Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Katedra českého jazyka

Televizní zpravodajství jako komunikační situace

Diplomová práce

Zina Crnovršaninová
Kladno 2005

Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Svatava Machová, CSc.
Oponent:
Datum obhajoby
Hodnocení

,

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Televizní zpravodajství jako
komunikační situace" zpracovala samostatně s použitím pramenů uvedených v seznamu
použité literatury či v práci citovaných.

V Kladně 27. listopadu 2005

Zina Crnovršaninová

Děkuji svému příteli za trpělivost. Děkuji Doc. PhDr. Svatavě Machové, CSc.
za metodickou pomoc a vlídná slova.

I

~ Ъ

1

и

1

f

OBSAH
1. Část
OBSAH
ÚVOD

1
3

KAPITOLA I

KAPITOLA
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

ZPRAVODAJSKÁ RELACE JAKO KOMUNIKAČNÍ
SITUACE

II
PRODUKTOR
Médium
Inzerent
Redakce
Novináři a moderátoři
2.4.1. Novináři
2.4.2. Moderátoři
Stát a politická moc
Objekty zpravodajství
2.5.1. Ekologická a občanská sdružení
2.5.2. Politici
2.5.3. Občané

5
10
10
17
22
25
25
27
28
33
33
37
39

KAPITOLA III
KÓD
41
3.1i Rámec
41
Л
3.1.1. Důležitost
41
3.1.2. Celosvětový záběr
41
3.1.3. Korektnost a profesionalita
42
3.1.4. Zábavnost
43
3.2^ jJazyk
43
3.31
Obraz a zvuk
45
\ 3.3.1. Práce kamery
46
3.3.2. Zpracování záběrů, efekty
47
3.3.3. Vztah mezi obrazem a textem
48
3.3.3.1. Text jako komentář obrazu
49
3.3.3.2. Problematický vztah textu a obrazu
50
3.3.3.3. Spolupráce textu a obrazu
51
3.3.3.3.1.Výstavba reportáže
51
3.3.3.3.2.Obraz vypovídá o jednom prvku
výpovědi textu
53
3.3.3.3.3.Text přináší téma v obraze nezaznamenané.. .54
3.3.3.3.4.Obraz přináší prvky v textu nezmíněné
55

KAPITOLA IV
SDĚLENÍ
57
4.1\/,pravodajství a komentáře
57
4.1 .li Přímé komentování prostřednictvím otázek
58
4.1.21 Prezentace novinářova postoje prostřednictvím
přizvaných mluvčích
62
4.1 .Зл Další prostředky formující reportáž podle novinářova vidění..63
4.2.0bjektivita
64

1

4.3jAktuálnost

66

Události a fakta- témata reportáží
67
4.4.1Í Výběr událostí
67
4.4.2.1 Rozbor vybraných témat
71
4.4.2.1. Lidovci odchází z vlády - politické zpravodajství
71
4.4.2.2. Smrt Terr i Shiavo - celospolečenský etický problém....16
4.4.2.3. Ekologické události
79
4.4.2.4. Církev a věřící
82
4.5.
Infortainment
85
4.6v Porovnání témat sledovaných televizních relací
87
4.6.1. Původ události
87
4.6.2. Kritérium tematické
89
KAPITOLA V
PŘÍJEMCE
5-11 Příjemce televizního zpravodajství ve vědeckých teoriích
5.1.1. Recipient televizního zpravodajství jako masa
5.1.2. Dvoustupňový tok komunikace mezi médiem a příjemcem
5.1.3. Psychologický průzkum příjemce - selekční procesy
5.2J
Příjemce z hlediska média
5.2.1. Měření sledovanosti
5.2.2. Televizní zpravodajství ve výsledcích sledovanosti
5.2.2.1. Televizní noviny - zpravodajská relace TV Nova
5.2.2.2. Události - zpravodajská relace ČT 1
5.2.2.2. Zpravodajský deník zpravodajská relace TV Prima
5.2.2.4. TOP 20 českých televizních programů
5.2.2.5. TOP 10 slovenských televizních programů
5.2.2.6. TOP 20 amerických televizních programů
5.2.3. Předpokládaný obraz recipienta televizního zpravodajství
z pohledu média

95
95
95
100
101
102
102
105
106
107
108
109
111
112
113

ZÁVĚR

115

RESUMÉ

117

VYUŽITÍ ZÁVĚRŮ PRÁCE PRO VÝUKU MEDIÁLNÍ VÝCHOVY
V RÁMCI ČESKÉHO JAZYKA A KOMUNIKACE NA ZŠ

118

SEZNAM TABULEK

122

POUŽITÁ LITERATURA

123

2. Část
SEZNAM PŘÍLOH
PŘÍLOHY

2

Úvod

Při zpracování tématu diplomové práce jsem vyšla z pojetí komunikační situace, které
zformuloval R. Jakobson (I960) 1 . Všechny složky komunikační situace jsou analyzovány na
základě rozboru konkrétního materiálu, kterým jsou hlavní zpravodajské relace (Zpravodajský
deník (TV Prima), Události (ČT 1), a Televizní noviny (TV Nova)), odvysílané ve čtyřech
pracovních dnech (úterý 29. 3. - pátek 1. 4. 2005).
Hlavní pozornost je věnována čtyřem složkám komunikační situace. Poznání
produktora zpravodajské relace vede к pochopení jeho komunikačního záměru. Poznání
recipienta umožňuje zjistit komunikační účinek komunikace. Další podstatnou složkou je
sdělení, tedy vlastní informace, kterou produktor recipientovi poskytuje. Vzhledem к tomu, že
zpravodajské žánry byly dlouhou dobu vlastní pouze psané podobě jazyka, později rozhlašuje
pro tuto komunikační situaci podstatný i kód sdělení.
V první kapitole je zhodnocena hlavní zpravodajská relace jako komunikační
situace. Jsou zde popsány všechny složky komunikace (produktor, recipient, kontext, sdělení,
kanál, kód, kontakt). Zpravodajská relace je posuzována z hlediska dialogičnosti

a

monologičnosti textu.
Druhá kapitola je věnována produktorovi zpravodajské relace. Na zkoumaném
materiálu se ukázalo, že se na zpravodajské relaci podílí celá řada subjektů, a to: médium,
inzerent, redakce, redaktoři a novináři, stát a politická moc, ale také samotné objekty
zpravodajství: politici, ekologické a občanské společnosti a občané. Každý z nich vstupuje do
produkční části komunikace s jiným komunikačním záměrem.
Význam sdělení zpravodajské relace je nesen dvěma kódy: obrazem a zvukem. Zvuk
prezentuje zejména (vedle autentických ruchů a hudby) mluvenou podobu jazyka. Ve třetí
kapitole je zjišťováno, jakým způsobem tyto dva kódy koexistují a jakým způsobem se
jednotlivě i v kombinaci podílejí na významu reportáže.
Třetí kapitola pojednává o sdělení. Teoretická žurnalistika trvá na přísném oddělování
zprávy a komentáře. Zpravodajství má zachovávat objektivitu. Na zkoumaném materiálu se
ukázalo, že novináři využívají různých postupů, aby do reportáže prosadili svůj komentář.
V této kapitole se věnujeme i problematice výběru událostí zařazovaných do zpráv a

1

Machová, S., Švehlová, M.: Sémantika a pragmatická lingvistika. Ped. F. UK Praha, Praha, 2001. Str. 76.
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infortainmentu, novému přístupu к informování, v němž se spojuje informování se zábavou.
Srovnáním

zpráv,

které

zařadila

vdaný

den

jen

jedna

zpravodajská

relace,

je

formulována obecnější charakteristika zpravodajských relací.
Poslední kapitola je věnována recipientovi. Recipient televizního vysílání je pojímán
jako masa. Vyšli jsme z charakteristik, jak je shrnul D. McQuail2, a pokusili se definovat
příjemce televizních novin. Zkoumáním recipienta se nezabývají jen vědecké teorie, ale také
samotná média. Porovnali jsme výsledky sledovanosti zpravodajských relací u nás, na
Slovensku a v USA. Média charakterizují své hlavní zpravodajské relace na svých
internetových stránkách. Z těchto charakteristik je možno vysledovat předpokládaný obraz,
který si médium o recipientovi vytváří a podle nějž své zpravodajství formuje.
Součástí diplomové práce jsou přílohy. Jedná se o tabulky, které zaznamenávají pořadí
reportáží jednotlivých zpravodajských relací, dále pak o přepisy vybraných reportáží, které
byly v diplomové práci analyzovány. Poslední číst příloh je tvořena tabulkou, která srovnává
zařazení témat reportáží v námi sledovaných dnech v jednotlivých televizních relacích.

2

McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál 1999. str. 318
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Kapitola I
Zpravodajská relace jako komunikační situace

Komunikační situace je jedinečná, neopakovatelná událost. Její účastníci se v jednom
okamžiku střetávají, aby komunikovali, a zase se rozcházejí. Sledování

televizního

zpravodajství je komunikační situací, která má svá specifika. Ta jsou dána v první řadě tím, že
je složitější definovat, jací účastníci se na ní podílí.
Každý účastník komunikační situace je definován a determinován vším, co předcházelo
komunikační události, co ovlivňuje jeho komunikační záměr. Televizní zpravodajství je jedním
z pořadů, které vysílá televizní stanice, je tedy jednou složkou fenoménu zvaného masmédium.
Na straně produktora je masmédium prezentované zpravodajskou relací, která je vytvořena a
realizována novináři a moderátory. Masmédium zaujímá významnou roli v ekonomické a
politické struktuře společnosti, na výsledném komunikátu zpravodajské relace se tedy mohou
podílet i další produktoři (politici, inzerenti). Nepřehledná a netransparentní situace na straně
produktora znesnadňuje recipientovi uvědomovat si, jaký je komunikační záměr produktorů
televizní zpravodajské relace. Proto se snadno stane objektem manipulace. Hlavním
komunikačním záměrem média je komunikace samotná, aby ekonomicky prosperovalo, volí
takové formáty, které budou mít co nejvyšší sledovanost. (V případě veřejnoprávní ČT 1 je
situace částečně odlišná, viz kapitola Produktor).
Na straně recipienta je jednotlivý člověk, popsatelný a uchopitelný hlediskem
psychologickým, který zároveň vytváří masu, popsatelnou spíše metodami sociologickými.
Tato skupina není beztvará, neboť každý recipient televizního zpravodajství je zapojen do
sociální struktury. Velká část recipientů přijímá komunikáty televizního zpravodajství v rodině.
Recipienta determinují i další skupiny - profesní skupina, skupina volnočasových aktivit.
Sledování televizního zpravodajství dosedá na sociální strukturu, v níž se recipient vyskytuje.
Komunikační účinek televizního zpravodajství je do značné míry ovlivněn sociální strukturou
recipienta. Výzkum prokázal, že v sociálních skupinách se vyskytují názoroví vůdci (opinion
leaders), kteří výsledné komunikáty média interpretují a ovlivňují svými názory okolí. Účinek
média tedy spočívá částečně v tom (a) jak lidé o problému přemýšlí (korigováno sociálním
okolím recipienta), ale zejména (b) o čem přemýšlí.
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Ukazuje se, že recipienti přednostně volí určitý typ zpravodajství. V některých
případech je tedy možno mluvit o recipientovi konkrétní zpravodajské relace. Jaký je recipient
konkrétní zpravodajské relace^ můžeme zjistit (vedle širokého sociologického průzkumu)
z toho, jakou podobu má zejména tematické spektrum zpráv a forma zpracování reportáží.
Recipient danou podobu zpravodajské relace buďto vyžaduje, nebo je schopen ji akceptovat.
Médium na základě výzkumu sledovanosti zjišťuje, co jeho recipient akceptuje jako přijatelné,
a snaží se úspěšnou podobu felaee;opakovat.
Recipient vstupuje do komunikace s

by uspokojil svou potřebu být

informován. Tato potřeba se řadí mezi vyšší potřeby. V souvislosti s dělením potřeb na vyšší a
nižší rozlišuje Maslow i dva odlišné vzorce uspokojování: v případě nižších citů je to redukce
(redukce hladu, redukce pocitu ohrožení), v případě vyšších citů indukce (více informací,
hlubší souvislosti). Z toho vyplývá, že základní potřeby jsou jednorázově uspokojitelné, vyšší
potřeby jsou jednorázově neuspokoj itelné, jedná se o proces.3 Zdá se, že televizní zpravodajství
je tedy formát s budoucností. (Ukazuje se to i na relativně velkém počtu televizních stanic,
které prosperují díky programu, který sestává výhradně z poskytování televizního zpravodajství
a komentářů 24 hodin denně.) Vysoká oblíbenost zpravodajských relací v

našich

sociokulturních podmínkách zřejmě souvisí i s relativně nedávným pádem komunismu, kdy
lidé znovuobjevili zájem na věcech veřejných.
Médium je informované, recipient není informován. Z toho plyne moc, kterou nad ním
médium má. Pokud recipient nevyužívá jiná média к tomu, aby získané informace ověřoval a
korigoval, moc médií nad ním se zvyšuje.
Obsah sdělení televizního zpravodajství spočívá v informování o událostech. Podle
Vooglajda4oceňuje recipient takový přenos informací, který se vyznačuje periodičností, a
takové zprávy, jejichž charakteristikou je: univerzálnost, aktuálnost a operativnost. Pravidelná
cykličnost je člověku blízká, vnáší řád do života, recipient se může na relaci připravovat.
Univerzálnost odrazu skutečnosti vytváří protipól к prohlubující se specializaci a člověku
poskytuje pocit spoluúčastenství při neirozmanitějších událostech. Aktuálnost informace
pomáhá recipientovi

sychické spojení se sociálním prostředím. Konečně

operativnost zprávy umožňuje recipientovi stát se usměrňovatelem mínění, což většina lidí
považuje za prestižní. Hlavní zpravodajská relace tato kritéria více či méně naplňuje.

3

Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Academie, 2003, str. 126.
Šerkovin, J. A.: Prostředky masové komunikace a jejich úloha v životě společnosti. In: Masová komunikace a
propaganda. Praha, Svoboda, 1977, str. 42.

Zpravodajská relace sestává z několika reportáží (v námi sledovaném materiálu ze 13 16 reportáží), které spolu většinou nijak nesouvisí. Kritéria výběru událostí zařazovaných do
zpravodajské relace se u jednotlivých zpravodajských relací liší. Mezi tři základní kritéria lze
řadit aktuálnost, důležitost a atraktivitu. Objektivní zpracování tématu není možné. Existují
postupy, které objektivitu jednoznačně porušují, a takových postupů by se měl profesionální
novinář vyvarovat. Recipient si často není neobjektivního zpravování vědom, protože nemá
к dispozici dostatek relevantních informací. Moc média se snižuje tím, že existují konkurenční
média. (Recipient má tedy možnost významy sdělení korigovat.) Témata sdělení se výrazně
podílejí na celkové charakteristice relace. V současné domě zejména komerční televize Nova
připravuje svou relaci podle zásad infortainmentu, který je divácky atraktivní, ale porušuje
zásady profesionální žurnalistiky.
Podstatnou složkou komunikační situace je kontext. O kontextu můžeme hovořit
v několika rovinách. Nejobecněji vymezeným kontextem rozumíme prostředí, okolí textu.
Sledování televizní zpravodajské relace je determinováno tím, že komunikace probíhá mezi
netransparentním produktorem a masovým recipientem. Dalšími typy kontextu, které se
výrazně podílejí na přiřazování významu reportáži jsou: (a) kontext dobový (událost se váže
к nějaké významné skutečnosti, například pohřeb Manďákových5, kteří zemřeli v Thajsku při
teunami), (b) kontext, který nese užité slovo (např. komunisté), (c) kontext tvořený řazením
zprávy v relaci, (d) kontext tvořený řazením jednotlivých témat v reportáži. Novináři s těmito
kontexty pracují. Na několika reportážích se ukazujeme kontextu je možno užít к manipulaci.
/
/TKMAJUl
'tAA'-C-rv+JLTelevize j | komplexní médium, které к přenosu komunikátu užívá více kanálů.
Technické vybav
í (televizní vysílač a televizní přijímač - televizor) umožňuje přenos
к
prostředků zvuk ých (jllono, Íjítereo i E/UO) a grafických (barevný obraz). Sledování
televizního zprav

ajství je tedy zcela nutně podmíněno tím, že recipient vlastní televizní

přijímač a že míst , kde zpravodajství sleduje, je pokryto signálem ze sítě vysílačů. Přenos dat
zajišťuje všem n;

i sledovaným televizním stanicím společnost České radiokomunikace6.

V současné době j s ^ s v ě d k y přechodu z analogového vysílání na vysílání digitální.
Význam sdělení televizní zpravodajské relace je nesen dvěma základními kódy mluvenou podobou jazyka a obrazem, který je doprovázen zvukem. Moderátoři i novináři
užívají většinou spisovného jazyka. Při výběru tématu novinář vyhodnocuje, zda bude možné
téma zpracovat i obrazově. Význam sdělení je formován tím, že autor obrazového zpracování
5

ČT 1, 1.4. 2005, viz Přílohy, strana 57.
www.cra.cz
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J^'

má možnost záběry natáčet několika způsoby. Podstatnou roli hraje i možnost záběry sestříhat a
digitálně upravovat. Střídání obrazu a textu se podílí na výstavbě reportáže.
Kontakt mezi produktorem a recipientem televizní zpravodajské relace je neosobní (ze
strany média jej označíme za pseudoosobní) a zprostředkovaný (technickými zařízeními). Ke
kontaktu vyzývá zpravodajská relace zcela pravidelně, každý den ve stejném čase. Osobami,
které zprostředkovávají kontakt mezi relací a divákem, jsou moderátoři. Jsou příjemní,
svátečně oblečení, užívají spisovného jazyka. Naproti tomu recipient, který zůstává během
komunikace skryt, může běžně porušovat normy chování (např. může bez oznámení přerušit
komunikaci). V kontaktních větách moderátoři užívají vykání, které je možné vyložit jako
oslovení jedné konkrétní domácnosti, nebo celé skupiny recipientů.
Zásadní otázka zní, zda se z pozice produktora textu jedná v případě zpravodajské
relace o monolog, nebo zda je sledování televizního zpravodajství dialogem. Produktor svůj
text sděluje nepřetržitě, bez ohledu na momentální činnost recipienta, jehož nemá možnost
sledovat. Volí naprosto obecné přístupy (slušnost, zdvořilost), nemůže zohledňovat momentální
situaci recipienta a vyhýbat se například určitým tématům, která by mohla recipienta zraňovat,
jako tak činí mluvčí v přímé komunikaci, kdy neustále získává zpětnou vazbu. Recipient nemá
možnost produktora v jeho řečové aktu zastavit, pozměnit tok jeho výpovědi, zařadit do
vzájemné komunikace (médium - recipient) své téma. Z tohoto hlediska vnímáme televizní
zpravodajskou relaci jako monolog. Produktor ale pracuje s předpokládaným obrazem
recipienta, oslovuje jej pomocí kontaktních vět, moderátoři pracují s mimikou. Tyto znaky
poskytují zpravodajským relacím dialogický charakter.
Velká část recipientů sleduje zpravodajské relace v rodině, kde se diskusí nad událostmi
sdělovanými zpravodajskou relací a prostřednictvím komentářů к reportážím (často ještě
během komunikačního aktu s médiem) interpretuje význam sdělení. Komunikace tedy často
probíhá jako monolog se znaky dialogu (ze strany produktora textu), který přináší informace a
významy, jež se stávají v primární skupině podnětem к monologickým komentářům, nebo
dialogům sledujících recipientů.
Recipient poskytuje produktorovi textu zpětnou vazbu tím, že do komunikace
dobrovolně vstupuje (odráží se na výsledcích sledovanosti). Médium si tak ověřuje, že je jeho
komunikace vítána. Zjistit zpětnou vazbu, která spočívá v konkrétním účinku, který daná
reportáž na recipienta měla, je také možné. Recipient má možnost zpravodajskou relaci oslovit
prostřednictvím telefonu, pošty nebo £řes (internetové stránky. Stává se (u komerčních televizí
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častěji), že moderátor ve zpravodajské relaci uvede silnou zpětnou vazbu recipientů jako
motivaci pro zařazení dalšího pokračování reportáže (Naše včerejší reportáž o... vzbudila
veliký ohlas, a proto...). Zpětná vazba je zároveň využita к potvrzení atraktivity relace.

Sledování hlavního televizního zpravodajství je komunikační situace s řadou specifik.
Je projevem lidských potřeb být informován. V současné době se к této potřebě přiřazuje i
potřeba

být

pobaven.

Dochází

к přechodu

od kultivace

člověka

a společnosti,

od

poskytování kvalitních informací к povrchní zábavě, která je možná a přípustná v jiných
formátech, ale ve zpravodajství vede к zjednodušování, banalizaci v pojímání světa. — } /С*
^

aJjL

/ U l y

k

t í i l č Á t t ^

' f A j i ^ / e ^ J y ^

Kapitola II
Produktor

Každá složka komunikační situace je podstatná a má různé důsledky pro průběh
komunikační situace. Produktor jako původce sdělení vstupuje do komunikace s konkrétním
komunikačním záměrem. Bez znalosti produktora není schopen recipient poznat a pochopit
jeho komunikační záměr. Zkreslená představa o recipientovi může vést к nesprávnému
pochopení komunikační situace, ale i významu dělení.
V případě televizního zpravodajství je situace na straně produktora komplikovaná.
Ukazuje se se, že vedle média, redakce a novináře vstupují se na produkci textu podílí další
účastníci - inzerenti a objekty zpravodajství. Jsme si vědomi toho, že nelze jednotlivé účastníky
produkční části komunikační situace od sebe přísně oddělit, neboť se na vzniku komunikátu
podílejí nedílně a permanentě, ale jako model to pro nás bude užitečné.

2.1. Médium
Médium je

podle

slovníkového

výkladu

zprostředkující

činitel7.

Médium je

zprostředkovatelem mezi realitou a kulturou, děje se tak prostřednictvím znaků. Stejnou
událost- např. soused zabije svou krávu, bude jinak mediovat indická televize, jinak česká
televize, jinak by byla mediována v 9. století, kdy kráva byla znakem bohatých, jinak dnes, kdy
kráva je znakem venkovského života. Reportáže ve zpravodajské relaci nejsou realitou, ale
zprostředkováním reality, což si možná vždy neuvědomujeme.
Studium média tedy velice úzce souvisí s kulturou.

