že to máme dodržovat. 

Myslím si, že se upustilo od toho, co tady vždycky bylo a je to logický, protože jsme 

televize, co nejvíc toho natočit na kameru. Že ve chvíli, když byl jenom telefonát, nebo se 
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začala mnohem víc využívat technika jako Skype, Zoom a tyhle věci, co se dřív taky moc 

nepoužívalo, tak to se teda rozmohlo velmi. Protože se zjistilo, že je to z toho 

epidemického hlediska nejčistší varianta a do té doby naše technické oddělení tohle řešilo 

výjimečně. To se dvakrát za měsíc udělal Skype a najednou se jich dělalo deset denně. 

Takže to oni museli i vyřešit, protože tady na to nebyly technické prostory, kde to dělat. 

 

Ako sa to teda vyriešilo? 

Museli najít střižny, na které to jde nabírat, kde se to dá nahrát do našeho systému a museli 

nainstalovat všechny další aplikace, protože my jsme tady měli jenom ten Skype, někdo ale 

chtěl Zoom a další. To se muselo nainstalovat, vytvořit tam českotelevizní účty a vytvořit 

pro to i prostory, produkce na to musela vytvořit sloty. Ty redaktoři se museli hlásit, 

v které časy přijdou. Byli jsme zvyklí, že jsme zavolali a šlo to hned, protože tam nikdo 

nenatáčel, ale takhle tam byla celkem tlačenka. Nebo se i nabírali telefonáty, co v televizi 

taky není až tak časté. 

 

A ako je to s opatreniami teraz? 

Teď jsou opatření od července úplně nejmírnější, protože už se ani netestuje. V tuhle chvíli 

to už není povinné. Máme možnost se ale jít otestovat, když chceme, protože na některá 

místa doteď, například, kdybych chtěla natáčet v domově důchodců, tak tam většinou 

pořád chtějí test, tak mám možnost se tady objednat a dojí přímo v areálu na test. Jinak 

uvnitř musíme nosit respirátory, dál jsme ještě částečně rozdělení do kanceláří, většinou 

jsme tam maximálně ve třech, jinak naše standardní osazenstvo je pět lidí. Právě proto, 

kdyby jeden z nás byl nakažený, tak aby takzvaně „vyoutoval“ jenom dva kolegy, a ne 

další dva. To by oslabilo redakci ze dne na den. A ještě taky pořád trvá izolace editorů, se 

kterýma se nestýkáme a telefonujeme si. Jsou v budově, ale jsou v suterénu, a ne ve velíně, 

kde jsme byli zvyklí, že sedí s námi na patře. 

 

Rozdelenie na skupiny ale už nefunguje. 

Ne, to se zrušilo myslím že v září. A od té chvíle se vlastně ani nezavedli. 

 

Takže v čase vrcholu pandémie ste v skupinách neboli? 

To jsme nebyli v těch skupinách, jediné opatření, které se udělalo bylo, že se zvýšil počet 

lidí, kteří jsou doma, ty mají vždycky týden volna a doplnilo se lidmi z jiných redakcí. 
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Povinně na výpomoc k nám museli docházet třeba dva lidi ze zahraniční redakce, jeden 

člověk z kulturní redakce, kteří by běžně dělali svoji agendu, tak se stali našimi kolegy na 

týden. Protože kdyby celá ta parta musela jít domů do karantény, tak by musela ta, co je 

homeofficu se vrátit, tak aby se skupina byla širší, tak se to udělalo takhle. Takže se 

některým lidem změnil pracovní rytmus, ale v porovnání s tím, jak jsme to měli do té 

doby, tak se to výrazně neměnilo. 

 

A ako ste zvládali ten rytmus – dva týždne práca a dva týždne doma? 

Ono to bylo dva týdny v budově, dva týdny mimo budovu a dva týdny doma. Takže jsme 

měli čtyři týdny práci, přičemž myslím, že pracovní víkendy v tom byli jenom dva, dva 

víkendy jsme měli volno. A bylo to poměrně hodně náročné. My jsme zvyklí pracovat tři 

týdny, pak máme vždycky týden volno, ale ten čtvrtý týden byl hodně náročný, myslím, že 

i ten mozek fungoval lehce pomaleji. Ale naštěstí jsme končili vždycky venku, a tím 

mozkem byl ten, co byl uvnitř a ten byl zrovna po volnu, takže to byl celkem zabezpečený 

systém. 

 

Dokázali by ste vysielanie v takejto mimoriadnej situácii s niečím porovnať? 

Já si myslím, že jediná srovnatelná věc jsou fakt jako nějaké velké povodně. Ale jinak… 

myslím si, že se to nedalo s ničím srovnat. A velké povodně jenom v tom smyslu nasazení. 

Ale u těch povodní my všichni víme, že to je věc, která bude trvat třeba týden nebo čtrnáct 

dní. Ale tady, tím, že se v tom jelo víc než rok, sice přes léto to bylo malinko jednodušší, 

protože ta nákaza tady tolik nebyla, tak to si myslím, že je neporovnatelné. 

 

Čo na fungovaní newsroomu počas pandémie považujete za najnáročnejšie? 

Asi tu komunikaci. Protože ono fakt v tom běžném rytmu, kde se potkáváme na poradách, 

které teď už třeba jsou, jsou venku před barákem, tam stojíme v kroužku, abychom se 

nepotkávali ve vnitřních prostorách, tak tam se dá spousta věcí domluvit, ale takhle, zvlášť 

v době vrcholu pandemie vůbec nebyl čas a někdy si myslím, že tam byla i nižší efektivita. 