^/^ ^

r

^"/.,

/

Mediální instituce vzniká za účelem podnikání, jeho prvním cílem je tedy zisk. ,Zisku
může docílit, pokud bude mít dostatek inzerentů. A inzerenty získá, pokud dokáže zaujmout co
nejširší spektrum diváků, (může se zaměřovat i na užší okruh recipientů, kteří jsou zámožní, ale
to není náš případ). Pokud tedy médium tvrdí, že mu jde o spokojené recipienty, je to pravda až
v druhé řadě, protože spokojený recipient je podmínkou vysoké inzerce, a tedy zisku.
Mediální instituce vstupuje do komunikační situace s divákem proto, že tato
komunikační situace je pro ni zdrojem zisku. Ze strany média se tedy jedná o zajímavý
7

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnosj-|\cademia, Praha 1994, str. 176.

fenomén. Médium má zisk z toho, že je schopné navazovat a udržovat komunikaci. Zisk je jistě
vázán na komunikaci i v jiných odvětvích, ale například supermarkety oslovují své zákazníky
(vstupují s nimi do komunikace), aby peníze získaly přímo od nich. Komunikace je tedy
průhledná a je od začátku jisté, že jde na jedné straně o zisk supermarketu, na druhé straně o
spokojenost zákazníka.
Média oslovují masy, aby mohla předkládat inzerentům výsledky zejména o kvantitě
komunikace- tzv. koláče sledovanosti.

Médium vyrábí produkty, kterými se snaží oslovit

publikum, ale zbožím, které vytváří, aby dosáhlo zisku, a které prodává, není například
zábavná show, ale sledovanost této zábavné show. Produktem, který média nabízí inzerentům a
který zpeněžují, je tedy jinak řečeno komunikace.

^

jcJL,

Tato komunikace má své požadované parametry. Základním požadavkem je, že to musí
být komunikace, jíž se zúčastňuje co nejvíce recipientů. Z tohoto hlediska se recipient stává
součástí zboží. Stejně jako se médium stará o spokojenost recipienta a bere ohledy zejména na
něj, stará se i hospodář o svůj dobytek, aby došel zisku. Nejde mu o dobytek, ale o zisk. Na
rozdíl od dobytka, který si t neuvědomuje nic^)e divákovi zdůrazňována péče o něj a
nezdůrazňován o jeho využívání pro zisk.
Recipient bývá seznamován s výsledky sledovanosti. Vysoká čísla ve sledovanosti jsou
podávána jako další důvod, proč televizi sledovat. Recipientovi není transparentně umožněno,
aby byl objektivně informován o svém postavení v komunikační situaci s médiem. Nikde není
řečena pravda a zásadní důsledek sledovanosti: díky tomu, že jste se na dívali, mohli jsme
prodat reklamní čas za tolik a tolik peněz. Vaše sledovanost zvětšuje naše zisky. Dívejte se a
my budeme vydělávat. Tvrdíme vám, že naše show je nejvtipnější, protože chceme co nejvíce
vydělat.
U komerčních televizí platí: médium vstupuje do komunikace s recipientem, aby z této
komunikace vytvořilo zboží. V případě České televize je situace v jenom bodě odlišná.
Prodává inzerentům reklamní čas (výše prodeje je omezena zákonem), ale zároveň je
veřejnoprávním médiem a získává ze zákona prostředky i přímo od občanů. Každý občan
České republiky je povinen platit koncesionářský poplatek. Dá se tedy říci, že recipient si
zakupuje u televize produkty a těmi jsou pořady. Na druhé straně Česká televize se pohybuje
v konkurenci komerčních televizí a je tedy nucena vykazovat svou úspěšnost také
kvantitativně, tedy podle sledovanosti.
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I ČT musí dbát na[vysokou sledovanost, aby obhájila smysluplnost koncesionářského
poplatku. Veřejnoprávní médium vstupuje do komunikace, aby nabídlo recipientovi produkt,
který si vynuceně předplatil, a proto, že se jedná o akt vynucený, chce médium zaujmout, aby
tento zisk udrželo.
Povinnost platit koncesionářské poplatky vzniká ze zákona. Nízká sledovanost
veřejnoprávního média by se snadno mohla stát argumentem politiků na snížení, nebo spíše
nezvýšení koncesionářských poplatků, V konečném důsledku by nízká sledovanost mohla
způsobit politickou manipulovatelnost veřejnoprávního média. Ani v případě veřejnoprávních
médií není recipient jednoznačně informován o důvodu, proč s ním médium kontakt navazuje.
Odpovídala by tomu reklamní hesla jako: Dívejte se na Českou televizi, potvrzujete tím
smysluplnost placení koncesionářských poplatků. Čím více diváků České televize, tím jistěji
bUdetC PlatÍt

/ Д ^ *

fofir

Nebudeme ale tak přísní. O peníze jde až v první řadě, ale v případě veřejnoprávních
médií je motivace vstupu do komunikace s recipientem i jiná, a je dokonce dána zákonem.
Rada České televize ^Chválila nový Statut ČT a ten nabyl účinnosti dne 25. února 2004. Z něj
vyplývá, že „Česká televize je veřejnou institucí provozující televizní vysílání. Jejím hlavním
úkolem je tvo/ba televizních programů a jejich vysílání prostřednictvím pozemních
zařízení a jiných technických prostředků, a to analogově i digitálnčTouto

vysílacích

činností, jakož i

výrobou televizních pořadů, popřípadě dalšími činnostmi poskytuje službu veřejnosti a přispívá
к rozvoji kultury8"(Zvýrnyniln

ZC). Česká televize má přímo uloženo, aby výsledkem její

činnosti byl rozvoj kultury a aby sloužila veřejnosti. VeJStatutu je přímo popsáno/Jakými]

/

prostředky má svého poslání Česká televize dosáhnout, fatří sem mimo jiné i spolupráce / M
s významnými kulturními organizacemi, přispívání к rozvoji vzdělání a výzkumu v televizních
oborech, vytváření záznamů a archivů.
Mediální instituce se podílí na produkční části komunikační situace sledování
televizního zpravodajství. Projeyuje se tento fakt na zpravodajské relaci, na výsledném textu
reportáže? Samozřejmě.

л Л

Médium se odráží na vzniku výsledného textu zpravodajské relace i tím, že moderátoři
často uvádějí věty typu: naší televizi se podařilo zjistit, pro naši televizi řekl pan x, že... Tyto
poznámky v první řadě dodávají na exkluzivitě- výjimečná se tak jeví jak informace, tak i
televize, která zprávu získala. Televize, která zprávu získala, nikoliv novinář nebo redakce

8
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zpravodajství Individuální úspěch jednotlivce je nutné připsat před očima recipienta celému
médiu. Tyto věty mají utvrdit recipienta vtom, že celá televize pracuje, aby získal patřičné
informace^ Л

К

^

^

^McL */* .

J ^ ^
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Novináři na konci reportáže oznamují: Jiří Pánek, televize Nova, pro Českou televizi-.
Tento fakt stírá rozdíl mezi zpravodajskou relací (Televizní noviny, Události, Zpravodajský
deník), kde novináři reálně pracují, která je jen jednou součástí vysílání média a mé^ nebo by
měla mít, přísná specifika, která vyplývají z povahy pořadu, a celým médiem, které nabízí
širokou škálu pořadů. Pokud by se novináři hlásili např. Pro Událost^, nebo Jiří Pánek
Televizní noviny, ztratilo by médium na reklamě. Povšimněme si, kolik recipientů asi zná
přesně názvy hlavních zpravodajských relací jednotlivých/elevizí?
Z
°
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Naše současné české komerční televize (Nova a Prima) prostřednictvím zpravodajství
upozorňují na to, Jek^ pořady budou po televizním zpravodajství následovat. Jedná se o j i ž ^ A ^
typické slovo závěrem^U televize Nova se tak děje často v připraveném minirozhovoru, kdy
moderátor odpovídá druhému moderátorovi na otázku: No a co dnes ještě uvidímel nebo Na co
dnes pozveš televizní diváky? Někdy si otázku pokládá sám a sám si odpovídá. Ozvláštněním
bývá subjektivní hodnocení moderátora, (na ten film já se obzvlášť těším, to si určitě nenechám
ujít, to bude něco pro tebe).
Moderátor televize Prima je jeden, a proto si sám pokládá podobné otázky jako
v případě televize Nova a sám si odpovídá.
Recipient těchto pozvání je schopen rozlišit, že se nejedná o jednu ze součástí
televizního zpravodajství, tedy o zprávu jako takovou, neboť je od ostatních zpráv oddělena
formou i časem (pozvání na Nově se děje úplně na závěr politicko-společenského zpravodajství
před sportovním zpravodajstvím a v televizi Prima až po sportovním zpravodajství). Recipient
toto pozvání vítá, neboť si může udělat plán večera. Nesmíme ale zapomenout, že se jedná o
snahu média udržet diváka u televize, o snahu udržet navázanou komunikaci, o snahu, která
vede к zisku. Zajímavé je, že televize komerční nemluví většinou o výběru, na rozdíl od České
televize, kde hlasatelky běžně používají větu: Jsme rádi, že jste se rozhodli strávit večer
s Českou televizí, u komerčních televizí slyšíme o výběru nebo o existenci jiné televize
naprosto zřídka. Proto také věta: No a co dnes ještě uvidíte?, v níž se skrývá diktát: diktát
jednoho kanálu (co dnes ještě uvidíte u nás, protože jiná televize neexistuje), diktát jediného
možného programu (vedle třeba večera stráveného s knihou).

Dalším způsobem, jak se zcela konkrétně odráží médium coby produktor textu
televizního zpravodajství, je zpráva o produktu média. V tomto případě se jedná o zavádějící
počínání. Pokud televize Nova zařadí jako jednu ze zpráv svého zpravodajství i předávání cen
Týtý, která se odehrává na Nově, staví tuto událost do stejné úrovně, jako například spor
premiéra a prezidenta v době vládní krize. (Televizní zprávy, TV Nova, 2jí. 2005) Podobně je
tomu v případě zprávy o premiéře filmu Román pro ženy, na jehož natáčení se Nova podílela
(Televizní zprávy, TV Nova 6.4. 2005), která se klade vedle prodeje Telecomu a pokračování
vládní krize. Směšování společensky závažných témat a marginálií je pro zpravodajství televize
Nova typické.
Neserióznost řazení reklamy na vlastní produkt do televizního zpravodajství spočívá
zejména vtom, že divák nemá zřetelnou možnost oddělit reklamu a objektivní zprávu.
V pořadu, který se profiluje jako zpravodajství, bude jednoznačně nevyváženou informaci o
báječném produktu (neočekáváme, že bude médium svůj vlastní produkt kritizovat) vnímat
jako objektivní.
Řazením zprávy o vlastním produktu do zpravodajství dochází tedy ke dvěma posunům: —událost se jeví významnější/než je/a její jednostranné hodnocení se jeví jako objektivní.

Ve zprávě Předávání cen Týtý9 se ukáže, jak se médium podílí na produkční fázi
komunikační události a že má tento fakt závažné důsledky.
Tato zpráva se objevuje v hlavním zpravodajství na čtvrtém místě. (Falešná loterie,
Spor Grosse s Klausem, Požár v moravské keramičce). Zpráva má ne zcela typickou skladbu:
л moderátorova upoutávka, moderátor předává slovo v přímém přenosu novináři, který hovoří z
místa na místě,^připravená reportáž a znovu živě novinář. O tématu je tedy informováno třemi
technickými postupy (moderátor ve studiu, novinář v přímém přenosu, připravená reportáž),
což podporuje pestrost výsledného dojmu.
Přímý přenos je pro svou technickou náročnost používán v případech, kdy se jedná o
závažnou ^dálost- přímé přenosy byly v poslední době velmi často užívány ve zprávách o krizi
vlády ф všech třech televizí'^ Jeho užití v tomto případě vytváří iluzi, že se jedná o
mimořádnou událost. Poskytuje recipientovi dojem, že se nachází přímo v centru dění, ačkoliv
tento dojem je naprosto klamný. Divákovi ale není pocit jsem při tom

podsouván jen

prostřednictvím přímého přenosu.
46

TV Nova, 2.4. 2005, viz Přílohy, strana 63.
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První věta moderátorova textu zní: Tak už za pár minut budete při tom. Moderátor
pronáší svůj text radostně, používá širší škálu intonace a důrazů, pohybuje se velice mírně nad
rámec standardizovaného pohybu moderátora ve studiu. Recipientovi je oznámeno, že se má
radovat z toho, že bude při tom. Hodnota být při tom, je hodnotou sama o sobě, naprosto
nezáleží na tom při čem budete, to za vás rozhodne médium. Zajímavé je užití oznamovacího
způsobu (budete při tom), který v sobě skrývá již zmiňovaný diktát.
Moderátorův text odkazuje jednak к samotné akci, ale ve své druhé polovině odkazuje i
к přímému přenosu o akci, tedy zpátky do televizního zpravodajství. Sám definuje téma živého
vstupu: Na místě, jak vidíte, už je Martin Krpač a má pro nás pár zajímavých klepů ze zákulisí.
Novinář se к tomuto tématu přihlásí: Tak těch klepů mám hned několik, Karle, ...Následně se
ale recipient nedozví ani jediný. Slovo klep znamená pomluvu, klevetu, pokud bychom jeho
význam posunuli do méně nemorální roviny, můžeme jej definovat jako informaci
skandálnějšího rázu, u níž je nutné pochybovat o pravdivosti. Podtématy přímého vstupu jsou:
prázdný sál, který se zaplní, sošky, celebrity, které dorazí, zkouška předávky, základní
informace o pravidlech soutěže. Ani jedno z těchto témat nemůžeme při nejlepší vůli nazvat
klepem. Moderátorův text tedy láká diváka na přímý přenos a potažmo na pořad lechtivým
slovem klep, ale žádný nenabízí

^ V

/

Smyslem textu není informovat o události, ale nalákat na pořad recipienta. Ze
stylistického hlediska se nejedná o zprávu, ale o oznámení o události, která se bude konat, a má
persvazivní prvky. Na závěr novinář v přímém přenosu říká:... vy se dívejte už dnes poprvé na
Nově..., když uvádí předtočenou reportáž: No, a na co ještě se můžete těšit? Jaké důvody pro
sledování pořadu jsou recipientovi předloženy? Předně se jedná o to, že sál bude zaplněn těmi
nejvzácnějšími hosty. Tento důvod se objevuje celkem třikrát. Jednou v prvním přímém vstupu
novináře, podruhé to zmiňuje novinář v reportáži a potřetí režisér pořadu. Jako hodnota je
předkládám pouze fakt, že tam celebrity budou. Ani slovo o tom, zda uvidíme nějaké jejich
vynikající výkony, ani slovo o napětí, které divák zažije při rozdávání cen. (Tyto argumenty by
jako persvazivní byly v celkovém kontextu objektivního zpravodajství také nepřijatelné, ale.
alespoň by se jednalo o lákání na výkon, na pocit, ne na pouhé být při tom)
Novinář se pokouší o vtip v okamžiku, kdy zmiňuje moderátorku pořadu Zuzanu
Slavíkovou. Padáka prý nikdo nedostane. Samozřejmě se jedná opět o narážku na jiný,
v současné době již nevysílaný pořad televize Nova. V případě, že by dříve moderovala pořad
na jiné televizi, byla by narážka na něj tabu.
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V závěru přímého vstupu informuje novinář o tom, které tváře do kategorie objev roku
nominovala televize Nova, hned v zápětí oznamuje, jaká jsou pravidla pro hlasování. Médium
se opět zviditelňuje, odkazuje na své osobnosti/a dokonce řazením informací navádí
к hlasování pro své tváře.
V reportáži chybí věcné informace, kde se soutěž odehrává, jak byly nominace
vybírány, kdo o rozdělení cen rozhoduje apod. Jedinou informací к pravidlům soutěže jsou
kontextem zmanipulovaná pravidla/.hlasování
V tomto případě se jedná o velice nezdařenou zprávu. Během přímého přenosu, který je
jistě náročný, se novinář dopustil tří evidentních chyb, z nichž některé působily komicky.
Novinář si byl svých chyb vědom, a proto působil na konci přímého přenosu dezorientované,
skoro nešťastně.
V úvodu přímého přenosu se obrací к prázdnému hledišti a upozorňuje, že bude zaplněn
za chvíli celebritami. V zrcátku, které je onou cenou, by se viděli rádi všichni ti, kteří tady sedí.
(za ním úplně prázdný sál). V druhém a posledním přímém vstupu této zprávy zase tvrdí: ..dnes
večer si svoji premiéru odbydou hned dvě ceny, a to talent roku, objev roku a také seriál roku.
Moderátor se pokusil intonací vytvořit dojem, že výraz objev roku je apozicí výrazu talent
roku. A poslední chyba byla věcná a opět pro recipienta matoucí: Vy určitě víte, že do kategorie
seriál roku jsme nominovali Ondřeje Brzobohatého, Michala Novotného, nebo třeba Vojtu
Kotka. Recipient, který nesledoval přípravy cen Týt^by zřejmě očekával, že v kategorii seriál
roku budou nominovány seriály a tito mladíci se objeví v kategorii objev roku.
Obraz pomáhá dotvářet představu skutečně pestrého večera. Je vystavěn na kontrastu
(prázdný sál proti celebrity zaplněným chodbám, civilní oblečení proti slavnostnímu
oblečení), barevnosti, častých střizích. Obraz se snaží podpořit dojem vrcholících příprav.
Jak se ukazuje v této konkrétní reportáži, médium vstoupilo do produkční části
komunikační situace sledování televizního zpravodajství, a to velmi výrazně. Jako jedna ze
zpráv zpravodajské relace je zařazena pozvánka na produkt média. Argument pro zhlédnutí by
se dal shrnutou do hesla: budete při tom, neboť celebrity budou také při tom. Láká využitím
exkluzivních formátů (přímý přenos), vyvoláváním dojmu skandálnosti (výraz klepy), během
reportáže na dvou místech odkazuje na svůj další produkt (Nejslabší, máte padáka!) i na své
tváře. Recipient je ke sledování pořadu přímo vyzván (vy se dívejte už dnes). Není třeba
zdůrazňovat, že tato zpráva a její pojetí do kultivovaného zpravodajství vůbec nepatří.
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2.2. Inzerent
Odhalit, že určitá reportáž byla vytvořena na objednávku inzerenta, je skutečně složité.
Pokud by se něco takového prokázalo, znamenalo by to pro novináře problémy. Syndikát
novinářů České republiky vypracoval Etický kodex novináře (18|6. 1998), který je závazný pro

^

jeho členy а к jehož dodržování vyzývá všechny české a moraVské novináře. V bodě 2c se
jasně uvádí: Nezneužívat povolání novináře к činnosti reklamního pracovníka a nepřijímat
žádnou přímou nebo nepřímou odměnu od zájemců o reklamu.
Novináři jsou pod velkým tlakem. Být v médiích znamená pro mnoho institucí i
fyzických osob cestu к zisku- finančnímu nebo politickému. Velice inspirující pro orientaci ^
v této problematice je kniha Kateřiny Kašparové10. Jakkoliv musíme brát její výpovědi
s rezervou (jedná se o publikaci, kterou zveřejnila po svém vynuceném odchodu z redakce

;

4 \
£

Televizních novin), budeme s některými údaji z této publikace pracovat.

'

Pro vytváření pozitivního obrazu o firmě vzniká v mnoha podnicích speciální oddělení,
nebo si daná firma za tímto účelem najímá P.R. agentury (public relation). Můžeme je v o l n e m
přeložit jako oddělení či agentury pro práci s veřejností, ale spíše jako vlivová oddělení. Jak ^
jinak může firma oslovit velké množství svých potenciálních klientů, nežli prostřednictvím
médií? Je evidentní, že P.R. agentury pracují v těsné návaznosti na média.
Vztah médií к P.R. agenturám je dvojsečný. Médium na jedné straně prodává
inzerentům čas pro reklamu. To je ostatně zdroj jeho zisku. Na druhou stranu podle Kašparové
jsou P.R. agentury vážným nepřítelem každého šéfa redakce i ředitele televize.

V pojetí

některých P.R agentur znamená jejich práce shánění skryté reklamy. Podle Kašparové nabízejí
novinářům za odvysílání reportáže s požadovanou skrytou reklamou několik ročních platů11.
To je jistě pro mediální instituci naprosto nepřijatelné. Program médium vytváří pro to, aby
mělo zisk, nikoliv pro to, aby umožnilo obohacování jednotlivců. Díky P.R. agenturám není
proud peněz pod kontrolou média.
O odvysílání nebo neodvysílání reportáže rozhoduje šéfredaktor, on je plně zodpovědný
za případnou skrytou reklamu. Jako profesionál jistě musí poznat, že se o skrytou reklamu
jedná. Jaké důsledky z toho vyvodí je na něm. Jak tvrdí Kašparová, šéfredaktor může takovou
reportáž novináři i zadat.. Tato skutečnost vedla Kašparovou к výsledné skepsi. „ Poslední
dobou už nějak nevěřím, že novinář dokáže něco velkého vypátrat sám. Než člověk podlehne

n

Kašparová, K.: Pravda přichází z Novy. Formát, Praha 1998.
Kašparová, K.: Pravda přichází z Novy. Formát, Praha 1998.
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úžasu žňového

odhalení, je vždy lepší položit si klasickou otázku Qui prodest? Komu to

12

prospěje? "
V čem tkví nebezpečí skryté reklamy? Reklama uvedená v oficiálním čase je pro diváka
čitelná, divák ví, že v tomto pásmu bude jistě přesvědčován o pouhých výhodách výrobku, že
mu bude vnucována představa, že tento výrobek potřebuje. Skrytá reklama je zákeřná, divák
není dopředu informován o tom, že tato reportáž byla natočena s cílem vyvolat příznivý dojem.
Pokud recipient očekává zpravodajství, očekává objektivitu jako objektivní potom reportáž
vnímá. Do kultivované žurnalistiky skrytá reklama nepatří,
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Jako ilustrace bezradnosti recipienta poslouží analýza repbrtaze o soudním sporu
společnosti Kofola na Slovensku 13 . Prvním signálem, že se jedná o nějakým způsobem
příznakovou reportáž, je fakt, že ve stejné době vysílají televizní kanály reklamu na Kofolu se
sloganem: Když ji miluješ, není co řešit.
Jedná se o čtvrtou zprávu v pořadí. (Hlasování o nedůvěře, Veřejný slib, Modlení za
papeže). Zpráva má tu nejzákladnější strukturu: moderátorova upoutávka a předtočená
reportáž. Z k Á o l у £

/Оллплл'^^

^АхЛ^/Ы^*-' *
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Televize Nová nedává svým reportážím tištěný titulek. Název Boj_o j m é n o j e převzat
z internetových stránek, kde je možno si reportáže TV Nova pustit a kde je tedy titulek pro
označení reportáže nutný. Již tímto titulkem se reportáž hlásí к bulvárnímu postupu, slovo boj
asociuje představu fyzického boje, nebo boje bez pravidel, zde se jedná o soudní spor.
Bulvárnost a nevyváženost isou dva základní znaky této reportáže. ~fl fltJt&JL

т^

&

Text moderátorky je velice přehledný a stručně charakterizuje nej důležitější podtémata
reportáže: rozhodnutí nolyššího soudu, reakce českého výrobce, KOFOLA jako název obecný, /
hrozba rozšíření limonád s názvem KOFOLA. Už její text ale preferuje vidění českého
výrobce.
(Lucie Borhyová) Na Slovensku se perou o KOFOLU. Výrobce^ tradičního
nápoje karlovarská

společnost

KOFOLA je velmi .rozhořená

nejvyššího soudu. Zněj vyplývá, že slovo KOFOLA

není

rozhodnutím

českého

slovenského

originální značka, ale obecné označení

nápoje, tedy něco podobného jako slovo limonáda. Česká Kofola se chce bránit soudně. Hrozí
totiž, že slovenský trh černé limonády, které se budou jmenovat KOFOLA, doslova zaplaví.