Protože jak jsme nevěděli, kdo co přesně dělá, tak občas docházelo k tomu, že jsme se na 

jednom místě potkaly dva štáby. A to se za běžného stavu nestává. 

 

Zmenila sa nejako výška vašich odmien? Napríklad dočasné zníženie platu alebo 

naopak príplatky za prácu v rizikových priestoroch? 
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Úplně na začátku v tom březnu jsme měli příplatky za rizikovost té práce a myslím, že 

jsme to měli vždycky za tu směnu venku. A tím, že jsme byli i víc dní v práci, tak jsme tu 

výplatu lehce vyšší měli. 

 

Riaditeľ spravodajstva, Zdeněk Šámal, mi v rozhovore povedal, že pandémia 

priniesla príležitosti najmä juniorom. Vy ste sa dostali počas pandémie covidu k 

nejakej príležitosti, ku ktorej by ste sa v najbližšom období zrejme nedostali? 

Myslím, že jo. Že bych asi nezačala dělat celé otvírací bloky Událostí. To si fakt myslím, 

že by mě k tomu nikdo dřív nepustil. Ale takhle, jak tady pracovalo všechno, co mělo ruce 

a nohy, tak editor si řekl, dobře, tak to zkusíme a když to vyjde, tak to vyjde. A pak mi to 

vlastně jednu dobu zůstalo. Myslím, že jsme s kolegyní Denisou Kotkovou toho udělali 

neuvěřitelné množství a do té doby jsem něco takového dělala možná jednou za měsíc a 

teď to bylo třeba čtyřikrát týdně. 

 

Bola to teda pre vás skúsenosť. 

Jo, zkušenost, a i posun v tom, že potom tam vznikla větší důvěra mezi mnou a editorem. 

Že oni mě začali možná brát jako člověka, na kterého se dá asi o něco víc spolehnout, než 

si do té doby mysleli. Ale ono to je pochopitelné. 

 

Vidíte/videli ste na pandemickej situácii ešte niečo pozitívne z pracovného hľadiska? 

Vyhovuje/vyhovovalo vám to v niečom? 

Co mi přišlo pozitivní na té úvodní situaci, na tom začátku, tak to bylo obrovské stmelení 

toho týmu, protože jak člověk měl najednou pocit, že už i normálně ví, že ta jeho práce má 

nějaký smysl, ale najednou měla ještě větší smysl. Mě i hodně lidí říkalo „my se na vás furt 

koukáme, my jsme rádi, že nám předžvýkáváte ty věci, co tam říkali politici a že nám 

přinášíte nové informace“, tak to si myslím, že nás stmelilo strašně jako tým. Tak to bylo 

na začátku pozitivní. A bylo pro mě hrozne důležité a zajímavé, tím, že jsem zpracovávala 

materiály po svých kolezích, kteří je točili venku a přiváželi mi je sem, tak vidět, jak tvoří 

oni. To mě moc posunulo v tom, jak oni se na tu situaci dívají. Já jsem si říkala „tak já 

bych to udělala takhle“ a oni přivezli něco úplně jiného. A vlastně to bylo taky dobře. 

Začala jsem nad těmi věcmi přemýšlet z jiných úhlů, když třeba něco natáčím. A nikdy do 

té doby jsem neviděla hrubý materiál svého kolegy, viděla jsem jenom výslednou reportáž, 

a najednou jsem musela ty hrubé materiály nakoukávat a vybírat si z nich věci do svojí 
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reportáže, teda naší reportáže, tak to jsem do té doby nedělala. Bylo zajímavé, že jsme si 

všichni vzájemně nahlédli do hlav. Jak kdo tvoříme, jak kdo přemýšlíme na place. A pak 

jsme se i líp pochopili. Do té doby jsme to nepotřebovali, byli jsme mnohem větší sólisti. 

Sice tým, ale tým sólistů. Teď se z nás víc stal ten tým. Třeba když jsem jela natáčet na 

ministerstvo zdravotnictví, tak jsem obešla redakci a zeptala se, jestli někdo něco 

nepotřebuje třeba od ministra, jestli nemají otázky do své reportáže. Neříkám, že se to do té 

doby nedělo vůbec, ale teď se to stalo standardem. 

 

A asi mi to pomohlo ve větší samostatnosti a možná v nějakým větším sebevědomí, že 

dřív, kdyby mi zadali na poradě nějaký úkol, tak bych se možná lekla a dneska už si řeknu 

že „no, tak dobře, to se dá zvládnout za jeden den“ a dřív bych měla pocit, že na to 

potřebuji aspoň tři. Člověk malinko zrychlil. A asi se zrychlili i analytické schopnosti 

v tomhle směru nám všem, museli jsme být mnohem rychlejší. Jinak celkově na tom 

střídání venku, vevnitř, doma, to si myslím, že bylo spíš na škodu, protože těch čtrnáct dní, 

kdy jste byli pryč, tak nechci říct, že byste nesledovali zpravodajství, ale nebyli jste v něm. 

A když jste sem po těch čtrnácti dnech přišli, připadali jste si jako Alenka v říši divů. To 

nebylo ideální z pracovního hlediska, i když chápu, že to bylo nutné. 

 

Je niečo, čo sa zaviedlo počas covidu a chceli by ste, aby to zostalo aj v budúcnosti? 

Zavedlo se to, a to se zrušilo tak měsíc zpátky, že jsme měli většinou na celý týden 

jednoho kameramana, který byl jenom náš, případně můj a mojí kolegyně. A to musím říct, 

že se mi líbilo, protože jsem už předem věděla, kdo tam na mě bude čekat, což já běžně 

nevím. Já si objednávám štáb, ale nevím, jakého z kolegů dostanu. Takže přicházím dolů a 

jsem v takovém napětí, kdo tam bude čekat. Tak to myslím, že by se mi líbilo, kdybych 

měla nějakou skupinu tří-čtyř kameramanů, protože už jsme víc sehraní, protože pak už 

jsem si i někdy říkala, že chci s tímto točit celý týden, protože jsme prostě na sebe zvyklí. 

On ví, jak já přemýšlím, já vím, jak on točí, a třeba vím, že se nebojí jít se mnou i do 

rizikovější situace, což se tady také řešilo, že někteří kameramani odmítali chodit na 

covidová oddělení, protože se obávali nákazy, takže tam jsem musela hledat někoho, kdo 

ten strach neměl. To kdyby zůstalo, to by se mi líbilo. Ale zatím je to zrušené. 

 

Myslíte si, že covid ovplyvnil prácu redaktorov do takej miery, že po ňom bude iná 

ako predtým? Ak áno, v čom? 
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Myslím si, že budeme vědět mnohem rychleji reagovat na podobné situace a možná na 

další mimořádné situace. Že teď jsme si to nacvičili přepnout z minuty na minutu a jde to. 

Co se týká redaktorské práce, tam si myslím, že až takový rozdíl není, pořád je to práce o 

tom, že sháníte informace a třídíte je. Takže myslím si, že ne. Ale z toho technologického 

hlediska to zůstane. Budeme víc dělat rozhovory na dálku po internetu. To je něco, co se 

stalo, zavedlo, a to už zůstane. Ale jinak se televize po technické stránce měnit nemůže, 

musíte tam přijet a natočit to. 
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Príloha č. 5 

Rozhovor s vedúcim odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky RTVS 

Petrom Nittnausom 

9.7.2021, prostredníctvom e-mailu 

 

ZMENY V SYSTÉME PRÁCE A ORGANIZÁCII:  

Redaktorka TA3 Lenka Ježová v rozhovore pre Refresher povedala, že od príchodu 

pandémie pracuje namiesto 10 hodín aj 16. Ako to bolo v redakcii spravodajstva 

RTVS? Pracovali redaktori počas pandémie viac ako zvyčajne? 

Pandémia postihla mnohé aspekty nášho každodenného života. Tak ako aj lekári ostávali 

v ambulanciách dlhšie, aj novinári v snahe priniesť aktuálne informácie divákom, 

poslucháčom, čitateľom, pracovali viac ako inokedy. Áno, pandémia otestovala našu 

vytrvalosť a ochotu pracovať s informáciami tak, aby boli „čerstvé“ v danom okamihu pre 

istý okruh ľudí. Treba však povedať, že RTVS si ctí zdravie svojich ľudí a uznáva právo na 

oddych a zotavenie po náročných výrobách. A keďže máme v spravodajstve veľmi dobre 

vybudovaný systém práce, striedania smien, aj manuál na zvládanie mimoriadnych situácií 

(oveľa lepšie než v TA3 kde som pôsobil 6 rokov a viem, že majú veľmi málo ľudí), nebol 

u nás v RTVS problém pokrývať všetky podstatné udalosti tak, aby redaktori - ale tiež 

moderátori, kameramani, strihači, režiséri, dramaturgovia, editori, atď., boli schopní 

nasadenia a zároveň mali jasne definovaný čas oddychu.  

 

Zmenilo sa nejako personálne zloženie redakcie, ktoré súviselo s covidom? Museli ste 

napríklad prepúšťať alebo naopak ste potrebovali viac ľudí?  

Redakcia má stabilné pozície – redaktorov, editorov, tímlídrov, vedúcich vydania, 

moderátorov, helferov + strihačov a kameramanov za technickú zložku. V čase pandémie 

sme pracovali s tým, čo máme doma, teda o nejakom dramatickom navyšovaní počtu 

pracovníkov nedošlo. Rovnako sme nepristúpili ani k hromadnému prepúšťaniu, hoci 

niektoré externé zmluvy sa ukončili, iné sa zas podpísali či predĺžili.  

 

Zmenila sa nejako výška odmien? (napríklad dočasne znížená mzda alebo naopak 

príplatky za prácu v rizikovom prostredí) 

Keďže si vážime prácu našich ľudí, často nasadených v prvých líniách krízových situácií, 

boli ohodnotení podľa výkonov a konkrétneho nasadenia v konkrétnej situácii. Znižovať 
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mzdy by v prípade pokrývania takej spoločensky dôležitej témy akou je pandémia 

koronavírusu, bolo kontraproduktívne.  

 

V spravodajstve sa pohybujete roky. Je niečo, s čím by sa dala táto krízová situácia z 

mediálneho hľadiska porovnať?  

Rozsah informácií, ktoré musíme denne prinášať, aby sme uspokojili dopyt divákov, je 

nesmierny. Už preto, že kríza trvá príliš dlho. Porovnateľné informačné „tornádo“ sme 

zažili pred rokmi počas celosvetovej ekonomickej krízy, keď ľudia nevedeli či budú mať 

prácu a keď áno, či za ňu dostanú zaplatené. Dlhá a celospoločensky veľmi vypätá bola 

kríza okolo migrácie, keď tisíce ľudí utekali z blízkeho východu a Afriky za lepším 

životom. Potom sú tu tradične vypäté obdobia pred a po voľbách, keď dopyt po 

informáciách je nesmierny. Kríza okolo koronavírusu sa však svojim rozsahom, rizikom 

úmrtí a počtami obetí, nedá porovnávať so žiadnymi problémami v novodobej histórii. 