Kašparová, K.: Pravda přichází z Novy. Formát, Praha 1998, str. 205
TV Nova, 1.4. 2005, viz Přílohy, strana 61.
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Už první věta textu moderátorky naznačuje ono výše zmiňované stranění a bulvárnost.
Pokud se dva subjekty o něco „perou", jistě to musí mít nějakou hodnotu. Předmětem sporu
podle této věty není označení KOFOLA, jak je tomu ve skutečnosti, ale ve zkratce, která je
v tomto případě: zavádějící, pouze KOFOLA. Tuto větu si dovedeny představit jako reklamní
Slogan

^

^ v^ML
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Pro civilizovanou společnost je „praní se" něčím nepřípustným, j | ^ l i % ^ v ý z n a m ^
slova myšlen přeneseně, proto nás nepřekvapuje, že děj

?

přenesen na s i d f ö f l ^ t t

může být uklidněn, neboť zmiňovaný potupný děj se neodehrává v jeho etniku. Tento rozměr;'
tedy utvrzování se v přináležitosti ke kvalitnímu českému etniku, je podpořen v druhé větě. Zde
je do kontrastu položena česká Kofola a slovenský nejvyšší soud, přičemž subjektem věty je
česká společnost, která je v roli toho, kdo hodnotí práci soudu, je jí tedy dána pozice nadřazená.
V další větě je vysvětleno stanovisko soudu. Soud už je ale v postavení, kdy jeho stanovisko je
v předchozí větě napadeno. Hned v následující větě je napadeno znovu (Česká Kofola se chce
bránit soudně).

^

'

^

^

^

V poslední větě se text staví jednoznačně na stranu české Kofoly. Neutrálně řečeno,
z rozhodnutí soudu vyplývá, že výrobci mohou vyrábět nápoje s tímto označením. Text tuto
variantu označuje jako hrozbu, tedy jako jednoznačně negativní důsledek. Možnost vyrábět
nápoj s označením KOFOLA je hrozbou pouze pro nositele původní značky, pro ostatní
výrobce je to přínosem, v textu je tato hrozba popsána jako jev obecný (hrozí totiž (obecné),
místo nestranného například pro českou Kofolu to znamená...). Důsledek rozhodnutí soudu je
doveden do absurdního stavu (doslova zaplaví), který opět straní české Kofole.
Představa, že objektivita reportáže vzniká, pokud v ní zazní názory všech zúčastněných
stran, je mylná. Tato reportáž je toho důkazem.
К situaci se vyjadřují tři strany. Česká Kofola, majitel firmy MiVi, který vyhrál u
slovenského nejvyššího soudu, a slovenský nejvyšší soud. Argument přináší i sama novinářka.
Budeme sledovat řazení Replik/které vytváří kontext. Rozdělme si účastníky kauzy na
tři skupiny, skupinu ANO- souhlas se stanoviskem soudu, skupinu NE- nesouhlas se
stanoviskem souduja novináře. Novinář by měl jednoznačně zaujímat neutrální stanovisko. Ve
své třetí replice přináší novinář argument, kterým se staví na stanovisko NE. Na Slovensku tedy
podle posledního rozhodnutí soudu jako by název KOFOLA nebyl ochrannou známkou, (tedy
rozuměj: on jí ve skutečnosti je, a jenom na Slovensku jí není) Česká společnost za ni přitom
před lety i z recepturou zaplatila přes 200 miliónů korun. V poslední replice se staví novinář za

/.

českou Kofolu méně nápadně, přesto se věnuje nepříjemnostem, které z daného rozsudku pro
českou Kofolu vyplývají a značně je nadnáší: V takovém případě se prý Kofola ani nebude
stíhat se všemi soudit.
Struktura reportáže vypadá následovně:
novinář, ANO, novinář, ANO, NE, NE, novinář (NE), NE, ANO, novinář (NE)
Už toto schéma naznačuje výsledný smysl, který reportáž má. Hypertématem reportáže
je seznámit recipienta s kauzou, účastníky kauzy a s jejich postoji к problému. Pořadí Replik
jasně podporuje odpůrce rozhodnutí nejvyššího slovenského soudu, tedy českou Kofolu.
Jako první je v reportáži představena firma MiVi. Je označena jako malá firma, což
podporuje velice výrazně i pbrazová reportáž. Nízké, nevzhledné budovy u pole, rovné střechy,
záběr na čtyři staré, modré nákladní vozy. Obraz evokuje nejen malost, perifernost firmy, ale
zpochybňuje i její technickou vybavenost.
Majiteli této společnosti byl dán prostor. Poprvé se objevuje jeho text v nepříznivém
kontextu, poté, co reportérka při popisu vývoje kauzy dospěla к výsledku prvního soudu, který
mu užívání názvu KOFOLA zakázal a odsoudil ho к pokutě. Žaneta Kroupová: Spor skončil и
soudu a ten slovenské firmě zakázal používání názvu Kofola a nařídil pokutu milion korun.
Firma ale stále tvrdí. Název KOFOLA zlidověl a je to něco jako limonáda. Majitel společnosti
MiVi: Za ty roky, keď počujete slovo limonáda, tak sa vám vynára chuť nějakého nápoja. Jeho
výpověď je ^becně platná, přesto zařazením do kontextu (viz výše) působí jako ten, kdo nemá
pravdu..
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Podruhé je výpověď majitele firmy MiVi zařazena znovu do zavadejiciho kontextu.
Poté, co je všem ostatním stranám sporu dán prostor, poté, co argumenty proti rozsudku soudu
vznáší i Kroupová, po použití výrazů jako ilegální výroba KOFOLY, přichází text majitele,
který si stojí na svém stanovisku.: Nic sa neto, kdo chce vyrábat KOFOLU, nech si označí svoj
výrobok podia eee svojho .střih. Jeho tvrzení je poté v textu novinářky rozvinuto do absurdní
podoby: V takovém případě se prý Kofola ani nebude stíhat se všemi soudit.
Text, který se objevuje v psané podobě na obrazovce a je předčítán mužským hlasem, je
možno podle kontextu přisoudit nejvyššímu soudu, i když to není zcela jisté. Firmě Mivi nic
nebránilo a nebrání, aby KOFOLU vyráběla a distribuovala pod tímto názvem. Zdroj:
slovenský týdeník Trend. V předchozí výpovědi novinářky se mluví o nej vyšším soudu, podle
nějž slovenská KOFOLA není problém. Hned po psaném textu pokračuje prohlášení dalšího
účastníka sporu: Tento rozsudok odvolacieho súdu je úplně zmetočný. Recipient podle kontextu
20

nabývá dojmu, že psaný text je vyjádřením nejvyššího soudu, jakkoliv to nemusí být pravda a
může se jednat o pasáž z komentáře zmiňovaného týdeníku.
V textu není argumentační část, ale pouze výsledek rozhodnutí. To, že se v záběru
neobjevuje produktor textu, ubírá výpovědi na váze. Pokud by byl v záběru soudce nejvyššího
soudu v taláru, měla by výpověď více váhy. Takto je nejvyšší soud prezentován pouze jako
instituce, jejíž autorita je napadena i tím, že se neshodl v rozsudku se soudem nižší instance.
Tento moment snižuje důvěryhodnost v soudnictví obecně.
Česká Kofola získá prostor к vyjádření také třikrát, stejně její odpůrci. Jak je zřejmé,
pouhý aritmetický součet replik, které strany získávají, není cestou к zaručení nebo naopak
zjištění objektivity reportáže. Dvakrát se (telefonicky) vyjadřuje právní zástupce, který odmítá
rozsudek se slovy, že je úplně zmetočný a na jiném místě dokonce zcela proti smyslu rozsudku
mluví o ilegální výrobě KOFOLY a napadá nejvyšší soud, že ilegální výrobu legitimizoval.
Právní zástupce Kofoly pouze suše konstatuje, že podá dovolání к nejvyššímu soudu.
Novinářka, jak již bylo řečeno výše, se v argumentacích připojuje na stranu České
Kofoly.
Jaký je obrazový materiál doprovází texty, kde se mluví o společnosti Kofola? Pokud
hovoří právní zástupce (telefonicky), je obraz neutrální a příjemný. Jedná se o standardní
modré pozadí, kde tušíme rozestřený telefon, a vlevo nahoře záběr osvětlené historické části
města, zřejmě Banské Bystrice, odkud telefonuje. V jednom případě se objevuje obraz
vyvolávající negativní dojem. Jedná se o obraz nízké jednopodlažní nevzhledné budovy,
kamera zajíždí na detail fasády - na budově je znak Kofoly. Řada dalších obrazů vzbuzuje
pozitivní dojem: vysoká, upravená budova z podhledu, dynamický zoom na nápis Kofola,
výrobní hala s moderní linkou, moderní vozík na nakládání palet, upravená budova s vlajkami
v popředí, upravená historická budova s luxusními dveřmi, útulný bar.
V obrazovém materiálu se velice často objevuje značka Kofola. Pokud je v záběru láhev
s černou tekutinou, je její etiketa s nápisem otočena vždy ke kameře. Dalo by se očekávat, že se
zde objeví i etiketa slovenské varianty, kterou vyrábí společnost MiVi. Jednalo se přece o
kauzu kolem označení KOFOLA v názvu slovenské limonády. Novinář byl možná veden
imperativem nedělat slovenské limonádě reklamu. V případě české Kofoly mu to problém
nedělalo.
Tuto reportáž charakterizují tři znaky: bulvárnost, stranění a vytváření dobrého dojmu o
jedné straně. Bulvárnosti je docíleno užitím expresivních slov, užitím kontrastu a hyberboly.
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Zmíněné prostředky jsou použity pro stranění. Toho je docíleno i využitím etnocentrismu, tedy
kontrastu mezi českým a slovenským. Zde je třeba podotknout, že reportáž tento kontrast nijak
neeskaluje, právník české společnosti mluví slovensky. Dalším prostředkem stranění je fakt, že
novinář zobecňuje a předkládá jako všeobecně platný fakt to, co platí jen pro jednu stranu.
Možnost vyjádřit se mají všechny strany, ale stranění je dosaženo řazením replik, tedy
vytvářením požadovaného kontextu, výběrem obrazového materiálu, který repliky doprovází.
Dalším způsobem, jakým (novinář straní, je užití argumentů pro jednu stranu ve svém vlastním
textu. Stranění napomáhá к vytvoření dobrého dojmu o společnosti. Jistě není příjemné, pokud
je nějaká společnost před soudem, ale společnost Kofola se brání. Reportáž jí straní, užívá
vhodný, tj. pozitivní obrazový materiál, její značka se často objevuje.
Následuje poslední otázka, kterou si jako recipienti textu musíme položit. Jednalo se
v tomto případě o skrytou reklamu? Bylo skutečným posláním textu vytvořit dobrý dojem o
firmě? Nebo tohoto smyslu nabyl text bez přímého působení novináře? Víme, že autor
jakékoliv promluvy dává textu nějaké poslání, naznačuje některými přímými, zjevnými prvky i
návod, jak je třeba text vnímat, ale ne vždy se podaří recipientovi textu přiřadit onen smysl.
Jedná se o tento případ?
Vzhledem к tomu, že novinářka, která tuto reportáž připravovala, není začátečnicí, jistě
má představu o tom, jak funguje řazení Replik a vytváření kontextu, jistě zná základní poučení,
že by její text neměl argumentovat pro jednu stranu (pokud to přímo v textu neoznačí jako
argument užitý touto stranou).

Pokud zvážíme tyto argumenty, docházíme к závěru, že

reportáž byla připravena s cílem vytvořit dobré povědomí o firmě Kofola.

2.3. Redakce
Na přípravě zpráv se podílí celý tým\dochází к dělbě práce i zodpovědnosti.
Redakce zpravodajství České televize nevytváří pouze hlavní zpravodajskou relaci,
Události, ale i další produkt)! z oblasti žurnalistiky. Struktura redakce je následující: j f*1-'
šéfredaktor, zástupce šéfredaktora, vedoucí redaktor domácího zpravodajství, vgkmcí redaktor
zahraničního zpravodajství, vedoucí redaktor regionálního zpravodajství a j j a vedoucí vysílání
:

hlavního zpravodajského pořadu Události/ Česká televize strukturu redakce zveřejňuje na
i
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svých internetových stránkách14. Recipient zpravodajské relace televize Prima a televize Nova
nemá možnost se na internetových stránkách těchto televizí se strukturou redakcí seznámit.
Podle Jana Jiráka15 se redakce Událostí České televize к poradě scházUtyřikrátz^den,—_
tématem porad je vedle zhodnocení předchozího vysílání i plánování příspěvku pro aktuální
den, volba priorit, plánování zpráv pro následující den, koordinace práce mezi jednotlivými
odděleními.
Iva Dubášová16 ve svém článku Jeden den s reportérem aneb Vznik zpravodajské relace
popisuje tři fáze vzniku reportáže. Z jejího článku vyplývá, že redakce (resp. vedoucí vydání)
vstupuje do procesu produkce textu několikrát. Poprvé je to při výběru tématu. Náměty
předkládají bud samotní reportéři, nebo je „vymyslí" jejich nadřízenýT/P odruhé v okamžiku,
kdy má materiál natočený a vytváří synopsi, kterou nadřízený pracovník musí schválit. Je to
možná jistý druh cenzury, ale vedoucí vydání zodpovídá za případné chyby, a tak je v zájmu
obou si ještě před samotným střihem o reportáži popovídatQ/?otřetí

v okamžiku, kdy je

reportáž sestříhána. Konečně vedoucí vydání, nebo šéfredaktor rozhoduje o řazení zpráv ve
zpravodajské relaci.
Odpovědný redaktor nebo šéfredaktor se podílí na výsledném textu, a to přímo jak na
textu a obrazu každé jednotlivé reportáže, tak na celkovém vyznění zpravodajské relace.
Recipientovi není ani jediným prostředkem naznačeno, kde se na reportáži podílel novinář a
kde odpovědný vedoucí.

Není to ani technicky možné. Reportáž je tedy přisouzena

jednotlivému novináři, který se к ní v textu hlásí, po skončení zpravodajské relace se objevuje
titulek s označením, kdo je odpovědný vedoucí vydání, ale jak konkrétně se kdo podepsal na
jednotlivé reportáži není možné poznat. O tom, že řazení zpráv v relaci je v kompetenci
odpovědného vedoucího nebo šéfredaktora, také není recipient textem informován. Tyto
faktory jedině podtrhují skutečnost, že zpravodajská relace, stejně jako všechny ostatní
produkty masmédií, jsou kolektivními díly a jako takové je nutno je vnímat.
Dva reportéři popisují práci pro zpravodajskou relaci televize Nova v polovině 90. let.
Jedná se o již zmiňovanou Kateřinu Kašparovou19 a Martina Maňáka20, kteří oba odešli za
nepříjemných okolností. Fakta uveřejněná v jejich knihách je proto třeba vnímat kriticky, ale
14

www.czech-tv.cz

Burton, G., Jirák, J.: Úvod do studia médií, Barrister&Principal, Brno 2001, str 103.
17 Dubášová, I.: Jeden den s reportérem aneb Vznik zpravodajské reportáže. ČSD, 2001, str. 210-213.
18 Dubášová, I.: Jeden den s reportérem aneb Vznik zpravodajské reportáže. ČSD, 2001, str. 212.
19 Dubášová, I.: Jeden den s reportérem aneb Vznik zpravodajské reportáže. ČSD 2001, str. 213.
20 Kašparová, K.: Pravda přichází z Novy. Formát, Praha, 1998.
Maňák, M.: Moje vzpoura proti Nově aneb Jak jsem se odmítl stát loutkou, Formát, Praha, 1998.
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věnují se tématu, které nás zajímá - tedy vliv redakce na výsledný komunikát, a mohou být pro
nás Y
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Oba reportéři situaci v redakci popisují tak, že je možno mluvit o jakémsi „duchu
redakce". Abychom konkrétně objasnili tento pojem: duch redakce vymezuje a možná bychom
mohli říci i definuje pojetí zpravodajské práce v dané relaci (to se odráží například na výběru
témat), poslání novinářské práce (odráží se např. v kvalitě příspěvků), ale tento duch redakce
vymezuje i pojetí světa, do nějž novinář své reportáže zasazuje. Je konkretizován v osobě
vedoucího vydání, šéfa zpravodajství, ovlivňován ředitelem televize, příp. jejím vlastníkem.
„Duch redakce" není fenoménem nepochopitelným, pokud se jedná o kolektivní práci, musí
existovat společná shoda na základních postulátech.
Je logické, že pokud novinář odmítá nebo není schopen vyjadřovat se ve stejném duchu
jako vyžaduje redakce, jsou jeho reportáže odmítány, upravovány a novinář odchází sám nebo
je propuštěn. Problém nastává, pokud se šéfredaktorem stane osoba, která nevytyčuje hodnoty
respektovatelné v kultivované společnosti a naopak (ať už z důvodů zištných nebo z důvodu
neprofesionality a nedostatku vzdělání a vkusu) se začne pohybovat za hranicí novinářské
etiky.
Zpravodajská relace v televizi Nova existovala od jejího počátku. Jen několik jejích
novinářů mělo zkušenost s prací v televizi. Demokracie se v České společnosti rodí ještě dnes.
Není těžké uvěřit tomu, že se šéfredaktorem na určitou dobu stal nekompetentní člověk..
Oba reportéři, Kašparová i Maňák, se shodují na tom, že šéfredaktor Jan Vávra jim
ukládal témata reportáží, jejichž vyznění předem zadal. Kateřina Kašparová tyto reportáže
nazývá státními zakázkami2', např. reportáž o tom, že je ČTI nehospodárná (st^88), Martin
Maňák tento typ zadání nazývá očerňovačky22, v jeho případě se jednalo o reportáž o Sazce.
Státní zakázky se nejprve přidělovaly spolehlivějším novinářům, později za trest. Tím se
v redakci vytvářela jednoznačně nepříznivá atmosféra a posilovala se autorita, až diktátorství
šéfa redakce. Zadání je v obou případech doplněno slovy, dokud to nenatočíš, nebudeš dělat na
ničem jiném. Při volbě ředitele České televize je taktně doporučeno, kdo má být pochválen a
kdo pomluven23. Neposlušní novináři jsou nahrazováni poslušnějšími.

21

22

Kašparová, K.: Pravda přichází z Novy. Formát, Praha, 1998, str. 88.

^ Maňák, M.: Moje vzpoura proti Nově aneb Jak j s e m se odmítl stát loutkou, Formát. Praha 1998, str. 13.
Kašparová, K.: Pravda přichází z Novy. Formát, Praha 1998, str. 215
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Předem dané vyznění reportáže svědčí o mnoha skutečnostech. Potvrzuje teorii o duchu
redakce, který ve veřejně nezviditelněné podobě otravuje vzduch nejen v redakci, ale hlavně i
ve společnosti.
Předem dané zkreslování události nemusí být dáno jenom snahou některému z aktérů
prospět nebo uškodit. Motivací zkreslení může být i ohled na diváka, nebo resp. na představu o
divákovi. Jestliže vychází redakce z předpokladu, že záměrem diváka je se pobavit, potom
chápeme, že reportáž o předvolebním boji je Vávrou instruována takto: reportérka to musí:
24a

„trochu přiživit, к tomu nějakého politologa,

který udělá pitomce ze všech a je to

.