Zasiahla naozaj všetky aspekty nášho života – obmedzila dopravu, obchod, výuku, 

cestovanie, slobodu pohybu, a pod. Bolo by možno príliš porovnávať situáciu s vojnou, no 

dá sa povedať, že bojujeme proti neviditeľnému a silnému nepriateľovi, s akým sme 

nemali skúsenosti.  

 

Zmenila sa nejako štruktúra relácie Správy RTVS po vypuknutí covidu? Ak áno, 

ako? 

Štruktúra Správ RTVS má jasne definované postupy, a to dať ľuďom najprv tie informácie, 

ktoré najviac rezonujú v spoločnosti, a ktoré majú celospoločenský dopad. Tieto udalosti 

sa dostávajú do popredia ostatných informácií. Covid samozrejme zaplnil popredné 

priečky v Správach a nielen v RTVS. Je to pochopiteľné z dôvodov, ktoré som uviedol 

skôr, a teda, že zasiahol mnohé aspekty nášho života.  

 

Česká televízia skúšala počas covidu moderovanie Událostí z domu (tak, že jeden 

moderátor bol v štúdiu a druhý doma). O podobnom kroku ste neuvažovali? 

RTVS má vypracované krízové riešenia aj na tieto prípady. (Českí kolegovia mi dokonca 

telefonovali, aby si zobrali nápady, ako zvládame pandémiu a jej dopady na vysielanie). 

K dispozícii máme externé štúdio, odkiaľ vieme vstupovať naživo k akejkoľvek téme. Toto 

štúdio je oddelené od ostatných výrobných zložiek a slúži aj počas takýchto krízových 

situácií ako pomocný priestor pre vstupy do vysielania. Takto dokážeme oddeliť redaktora, 
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respondenta od klasického štúdia z ktorého sa divákom prihovára moderátor/ka. Keďže 

naši ľudia vedia pracovať aj v externom prostredí, vstupovali a vstupujú do vysielania 

často priamo z miesta udalosti, teda nemusia chodiť do televízie a spracovávať príspevky. 

Prácu z domu sme umožnili len zložkám, ktoré vedia vysielaniu prispieť online – teda 

napr. grafikom. Úlohou redaktora je byť na mieste, teda nejaký „homeoffice“ neprichádza 

do úvahy, hoci pri najhoršej vlne pandémie, sme redakciu rozdelili do troch skupín aby 

neprichádzali do vzájomného kontaktu. Takto sa nám podarilo striedať služby a vďaka 

tomu sme mali minimum pozitívnych prípadov Covid-19.  

 

České Události majú 6 moderátorov, ktorí moderujú v dvojiciach, ale počas pandémie 

prišlo aj na situáciu, že kvôli karanténe moderoval celú reláciu len jeden moderátor. 

Pre Správy RTVS je to bežné už niekoľko rokov. Moderátori sú však len traja. Ako 

ste boli pripravení na situáciu, ak by žiaden z nich nemohol moderovať? 

Moderátori hlavnej spravodajskej relácie Správy RTVS o 19:00 sú síce len traja, ale 

redakcia spravodajstva má vyškolených ďalších niekoľko redaktorov, ktorí zastávajú aj 

funkciu moderátora/ky – M. Jančeková, J. Košíková, J. Majeská (moderátorka správ 

o 12:00 a 16:00), M. Makara, V. Hauzer, S. Simanová, I. Gombošová, S. Horváthová, B. 

Bodáková, J. Prok, ktorí vedia zastúpiť pozíciu moderátora. Ako vidíte tých mien je dosť 

a každý z nich je špeciálne školený na prácu pred kamerami, aj v štúdiu. Všetci títo ľudia 

pravidelne vystupujú na obrazovkách v rôznych reláciách a preto nie je problém v prípade 

výpadku, nahradiť moderátora iným. Len takto dokážeme vysielať bez obáv, že nebude 

mať kto interpretovať informácie. Napokon do štúdia sa vždy viem posadiť aj ja osobne. 

 

Mali ste niekedy problém s naplnením vysielacieho času napríklad z dôvodu 

nedostatku redaktorov, ktorí mohli byť v karanténe alebo iného dôvodu (napríklad, 

že sa redaktori nemohli na konkrétne miesta dostať)? 

Nie nemali. RTVS má najväčšiu základňu redaktorov spomedzi všetkých televízií na 

Slovensku. Vrátane regionálnych štábov a zahraničných postov v Nemecku, USA, 

Spojenom kráľovstve, Maďarsku, Česku... Navyše dnešné technológie a internet umožňujú 

dostať informácie z prvej ruky takmer z ktoréhokoľvek miesta na planéte. Máme práve 

opačný problém, odvysielať všetko, čo naši ľudia ponúkajú.  
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PROTI COVIDU: 

Aké opatrenia ste zaviedli po vypuknutí pandémie na jar 2020? Zmenili sa nejako 

v čase vrcholu pandémie na jar tohto roka?  

RTVS tak ako všetky inštitúcie a zamestnávatelia ponúkli svojim zamestnancom možnosť 

práce z domu, ak to dovoľovala povaha ich práce. Spravodajstvo je špecifické v tom, že zo 

zákona musí vysielať, a to vyžaduje prácu v teréne, newsroome, štúdiu aj réžii. Preto sme 

ľudí chránili ako sa len dalo. Rozdávali sme vitamíny, každý týždeň majú prísun čerstvého 

ovocia, na chodbách sú inštalované dezinfekčné prostriedky na ruky, povinnosť nosiť 

v interiéroch rúška alebo respirátory je samozrejmosť, pretože to vyžaduje vyhláška Úradu 

verejného zdravotníctva. RTVS zriadilo v priestoroch budovy vlastné testovacie a neskôr 

aj očkovacie centrum. Spravodajstvo a ďalšia nevyhnutná výroba mala možnosť testovať 

sa Atg testami 2x za týždeň a samozrejme každý dodržiaval ROR – ruky, odstup, rúška.  

 

V spravodajskej redakcii ČT rozdelili newsroom po vypuknutí pandémie na 3 

skupiny, pričom jedna pracovala vonku, druhá v štúdiách a tretia bola záložná 

skupina doma. Striedali sa v dvojtýždňových intervaloch. Ako to fungovalo v RTVS? 

Mali ste tiež nejaké skupiny?  

Ľudí sme aj my rozdelili do viacerých newsroomov, aby sme minimalizovali možnosť 

prenosu nákazy. O skupinách som písal, áno, tiež sme vytvorili 3 skupiny, aby bolo 

zabezpečené kontinuálne nasadenie.  

 

Ako funguje newsroom teraz? Už sa tam stretávajú všetci alebo je niekto na 

homeoffice, prípadne funguje nejaké striedanie? 

Práca sa relatívne vrátila do normálu, skupiny sú zrušené, ľudia pracujú podľa mesačného 

harmonogramu. Dovoľuje nám to dobrá pandemická situácia, ale v prípade zhoršenia, 

vieme opäť pristúpiť k opatreniam.  

 

Ako by ste zhodnotili pripravenosť a flexibilitu newsroomu na takúto mimoriadnu 

situáciu? Mohlo byť niečo urobené inak/lepšie? 

Ako každý manažment v inej firme tohto typu, sme sa učili za pochodu, hoci postupy na 

ochranu zdravia pri práci sú samozrejme jasne definované. Spravodajstvo je však iné. 

Spomínal som povinnosť vysielať - nemôžeme ostať doma, keď ľudia potrebujú 

informácie. Ak by som mal uplynulé obdobie zhodnotiť, zvládli sme ho výborne. Nemali 
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sme viac než zopár prípadov ochorenia, žiaden prenos nákazy medzi zamestnancami 

a výroba a vysielanie boli pokryté. Keďže sme s podobnou situáciou nemali skúsenosti, 

myslím, že sme ju zvládli na jednotku, hoci vždy je čo vylepšovať. Napríklad dnes viem, 

že pri takejto krízovej situácii potrebujeme viac notebookov, alebo viac voľných priestorov 

na rozsadenie redakcie.  

V rozhovore pre Newsroom ČT24 z marca 2021 ste povedali, že ste si podali žiadosť 

o prednostné očkovanie výrobných štábov. Ako ste s touto žiadosťou nakoniec uspeli? 

Neuspeli. Mesiace sme žiadali, aby nám bolo umožnené prísť zaočkovať kľúčový personál 

pre potreby vysielania spravodajstva. Odpoveď: „nie ste kritická infraštruktúra“ – čo je na 

zamyslenie, lebo RTVS bola aj je inštitúcia strategického významu – my musíme vysielať 

aj v čase vojny! Po mesiacoch sa napokon očkovanie rozbehlo naplno aj bez registrácie 

a podarilo sa nám vybaviť vakcíny na očkovanie aj v našich priestoroch pre našich ľudí. 

Ale nebola to zásluha úradov, ale šikovnosť a snaha našich kolegov z personálneho 

oddelenia.  

 

ZMENY V BUDÚCNOSTI: 

Zmení sa podľa vás na základe skúsenosti z pandémie nejako fungovanie newsroomu 

do budúcnosti?  

Zrejme nie. Nevymyslíte „teplú vodu“ – všetko, čo sa týka spracovania audiovizuálnych 

diel, už bolo vymyslené. Postupy, spracovanie, interpretácia, kvalita, kvantita, to všetko je 

dávno definované a mení sa iba minimálne podľa potrieb a nastavení danej redakcie. To, 

čo sa vyvíja, je technika, tej sa treba prispôsobovať a tiež ju vedieť dokonale využívať o čo 

sa snažíme a budeme sa ďalej. Len tak budeme vedieť udržať krok s online prostredím, kde 

idú informácie veľmi rýchlo – záleží potom len na jednotlivcovi, ktoré z nich si vyberie 

a bude im veriť, lebo obsah na internete je z veľkej časti nekontrolovateľný a ľudia sa 

nevyhnú hoaxom a dezinformáciám, ktoré si my nemôžeme dovoliť vysielať.  

 

Je niečo, čo ste si osvojili počas krízového režimu, považujete to za dobré a chceli by 

ste si to ponechať?  

Ako manažér som sa naučil, že v záujme ochrany zdravia ľudí, je potrebné vydávať jasné 

pokyny, aj keď možno mierne zasiahnu do komfortu zamestnancov. Overil som si tiež, že 

ľudia ktorí milujú svoju prácu, urobia všetko pre to, aby priniesli overené, nestranné, 

objektívne, aktuálne správy.  
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Budú Správy RTVS iné z hľadiska obsahu alebo formy? 

Správy RTVS vždy budú reflektovať aktuálne udalosti z domova i zo sveta. Spôsob 

a forma informovania sa môže meniť – viac moderátorov, nová grafika, nové titulky. No 

vždy budú overené, nestranné, objektívne a aktuálne. 