Připomeňme si, že zpravodajství má informovat o událostech a nikoliv zaznamenávat příběhy
s předem danou pointou.
2.4. Novináři a moderátoři
2.4.1. Novináři
Novináři vstupují do komunikační situace s cílem informovat recipienta o událostech.
Jejich práce vychází ze žurnalistiky, je ale ovlivněna tím, že pracují v televizním masovém
sdělovacím prostředku, který má své cíle, že pracují ve státě, který jejich práci vymezuje
zákonem, že pracuje s objekty, o nichž informuje, že pracuje v redakci pod kontrolou
šéfredaktora, který výše zmíněná omezení a vymezení uvádí v praxi v souladu se svým
pohledem.
Odpovědět na otázku, kdo je reálným původcem jednotlivých textů, které během
televizní relace zazní, není pro recipienta vůbec jednoduché.
V reportáži je jméno autora textu většinou uváděno - buď přímo v samotném textu
autora (pro televizi Nova...), nebo v textu i v titulku, který je na obrazovce jako psaný text na
začátku zprávy (ČT 1). U reportáží z domácího prostředí se novinář většinou objevuje i
vobraze, často stojí na konci reportáže s mikrofonem v ruce na místě souvisejícím

s

událostí a oznamuje své jméno. Konstatování jako Sylvie Dymáková, televize Nova, která je
bez textové návaznosti na předchozí text, je v podstatě jakýmsi podpisem za reportáží. Někdy
se divák prostřednictvím obrazovky dozvídá jenom jméno a hlas, pokud je novinář mimo obraz
a text předčítá к ilustračním záběrům. Tak je tomu především u reportáží ze zahraničí, kdy
autor textu pracuje se záběry jiných stanic a jeho práce spočívá v kompilaci obrazu a textu.
Textem není určeno autorství headlines (úvodního přehledu zpráv), textu moderátora a

24
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reportáží, které čte moderátor a běží к němu obrazová dokumentace, když je moderátor mimo
obraz.
Je určení autorství reportáže důležité? Zcela jistě. Má význam pro recipienta, kterému je
prostřednictvím určení autorství vlastně sděleno, že informaci tímto způsobem vidí a prezentuje
jeden konkrétní člověk Gakkoliv už víme, že je ovlivněn mnoha vlivy). Ke zdůraznění tohoto
rozměru by přispělo řazení autorství reportáže na začátek samotného textu. Tím by se posílil i
význam novináře. Recipient by si v průběhu reportáže upevňoval poznatek, že toto je text
novináře, tedy dalšího člověka, který do problému vstoupil. Vnímání novináře jako
nestranného pozorovatele, který skromně odkrývá svou identitu v závěru reportáže, podporuje
dojem nestrannosti, která je nesamozřejmá, ne-li přímo nemožná.
Zprávy, u nichž není autor v textu zmíněn a které čte moderátor, připisujeme s největší
pravděpodobností moderátorovi. I zde má recipient možnost domyslet si, že se jedná o jeho
pohled na věc. Nejnestranněji, nejsamozřejměji, jako čistá objektivní fakta, působí texty, které
čte moderátor nebo novinář, kteří jsou mimo obraz, а к jejich mluvenému textu běží ilustrační
obraz. V tomto případě nemá recipient možnost autorství přiřadit ani osobě zmíněné v textu,
ani člověku, kterého vidí, že text říká. Taková zpráva nedává recipientovi možnost vnímat ji
jinak než jako pravdivý obtisk reality. Tím se dotýkáme jiných problémů: objektivity, rozdílu
mezi zprávou a komentářem, tedy tématu, o němž ještě pojednáme.

^

f
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Díky obrazu se divák televizního zpravodajství dozvídá i něco více o novinářově
osobnosti. Z jeho gest, temperamentu, naléhavosti, upravenosti, oblečení získává к základnímu
sdělení, které je obsaženo v textu, i obecné povědomí o autorovi. Jedná se o informace, které /
jsou za hranicí jazyka i samotné žurnalistiky. Tuto možnost recipient u klasických novinových
zpráv nemá, a to ani v případě, že je u článku autorova fotografie, neboť její výpovědní
hodnota je nesrovnatelně nižší než je tomu u televizního obrazu.
Obraz novináře a jeho celková charakteristika

se tak stává obecnou součástí

charakteristiky zpravodajské relace. Je zřejmé, že ovlivnění probíhá oběma směry, televizní
zpravodajství vytváří na novináře (samozřejmě kromě elementárních předpokladů pro práci
novináře) další požadavky: oblečení, upravenost, věk, aby dosáhlo určitého účinku na diváka a
vytvářelo tím obraz o sobě, na druhou stranu novináři svými osobnostmi tento obraz
televizního zpravodajství vytváří.
Novinář se díky své práci dostává do různých prostředí. Jeho oblečení výrazně
signalizuje jeho postoj к události а к prostředí, v němž se vyskytuje. Ve zprávách zjednání
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poslanecké sněmovny jsou moderátoři na všech našich televizích většinou oblečeni ve
^váteěftích^blecích. Události, ale i jejich výpovědi je tím dodáno na významu a ^átečnosf
Naopak kontextově

nevhodné

oblečení posiluje dojem nestrannosti

novináře.

V reportáži o umírání papeže se moderátorka České televize objevuje v kostele plném svátečně
oblečených lidí, sama má džínovou bundu. Vzhledem к tomu, že mluví tlumeným hlasem,
nepůsobí tento kontrast v oblečení jako neúcta к věřícím v kostele, podporuje se dojem
reportéra, který se jako nestranný a nezaujatý člověk ocitá na místě dění. Velkou roli hraje
tlumený hlas, protože pokřikování mezi modlícími by neznamenalo jenom vnější oddělení se
od ostatních (jako v případě oblečení), ale přímo jejich vyrušování a nevhodné zasahování do
děje, o němž má jenom informovat.
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Komerční televize (zejména televize Nova) mají tendence využívat všech svých
známých tváří к různým jiným programmrj[, zejména je zapojují do svého zábavního průmyslu.
Je zajímavé, že takto jsou do různých estrád (ale i charitativních akcí'jako je tomu v případě

//

ČTI) zapojováni moderátoři zpravodajských relací. Netýká se to však samotných novinářů.
Tím se u veřejnosti zcela jistě podporuje obraz profesionality a vážnosti novinářů. Pokud by
novinář vystupoval v roli baviče, veřejnost by měla problém chápat jím podávané informace
N í/ ^ ^
jako fakta. Stejně tak se novinářům a jejich soukromí nevěnují ani bulvární časopisy.
/kion
Moderátoři se v estrádách objevují často- znovu ve funkci moderátoru nebo jako
vystupující. Zjevně tím komerční televize naznačují dvojakost, o niž se ve zpravodajství
pokoušejí: informovat a pobavit. Moderátoři jsou ti s lidskou tváří, kteří se umí zasmát, jsou to
zabavní průvodci po světě novinek. Novináři jsou profesionálové, a proto jsou pred zabavmm
průmyslem chráněni. ( > * h ^tlüL

f \ \ í
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2.4.2. Moderátoři
Jak už bylo řečeno, autorství textu, který čtou moderátoři v úvodním přehledu zpráv
doprovázeném obrazem (tzv. headlines), není nikde v textu obsaženo. Autorství úvodní zprávy,
kterou čte moderátor a jež předchází obrazové reportáži, není rovněž nikomu připisováno.
Dochází zde к paradoxní situaci, kdy termín mluvčí odpovídá svému motivovanému významu,
ale jako termín užívaný pro označení autora výpovědi je zavádějící. Podle Ivy Dubášové je
praxe v ČT 1 taková, že novinář připojí ke své reportáži tzv. „studio" - text pro moderátora.
Ten si před vysíláním upravuje text tak, aby se mu dobře říkal. O této spolupráci se recipient
prostřednictvím textu nedovídá. l U / ť d ^ A J i f ^
й / ъ у А л Ъ , U i t
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Moderátor se stává průvodcem po zprávách. Řekli jsme, že komerční televize odhalují
jejich lidskou a zábavnou stránku prostřednictvím jiných svých produktů, ale ve studiu jsou
možnosti moderátora omezené. Obraz moderátora ve studiu je standardizovaný a neměnný.
Většinou čte zprávu z čtecího přístroje. Moderátor zachovává od textu odstup, nekomentuje, co
říká, nedělá významná gesta, která by vybočovala z hranic jeho standardizovaného chování.
Tento přístup к textu se stává zdrojem kritiky, neboť moderátor stejným způsobem .
uvádí zprávy tragické i odlehčené, což nepůsobí přirozeně. Platí, že papír snese všechno, a l e j ^ ť ^

> * 4

pokud vidíme člověka mluvit o tragédii, stále očekáváme jeho adekvátní reakci, což se ale
zřejmě neslučuje s představou o profesionálním moderátorovi.

Někteří moderátoři se

profesionálně snaží (zase v rámci určitých hranic) svůj projev vzhledem ke zprávě nepatrně > •
odstínit. Jedno je zřejmé. Moderátor není produktorem textu v pravém slova smyslu, stává se
pouze nosičem textu, podobným nosičem, jakým je v novinách tištěných papír. Jeho chování
můžeme jako relevantní vzhledem к analýze textu považovat jedině v případě, kdy poruší své
standardizované chování- rozpláče se, odejde, kašle, začne ráčkovat, koktá. V tom případě
recipient získává spolu s textem i informace jiného druhu. Například, že zpráva je závažná
(proto ho rozrušila), je velice aktuální (nestačil se připravit).
2.5. Stát a politická moc
Politika a média spolu úzce souvisí a jejich vzájemný vztah je definován zákonem.

I

tuto skutečnost je nutné mít při analýze produkční části televizního zpravodajství v patrnosti,
protože zákon definuje, za jakých podmínek je mediální instituci umožněno provozovat
vysílání.
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, (zákon č. 231/2001 Sb.)
schválila Poslanecká sněmovna dne 17. 5. 2001 s účinností od 1. 6. 2004. Tento zákon
ustanovuje Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada se ze zákona profiluje jako
apolitická, v zákoně je přímo vymezeno, že členové

Rady nesmějí

politických stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch2*

zastávat funkce

v

Jejich nestrannost je

zákonem garantována i tím, že členové Rady ani osoby jim

blízké nesmějí zastávat ani

neplacené funkce

které podnikají

v jakýchkoliv

orgánech

společností,

v

oblasti

hromadných sdělovacích prostředků, audiovize a reklamy26 Vazba na politickou strukturuje
dána tím, že členové Rady jsou jmenováni předsedou vlády na návrh Poslanecké sněmovny.

" § 7 , z á k o n e . 231/2001 Sb.
" § 6 0 , zákon č. 231/2001 Sb.
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Působnost Rady je zákonem vymezena, působí směrem к médiím, podílí se na
plánování telekomunikační politiky České republiky a s výsledky své

činnosti seznamuje
27

Poslaneckou sněmovnu. Jaké jsou nejdůležitější kompetence Rady směrem к médiím?
Rada:
.

je správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního
vysílání (dále jen: "vysílání") a převzatého vysílání

•

dohlíží na zachovávání a rozvoi plurality pro aramové nabídky a informací v oblasti
vysílání a převzatého vysílání

•

dbá na obsahovou nezávislost vysílání a převzatého vysílání

•

uděluje, mění a odnímá licence к provozování vysílání

•

monitoruje vysílání

•

upozorňuje provozovatele vvsílání a provozovatele převzatého vysílání na porušení
povinností stanovených zákonem č. 231/2001 Sb. nebo podmínek udělené licence a
stanoví mu lhůtu к nápravě

•

ukládá sankce
Zákon stanovuje povinnosti provozovatelů vysílání, jejich porušení sankcionuje.

Zaměříme se na ty povinnosti, které se vztahují к televiznímu zpravodajství a které musí
mediální instituce produkující zpravodajskou relaci dodržovat, neboť v případě porušení by
mohly vést к sankci.28
•

zajistit, aby vysílané pořady nepropagovalv válku nebo nelíčily krutá nebo jinak

nelidská jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo
schvalováním,
•

zajistit,

pohlaví,
•

aby

vysílané

pořady

nepodněcovaly

к

nenávisti z důvodů

rasy,

náboženství, národnosti nebo příslušnosti к určité skupině obyvatelstva,

zajistit, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení,

^ vybrala a podtrhla ZC, § 4, 5, zákon č. 231/2001 Sb.
" vybrala a podtrhla ZC, §32 , zákon č. 231/2001 Sb.
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•

nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychickýngbo

mravní vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné
násilí,
•

bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo

duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost,
•

nezařazovat v době od 06.00 hodin Ho 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by

mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých,

о
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Výhradně zpravodajské relace se dotýká §31.
•

Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání má právo vysílat programy
svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho
mezích.

•

Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro
svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od
informací zpravodajského charakteru.

•

Provozovatel vysílání je

povinen zajistit, abv ve zpravodajských a politicko-

publicistických pořadech bvlo dbáno zásad obiektivitv

a vyváženosti a zejména

nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická
strana nebo
veřejnosti,

a

hnutí,
to

s

popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin
přihlédnutím к jejich reálnému postavení v politickém a

společenském životě.
•

Provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby
ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na
jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení,
národnostní, etnický nebo sociální původ a příslušnost к menšině.

29

vybrala a podtrhla ZC, §31 , zákon č. 231/2001 Sb.
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Podle Denise McQuaila má televizní a rozhlasové vysílání menší politickou svobodu
než jiné prostředky masové komunikace, například tisk a knihy. Na druhou stranu tvrdí, že „
s postupným rozšiřováním
podnikáním,

televizního průmyslu

v němž chování

a s tím, jak

se televize stává běžným

umravňuje trh, a nikoliv veřejná politická

kontrola, se

formalizovaná politická kontrola postupně oslabuje. Zatím se nezdá, že by tento vývoj vedl
к většípolitizaci

televize"^.

V západní společnosti docházelo к postupnému vývoji, kdy se politická kontrola nad
médii zvolna uvolňovala. V českém prostředí došlo ke skoku, jak společenskému, tak ve vývoji
mediálního trhu ve státě Náhlé rozvolnění trhu mělo důsledky, které s pozorováním McQuaila
kontrastují.

^

U

^

^ t Á M U ,

Často kritizovanému problému prorůstání médií a politiky se ve své knize věnuje
Kateřina Kašparová... Někde vědomě, někde nevědomě. Sama reflektuje, že nestrannost
televizního zpravodajství jistě narušuje, pokud televize (Nova) pořádá nákladné večírky pro
poHtikv, což byla praxe v polovině 90. let podle Kašparové běžná. Stejně si uvědomuje i moc,
Ä

média mají, a respekt, který u politiků vzbuzují. „No umíte si představit ministra, který

posvětí udělení pokuty nejsilnějšímu sdělovacímu prostředku v zemi? Televizi, která ho může za
týden zlikvidovat?
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Toto konstatování není důkazem politizace médií, ale trendu, který byl a

možná je i v současné době častý: nedůvěra v respektování zákona, politická nechuť zákony
naplňovat.
Neschopnost oddělit politiku a média ale dokazuje sama Kašparová, když naprosto beze
studu, bez uvědomění si vlastní neprofesionality (naopak jako důkaz své někdejší naivní
loajality к nadřízenému) popisuje událost, která se stala v roce 1994. Byla ohrožena pozice šéfa
zpravodajství Jana Vávry a novináři se semkli na jeho obranu. J dospěli jsme к názoru, že si
musíme Vávru ubránit. Rozdělili jsme si úkoly. Kluci, kteří dříve působili v novinách, si vzali
na starosti kampaň v tisku, já a ještě jeden kolega jsme začali obcházet důležité stranické
sekretariáty, abychom tam získali politickou podporu pro našeho šéfaЛ "
Na jiném místě „objektivní" Kašparová bezděčně odhaluje svou politickou orientaci i
neprofesionální podtext svých reportáží: „ ...,přesně tuto úvahu (jsem) přednesla na březnové
poradě redakce zpravodajství s senerálním ředitelem. Už tehdy jsem vyslovila obavu, aby

McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál, 1999, str. 44.
Kašparová, K.: Pravda přichází z Novy. Formát, Praha, 1998, str. 277.
' Kašparová, K.: Pravda přichází z Novy. Formát, Praha, 1998, str. 71.
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У1
trend, jakým šlo zpravodajství, nevedl nakonec к prohře vravice.33"

if

i

Profesionální novinář je

také občan a nějakým způsobem nahlíží na svět. Je ale jeho povinností autocenzurou neustále
kontrolovat, zda se jeho postoje neodrážejí v reportážích. Zásadní (hanebností.je fakt, že tato
věta mohla veřejně zaznít na poradě zpravodajství s ředitelem média, což dokazuje, že tento
přístup nebyl ojedinělý. Potvrzuje se znovu fakt, že existují zájmy televize, které se
v nejhorších případech dotýkají politické struktury země. Pokud se jedná médiu o výrobu
kultivovaného, vyrovnaného a objektivního zpravodajství, neměla by taková úvaha na poradě
zaznít.
Bez komentáře nelze ponechat ani úryvek, v němž se potvrzuje, že člověk, který si
myslí, že je profesionální novinář, může být kvůli své neprofesionalitě nebezpečný. „Nebyla
jsem pro vítězství levice, naopak. Jen si myslím, že se dá strana podporovat ve vysílání chytřeji.
Určitě ne tak, že se o ní ani nešpitne špatné slůvko. Chci ovšem zdůraznit, že bytostně
nesouhlasím s tím, aby nejsledovanější (a deklarované jako nezávislé) zpravodajství v zemi
nadržovalo jedné straně! Jen chci naznačit, že to jde dělat mnohem méně nápadně a zároveň
s větším efektem."
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. Vedle faktu, že tento text nemá ani hlavu ani patu a argumentačně si

několikrát odporuje (a je tím velmi blízký projevům některým politiků, kteří se chtějí vyhnout
nepříjemnému tématu), odhaluje katastrofální stav žurnalistiky na komerční stanici TV Nova ^ .
na konci 90. let

^

g

^

p

^

W

^

V

*

Problém s politickými tlaky nemají pouze komerční televize. Jak už jsme naznačili
výše, Česká televize

může

být

politiky

manipulována

prostřednictvím

schvalování

koncesionářských poplatků. Václav Moravec potvrzuje, že taková představa mezi politiky
existuje. Vnímají ji (politici) jako parlamentní televizi. Jde to napříč strапш±^Му

vám,

schvalujeme televizní poplatky, tak vy nám

^

„
j f ó

Médiální instituce je pod dozorem státní správy neustále. Práce média je monitorována. sV?**
Státní správa zasahuje i do zpravodajství požadováním povinností, které vyplývají ze zákona.
Rada má к prosazení představy státu o vysílání sankční prostředky. Nejprve upozorňuje na
porušování povinností, pokud ani po upozornění nedojde к nápravě, ukládá sankce, může
případně zrušit licenci na vysílání. Pokuta, kterou Rada může uložit, dosáhne v případě
hrubého porušování povinností až 10 000 000 Kč36. Kontrola se děje zpětně, po odvysílání

33
34
3s

Kašparová, K.: Pravda přichází z Novy. Formát, Praha, 1998, str. 305.
Kašparová, K.: Pravda přichází z Novy. Formát, Praha, 1998, str. 305.
http://lidovky.centrum.cz/, Kalenská, R.: Václav Moravec: Novináři jsou aktivističtí pejsci.
§ 6 0 , zákon č. 231/2001 Sb.
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zpravodajské relace, není možné tedy mluvit o cenzuře nebo o aktivním zásahu státní správy do
médií, ale relace je tvořena s vědomím existence těchto požadavků.
Zákonem je ošetřeno, že dozor nad médii je apolitický. V situaci, kdy ve státě
neexistuje politická vůle к dodržování zákonů, jako to bylo v polovině 90.1et minulého století,
může dojít к prorůstání médií a politiky, což má závažné celospolečenské dopady. Problémem
je i vazba České televize na Parlament ČR, který schvaluje koncesionářské poplatky.
2.6. Objekty zpravodajství
Úkolem zpravodajské relace je přinášet informace o společnosti. Každá známi
sledovaných televizí má ve svých stanovách shrnuto, jaké by zpravodajství mělo být. S tím
úzce souvisí i vymezení témat, kterým se daná televizní relace věnuje. Zdálo by se, že témat je
ve světě nekonečné množství, ale zaměření na diváka a možnost zpracovat událost do televizní
reportáže zužuje výběr na několik zásadních. Jedná se o témata, která se od dob Karla Čapka a
jeho Lidových novin příliš nezměnila. Opakováním témat se opakují i objekty, které se ve
zpravodajství objevují. Jedná se o objekty pojímané obecně: jak objekty jako modely (soudci,
policisté, ekologové, lékaři, politici, odsouzení, přepadení...), tak i objekty zcela konkrétní.
V této kapitole se zaměříme na objekty, které aktivně vstupují do produkční fáze
komunikační události sledování televizního zpravodajství. Přírodní katastrofy, nehody, vraždy
se odehrávají bez ohledu na existenci médií. Existují ale události,,, které se odehrávají, aby
přilákaly pozornost médií, a existují objekty, které pracují v přímé návaznosti na média.
Vztah mezi médiem konkretizovaným zpravodajskou relací a objektem zpravodajství
závisí na druhu objektu a na jeho činnosti. Všechny organizace, které vykonávají nějakou
službu pro celou společnost, nebo chtějí vytvořit takové zdání, musí vstoupit do médií. Vstup
do médií je jejich strategickým cílem a vynakládají na něj své úsilí.
2.6.1. Ekologická a občanská sdružení
Pokud ekologické sdružení zjistí, že česká vajíčka obsahují toxiny, uspořádá
manifestaci. Na ní se o jejich zjištění dozví jen několik desítek kolemjdoucích. Manifestace je
organizována, aby zaujala média, protože reálný výsledek samotné manifestace je většinou
velice omezený. V dnešní době je možné posunout význam slova manifestace. Jedná se totiž
nikoliv o manifestaci názoru směrem к občanům, ale o manifestaci směrem к médiím, která
v ideálním případě umožní organizaci vyjevit své názory například ve zpravodajské relaci..
Cílem je vykonávat službu společnosti a z tohoto důvodu potřebují vytvořit mediální obraz, že
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vykonávají službu společnosti. V případě ekologických a občanských sdružení se to ne vždy
daří, neboť informace, které poskytují, nejsou mnohdy příjemné a mají recipienty alarmovat.
Reportáž Jedovatá vejce?37 informuje o ekologické tematice.
Organizace Arnika uspořádala happening, aby upozornila na výsledky testů slepičích
vajec. V českých vejcích bylo nalezeno největší množství jedů. Běžnou praxí je, že organizace
zašle krátkou tiskovou zprávu médiím, kde informuje o chystané akci a vysvětluje její smysl.
Zajímavým srovnáním bude, jak o akci referovala společnost Arnika na svých internetových
stránkách38 a jakým způsobem s touto informací pracovala televize Prima.
Jedná se o poměrně zásadní informaci pro českou společnost.. Jednak přichází těsně po
Velikonocích, kdy se konzumace vajíček zvyšuje a občan má právo být informován o tom, co jí
(dá se předpokládat, že načasování bylo ze strany Arniky záměrné). Navíc se jedná o obecně
závažné ekologické téma. Televize Nova ani Česká televize zprávu o výsledku testu neuvádějí.
I nepřítomnost zprávy je příznaková.
Lze předpokládat, že nezařazení tohoto tématu má u obou televizí rozdílnou motivaci.
Nezařazení zprávy v České televizi, tedy ve veřejnoprávním médiu, pro recipienta znamená, že
se snižuje závažnost a význam zprávy pro společnost. Nepřítomnost zprávy na Nově
signalizuje její problematičnost z hlediska zpracování. Dokážeme na jiném místě, že cílem
bulvárního zpracování není recipienta zneklidňovat, naopak utvrdit ho v jeho nehybnosti, což
v případě jedovatých vajíček není snadné, i když je to možné (jak se ukáže později)*
V konečném důsledku znamená nezařazení této zprávy totéž co v případě České televize, totiž
snížení významu informace.
Arnika ve své tiskové zprávě uvádí mnoho fakt a zásadních informací, text je zaplněn
odkazy na podrobnější informace. Základní témata zprávy společnosti Arnika jsou následující
a) Happening: Společnost Arnika uspořádala happening s cílem upozornit na
výsledky testu vajíček
b) Výsledek testu: Česká vejce z Liberce jsou nejvíce zamořena
c) Výzva к odpovědnosti politiků- Česká vláda musí hledět na dodržování
Stockholmské úmluvu. Petici Budoucnost bez jedů předali aktivisté Arniky
předsedovi Poslanecké sněmovny