 

Bolo pre spravodajstvo RTVS obdobie pandémie finančne náročnejšie ako obdobie 

predtým? 

Finančné otázky sa ma ako vedúceho odboru spravodajstva a aktuálnej publicistiky,  

netýkajú. To je portfólio riaditeľa sekcie spravodajstva, pod ktorého spadajú aj 

spravodajcovia zo Slovenského Rozhlasu.  
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Príloha č. 6: 

Rozhovor s redaktorkou Správ RTVS a moderátorkou relácie Správy a komentáre 

Barborou Bodákovou 

2.7.2021, prostredníctvom e-mailu 

 

SYSTÉM PRÁCE A PRACOVNÉ RUTINY: 

Redaktorka TA3 Lenka Ježová v rozhovore pre Refresher povedala, že od príchodu 

pandémie pracuje namiesto 10 hodín aj 16. Ako to bolo v redakcii spravodajstva 

RTVS? Pracovali redaktori počas pandémie viac? 

Po vypuknutí pandémie sa spravodajská redakcia RTVS rozdelila na dve skupiny. Striedali 

sme sa v priemere po piatich dňoch. V normálnej situácii pracuje na dennej výrobe v 

priemere 18 redaktorov. Počas prvej vlny pandémie nás pracovala len polovica, čiže 9. 

Často musel jeden redaktor pokryť aj dve výroby naraz a potom tu boli nekonečné 

mimoriadne zasadnutia vlády či krízové štáby. Vtedy sme v práci zostávali oveľa dlhšie, 

takže súhlasím s redaktorkou TA3, že namiesto 10 hodín sme pracovali oveľa dlhší čas. 

Samostatnou kapitolou boli rokovania parlamentu, ktorý tiež zasadal mimoriadne. Okrem 

toho, že sme rokovania sledovali dlhé hodiny, pre protipandemické opatrenia sme museli 

tráviť čas vonku, čo bolo niekedy neúnosné. Postupne, ako sa celý svet učil s pandémiou 

žiť, sa vrátila do normálu aj naša pracovná doba. Počas druhej vlny, ale aj po nej, sa 

samozrejme občas stane, že trávime na niektorých rokovaniach dlhší čas, no nie je to už na 

pravidelnej báze.  

 

Ako sa zmenil váš bežný pracovný deň s nástupom pandémie, resp. v jej dôsledku? 

Menil sa nejako v priebehu pandémie? (t. j. keď sa sprísňovali a uvoľňovali 

opatrenia)? 

Pred pandémiou sme mali oveľa väčší priestor venovať sa aj iným témam. Po nástupe 

koronavírusu sa to zmenilo a takmer každý redaktor riešil najmä vývoj pandémie. 

V prvých mesiacoch to bolo gro našej práce, ale aj to sa postupne s uvoľňovaním menilo 

a momentálne sú naše správy na obsah určite pestrejšie. Po nástupe pandémie sme sa 

rovnako museli naučiť pracovať viac v online priestore, to znamená, že počas zákazu 

vychádzania mnoho respondentov nemohlo poskytnúť rozhovor priamo na kameru a naším 

denným štandardom sa stalo nahrávanie rozhovoru napríklad cez Skype. Opäť, ako sa 

opatrenia uvoľňovali, tak aj my sme sa vracali do normálu. Toto sa však netýkalo 
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rokovania vlády, krízového štábu či parlamentu. Tu musím podotknúť, že napriek tomu, že 

všetci trávili čas doma, redaktori boli dennodenne vystavovaní stretávaniu sa so zvyšnými 

novinármi a opatrenia ako napríklad dvojmetrové odstupy, zhromažďovanie sa maximálne 

šiestich ľudí sa nás netýkalo nikdy.  

 

Pociťovali ste v čase vypuknutia pandémie na Slovensku a v čase jej vrcholu väčší 

tlak na výkon ako pred pandémiou? (napríklad vyššie nároky od nadriadených, viac 

reportáží a iných výstupov alebo iné) 

Prinášať vlastné nápady na reportáže a byť v niečom prvý je bežná práca redaktora, takže 

v tomto by som tlak nevidela. Tlak som pociťovala skôr v expresne rýchlom podávaní 

informácií, ktoré boli častokrát zmätočne komunikované zo strany politických 

predstaviteľov. Mnohokrát sme museli dodatočne zisťovať informácie, aby sme šírili 

komplexné správy. A tlak bol určite vyvíjaný aj od našich divákov, ktorí práve v dôsledku 

zmätočne podávaných informácií nevedeli, podľa akých opatrení sa majú riadiť. Ale to sa 

rovnako občas deje aj teraz, keď už máme dve vlny pandémie za sebou.  

 

Zmenila sa nejako počas pandémie spolupráca s kolegami?  

Práca redaktora v televízií ide ruka v ruke so spoluprácou s ostatnými kolegami. 

Informácie si vymieňame pravidelne a inak tomu nebolo ani počas pandémie. Bez 

kolektívnej práce by sme určite neprinášali kvalitné informácie. Takže tu som žiadnu 

zmenu necítila. 

 

Ako sa v čase vypuknutia pandémie a neskôr v jej vrchole získavali informácie do 

reportáží? Bolo to náročnejšie ako predtým? Ak áno, v čom? Menilo sa to v čase? 

Mali na to vplyv aj výmeny na politických postoch? 