^ Prima, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 28 - 30.
www.arnika.org
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Témata zprávy televize Prima
a) Výsledky testu
b) Postoj státní zprávy
Společnost Arnika v prvním odstavci svého textu zdůrazňuje svou iniciativu a své
jméno. Televizní zpráva název Arnika v mluveném textu neuvádí ani jednou, za původce
zprávy o výsledku testování označuje obecně ekology. Název Arnika se objevuje v tištěném
textu televizní zprávy pod jménem mluvčího společnosti. Nedá se jednoznačně říci, že
neuvedením jména společnosti je Arnika jako objekt poškozena. Část recipientů je
ekologickými společnostmi zneklidňována, část

iritována. Spojování jména společnosti

s neustálým upozorňováním na problémy, které nejsou řešeny a jsou předkládány к řesem
v masových prostředcích, může jméno společnosti naopak poškozovat. Medializace těchto
společností a ekologických problémů probíhá často na úrovni, kterou lze nazvat falešným
ekologismem.
O happeningu se text televizní zprávy také nezmiňuje. Divák je o něm přesto
informován, a to prostřednictvím obrazu. Vzhledem к tomu, že happening nebyl samotným
cílem akce, je nezařazení tohoto tématu do mluveného textu na místě. Potvrzuje se, ze
happeningy a manifestace jsou pouze pastvou pro oko, nejlépe pro oko kamery, v médiích je
třeba informovat o problémech, na které tyto manifestace upozorňují.
Televizní zpráva nechce zneklidnit masového diváka. Je řazena jako desátá v pořadí, na
tomto místě již celospolečensky závažnou informaci recipient neočekává. Přispívá к tomu i
užití bulvárních prvků a postupů a nezasazení problému do řádného kontextu.
Text moderátorky užívá expresivních výrazů (šokující informace, jsou zamořena),
vyskytuje se zde zdůrazněný superlativ (jednoznačně nejhůř), hyperbola (z desítek zemí jednalo se o 18 zemí). Jeho vyznění by bylo skutečně alarmující a celospolečensky závažné,
pokud by v textu nebyla tři slova. Pouhé dva dny po Velikonocích zveřejnili ekologové šokující
informace. Tuzemská vejce od malých chovatelů jsou zamořena toxickými látkami. Z desítek
testovaných zemí dopadlo Česko jednoznačně nejhůř. Informace o tom, že se jedná o vejce od
malých chovatelů, působí к celé zprávě kontrastně. Arnika ji ve své zprávě nepodává. Která
vejce jsou tedy zamořena? Recipient televizní zprávy je ujištěn, že se jedná pouze o vejce
drobných chovatelů, recipient zprávy společnosti Arnika je informován, že se jedná o vajíčka
z Liberce.
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Reportáž s alarmující informací nejprve opatrně zneklidňuje všechny recipienty. Jenže
Češi právě o svátcích snědli desítky vajec. Problém vztahuje na všechny Čechy (zneklidněni),
ale vajec se snědlo jistě řádově víc než desítky (opatrnost). Pokračuje s fyzickou konkrétností:
V těle si tak uložili hexachlorbenzen, dioxin, nebo polychromované bifenyly. V další větě uz
zužuje množství možných poškozených na obyvatele Liberecka. Nejhůř dopadly vzorky
z Liberecka. Znovu je zdůrazněna (textem mluvčího Arniky) závažnost situace. Jsou to vůbec
nejtoxičtější, nejnebezpečnější látky ее na světě pro zdraví člověka. Vyjádření obyvatel Liberce
v anketě je uklidňující, jedná se o dvě ženy, které vajíčka nejedí a jednu, která informaci
nevěří. Pokud by dostal prostor mluvčí touto zprávou vyděšený nebo rozčílený, dojem
z reportáže by se měnil.
Ve svém předposledním vstupu do textu novinář předesílá vyjádření státní správy. Toto
vyjádření textem státní správě připisuje, zdálo by se, že vše je korektní. Prostředky, které užil
ke shrnutí názoru druhé strany, jsou ale zavádějící: Nic není tak žhavé, jak to vypadá, kontruje
státní správa. Předchozí reportáž umně vzbuzovala v recipientovi jakýsi neklid, nejistotu, nyní
je za užití zlidovělého rčení, které má asociace na zcela lidové, nic se nejí tak horký, jako se to
vaří, uklidňován. Odkaz na lidové rčení je odkazem na rádoby lidovou moudrost, na lidové být
nad věcí, nenechat se vykolejit tím, co říkají odborníci.
Novinář vyjádření zástupce státní veterinární správy parafrázuje, ale jednu informaci
přidává. (Novinář) Nic není tak žhavé, jak to vypadá, kontruje státní správa. Některá vejce sice
mohou být zamořená, prý ale ne ta, která se dostanou do obchodů. (Zástupce státní správy):
Když někomu běhaj slepice po dvoře, kde se manipuluje se všemi možnými chemickými látkami,
tak pochopitelně, že se to do vajec může dostat. Tou informací navíc je zpráva, na kterou drtivá
většina recipientů čeká, zpráva, že vajíčka v obchodech jsou v pořádku.
Zužování, umenšování problému je dokonáno vyjádřením zástupce státní správy, který
je posledním, kdo se к tomuto tématu vyjadřuje. Problém je zúžen na dvorek, kde si nejapný
majitel rozlévá chemické látky a mezi tím mu běhají slepice.
Aby bylo dojmu ekologičnosti reportáže učiněno zadost je připomenut jiný ekologický
problém: nález rtuti v rybách u neratovické Spolany, která je jako mediální téma vyčpělá.

Zajímavé bude srovnání přístupu ke státním orgánům ve zprávě Arniky a v televizní
reportáži. Jak už bylo prokázáno, televizní zpráva Jedovatá vejce? využívá vyjádření státní
správy к alarmující bagatelizaci problému.
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V textu Arniky je naopak stát vyzýván к dodržování mezinárodní dohody o ochraně
prostředí před jedy. Výsledek testu vajec je státní správě předkládán, aby ochránila zdraví
svých občanů. Pohání stát к zodpovědnosti, která mu náleží. Tomuto celospolečenskému
kontextu se televizní reportáž vyhýbá. Nemedializuje, že ekologové donesli petici к předsedovi
Poslanecké sněmovny a žádají na základě jasných fakt řešení situace. Televizní reportáž za
pomoci vyjádření státního zaměstnance uchopuje výsledek testu a minimalizuje jeho vážnost a
důsledky. Státní správa se zodpovědnosti vyhýbá a médium ji v tom podporuje, staví ji na
stranu recipienta proti ekologickému sdružení.
Reportáž televize Prima je postavena na zužování problému. Už samotný název
reportáže Jedovatá vejce? naznačuje způsob uchopení problému. Vyjadřuje pochybnost.
V textu moderátorky zužování problému vyznívá jako kontrast, protože je zde spojen problém
jako celospolečenský fenomén i jeho závěrečné úzké vymezení. Jedovaté látky ve vejcích jsou
nebezpečné, problém se vás týká, pouze pokud jste z Liberecka a jedli jste vajíčka od malých
chovatelů, kteří na dvorku manipulují s chemickými látkami. Zbytek recipientů se může
uklidnit.
Zpráva Jedovatá vejce? TV Prima je zaměřena na vejce. Výstupem je, že rm Liberecku
jsou zamořená vejce od malých chovatelů, ve zbytku země jsou vejce v pořádku. Tímto
způsobem dochází к fenoménu, který můžeme nazvat falešný ekologismus. Médium se
ekologickým tématům vyhýbá, nebo je zpracovává tak, aby byl recipient uklidněn. Smyslem
testování vajíček nebylo uklidnit většinu obyvatel ČR, ale upozornit na jedy, které produkují
velké továrny, které zamořují prostředí a které se dostávají do potravního řetězce.

Ekologická a občanská sdružení, která z podstaty své činnosti potřebují média, nemají
jistotu., že zprávy o jejich činnosti budou zpracovány tak, aby se ilokuční akt jejich zpráv
shodoval

s ilokučním

aktem

televizní

zprávy.

Přesto

s médii

musí

spolupracovat.

V ekologických tématech dávají média přednost před skutečným informováním o ekologických
problémech vytváření dojmu, že se jim věnují (neboť se jedná o témata závažná). Nazvali jsme
tento fenomén falešný ekologismus a ještě se к němu vrátíme.
2.6.2. Politici
Politici získávají mandát voličů, aby řídili stát, aby sloužili občanům a celé společnosti.
Svůj mandát pravidelně obhajují ve volbách. Pokud bychom měli převést jejich práci do slov
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obchodu, obchodují s důvěrou voličů. Srovnejme si, z jakého důvodu potřebuje mediaci politik
a z jakého důvodu ji potřebuje občanské sdružení.
Politik (stejně jako občanská sdružení) pracuje pro společnost, i on potřebuje média
к tomu, aby se o jeho práci vědělo. Výsledkem mediace pro politika ale není jen pomoci
prosadit věci, na nichž pracuje a upozornit na ně (jako je tomu v případě Arniky a upozornění
na jedy ve vejcích), výsledkem je i vytvoření dobrého obrazu, aby byl jeho mandát obnoven.
Všichni potřebují dobrý mediální obraz pro dosahování svých cílů, ale pouze na politika čekají
volby, tedy prověření mimo jiné toho, jaký mediální obraz o něm vznikl.
Novinář, který chce к danému problému oslovit relevantního politika, bude dávat
přednost tomu politikovi, který je mediálně zdatný, který umí mluvit do kamery a který je
schopen své stanovisko sdělit jasně a srozumitelně. Takový politik bude mít mediálně dobrý
obraz a bude kontakt s médii vyhledávat. Novinářovým cílem je natočit zajímavou reportáž,
cílem politika je zviditelnit svůj postoj a svou osobu. Politikovým ziskem je popularita a z ní
plynoucí případné obhájení politického mandátu u voleb. Potud se jeví vztah mezi médiem a
politikem oboustranně výhodný a korektní.
Pro novináře pohodlná rutina v oslovování politiků, kteří mají zkušenosti s médii, je
z hlediska recipienta také přitažlivá. Personalizuje si stranu do předsedy, ministerstvo do
ministra, problém do politika, který o něm mluví. Personalizace ale vede к schematickému
vnímání politické scény.
Vláda je mediována prostřednictvím jednotlivých ministrů, jejich zodpovědností,
problémy na vládě se personalizují (Sobotka jim ty peníze nechce dát.). Politická strana je
mediována pouze prostřednictvím svých špiček, navíc často zastoupených v osobách ministru,
jinou podobou mediace je sjezd anonymních členů strany^zprostředkovaný do médií zase
prostřednictvím stranických špiček.

_

,
^

Parlament není v současné době personalizován. Předsedové parlamentu (není to pouze
Lubomír Zaorálek) se zatím prezentovali jako příslušníci strany, komentovali problémy
z hlediska stranické příslušnosti, nikoliv práci parlamentu jako celku. Mediální obraz
parlamentu je vytvořen místně, jako známý obraz zasedacího sálu, kde v čele sedí vláda a proti
ní parlament. Poslanci jsou mediováni jako masa, v níž je občas možné zahlédnout mediálně
známou tvář. Jejich práce je mediována jako poslouchání, častěji neposlouchání projevů,
případně nevhodné chování, pískání a syčení a procházení se na chodbě Většina poslanců
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přístup do médií nevyhledává, nebo ho nemá. Tento mediální obraz parlamentu se jistě podílí
na nedůvěře společnosti v parlament a nízké prestižijcterou poslanci požívají. ^
Cílem politiků je vytvářet o sobě dobrý mediální obraz. Ne každý jejich krok je
z hlediska dobrého obrazu vhodný к medializaci. V tomto okamžiku se vztah média a politiků
problematizuje. Odvysílání reportáže, která vrhá na mediálně známého a významného politika
stín, se může obrátit proti zájmům média. Politik může odmítat s touto televizí spolupracovat a
mediální instituce tak přichází o možnost nabídnout divákům zajímavý program. Několikrát se
mi stalo, že mi řekli: „ČT o mně řekla tohle, tak ČT budu bojkotovat. " 39

- v
2.6.3. Občané
Recipienti

7

'

CA-

*

zasahují do produkční

části

zejména nepřímo. Médium,

potažmo

zpravodajská relace, má svou představu o divákovi a jemu přizpůsobuje skladbu, výběr témat i
zpracování. Úkolem je zaujmout co nejvíce recipientů, což vyplývá z charakteru podnikání
média.
Recipienti bývají zpravodajskou relací vyzýváni, aby volali do redakce a upozorňovali,
co zajímavého se v jejich okolí odehrává. Umocňuje se tím dojem, že zpravodajství je skutecne
o lidech a pro lidi. Tato formulka je sice lákavá, ale populistická. Odkrývá stejný p r o b l é m , ^ Л < - ^
má historik při čtení středověkých kronik. Některý pisatel zaznamenal důkladně, kdy v jeho
kraji pršelo a kdy se přemnožily žáby, ale ucházejí mu podstatné události království a regionu,
které mají na jeho život vliv. Úkolem kvalitního zpravodajství je informovat o závažných
událostech a prostřednictvím toho člověka vzdělávat a kultivovat.
Občané se podílejí na produkční části velice pasivně v okamžiku, kdy jsou osloveni na
ulici do ankety к tématu. Zhlédnutí takové reportáže se pro ně jistě stává o to více zajímavé a
mnohdy se jedná o první setkání s problematikou mediace- pokud si uvědomí, že jejich
výpověď je zařazena do kontextu tak, že to vůbec neodpovídá jejich názoru.
Kdo je tedy produktorem textu televizních zpravodajství? Čí komunikační záměr je
komunikací televizního zpravodajství naplňován? Je to majitel televize? Šéfredaktor?
Moderátor? Novinář? Ten, kdo chce být objektem zpravodajství? Občan, pro nějž je
zpravodajství připravováno? Odpověď zní: na výsledném textu se podílejí všichni, každý
sjiným záměrem. Problém spočívá vtom, že v okamžiku sledování zprávy vnímá recipient
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http://lidovky.centrum.cz/, Kalenská, R.: Václav Moravec: Novináři jsou aktivističtí pejsci.
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obraz a text nekriticky, na kvalitní vyhodnocení nemá dostatek času, neboť ihned následuje
další zpráva. Neustále si uvědomovat všechny zúčastněné subjekty produkce a kriticky
reflektovat jejich komunikační záměry není možné.
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Kapitola III
Kód

Význam sdělení televizních relací je nesen dvěma základními kódy - přirozeným
jazykem (v mluvené i psané podobě) a obrazem doprovázeným zvukem. Výsledný význam
recipient vytváří synchronním dekódováním obou kódů. Ukáže se, že pro význam sdělení ma
významnou roli i způsob koexistence těchto dvou kódů. Sdělení získává určité významy již
tím, že je řazeno do hlavní zpravodajské relace.
3.1. Rámec
Většina významů, které zprávám dodává rámec, tedy zařazení do hlavní zpravodajské j
relace, je významně signalizována v záběrech studia před úvodní znělkou relace a v úvodní

^
£

znělce.
<
3.1.1. Důležitost
Recipient od zpravodajských relací očekává, že ho informují o nej důležitějších
událostech. Televizní relace důležitost zpráv potvrzují i tím, že je odstupňovávají:
nejzásadnější zprávy se objevují v headlines (stručném přehledu v úvodu zpráv).
V úvodní znělce zpravodajské relace je podpořena důležitost zpráv i celé relace
prostřednictvím hudby. Před zpravodajskými relacemi se na obrazovce objevuje časomíra, pod
níž běží záběr studia. Obraz je podkreslen jednoduchou rytmickou hudbou. V okamžiku, kdy
vteřinová ručička dojde na čas označující začátek zpráv, začíná znělka relace a hudba podpoří
tento moment výraznou změnou v rytmu a dynamice. Kontrast v hudebním doprovodu
umocňuje nejen důležitost relace, ale i očekávání recipienta.

3.1.2. Celosvětový záběr
Č i l a TV Prima zdůrazňují celosvětový záběr zpráv. V úvodní znělce Událostí na ČT
1

zeměk

° u l e v podstatě jediným objektem obrazu. V úvodní znělce TV Prima se objevuje

zemekoule v obraze se satelitem (má zdůraznit technické zázemí relace). Později se objevuje

41

mapa Evropy, z centra ČR vytrysknou na všechny strany linie. Tímto motivem zdůrazňuje TV
Prima národní prvek a zároveň klade do vztahu světové a národní.
TV Nova už svou znělkou poukazuje, že středem jejího zájmu jsou národní události.
V úvodní relaci se nikde zeměkoule neobjevuje. Kamera v rychlém sledu projíždí několik
lokací. První je moderní kavárna nebo možná studio, pokračuje průmyslové centrum, moderní
městská krajina, která připomíná žánr sci-fi, dva kopce, které se svlékají z ocelového pouzdra,
poté čtyři chladicí věže, znovu kopec, který se svléká z ocelového pouzdra, na špičce zůstává
stavba, kterou známe z Ještědu, a poslední lokací je jakási zátoka. Obraz je kontrastem prvků:
cizí (sci-fi město) a naše (^Temelín, Orlík, Ještěd), staré (průmyslová zóna) a budoucí (sci-fi),
přírodní a městské. V chaosu, který je tvořen rychlostí změn prostředí, se objevují známe
objekty, v neznámých krajinách se objevují známé, v nepřirozených stavbách (ocelové špičky)
nacházíme přirozené objekty (kopce). Znělka navozuje pocit, že zpravodajská relace předkládá
recipientovi složitosti světa v podobě, která mu bude blízká, jakkoliv si bude původní složitost
neustále uvědomovat. (Že to není pravda, se přesvědčujeme v této práci neustále.)
3.1.3. Korektnost a profesionalita
Všechny tři sledované televizní relace vytváří rámec, který signalizuje korektnost a
profesionalitu.
Korektnost a profesionalita

jsou signalizovány především svátečním oblečením,

držením těla a užíváním spisovného jazyka. Moderátoři všech tří stanic sedí za stolem, kde
mají к dispozici papíry. Stůl s papíry asociuje intelektuální práci. V úvodní znělce má recipient
možnost vidět moderátory přímo při přípravě na relaci, často si něco poznamenávají do papírů.
Někdy se mezi sebou baví, aby navodili příjemnou atmosféru.
Televize Prima zdůrazňuje ve své úvodní znělce profesionalitu, která je založena na
vyspělém a moderním technickém zázemí. Znělka je v podstatě malou reportáží o tom, jak
zpráva vzniká. Objevuje se zde v rychlém sledu: papír, videokazeta, list vyjíždějící z tiskárny,
Hdé s mobilními telefony, lidé hledící do monitorů, satelit u zeměkoule, velké a členité studio
s věží, tedy vývoj od syrové a prosté informace к profesionálně zpracované zprávě v relaci.
Úvodní znělka TV Nova podtrhuje stejně jako znělka TV Prima moderní technické
vybavení. Technika ale není přímo předmětem obrazu Gako ve znělce TV Prima), je dána
kvalitním, profesionálním a nápaditým zpracováním. Tempo je tak rychlé, že je na hranici
vnímatelnosti a to je zřejmě cílem. Znělka podtrhuje dynamiku světa a dynamiku práce
s informacemi.
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3.1.4. Zábavnost
Rámec Televizních zpráv na Nově nese ještě jeden výrazný význam, a to zábavnost.
Moderátoři se oblékají do pestrých barev, moderátorka Borhyová je atraktivní žena, jejiz
oblečení často nepostrádá hluboký dekolt, moderátor Koranteng je míšenec, moderátor Voříšek
na závěr relace často výrazně gestikuluje rukama. Moderátor Zuna je typ sympatického muže,
často poskytuje rozhovory do novin. Pohled na moderátory TV Nova je příjemný. Jejich úsměv
je narozdíl od moderátorů ČT 1 rozzářený - odhalují své zuby. Recipient má dojem, že se
moderátoři na relaci i na něj těší a že jsou v dobré pohodě. Zábavnost je dána i závěrečným
„uvolněným rozhovorem" mezi moderátory Televizních novin a moderátorem Sportovních
novin.
Zábavnost není dána jen úsměvy a atraktivním vzhledem moderátorů. Úvodní znělka
TV Prima i TV Nova signalizuje zábavnost - je pestrá, barevná, dynamická, odhaluje
technickou vyspělost. Úvodní znělka ČT 1 je velice prostá, zobrazuje jen zvolna se otáčející
zeměkouli a nápis| Události.
3. 2. Jazyk
Moderátoři i novináři se snaží užívat spisovného jazyka. Spisovný jazyk podporuje
dojem exkluzivity. Novinář povznáší recipienta na úroveň toho, s kým se komunikuje
spisovným jazykem, užitím spisovného jazyka tedy zvyšuje jeho prestiž. Vzhledem
к příjemnému chování moderátorů a vzhledem к tomu, že dodržují konvence slušného chování,
nepůsobí spisovný jazyk směrem к recipientovi neosobně, ale svátečně. Užití spisovného
jazyka navazuje dojem neosobního, profesionálního přístupu к tématům, o nichž je referováno. .
• /Н
/ t v Y lA/tf
^ J U
Reportáže sestávají z připravených textů, problémy tedy nastávají spíše u órtoepie, nezlí.
v morfologii. V České televizi například pracuje novinář, který ráčkuje. Novinářům na Nově se
podařilo vytvořit originální a
nezaměnitelný způsob užití jazyka a jazykových prostředků, který
je pro ně zcela signifikantní. Jedná se o užití spisovného jazyka, rychlého tempa řeči, naléhavé
intonace a časté kladení důrazů. Novinář zachovává odstup od textu a způsobem zpracovaní
evokuje dojem, že se jedná o zásadní informaci.

^
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Pokud se v reportáži objevuje anketa, lidé se často vyjadřují
češtiny nebo nářečí. Tento kontrast podtrhuje exkluzivní sváteční oficial'itu spisovné češtiny,
kterou novinář využívá к podpoření dojmu objektivity a profesionality. Kontrast mezi obecným
jazykem „lidí z ulice" a spisovným jazykem novináře zároveň podtrhuje rozdíl mezi
přirozeným a zprostředkovaným.

Ve zpravodajských relacích České televize i v televizi Nova se objevují reportáže ve
slovenštině. V tomto případě je text daleko náročnější na recepci, a to obzvlášť v případech,
kdy novinářka zvýší tempo řeči a text nekoresponduje zcela srozumitelně s obrazem. Novinaří
jiných jazyků reportáže nepřipravují.
Pokud se к problému v reportáži vyjadřuje řečník užívající cizí jazyk, je jeho text
přeložen a namluven mužským nebo ženským hlasem. Otázka překladu je zajímavá, protože se
stává, že se ria dvou kanálech objevuje záběr stejné osoby v identické situaci a jeho slova jsou
přeložena různě. V námi sledovaných reportážích se tak ale nestalo. U překladů posouvá Česka
televize stopu s překladem za text původního řečníka. Recipient si tímto způsobem ověřuje, ze
se jedná o překlad (případně i z jakého jazyka je překládáno).

Pokud není český překlad

posunut, pochopí recipient, že se jedná o překlad, neboť vyřčená slova neodpovídají pohybům
úst a účastník je v textu označen cizím jménem vlastním.

//„,7

^

V reportáži je Většinou užita faluvená podoba jazyka. V některých případech se
Wuvená^odoba jazyka opírá o text přepsaný na obrazovce, je tedy užito obou kódů najednou.
Jedná se zejména o dva důvody: (a) řeč mluvčího je nesrozumitelná (v případě telefonování,
nebo v případě reportáže z místa, kde je hluk a hlas zaniká), nebo (b) je text převzat z tištěné
podoby. V takovém případě je text čten novinářem a autor textu je označen psaným textem na
obraze.
Jak už bylo řečeno, význam konstruuje recipient na základě synchronního vnímání
obrazu a jazyka. Jak působí spisovný jazyk v kombinaci s konvencionalizovaným obrazem
moderátora/ů ve studiu jsme zmínili. Moderátoři i novináři však často místo významově
neutrálních slov a obratů užívají expresivní prostředky: Největší cenový šok zažila Praha.40 Na
Slovensku se perou o KOFOLlfx

a konvencionalizované básnické prostředky, jako hyperbolu:

Hrozí totiž, že slovenský trh černé limonády...doslova zaplaví'2, srovnání: ...místním ta zpráva
připomínala víc zlý sen než realitu43, metaforu: ...už ho zaječí úmysly opustily44, personifikaci:
•••Kulaté výročí slaví česká vlajka45, Česká vlajka má dnes osmdesáté páté narozeniny. Přesto,

40

Prima, 2 9 . 3 . 2 0 0 5 , viz Přílohy, strana 18.
Nova, 1.4.2005, viz Přílohy, strana 61.
42
Nova, 1.4.2005, viz Přílohy, strana 61.
43
Nova, 1.4. 2005, viz Přílohy, strana 52.
44
Nova, 30.3.2005, viz Přílohy, strana 42.
45
Nova, 30.3.2005, viz Přílohy, strana 45.
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že není zase tak stará46, nebo otázky: Chcete, abychom podpořili vládu? Vtom případě máme
své požadavky47...
Tyto prostředky se na konstrukci významu podílejí dvojím způsobem. Jednak je
recipient vnímá jako vstřícné gesto, jako pokus o oživení textu, jednak přiřazují výpovědi dalsi
význam. Přiřazují к informaci i návod, jak ji vyhodnocovat (samozřejmě v součinnosti
s kontextem). Kulaté výročí slaví ...česká vlajka. Výpověď má atributy váženosti a veselí,
vlajka v roli agentu, hravá personifikace, atributem veselí je i samo sloveso slaví. Už ho zaječí
úmysly opustily (nadhled, ironie, humor), hrozí totiž, že slovenský trh černé limonády...doslova
zaplaví (hrozba, vážnost), místním ta zpráva připomínala spíš zlý sen než realitu

(hrůza,

rozhořčení, identifikace s místními a zároveň odstup od nich), f t t U 1
3.3. Obraz a zvuk

'

;

Obrazem se zpravodajská relace liší od podobného, tedy zpravodajského formátu
v rádiu i v novinách. Televize je díky obrazu pro recipienta lákavá a přitažlivá. Zrak je pro
člověka velice podstatný smysl, oči jsou jedním z orgánů, díky nimž člověk poznává. Na první
pohled by se zdálo, že poznáváme Gen) to, co vidíme, a Gen) to, co vidíme, existuje. Některé
obrazové vjemy vnímáme jako znaky. Nikoliv jako znaky arbitrární, (tedy symboly), ale jako
indexy se reálně vztahují ke skutečnosti. Příkladem jsou známé stopy v písku, které odkazují
к tomu, že tu někdo šel. Pokud vidíme kouř,

p ř e d p o k l á d á m e

v blízkosti existenci ohně.Pokud

se někde seběhne více lidí, víme, že se tam něco děje. Uplakaná tvář je znakem smutku atd.
Ve vnímání člověka, jeho gest, pohybů, mimiky existuje celá řada indexů. Jsou natolik
konvencionalizované, že je člověk dokonce může používat, aby mátl své okolí. Můžeme se
usmívat, když nám do smíchu není, můžeme těkat očima, když nejsme nejistí. Užívání těchto
znaků osvojovaných v socializaci se dokonce vyučuje.
Nelze tedy tvrdit, že poznávání skrze vidění a slyšení je bezproblémové. Pokud člověk
kriticky nepřistupuje к tomu, co skutečně viděl, může se mýlit.
Autoři reportáží využívají znakové povahy obrazu, aby vytvořili význam. Užívají obraz
jako nástroj, mohou s ním pracovat prostřednictvím výběru záběrů, jejich barevnosti, způsobu
natočení, ale i prostřednictvím střihů, zoomování, rozostřování.

46

Prima, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 30.
'

30

- 3 . 2005, viz Přílohy, strana 24.
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3.3.1. Práce kamery
Statický záběr se stabilizátorem j e užíván velice často při rozhovorech. Pohyb kamery
by odváděl pozornost od informací, které osoba sděluje. Statický záběr působí velice přirozene,
podobný

obraz

vidí

recipient

v rozhovoru

i v

realitě.

(Zprostředkovanou

situace

je

signalizována tím, že v záběru se často objevuje mikrofon.)
Dynamický záběr j e užíván v případě, že m á obraz zachytit širší okolí. Kamera stojí na
jednom místě a pohled kamery se otáčí na stranu (připomíná rozhlížení se). V zaberu se často
objevuje nový konstituent významu. V reportáži o krizi vlády 4 8 se objevuje v obraze Gross u
mikrofonu v okamžiku, kdy j s o u textem zmiňovány postoje Grebeníčka. Pohled kamery
přejíždí doleva, v záběru se objevuje Kraus a vedle něj Grebeníček. N a n ě m obraz končí. Obraz
dal Grosse a Grebeníčka do souvislosti. Dynamický pohled s p e v n ý m v ý c h o z í m b o d e m bývá
využit, pokud se v textu mluví o místě (kamera přejede celou paseku) 4 9 nebo o demonstraci

,

neboť všechny demonstrující oko kamery v j e d n o m statickém pohledu nezabere. Je to dano
technickými parametry. Tento druh záběru připomíná pohled člověka, který se rozhlíží, aby si
dal pozorované věci do širších souvislostí.
V reportážích j e užíván i dynamický pohled s pohybujícím se středem. Jedná se o
postup, který je vlastní spíše reportáži než zprávě. Pohyb středu totiž navozuje ve srovnání se
záběry s pevným středem skutečnou dynamiku děje, o n ě m ž reportáž referuje, a jeho
aktuálnost. Exkluzivními záběry tohoto druhu j s o u snímky z letecké perspektivy (například
z helikoptéry). Jiným případem dynamického

z á b ě r u

s pohybujícím se středem j e reportáž o

Mimořádné radě Československé církve husitské. Kamera sleduje biskupku, která utíká před
kamerou a reportérem. Obraz se třese. Neuhlazenost záběrů podtrhuje vedle již zmiňované
dynamiky a aktuálnosti i jejich autentičnost.
Atraktivním způsobem práce s obrazem j e zoomování, tedy přibližování obrazu na
detail, nebo naopak zpětný zoom, tedy rozšiřování záběru. Zoomování lze rozložit podobně
jako větu na téma (výchozí pohled) a réma (výsledný záběr). Zoomování na detail se objevuje
často u záběrů map. N e j p r v e je v obraze m a p a širšího okolí, z o o m nás přibližuje na místo,
kterého se reportáž týká 5 1 . Stává se že výchozímu záběru nějak rozumíme (vysoká budova
s vlajkami), ale až zoom zasadí obraz do kontextu jasně (zoom na nápis Kofola na budově)"
48

С П , 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 32.
Nova, 31.3.2005. viz Přílohy, strana 54.
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Nova, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 27.
52 ^ , n m a ' 2 9 3 - 2005, viz Přílohy, strana 19.
ova
> '-4- 2005, viz Přílohy, strana 62.
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Zpětný zoom zaznamenává proees rozšiřováni kontextu výchozího detailu. Ve
výsledném záběru se objevuje relevantní konstituent významu. V záběru jsou například dva
muži v lese, stojící čelem к sobě53. Zpětný zoom rozšíří pohled na jejich okolí, v záběru se
objeví čerstvý pařez (reportáž o krádeži dubů).
Jiným efektem je rozostřování, které se přibližuje charakteristice činnosti oka. Záběr je
statický, obraz je zaostřen na květinu v popředí54. Pozadí je rozostřeno. Obraz začne pomalu
měnit zaostření: objevuje se zaostřený obraz na českou vlajku v pozadí a v popředí rozostřená
květina. Tento způsob je práce kamery je méně častý.
3.3.2. Zpracování záběrů, efekty
Časté střihy v reportáži zvyšují napětí, naléhavost, podporují dynamiku reportáže i
informace, o níž vypovídají. Pravidelné řazení střihů působí neúprosně a naléhavě. Kontrastní
střihy mohou posouvat děj.
Obraz bývá digitálně upravován. Často používaným způsobem je rozostřování obličejů
lidí, u nichž je třeba skrývat jejich identitu. Tento případ se týká se zejména členů tajných
bezpečnostních složek nebo nezletilých pachatelů trestné činnosti55. Rozostření obrazuje pro
recipienta ozvláštněním, které je spojuje s mimořádností situace.
Do záběrů natočených kamerou je možné digitálně vložit další prvky, které mají zaměřit
pozornost diváka na detail a tím detail podtrhnout. V reportáži o české vlajce"6 je konstatovan
fakt, že česká vlajka byla na sjezdu ČSSD pověšena obráceně. Recipient sleduje obraz na
základě konvencionalizovaných pravidel. Nejpodstatněji konstituent významu (vlajka) je
umístěn ve středu obrazu. Látka vlajky ale visí kolem tyče. Záběr je natolik krátký, že si
recipient nemůže uvědomit, jak by vypadala rozvinutá a zda je pověšena skutečně špatně.
Kolem svěšené vlajky se objevuje grafické zatržení, které má pravdivost slov potvrdit.
Digitálně je obraz upraven i v okamžiku, kdy předává moderátor slovo novináři
v přímém vstupu. V zásadě lze říci, že obraz se rozdělí na dvě okna, v jednom okně je obraz
studia a ve druhém obraz novináře. Během toho rozdělení nejsou na recipienta kladeny velké
nároky z hlediska percepce obrazů v oknech, v obrazech standardní obraz moderátora a
v druhém okně je novinář, jehož uvidí recipient za chvíli přes celou obrazovku, foto řešení je
zábavné a exkluzivní, neboť recipient vnímá najednou obraz ze dvou různých míst.
viz Přílohy,
п и о н у , strana
sirana 54
эч
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Prima, 30.3., 2005, viz Přílohy, strana 43.
Nova, 31.3. 2005, viz Přílohy, strana 52.
Nova, 30.3.2005, viz Přílohy, strana 44.
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Televize Prima v poslední úpravě obraz studia hlavní zpravodajské relace výrazně
digitalizovala. Funguje jako tzv. virtuální studio. Moderátorka se v jedné reportáži obrací
směrem к digitálně vytvořenému sloupu57, ten se otáčí a na druhé straně sloupu se objevuje
relativně veliká obrazovka se záběrem novinářky připravené na přímý vstup. Jindy se
moderátorka zvedá a přechází na druhou stranu, kde je digitálně vytvořená nástěnná mapa
CR 5x . Tyto postupy pomáhají ozvláštnit zpravodajskou relaci, aniž by ji vulgarizovaly nebo
bulvarizovaly.
3.3.3. Vztah mezi obrazem a textem
Martin Lokšík 59 uvádí tři důsledky porušení vazby mezi textem a komentářem
a. Obraz se s komentářem rozchází, čímž vzniká rozporné sdělení - komentář říká ně
Jiného, než vidíme na snímcích, a tím dochází к jejich vzájemnému vyrušení (anulace)
b. Komentář dominuje, je prosycený informacemi a obraz je pouhou jeho kulisou a
ilustrací (tzv. obrázkový rozhlas, v televizním žargonu tapetování) nebo naopak, nic neříkající
komentář na silné emotivní záběry, což vede ke vztahu odcizení (alienace).
c. Obraz a komentář vypovídají totéž (komentář popisuje obraz), jsou redundant '
kladené na sebe (superpozice).
Martin Lokšík používá slovo komentář nikoliv ve významu přiřazování subjektivníh
názoru novináře, ale jako slovní doprovoďOznačení

textu jako slovního doprovodu '

Problematické. Znamenalo by totiž, že informace a význam jsou primárně zakódovány v obraze
a

text se к němu sekundárně připojuje. V tomto okamžiku je třeba položit si první otázku 1

text skutečně doprovodem obrazu? Není to naopak? Není obraz doprovodem textu?
Domníváme se, že informace a významy jsou zaneseny v obou kódech v každén
způsobem, jaký odpovídá povaze kódu, a nelze rozlišit, který je primární a který sekundární
Pojem komentář ve významu, který užívá Martina Lokšík, stejně tak i pojem text
užívaný v této práci, však uměle odděluje text a obraz od sebe. Skutečnost je takoví že
výsledný význam se konstituuje během synchronního dekódování obou složek a vyhodnocení
Jejich vztahu. Pro analýzu zpráv je ale oddělení těchto složek nezbytné.

Prima, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 23.
Prima
, 29.3. 2005, viz Přílohy, strana 18.
59
60 Osvaldová, В.:Zpravodajství v médiích. Karolinum, Praha 2001, str. 77.
' Osvaldová, B.Zpravodajství v médiích. Karolinum, Praha 2001, str. 77.
58
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3.3.3.1. Text jako komentář obrazu
V některých případech se text stává komentářem obrazu. Jedná se o případ, který
nazývá Martin Lokšík superpozicí. Dokážeme si, že text nemůže pouze komentovat obraz, aniž
by nedodal sdělení nový význam. Nemůžeme hovořit o redundantnosti, neboť se v podstatě
jedná o intersémiotický překlad z jednoho kódu do jiného, který nikdy nemůže být
bezpříznakový. Výsledným komunikátem není ani text jako komentář, ani obrazová reportáž,
ale komentovaný obraz, což je samo o sobě recipientem vnímáno příznakově.
Text podává návod, jak obrazu rozumět. Je tomu například v případě reportáže Žáby

na
„
se
samcem na zádech skáče směrem к vodě. Na obraze je velká žáby s malou žábou na zádech,
cestách61. Na záběrech z pražského přírodního parku Šárka můžete vidět, jak samička

skáčí ze stupínku do trávy. Teprve v dalším záběru se objevuje skok

těchto

dvou žab do vody.

Text komentuje záběr, a to tak, že konstatuje, co je vidět, dodává informaci obrazem
nesdělenou (záběry ze Šárky) a vysvětluje (malá žába na zádech je samec), těm, kdo neznají
chování žab. Samotný fakt, že text komentuje obraz, povyšuje význam obrazu.
Komentářem к obrazuje i text v reportáži televize Nova Závod vraků s přívěsy62. Tento
Pán neničí svůj přívěs, pouze ho zdokonaluje pro náročný závod. V obraze je muž v interiéru
čehosi, tluče do nějakého velkého objektu, ten se rozpadá. Komentář dodává navíc i n f o r m ^

0

tom, že objektem je přívěs. Popsáním děje jako přípravy na závod posouvá vvznam . H ^ f
Recipient vnímá zásadní rozpor mezi obrazem a textem jako signál, že novinářka reportáž
Pojímá s nadsázkou. Novinářka dokonce hodnotí, děj reportáže zaznamenaný obrazem: Ano
správně, když už konec, tak i soupeřův. (Na obraze se přívěs jednoho pokládá na stranu a
s

sebou strhává i přívěs soupeře.) I tento komentář je návodem, jak obraz vnímat, text se snaží

Přiblížit sportovní reportáži. Upozorňuje na momenty, které by recipientovi

mohli

v

nepřehledných situacích na obraze uniknout. Upoutává jeho pozornost na_dgtajl. Celá

re

portáž je textem řazena chronologicky - příprava, klidný začátek závodu, kolize, neurčení

y

ítěze. Obraz přitom nemusel být natočen v pořadí, v jakém je do reportáže sestříhán, rozhodčí

zahalený v prachu, který se objevuje na konci reportáže, mohl být natočen na začátku soutěže,
Překocení růžového přívěsu mohlo předcházet přetočení dvou předchozích přívěsů. Komentář
к textu tedy vedle jiných významů dodává navíc informaci o čase.

62 j ^ m a , 29.3. 2005, viz Přílohy, strana 20.
Va
> 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 47.
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Poněkud odlišný případ odkazování textu na obraz se objevuje v reportáži o výročí
vlajky63. Stačilo málo a vlát и nás mohla vlajka takováto. Anebo třeba tahle. Naši krajané
v Americe dokonce navrhovali tuhle podobu. V tomto případě text nekomentuje obraz, ale
odkazuje к předmětu na obraze. Objekt se dostává do obrazu reportáže proto, že je atraktivní a
je snazší jej zobrazit než popisovat. Předchozí dva zmíněné komentáře s obrazem koexistují,
jdou vedle sebe, dochází к intersémiotickému překladu (který je v druhém případě záměrně
Posunut do roviny sportovní reportáže). V případě odkazování textu na obraz se jedná o nutnou
koexistenci obrazu a textu, kterou bychom mohli nazvat protnutí textu a obrazu.
3.3.3.2. Problematický vztah textu a obrazu
V námi zkoumaném materiálu se objevily tfi skupiny problematického vztahu mezi
textem a obrazem.

fc

^ J ^ J ^

ц ' ( z / l x L u Ж

^

V reportáži Kroměříž se rozloučila s Manďákovými 64 se v textu objevuje informace:
Stovky lidí se v Kroměříži rozloučily s Vladimírem a Marií Manďákovými. Jedná se o první
informaci textu moderátora. Reportáž se к tomuto významnému faktu textem už nevrací. Ale
na záběru ze hřbitova se objevuje jenom malá skupinka vesnických muzikantů. V tomto
Případě jde význam рЬгятп a textu -™1я zřetelně proti sobě. (Jakkoliv je zřejmé, že velké
Množství truchlících lidé mohlo na hřbitově být, a ocitnout se mimo záběr kamery.) Nedochází
ke vzájemné anulaci obrazu a textu (Lokšík)65, tím spíše ne к anulaci významů. Oba významy
jsou recipientem zaznamenány. Novinář neprofesionálním zpracováním tématu přivádí
re

cipienta do rozpaků, protože něco jiného slyší a něco jiného vidí. Reportáž vyvolává

Podezíravost a rozpačitost.
Ve stejné reportáži

d o c h á z í

ještě к jiné problematické situaci. V mnoha případech se

°braz věnuje jen jedné části výpovědi (k tomu se ještě vrátíme). Manďákovi byli štědrými
Mecenáši kultury ve zlínském regionu66. Vedle tohoto textu se na obrazovce objevuje záběr
n
v
s

áměstí. Obraz se tedy zaměřil na zvýznamnění místa. Tato věta má ale daleko zásadnější

ýznam, který se neskrývá v příslovečném určení místa, ale v predikátu. Recipient očekává, že

e obraz vyjádří к této složce. N e y h o d n ě ^ o l ^ á

část vý

P o v ě d i - k e které se obraz vztahuje, má

Podobný důsledek jako protichůdnost obrazu a textu. Tedy podezíravost a rozpačitost.

*
65

14!

viz РтоН
0

n ' xlr ^»

У' s t r a n a 42 'l°hy,
•

v i z Přl

s t r a n a 57

66 P s v a J ď q | á , В.: Zpravodajství v médiích. Karolinum, Praha 2001, str. 77.
T |
1И.^005, viz Přílohy, strana 58.
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Мб/9,
'

Existují případy, kdy je možnost identifikace obrazu nejednoznačná, a přesto obraz text
Podporuje. Recipient nemusí vždy rozumět zobrazovanému zcela, stačí, pokud zobrazovaný
objekt vnímá jako znak. Humanitární organizace viní bývalého velitele (obraz internetových
stránek), amerických sil v Iráku z přímé odpovědnosti za mučení Iráčanů a chtějí ho hnát před
soucf1 (listina s anglickým textem, kde jsou některé údaje přeškrtané). Recipient není schopen
Přesně určit, o jakou listinu v záběru se jedná. Není to podstatné. Listina je znakem úřadu,
výpověď tedy získává na závažnosti a je zřejmé, že se do řešení kauzy byly zapojeny úřady.
Martin Lokšík vychází z předpokladu, že existuje ideální vztah mezi obrazem a textem.
Skutečnost je taková, že jakýkoliv vztah mezi obrazem a textem v televizní zprávě má
výpovědní hodnotu. Dokonce, i když poběží text к jinému obrazu, je schopen recipient
Pochopit, že mají ve studiu problémy s technikou. Není možné mluvit o redundanci, protože
z pragmatického hlediska i redundance má svůj význam. (Jakkoliv se se skutečnou redundancí
setkáme asi velice zřídka).
Je na novinářích, aby si osvojili, jak tyto dva kódy spolupracují, neboť tak se jim bude
dařit vkládat do zpráv významy, které chtějí. Jinak jsou až příliš odkázáni na to, jaký význam
spojení textu a obrazu vytvoří.