Ako som už spomenula, museli sme sa naučiť pracovať s respondentami na diaľku, čo nie 

je pri práci novinára podľa mňa veľmi šťastné, pretože priamy kontakt s respondentom je 

pri našej práci kľúčový. Samostatnou kapitolou bola výmena vládnej garnitúry, čo podľa 

mňa nebolo v dôsledku pandémie, ale mohli za to politici. Vždy bývalo zvykom, že 

predseda vlády mal svojho hovorcu a mnoho otázok sme mohli adresovať jemu. Pokiaľ na 

to nebol vyslovene potrebný premiér, odpoveď nám vedeli poskytnúť aj hovorcovia. 

Tlačové konferencie predsedu vlády tak potom nemávali 2 hodiny. Igor Matovič však 

zvolil inú komunikáciu a opatrenia a všetky dôležité informácie chcel komunikovať sám. 
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Mnohokrát sa preto tlačovky naťahovali a vtedajšieho premiéra sme sa boli nútení pýtať aj 

veci, na ktoré on sám nepoznal odpoveď. Toto bol z môjho pohľadu nešťastný prístup ku 

komunikácii s novinármi. Po rekonštrukcii vlády a príchode Eduarda Hegera do kresla 

predsedu vlády sa to opäť zlepšilo.  

 

Mnohé inštitúcie počas pandémie nepúšťali novinárov do svojich priestorov. Mali ste 

niekedy problém s nakrútením reportáže z tohto dôvodu? Ako ste to riešili? 

Už som spomínala rokovanie parlamentu. Keďže som politická redaktorka, toto sa ma 

dotklo najviac. Počas pandémie sme do budovy Národnej rady mali zákaz vstupu pre 

hygienické opatrenia. Nemohli sme tak na chodbách konfrontovať politikov s našimi 

otázkami. Politici vedeli, že novinári čakajú vonku, a preto nám častokrát unikli chodbami 

Národnej rady, a tak sme boli ukrátení o ich reakcie. Riešili sme to tak, že sme tlačili na 

kompetentných (hovorcov, predsedu parlamentu, poslancov, šéfa kancelárie Národnej 

rady, hlavného hygienika SR), aby uložili pre novinárov výnimku. Trvalo to nejaký čas, 

ale postupne sme mohli využiť aspoň priestory foyer, čo nám prácu aspoň z časti uľahčilo. 

Stále sme však mali zakázaný vstup na balkón, z ktorého si môžeme nahrávať poslancov 

počas rozpravy. Nemohli sme vstúpiť do rokovacej sály a natočiť si zábery na rokujúci 

parlament. Postupne sme to vyriešili tak, že aspoň zamestnanci Národnej rady nám takéto 

ilustračné zábery natočili a posielali ich všetkým televíziám na mail.  

 

OPATRENIA A ZMENY: 

Ako by ste zhodnotili pripravenosť a flexibilitu newsroomu na takúto mimoriadnu 

situáciu? (Jednak rýchlosť rozhodnutí zo strany vedenia a potom aj schopnosť 

a ochotu redaktorov to naplniť). Mohlo byť niečo urobené inak/lepšie? 

Vždy je čo zlepšovať.  Myslím, že na pandémiu nebol pripravený nikto, ani lekári, ani 

novinári, ani predavačky, žiadne profesie. Konať sa muselo rýchlo a za pochodu. 

Každopádne schopnosť redaktorov reagovať rýchlo a ochotne na aktuálnu situáciu je naša 

bežná náplň práce. Samozrejme, že aj my sme mali strach či niekde neochorieme, ale 

vedenie nám zabezpečilo ochranné prostriedky a nemali sme problém so žiadnym 

redaktorom, ktorý by odmietol výrobu pre svoj vlastný strach. Samozrejme, že niektoré 

rozhodnutia boli chaotické, ako napríklad či ideme vysielať tlačovku naživo alebo nie, čo 

muselo rozhodnúť vedenie a redaktor niekedy do poslednej chvíle nevedel, čo robiť, ale 

novinárčina je hektická a na takéto situácie sme zvyknutí.  
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Aké opatrenia (určené vedením televízie) ste museli v čase vypuknutia covidu 

dodržiavať a ako je to teraz? Boli podľa vás dostatočné? 

Prvé opatrenie bolo povinné nosenie rúška vo všetkých priestoroch televízie, ale to opäť 

museli dodržiavať všetci ľudia na Slovensku. Potom prišlo rozdelenie redakcie na dve 

skupiny. Ďalšie z opatrení bolo povinné meranie teploty. Neskôr sme sa museli pravidelne 

testovať na koronavírus. Nosenie rúšok je povinné doteraz, donedávna sme mali aj benefit 

testovania, aj keď už nebolo povinné a preukazovať sa negatívnym testom sa už nemusíme. 

Keď to celé zhodnotím, tak opatrenia boli asi dostatočné, keďže koronavírus malo len asi 9 

ľudí z newsroomu, s ktorými som v pravidelnom styku. V newsroome je nás denne 

približne 25 + na dennej výrobe je k dispozícií 11 kameramanov.  

 

Dokázali by ste vysielanie v takejto mimoriadnej situácie s niečím porovnať?  

Každý deň po vypuknutí pandémie bol ako volebná noc... dlhé hodiny čakania na 

výsledok. Len s tým rozdielom, že nepoznám redaktora, ktorý by sa na voľby netešil. 

Z pandémie sme boli všetci znechutení a smutní. A ďalšia vec, že volebná noc trvá jednu 

noc. Najťažšie dni pandémie trvali mesiace, takže v tomto to bolo neporovnateľné. 