3.3.3.3. Spolupráce textu a obrazu
Bylo řečeno, že recipient konstituuje význam na základě vyhodnocování obou kódů a
z

Jejich vzájemné koexistence. Vzájemná koexistence textu a obrazu není náhodná. Mohlo by

se

zdát, že základní osnovu reportáže vytváří text. Novinář se ale už v přípravné fázi musí

Uměřit na výběr zprávy, kterou bude možné zpracovat i obrazově. Pokusíme se nyní popsat
základní způsoby jejich vzájemné koexistence i s důsledky, které z toho plynou.
3.3.3.3.1. Výstavba reportáže
Střídání obrazu a textu se podílí na výstavbě reportáže. Nové téma do výpovědi může
Přinést jak obraz, který navazuje na text, tak text, který navazuje na obraz. Střídání neprobíhá
ta

k, že by jeden z kódů zmlkl a předal slovo druhému. Oba kódy většinou neustále paralelně

Podávají významy. Ke střídání, které má význam pro výstavbu reportáže, tedy dochází
synchronně. Nejčastěji je výstavba reportáže tvořena takto:

ČTI, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 36.
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Tématem obrazu je informace z textu, který právě zazněl. Narozeninová oslava se
změnila v tragédii. (Malé děti sedí na zemi v pokoji, mají knihy v ruce, pestré barvy, hluk). Děti
hrály košíkovou. (Dort s nápisem)6*. V první větě se mluví o narozeninách, na což reaguje
druhý obraz, i když ve druhé větě se už mluví o basketbale. Lze říci, že obraz je o krok za
textem.
Tématem obrazu je informace, která v textu teprve zazní. Zeď garáže, kde byl
basketbalový míč se ale (auto v garáži, která je rozpadlá, dva sloupky a sutiny) utrhl.69 Text
mluví o garáži s basketbalovým míčem a na obraze už je vidět, že se garáž utrhla. V tomto
Případě je obraz krok před textem.
Zvláštním druhem je častý případ, kdy obraz zobrazuje důsledek, výsledek, zakončení
tématu, o kterém hovoří text. Starosta spěchal z Liberce domů. Cestou ovšem najel do
Protisměru (Tma, policejní auto s výstražným světlem, kamera odjíždí, záběr havarovaného
vozu70) o
Příkladem střídání tématu a rématu mezi textem a obrazem je reportáž Jedovatá
^ejcfij 1 V textu reportáže se objevuje informace, že ekologové mají informace o testování
českých vajec. Lidé vajíčka o svátcích hodně konzumovali. V těle si tak uložili hlavně
hexachlorbenzen, dioxin nebo polychromované bifenyly12. Na obraze se objevuje graf, jehož
název zní: množství hexachlorbenzenu ve vejcích. Postupně se ukazují sloupky různých barev
u

jednotlivých zemí, nad sloupcem je vždy číslo. První sloupce nabíhají velmi rychle, před

Posledním se vše zpomaluje. Vyjíždí červený sloupec s označením ČR, Liberec.
Na výstavbě reportáže se podílí obraz a text, a to tak, že se při recepci střídají. Réma
te

*tu - uložili hlavně hexachlorbenzen, dioxin nebo polychromované bifenyly, se stává tématem

obrazu - množství hexachlorbenzenu ve vejcích v jednotlivých zemích. Na obraz opět navazuje
te

xt, a to tak, že obraz komentuje (Nejhůře dopadly vzorky z Liberce).
Reportáži Zkrat starosty Bedřichova73 informuje o starostovi, který utekl z místa

nehody. Policie ho zadržela. Když se jí to podařilo, bylo jasně, proč měl tak naspěch. V obraze
se

objevuje tlustý muž na zadním sedadle v autě, záběr je veden okénkem, následuje detailnější

záběr, muž se snaží poposednout, zkoumá kameru, snaží se odklonit pohled, jeho pohyby jsou

69 V T 1,29.3. 2005, viz Přílohy, strana 22.
70
29.3. 2005, viz Přílohy, strana 22.
71 ^ ° v a , 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 41.
72 p r i n ia, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 28.
73 J ^ m a , 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 29.
0v
a , 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 41.
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nemotorné.

Text pokračuje: (Vlasta Suchánková, mluvčí policie ČR) - Naměřili policisté

v jeho dechu 1,39 promile alkoholu. I v tomto případě se oba kódy střídáním podílejí na
výstavbě reportáže. Když se jí to podařilo, bylo jasně, proč měl tak naspěch (text) - měl
Příznaky opilosti (obraz) - Naměřili

policisté v jeho dechu 1,39 promile alkoholu (text).

Podobným způsobem je organizována výstavba reportáže Další tisíce mrtvých74. Bylo
zachyceno zemětřesení Centrem pro varování předJtsunami: ...které o něm informovalo
Thajsko, Indii i Srí Lanku. Na obraze jsou opálení, spoře oblečení lidé, jdou po blátivé silnici
nesou rance. Tyto státy okamžitě připravovaly obyvatelstvo na evakuaci. Na obraze stan a pod
ním zválená tráva a hadry. Výstavba je tedy následující: Centrum informovalo státy (text) - lidé
opustili domovy (obraz) - byla zahájena evakuace (text) - lidé jsou zachycováni v provizorních
stanovištích (obraz).
Výstavba reportáže úzce souvisí s kontextem. Například obraz lidí jdoucích po silnici
s ranci může evokovat různé významy. Právě zasazení do kontextu a do osnovy reportáže
ozřejmuje, jak obraz vnímat.

3.3.3.3.2. Obraz vypovídá o jednom prvku výpovědi textu
Obraz se velice často věnuje pouze jednomu prvku, který zmiňuje text. V tom případě
lze
Sv
le

říci, že text přináší určitou informaci navíc, kterou obraz záměrně nebo nutně (z podstaty

ých možností) opomíjí. Zároveň ale platí, že obraz přináší navíc informaci, které se nevěnuje

*t. V reportáži Boj o jméno 75 se objevuje text: Tato malá slovenská firma začala vyrábět svůj

vl

°stní nápoj. Obdobná chuť, obdobný název - Roza slovenská kofola. Spor skončil и soudu a
slovenské firmě zakázal používání názvu Kofola a nařídil pokutu milión korun. Firma ale

s

<ále tvrdl Název kofola zlidověl a je to něco jako limonáda. К tomuto textu se objevuje obraz:

п

Ш nevzhledné budovy и pole, čtyři staré, modré nákladní vozy na dvoře, kamera najíždí blíž,

zel

*ná vrata, kus nákladního vozu, nízká budova, linka s lahvemi černé tekutiny. Z pozorování

y

ztahu mezi tímto textem a obrazem vyplývá:
•

obraz se věnuje pouze jednomu prvku textu (malá slovenská firma)

.

text přináší oproti obrazu informace navíc (soud, pokuta...)

74

75 Pr "Tia 29.3. 2005, viz Přílohy, strana 19.
Va

> 1.4. 2005, viz Přílohy, strana 61.
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•

obraz přináší oproti textu informace navíc (firma je technologicky zastaralá,
možná tedy chudá...)

Tato tři tvrzení budeme zkoumat odděleně.
Pro bezpříznakovou koexistenci textu a obrazuje nutné, aby byla ke společnému tématu
textu a obrazu vybrána podstatná informace. Reportáž Modlení za papeže 76 má své hypertéma
hned v názvu. Mnohé polské kostely se zaplnily do posledního místa (záběr dětí v kostele, záběr
kostela odzadu směrem к oltáři, kostel plný věřících). Pokud by obraz přinášel mapu Polska
(podporoval by tedy adverbium loci), bez toho, že by zobrazoval plné kostely, vzbuzoval by u
recipienta nedůvěru. (To se stalo v reportáži o Manďákových77.) Na jiném místě téže reportáže
vidíme a slyšíme: Celé Wadovice se modlí za Svatého otce (starší muž před vstupem do kostela,
z

a ním lidé, kteří vcházejí a vycházejí). Zde je společným tématem celé Wadovice (lidé) a

Predikát modlí se (kostel je místo pro motlitbu).
3.3.3.3.3. Text přináší téma v obraze nezaznamenané
Většina výpovědí textu nese nějakou informaci, kterou obraz nezaznamená, protože to
efektivně nedokáže. Vlastností jazyka je, že dokáže konstatovat mnoho fakt, která se nemusí
vztahovat к jednomu místu, к jednomu času. Oproti tomu obraz je vždy vztažen к určitému
ta

dy a teď. Jazyk je lineární, obraz komplexní.
Mnohé polské kostely se zaplnily do posledního místa (záběr dětí v kostele, záběr

kostela odzadu směrem к oltáři, kostel plný věřících)7 f ext zařazuje obraz místně, vše se
odehrává v Polsku. Celé Wadovice se modlí za Svatého otce (starší muž před vstupem do
k°stela, za ním ruch). Text zařazuje obraz místně (Wadovice), vysvětluje příčinu, pohybu na
°hraze (modlení za Svatého otce). Podle našeho pozorování může text přinést oproti obrazu
«avíc jakýkoliv prvek, který zhruba odpovídá větným členům: predikát, subjekty a objekty,
tributy i adverbiále. Nejčastěji se objevují adverbiále místa, času, příčiny, přípustky,
Podmínky, účelu, adverbiále způsobuje většinou obrazově dobře zaznamenatelné.
Problém nastává v okamžiku, kdy význam textu nesouhlasí s významem obrazu, jako
to

mu bylo v reportáži o Manďákových 79 .

77

A°Va'
2005, viz Přílohy, strana, 58.
7 8 ^ T l . 1.4. 2005, viz Přílohy, strana, 57.
79
1.4. 2005, viz Přílohy, strana, 58.
Tl
. 1.4. 2005, viz Přílohy, strana, 57.
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3.3.3.3.4. Obraz přináší prvky v textu nezmíněné
Každý obraz nese v sobě informace, které text nezaznamenává.
Při vzniku reportáže o Kofole80 (viz kapitola Produktor) hrála zřejmě svou roli
objednávka ze strany objektu reportáže - českého výrobce Kofoly. Slovenská firma vyrábějící
černý nápoj s názvem Roza - slovenská kofola byla touto reportáží poškozena. Obraz, který
této firmě přiřazoval atributy, byl volen tak, aby ukázal zastaralé vybavení firmy, neupravené
Prostředí, zchátralost objektů. Reportérka textem přiřadila firmě jediný atribut - malá. Pokud
by atributy dodané obrazem pojmenovala slovně, vzbudila by dojem, že straní českému
výrobci. V okamžiku, kdy textem zachovává neutralitu (malá) a negativní atributy přiřazuje
obrazem, nemá recipient dojem, že je manipulován. Je tedy manipulován promyšleně. Jistě si
dovedeme představit, že by reportérka byla schopna natočit obrazy firmě lichotící. Obraz
Přiřazuje atributy к objektům reportáže, čehož je možno zneužít к manipulaci.
Zvláštní skupinu tvoří přiřazování atributů к osobám, které se v reportáži vyskytují
v roli přizvaných mluvčích. Atributy, které nese vyjadřující se osoba, se totiž určitým
způsobem přenášejí i na informaci, názor, postoj, který zaujímá.
V reportáži Jedovatá vejce81 se к tématu vyjadřují tři ženy - starší žena, neupravená
žena ve středních letech a
v

upravená

žena ve středních letech se slunečními brýlemi. Anketa je

reportáži zařazena za první část, kde zatím zazněl pouze názor ekologů (vejce jsou jedovatá).

Starší žena vypovídá: Já je nekupuju vůbecjProtože se jich bojim. Stáří má dva aspekty:
m

oudrost, a na druhé straně izolovanost a nedostatek přehledu. V okamžiku, kdy názor staré

že

ny souhlasí s dosavadním vyzněním reportáže, přiřazujeme stáří atribut moudrosti. Tématem

je jídlo, které úzce souvisí se zdravím. Pokud by se stará žena přiklonila ke konzumaci vajíček
Pozitivně, vyvracela by teorii o jedovatých vajíčkách nejen slovem, ale i svou existencí (jedla
vajíčka a ještě žije). Atribut stáří (moudrost) se (zpětně) přenáší i na názor, který žena zaujala.
Neupravená žena středních let může opět nést (v této kauze) dva atributy - je přírodní
®je zdravě), nebo se zanedbává (nezná moderní trendy výživy). Já tomu nevěřím. Text
Přiřazuje obrazu této ženy atribut neznalosti, nedostatku obezřetnosti. Kontext (řazení za
Zpověď moudrého stáří) nesprávnost jejího názoru ještě utvrzuje. Význam

obrazu

(neupravenost) se fixuje na atributu zanedbávání.

80

„ j^ova, 1.4. 2005, viz Přílohy, strana 61.
Pr
'nia, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 28.
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Upravená žena středních let se slunečními brýlemi, které během hovoru přizvedává
z očí také může nést dva atributy - snaží se vypadat dobře Qí zdravě, stará se o sebe), nebo se
soustředí jen na to, aby vypadala dobře (je povrchní a hloupá). Já vajíčka nejím, takže mně to
nevadí. Žena textem potvrzuje první atribut.
Postavy ztvárněné v reportážích nesou atributy, velice často protichůdné. Kontext a
jejich názory fixují jeden ze dvou možných atributů. Tento atribut se zpětně řenáší i na názor,
který zastávají. Dochází к záměrnému modelování obrazu postav (staří lidé jsou moudří, mladí
lidé nezodpovědní), čehož lze zneužít к manipulaci.
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Kapitola IV
Sdělení

Pojem sdělení označuje vlastní informaci produkovanou mluvčím prostřednictvím
•

• 82

určitého kódu a přenášenou pomocí určitého média к příjemci.
Obecně můžeme říci, že sdělení zpravodajských relací jsou formována zásadami a
Postuláty žurnalistiky, neboť t a j e základním pilířem všech tří námi sledovaných
zpravodajských relací. Zpravodajské relace často i přímo proklamují, že budou recipienta
informovat o tom, co je nového, a recipient s tímto předpoznáním ke zpravodajské relaci
Přistupuje.

Žurnalistika je obor, se kterým se většina z nás denně setkává, ať už v tištěné, mluvené
ne
b

bo obrazové podobě. Pokud máme kriticky přistupovat к produktům žurnalistiky, měli

ychom reflektovat základní problém žurnalistiky: lze oddělit zprávu a názor na zprávu? Tato

ot

ázka úzce souvisí s další: může být zpravodajství objektivní? Zjednodušeně bychom mohli

říci
od

, že zpráva odpovídá na otázku: co je nového? a stojí na faktech a událostech, které se

ehrály.

Bude tedy nutné kriticky zhodnotit aktuálnost zpráv a definovat témata

zpravodajstvích relací jednotlivých stanic.
Ц

Zpravodajství a komentáře

( M U . i l
4L, /УЛ. o

t S y * . с Г # /*£

/

Zpravodajství má funkci informační a definiční, snaží se aktuální informace zachytit
bez
ne

prodlení. Převládají zde

empiricko-induktivní

postupy. Ve zprávě předpokládáme

utralitu v přístupu к údajům i к výrazu. Komentáře (publicistika) hledají souvislosti,

Oslovují názory к již známým faktům. Jde zde o přístup abstraktně deduktivní. Obsahuje
S u

° dy, postoje, zobecňuje, popisuje však i postupy, kterými к zobecnění dospěla. Komentáře se

ne

°bejdou bez osobního přístupu a individuálního projevu, který se odráží ve formě

komentáře.83

Švehlová, S.: Sémantika a

p r a g m a t i c k á

.ingvistik, Ped. F UK Praha, Praha, 2001, str. 77.

Š a l d o v a , B , Zpravodajství v médiích. Karolinum, Praha, 2001, str. 14 15.
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Přísné oddělení zprávy a komentáře je možné víceméně pouze v teoretické rovině. Na
jiném místě Osvaldová konstatuje, že :" nemůže existovat zcela neideologický,
r

r

nestranný systém zpravodajského výběru a referování."

apolitický,

84

Na jedné straně konstatujeme, že není možné (z podstaty jazyka, nikoliv kvůli záměrně
Prodejnému novináři) objektivně informovat, na druhé straně tvrdíme, že je třeba důsledně
rozdělovat žurnalistiku na zpravodajství a komentáře. Jde totiž o to, aby si nemožnost
objektivního zpravování uvědomoval v první řadě recipient.
Částečným řešením by bylo, pokud by se každá zpravodajská relace oficiálně přihlásila
к tomu či onomu klientovi, té či oné firmě, nebo politické straně. Přijmeme-li fakt, že není
možné objektivně zpravovat, potom je tedy nutné, abychom znali názory, postoje a přístupy
redaktora, redakce a média a počítali s nimi při přijímání jejich zpravodajství.
Druhá možnost je z oblasti science fiction. Nerezignovat na objektivní zpravodajství,
Opracovat normu objektivity, definovat slovník (např. zjednodušit slovní zásobu- místo svého
druhu synonym vražda, zabití, úmrtí, smrt, neštěstí, odchod, se definují pouze jedno-dvě
v

reportáži povolená slova), definovat syntax (zákaz pasiva, konstrukcí s modálním slovesem,

iehformy), definovat intonaci, práci s obrazem, to vše zcela jistě i na základě výzkumů
Pragmalingvistiky. Toto řešení je nereálné. (Problém by neustále nastával s výběrem informací,
takové zpravodajství by navíc nemělo sledovanost a komerční televize by zcela jistě tento
f

°rmát opouštěly.)

4

- U Přímé komentování prostřednictvím otázek
Autor reportáže má vždy nějaký názor. Pokud ho nemůže říci sám, je nejjednodušší

me

todou, jak svůj názor prosadit a nechat zaznít, položit otázku. V reportáži Československá

církev husitská85 je této metody užito.
Úvodní text moderátora navozuje pocit konspirace. (Je jedenáct hodin a za těmito
dv

^mi právě mimořádně začali jednat biskupové z celé republiky...) Novinář stojí přímo na

mís

tě jednání a mluví tlumenějším hlasem. Mimořádnost jednání, celorepublikové zastoupení

dodává zprávě význam důležitosti. Odkázání na místo a čas je postupem reportážním, a
re

Portáž tak získává na naléhavosti. Následujících pět celků přiřazuje církvi jednoznačně

N a t i v n í významy. V prvním redaktor konstatuje, te podle našich informací budou
biskupové) žádat odstup patriarchy, a to proto, že veřejně mluvil o poměrech v církvi. Slovo

^

•

Л

Bs ^ v a l d o v á , В.: Zpravodajství v médiích. Karolinum, Praha, 2001, str. 13.
Va
> 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 45.
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V

Poměry ztratilo v tomto kontextu neutrální význam, poměry jsou synonymem pro nepořádek,
chaos, machinace. Znejasňování zdroje opět podporuje konspirativní úvod reportáže
Následující celek je citací materiálů jednoho člena církve. Přes obrazovku se objeví
červený nápis: Je to vypouštění páchnoucího džina! Neznámý mužský hlas čte text který se
objevuje v písemné podobě na obrazovce. Citace je expresivní: Kdo církev

poškozuje

jakýmkoliv způsobem, kydá na ni hnůj. Takový by měl být postaven před kárný výbor a z jeho
jednání církev poškozujícího

by měly být vyvozeny důsledky. Zařazení tohoto dokumentu do

reportáže poškozuje církev, neboť výrazy jako kárný soud, kydání hnoje a vyvozování
důsledků připomíná autoritativní represivní aparát, velmi známý řadě recipientů z dob totality
Ve třetím celku novinář seznamuje recipienta s obviněními, která byla vznesena proti
církvi. Tohle jsou obvinění, která se minulý týden dostala na veřejnost. Chrám

svatého

Mikuláše, mnohamilionový byznys kolem koncertů, poplatek deset tisíc za svatební požehnání
tl

síc korun za křest. O všem vypovídali i bývalí duchovní chrámu. Celý text je podpořen

grafikou. Na obraze se vedle sebe objevuje motiv chrámu sv. Mikuláše, mešní kalichy kříž
s

Kristem a bankovky. Expresivní prvky nenese jen obraz, ale opět i text Neustále je

Podtrhován kontrast mezi hodnotami, které by měla církev reprezentovat, a tím co bylo
zveřejněno (byznys).
Čtvrtý celek reprezentuje telefonát muže. Se jim zazdálo, že bych jim mohl dělat potíž
ne

bo že bych do toho příliš viděl, tak mi tam ukončili, tu lhůtu, kterou jsem tam měl Muž '

označen na obrazovce jako duchovní, na rozdíl od muže z druhého celku, který stál na straně
církve a byl označen jako farář. Označení farář je zprofanované, slovo duchovní nemá tolik
ne

gativních konotací.
Konečně pátý celek přináší informaci, která se nějak přímo dotkne každého recipienta

J

estliže až dosud mohl recipient vnímat, že jeho se problém netýká, že je to otázka jen pro

úzkou skupinu lidí, nyní se dozvídá, že К tomu pochybnosti kolem rozdělování

povodňové

Pomoci, za kterou mělo být nakupováno třeba šampaňské a ančovičky. Spravedlivé rozdělování
humanitární pomoci je společensky citlivou tematikou. Ačkoliv ne všichni recipienti jsou dárci
Je pomoc obecně vnímána jako pozitivní jev. V tomto okamžiku je zainteresován každý
re

cipient.
Následující část reportáže se věnuje dění bezprostředně na místě, kde jednala biskupská

ra

da. Jedná se o tři dialogy. Tyto tři celky mají výrazně reportážní charakter. V prvním případě

Se

jedná o dialog mezi mužem, který na chvíli vyšel ze dveří, kde se jednalo (patriarcha) a
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ženou, která byla v předmístnosti (zřejmě sekretářka). Já potřebuju vodu pro biskupy. Co?
Vodu pro biskupy. Jejich dialog je hůře srozumitelný, autor reportáže ponechává nekvalitní
zvukovou stopu. Zařazení toho informativně nezajímavého dialogu do reportáže zdůrazňuje
autentičnost a konspirativního ducha celé reportáže.
Zdálo by se, že reportáž je zcela objektivní v okamžiku, kdy reportér nechá promluvit
obě strany sporu. V této reportáži se tak stalo. Prostor dostal farář, který stojí na straně církve.
Byl ale použit (a jistě je možno říci - záměrně) expresivní text, který církev poškodil. Na druhé
straně prostor dostal duchovní, který byl z církve vyloučen. Ten mluví věcně, v podstatě
neutrálně. Problematika objektivity tedy není vyřešena v okamžiku, kdy promluví obě strany
sporu, záleží na tom, koho nechá novinář v reportáži promluvit, co z jeho slov vystřihne, jakým
způsobem přizvaný mluvčí svůj text sdělí a kdy ho sdělí.
Následující dva dialogy probíhají mezi zástupcem církve a novinářem. Na nich se
ukazuje, jak je v současné době nutné, aby každá instituce měla svého profesionálního zástupce
pro kontakt s médii.
Profesionální mediální zástupci firem a institucí se učí (jako základní pravidlo), že
s médii nelze nekomunikovat. Je to paradoxní. Odmítnutí komunikace v běžné komunikační
situaci patří v určitých situacích kasertivní metodě chování. Mluvčí má právo říci větu:
Promiň, o tom se teď s tebou nechci bavit. Odmítnutí komunikace s médii nese v rámci
reportáže vždy podobný význam - chce něco skrývat.
Zástupci církve se v této reportáži pokusili odmítnout nabízenou komunikační situaci
hned dvakrát. Novináři čekají v předmístnosti a ve dveřích z podhledu (jak to známe ze záběrů
natáčených skrytou kamerou) se objevuje žena, která podávala vodu. Sestra [...]

mě

právě

před chvílí požádala, abych vám vyřídila, abyste odešli. Na toto prosté, navíc zprostředkované
konstatování odpovídá novinář otázkou. Proč? Žena konstatovala, co jí bylo uloženo a zcela
zjevně neočekávala, že novinář z její výpovědi vyjde a pokusí se vytvořit dialog. Mluvčí
zapojený do již započatého dialogu vnímá jako normu nepřerušit tento dialog. Žena tedy
odpovídá: rozpačitě se usmívá, schovává se za dveřmi a krčí rameny. Její chování, které zjevně
postrádá profesionální školení v komunikaci s médii, je v běžné komunikační

situaci

pochopitelné, v celkovém smyslu reportáže potvrzuje opět význam reportáže: církev něco
skrývá.
Podruhé odmítá církev komunikační situaci přímo ústy biskupky, která se jednání
zúčastnila. Její konstatování je věcné. Přátelé, pauza, problémy církve neřešíme před médii.
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Děkuju vám za pochopení. Již jsme se ale zmínili o tom, jak podstatné je, kdy druhá strana
sporu mluví. Biskupka, zjevně nervózní z toho, co ji čeká, těká očima z kamery na novináře,
má nepříjemný, zaskočený a podrážděný výraz, což potvrzuje podezření recipienta. Novinář
tuto výpověď nepovažuje za přijatelnou a přináší argument. Církev je placena i z veřejných
zdrojů, tak jestli nám můžete říct nějaké stanovisko. Požadujete, aby patriarcha

odešel?