 

Čo na fungovaní newsroomu počas pandémie považujete za najnáročnejšie? 

Nedostatok redaktorov na dennej výrobe a to, že sme naozaj museli pokrývať viacero tém 

naraz. Boli sme vyčerpaní. 

 

Zmenila sa nejako výška vašich odmien? (napríklad dočasné zníženie platu alebo 

naopak príplatky za prácu v rizikových priestoroch?) 

Keďže spravodajstvo bolo asi jediné v rámci televízie, ktoré pracovalo nonstop, platy sa 

nám neznižovali a nesiahli nám ani na odmeny. Dostala som príplatok za rizikovú prácu, 

keď som bola točiť reportáž na covid oddelení.  

 

Riaditeľ spravodajstva ČT Zdeněk Šámal mi v rozhovore povedal, že pandémia 

priniesla príležitosti najmä juniorom. Dostali ste sa počas pandémie covidu k nejakej 

príležitosti, ku ktorej by ste sa v najbližšom období zrejme nedostali? 

Myslím, že áno. Bežne by junior redaktor nešiel na vládnu tlačovú konferenciu. Teraz, keď 

nás pracovalo na dennej výrobe menej, museli editori siahnuť aj po profesne mladších 
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kolegoch. 

  

Vidíte/videli ste na pandemickej situácii ešte niečo pozitívne (z pracovného 

hľadiska)? Vyhovuje/vyhovovalo vám to v niečom? 

Neviem, či mi to v danej situácií vyhovovalo, no s odstupom času si uvedomujem, že som 

sa naučila oveľa lepšie pracovať pod stresom a tlakom. Ako príklad by som mohla uviesť 

situáciu, kedy sa napríklad tlačová konferencia k opatreniam začala 10 minút pred našimi 

správami. Za tých 10 minút som si musela vypočuť základné informácie a rýchlo sa 

postaviť pred kameru a v živom vstupe zreferovať divákovi, o čom vláda rozhodla. Čas na 

prípravu som nemala žiadny. Teraz ma už tlačovka 10 minút pred začiatkom správ 

nerozhodí. 

 

Je niečo, čo sa zaviedlo počas covidu a chceli by ste, aby to zostalo aj v budúcnosti? 

Nie, nič mi v tejto chvíli nenapadá. 

 

Myslíte si, že covid ovplyvnil prácu redaktorov do takej miery, že po ňom bude iná 

ako predtým? Ak áno, v čom? 

Myslím si, že niektorých kolegov práca počas Covidu vyčerpala a veľmi frustrovala. Tak 

ako Covid ovplyvnil životy iných, ovplyvnil aj životy redaktorov. Všetci sme len ľudia. 

Môže sa stať, vlastne viem, že sa to už aj deje. Niektorí kolegovia začínajú z médií 

odchádzať a myslím si, že k tomu Covid dopomohol. Na druhej strane, niektorých kolegov 

práve Covid vystrelil hore a ukázali, že na novinárčinu naozaj majú, takže odteraz budú 

robiť len na vážnejších a vážnejších témach. 

 

Mňa osobne práca počas Covidu naučila vypnúť. Mala som obdobie, kedy som bola aj ja 

frustrovaná a myslela si, že ďalej už nebudem vládať pokračovať. Bolo to v januári, keď 

som sama prekonala koronavírus a pandémia zúrila najviac. Všetko bolo zatvorené, my 

sme naozaj v práci riešili najmä coronu a mne to celé trocha preliezlo cez hlavu. Práca ma 

však natoľko baví, že viem, že by som si to do budúcna neodpustila. Preto som počas 

voľných dní začala viac relaxovať a obklopovať sa príjemnými vecami a ľuďmi. Som rada, 

že som to vydržala a teraz verím už len v lepšie časy. 

 

 


	ÚVOD
	1 TEORETICKÝ RÁMEC
	1.1 Spravodajstvo a jeho špecifiká
	1.1.1 Televízne spravodajstvo

	1.2 Mimoriadne spravodajstvo
	1.3 Pandemický rok
	1.3.1 Dopady pandémie na médiá
	2 KONTEXT HLAVNÝCH SPRAVODAJSKÝCH RELÁCIÍ ČT A RTVS

	2.1 Televízie verejnej služby – rozdiely medzi ČT a RTVS
	2.2 Česká televize a jej hlavná spravodajská relácia Události
	2.2.1 Kontext
	2.2.2 Ako sa menili Události
	2.2.3 Spravodajské relácie v Českej televízii
	2.2.4 Události v kontexte hlavného spravodajstva plnoformátových televízií v Česku

	2.3 RTVS a jej hlavná spravodajská relácia Správy RTVS
	2.3.1 Kontext
	2.3.2 Ako sa menili Správy RTVS
	2.3.3 Spravodajské relácie v RTVS
	2.3.4 Správy RTVS v kontexte hlavného spravodajstva plnoformátových televízií na Slovensku
	3 ANALYTICKÁ ČASŤ

	3.1. Metodológia
	3.1.1 Ciele práce a výskumné otázky
	3.1.2 Vymedzenie skúmaného materiálu
	3.1.3 Použité metódy

	3.2 Formálne a obsahové zmeny vo vysielaní
	3.2.1 Formálne zmeny
	3.2.2 Obsahové zmeny

	3.3 Vplyv Covidu-19 na systém práce novinárov a organizačné zmeny
	ZÁVER
	SUMMARY
	POUŽITÁ LITERATÚRA
	TÉZY DIPLOMOVEJ PRÁCE
	ZOZNAM PRÍLOH