Novinář odůvodňuje její povinnost odpovědět jednoznačným, ale ne zcela automaticky
pravdivým tvrzením. Pokud je instituce placena z veřejných zdrojů, je povinna své účty skládat
médiím. Média tedy prezentuje jako službu daňovým poplatníkům. Znovu tím vtahuje do
záležitosti všechny recipienty, neboť všichni jsou plátci daní.
Jestliže můžeme považovat dosud pokládané otázky za novinářskou práci a zařazení
těchto záběrů z místa děje do reportáže za pokus o divácky zajímavou reportáž, následující
vývoj reportáže můžeme

zcela

jistě označit za komentování. Biskupka, zřejmě posílena tím, že

kolem ní procházejí její kolegové, pokouší se přejít z ofenzívy к projevení své tváře. Rádi
bychom, kdybyste se třeba i vy teď pomodlil, místo té zuřivé..

Novináři tím skočila do jeho

nepřesně formulované a nedokončené otázky. (Můžu se vás zeptat tedy podle vás uzavřená a
nejste tedy). V okamžiku, kdy celá výpověď biskupky zazněla, formuluje novinář svou otázku
přesně. Nechováte se teď jako uzavřená sekta? Význam slova sekta je jednoznačně negativní a
posouvá celou problematiku za hranice finančních problémů v církvi. Položení této otázky do
zad lidí, kteří evidentně odcházejí a nemají zájem v dialogu pokračovat, je nesmyslné, nevěcné.
Z hlediska recipienta se jen potvrzuje jejich provinění, ke kterému se přihlásili nekomunikací
s médii. Otázka zjišťovací Nechováte se teď jako uzavřená sekta?, na niž je možná odpověď
jen ano, či ne, je v tomto případě pouhou pseudootázkou. Je to novinářovo komentování
situace. Jeho názor zní: tato církev se chová jako sekta.
Užití otázek je svého druhu vždy komentování. Otázkami projevuje novinář svůj názor
na věc, rozkládá problém ze svého hlediska. Pravdou je, že pokud lze formulovat otázku,
existuje na ni odpověď. V otázce se odpověď vždy skrývá. Patrné je to u otázek zjišťovacích,
které posouvají tázaného do role potvrdit, nebo nepotvrdit to, co již zaznělo jako možné.
Otázka: Já se vás ještě zeptám, jestli se neobáváte, že jste tím, že vlastně jste odešli z vlády, tak
nahráváte trochu komunistům, kteří se dostanou do hry, protože sociální demokraté s nimi už
dnes e jednali. Odpověď: Komunisty dostává do hry ten, kdo s nimi bude spolupracovat, a to
nebudou křesťanští demokraté86. V recipientovi stejně zůstává dojem, že svým jednáním KDU-

86

Nova, 30.3.2005, viz Přílohy, strana 37.
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ČSL nahrává komunistům, protože je to pravda, ale taková, kterou by si ne zcela jistě každý
recipient uvědomil.
4.1.2. Prezentace novinářova postoje prostřednictvím přizvaných mluvčích
Novinář nemusí svůj názor sdělovat přímo ve své výpovědi. Jeho komentář může být
zprostředkován výpovědí mluvčího, kterého si do reportáže přizve. 30. 3. 2005 se televize
Nova (Vlajka87) i televize Prima (Vlajka slaví jubileum88) věnovaly výročí schválení české
vlajky jako státního symbolu. Zdálo by se, že sdělení bude stejné, obě se opírají o stejnou látku,
dokonce obě novinářky přizývají stejného odborníka. Obě reportérky ale látku uchopily jinak a
využily к tomu mimo jiné i další přizvané mluvčí. Význam sdělení, a tedy i sdělení sama se
liší.
Novinářka TV Prima se zaměřuje na následující fakta: není známá podoba autora
vlajky, byla schválena 30. března 1920 Národním shromážděním ČSR. Následuje anketa mezi
občany (mladšími), která vyznívá ve prospěch významu vlajky (Já bych jí popřál, aby vydržela
minimálně těch dalších 80 let. - Nevím, jestli lidem ještě, jestli je pro ně důležitá. - Myslím si,
že to není zapomenutý symbol.) Na pozitivní hodnocení vlajky navazuje reportérka. To dokazují
i tyto záběry. Česká vlajka stále ještě patří na demonstrace, či oslavy sportovních vítězství.
(obraz: Václavské náměstí zaplněné davem, nad hlavou vlajky a transparenty. Hokejisté na
podiu, zezadu, před kamerou vlajka). Pozitivní zakončení reportáže slovem a obrazem
z velkých a radostných událostí celého národa vede к navození pocitu

pospolitosti,

spoluobčanství, hrdosti. Novinář volbou mluvčích (občané) spoluvytváří pointu.
Novinářka TV Nova vystavuje reportáž jinak, reportáž je informativně sytější:
vysvětlení významu barev, autor vlajky, atraktivní detail ze zkoušek funkčnosti vlajky (se
samozřejmě konaly zkoušky na Vltavě, kde vzorek vlajky byl připevněn na loď a z dálky potom
členové komise se dívali, jak vlajka vynikne), jiné, neschválené varianty vlajky, problémy se
správným zavěšením vlajky. Vyznění reportáže je zcela jiné, autorka zjevně chce přiřadit
reportáži prvek sentimentálnosti: Jenže doby, kdy vlajka vlála v každém okně, skončily. Pryč je
i doba slavných držáků v oknech. Přizývá si na podporu s tématem vzdáleně souvisejícího
mluvčího, a to ředitele stavební společnosti- Na těch moderních domech to neuvidíte a už se to
nepoužívá. Sentiment pokračuje textem novinářky: Většina vlajek totiž zahálí na půdách a ve
sklepích. A znovu nechá svá slova potvrdit, tentokrát zjevně sehranou scénkou. Muž stojící na
Půdě vyndává z krabice vlajku, nepomačkanou, nezaprášenou a rozbaluje ji- Je to tak 15 roků,
j7 Nova, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 39.
8
Prima, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 31.
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co jsem to tady někde schoval. Muž jednoznačně naráží na kontext doby- před patnácti lety
země zažila převrat. Novinářka ale sentiment rozehrává jen proto, aby mohla recipienta
vyprovokovat. Její reportáž má vyznít pozitivně pro vlajku, a tak přichází se závěrečnou, zcela
nelogickou a matoucí větou: A to je podle českých heraldiků škoda, říkají totiž, že je jednou
z nejhezčích v Evropě.
Novinář formuluje svou představu o tématu podle svého předpoznání а к vytvoření
reportáže v tomto svém pojetí využívá výpovědi jím vybraných přizvaných mluvčích
5.1.3 Další prostředky formující reportáž podle novinářova vidění
Připojit svůj komentář ke zprávě lze i zpracováním tématu: užitím jazykových
Prostředků, obrazem, případně zvukovou kulisou. Je těžké odlišit, zda komentář připojený ke
zprávě je osobním názorem novináře, nebo zda rozkládá zprávu v takovém duchu aby byl
divácky atraktivní. V každém případě se jedná o záměrné zvýznamňování některých složek
Ve zprávě televize ČT 1 Irák: Násilí posvětil generál Sanchéz89 novinář informuje o
tom, že metody užívané na muslimských zajatcích byly (podle písemného dokumentu)
schváleny generálem Sanchézem. Průměrný recipient nepřiměřené metody zná o této kauz
byl prostřednictví zpravodajské relace informován v dřívější době. V této reportáži js
zdůrazněny metody trýznění zajatců. Neúprosně, v pravidelných sekvencích se střídají
fotografie zaznamenávající tyto metody. Celá reportáž je fotografiemi otevřena (5 fotografií)
fotografií trýznění je i uzavřena. Užitím obrazového materiálu ie " " ^ ' " « ^ m ^ r j n n Q ^ ^ ^ ^ ^
Provinění.
Novinář může stranit i pomocí užitých formulací. Například v reportáži TV Prima Žáb
na

cestách90 novinářka novinář informuje o tom, že na silnicích dochází к přejetí tisíců žab N

záběrech z pražského přírodního parku Šárka můžete vidět, jak samička se samcem na nádech
s

káče směrem к vodě (velká žába s malým žabákem na zádech skáče ze schodu). Tento pár měl

št

čstí, jiní ho ale nemívají. V Praze přesto stále žijí stovky žab (žába se žabákem skáčí do

v

°dy). Hovořit o páru dvou žab v souvislosti se štěstím je pokus o přiřazení lidských atributů

žábám. Je to pokus nezdařilý, jehož cílem je postavit recipienta na stranu žab, vyvolat v něm
účast. Užitím příznakových jazykových prostředků novinář straní přírodě.
[ Neexistuje nestranné zpravování. ^Novinář i s nejlepším úmyslem vkládá do reportáže
SV

4Í komentář. Buď se tak děje přímo v jeho výpovědi, nejčastěji otázkou zjišťovací

9

ČT 1, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 35.
Prima, 29.3. 2005, viz Přílohy, strana 20.
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(.Nechováte se teď jako uzavřená sekta), nebo prostřednictvím výpovědi mluvčích, které do
reportáže přizve, ale i užitím jazykových prostředků, obrazu a hudby.

4.2. Objektivita
Zjistili jsme, že objektivita, nestrannost, vyváženost novináře při práci s materiálem se
stává ideálem, ke kterému novinář musí směřovat, kterého ale nemůže dosáhnout. V první řadě
proto, že jeho materiálem je skutečnost, jeho kódem je přirozený jazyk a zprostředkovaný
obraz a zvuk a vše zpracovává novinář, tedy člověk s určitým předpoznáním.
Problém objektivního zpravování velice úzce souvisí i s tím, čemu jsme se věnovali
v kapitole Produktor. Na vzniku reportáže se podílí mnoho vlivových institucí, faktorů i
konkrétních osob, (médium, ohled na recipienta, politická situace, politici, redakce, novinář...).
Recipient zpravodajských relacích ale očekává, že bude pravdivě, vyváženě, objektivně
informován o tom, co je v našem světě nového. Jeho postoj к vlastnímu očekávání je buďto
reflektovaný, nebo nevědomý. Recipient s reflexí potom nemůže nevidět rozdíl mezi
interpretací jedné události na třech různých kanálech. To má pozitivní dopad na kvalitu
recipientova přijímání informací.
Autoři reportáží si jsou své povinnosti pravdivě, vyváženě a objektivně informovat
vědomi. Zároveň vědí, že recipient toto očekávání má. Vztah mezi novinářem a divákem
televizních novin je vztah mezi informovaným a neinformovaným, přičemž převaha je na
straně novináře. Divák totiž už tím, že se na relaci dívá, odhaluje své přání být informován,
získat informace, které má novinář. Novinář má nad divákem moc, dokonce i v případě, že se
divák snaží od informací a způsobu podání těchto informací udržovat odstup. Staré přísloví
není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu se pro tento případ velmi dobře hodí. Proto se
média nazývají velmocí.
Určitá převaha novináře nad divákem se dá snadno zneužít, ať už úmyslně, což je
trestné, nebo neúmyslně, z nedostatku profesionality.
Mezi metody, kterými lze směřovat к vyváženosti při zpracovávání tématu, jsou řazeny:
přesnost, jasnost, odstup od tématu, diskriminaci vylučující přístup ke zdrojům informací,
vědomá neutralita ve sporu několika skupin, pluralita uveřejňovaných názorů, vyloučení
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skrytých motivů v dobré víře neřku-li stranění velkým inzerentům, jednoznačný zákaz zasahovat
do skutečnosti, o které se referuje, a přísné dodržování terminologické

neutrality9'.

Pokud novinář záměrně nebo neprofesionálně nevědomě zkresluje realitu, dochází
к manipulaci. V případě televizního zpravodajství je manipulován jednotlivý recipient, ale
protože se jedná o prostředek masové komunikace, je manipulována masa, společnost, což
může mít dalekosáhlé důsledky. Víme o tom, že média vyhrávají nebo prohrávají volby.
Co všechno může vytvářet záměrnou neobjektivnost zpravodajství? Jedná se o celou
škálu činitelů. Mezi vnější činitele můžeme zařadit:
•

časová dotace- nadměrná, nebo nulová, zamlčení zprávy,

•

formulování titulku, studia

•

zařazení zprávy v posloupnosti ostatních- vyznění ovlivňuje nejen pořadí, ale i okolí
ostatních zpráv, zejména předcházející a následné

•

výběr j azykových prostředků

•

výběr mluvčích, kteří se к tématu vyjadřují

•

užití obrazu a zvuku

Objektivita může být zdánlivě a na první pohled zachována, pokud se к události vyjádří
obě strany. Opak je pravdou. Jednak к problému často neexistují pouze dvě strany, a reportér
tudíž už výběrem protivných stran může problém zkreslit, jednak může reportér při
zpracovávání reportáže využít takovou výpověď jedné ze stran, která ji poškodí a nahrává
protistraně (viz reportáž Církev československá husitská, str. ).
Na ochranu osob, jichž se informace dotýká, tedy svým způsobem i na zachování
objektivity

pamatuje zákon. V roce 2000 byl změněn zákon o provozování rozhlasového

televizního vysílání z roku 1991. V paragrafu 5 je ustanoveno právo osoby, která odvysíláním
reportáže utrpěla ztrátu cti, důstojnosti nebo soukromí, požadovat na provozovateli právo na
odpověď, která musí být odvysílána (za určitých podmínek jako je doba, v níž se musí
postižený o své právo zahlásit) ve stejně významné relaci. Výjimkou z povinnosti uveřejnit
odpověď je pro stanici situace, jestliže napadené sdělení, popřípadě jeho napadená část, je

Osvaldová, B , Zpravodajství v médiích. Karolinum, Praha, 2001, str. 13.
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citací sdělení třetí osoby určeného pro veřejnost nebo jeho pravdivou interpretací, a jako
r

takové bylo označeno nebo prezentováno.
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O tom, že je pro novináře snadné nechat svůj komentář zaznít ve výpovědi třetí osoby, a
stát se tak nedotknutelným, jsem již mluvili. Velký problém ale nastává s termínem jeho
pravdivá interpretace. V případech, kdy se pravda hledá, například i soudní cestou, je velice
těžké objektivitu zajistit.

4.3. Aktuálnost
Zní logicky, že zpravodajství má informovat o tom, co je nového. Připomeňme, že
název noviny vznikl právě touto motivací. V moderní době se к přirozené touze po novinkách
přiřazuje ještě potřeba být vzdělán a informován o konkrétní situaci. Jedině na základě
informací je člověk schopen jednat jako plnohodnotný občan. Vyjdeme z toho, že námi
sledované zpravodajské relace na všech třech televizních stanicích j sou deníky, a recipient tedy
očekává, že se v nich vyskytují zprávy o událostech a faktech, které se udály v posledních 24
hodinách.
Podstata novosti zpráv je zajímavá. Vše, co se odehraje, je nové a zároveň známé,
opakující se v nových variacích. Parametr novosti zprávy- odehrála se v posledních 24
hodinách- dominuje zejména v politické, hospodářské, soudní a kulturní oblasti. V oblastech
běžného života (tyto zprávy se dříve- například u Karla Čapka- nazývaly lokálky) se к novosti
přiřazuje i jistá atraktivita novinky.
Novost je u některých zpráv pojímána i šířeji. Události se mohou vztahovat i к času
vymezenému obecněji: v tomto období, v těchto dnech (Tradiční problém^-

přejídání vejci,

Žáby na cestách94). Zajímavý je fakt, že televize ČT 1 se ve své zpravodajské relaci nejvíce
přidržuje normy řazení nových zpráv, tedy zpráv o událostech uskutečněných v posledních 24
hodinách.
Některé zprávy novost zcela postrádají a je vytvářena až sekundárně- tím, že je
autorem vztažena nějakým způsobem к současnosti, nebo jenom tím, že se objevuje ve sledu
nových zpráv a svou existenci ve zpravodajství obhajuje pouze atraktivností. Příkladem je
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Osvaldová, В.: Zpravodajství v médiích. Karolinum, Praha, 2001, str. 151.
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Nova, 2 9 . 3 . 2 0 0 5 .
Prima, 29.3. 2005, viz Přílohy, strana 20.

94

66

reportáž Pes motorkář95. Tuto reportáž řadíme mezi typické zajímavosti: Pes na motorce se
vyskytuje nejen v cirkuse, ale i u jisté paní. V textu moderátora ve studiu se objevuje
informace, že její pes s ní jezdí na motorce každý den. Toto časové určení je žádoucí, neboť
výraz každý den v souvislosti s následujícím obrazem (paní se na verandě obléká a jde pro
motorku) znamená: každý den, tedy i právě dnes. Zpráva je do relace řazena nikoliv z důvodu
aktuálnosti, ale z důvodu atraktivity tématu. Časové určení je dodáno sekundárně (děje se tak
údajně každý den).
V některých případech není možné aktuálnost zprávy zjistit, nebo si ji jednoduše ověřit.
Kateřina Kašparová popisuje ve své knize96 situaci, kdy do zpráv byla v okurkové sezóně
zařazena zpráva, která byla aktuální před pěti lety. Šéfredaktor vyslovil požadavek na zprávu
s tematikou ohrožení na životě (krev). Jednalo se o událost, kdy otec znásilnil svou dceru a
potom ji i s dítětem vyhnal. V době odvysílání příspěvku už žena žila na ubytovně svým
vlastním životem.
Je zřejmé, že aktuálnost zprávy hraje při výběru důležitou roli, v určitém typu zpráv
(zejména u zpráv z běžného života, u zajímavostí) se к parametru času přiřazuje i téma zprávy,
jeho atraktivnost.

4.4. Události a fakta - témata reportáží
Základem zpravodajské relace jsou fakta a události. Jakým způsobem redakce pracuje,
jak informace získává, podle jakého klíče je vybírá a jak reportáže a zprávy vyrábí, je
recipientovi skryto. (Zajímavé je, že ačkoliv komerční televize věnují na svých obrazovkách
čas a prostor, aby divák mohl nahlédnout do zákulisí přípravy některých pořadů, televiznímu
zpravodajství se v tomto ohledu nevěnují. Práce novinářů a moderátorů je hájená, čímž se
podporuje jejich prestiž).

4.4.1. Výběr událostí
Teorie o tom, že médium funguje jako gatekeeper byla překonána. Vycházela totiž
z předpokladu, že existuje objektivní svět a úkolem zpravodajství je vytřídit události z něj tak,
aby byl co nejvěrněji zaznamenán. Objektivní svět kolem nás možná existuje, ale je
permanentně interpretován postoji, očekáváními, výklady, které jsou podmíněny historicky,

:

Kašparová, K ^ P r a v d a přichází z Novy. Formát, Praha, 1998, str. 286.
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společensky, kulturně, ale i subjektivně. Zpravodajství se stává karikaturou objektivního světa.
Karikaturnost zpravodajství vyplývá nejen ze samotné podstaty existence subjektu ve světě (ze
zpravodajské relace lze vysledovat, jaká má daná společnost morální kritéria, jaké stereotypy,
jaké autority uznává...), ale i ze záměrného vytváření obrazu o světě médiem. Zpravodajská
relace události nejen třídí, ale má již dopředu jasnou představu, jaké události zařadit, a tak na
ně čeká, nebo si je uměle vytváří (viz poslední zpráva zpravodajské relace TV Nova).
Jaká událost je zpravodajsky atraktivní? Jaká událost je vhodná pro zpracování a
odvysílání ve zpravodajské relaci? Zdá se, že tato otázka je zásadní. Při porovnání skladby
zpravodajských relací zjistíme, že je možné definovat obecné rysy atraktivnosti události, ale
zároveň že každá televize tuto otázku řeší částečně jinak.
Určité předpoklady к tomu, zda se událost stane zprávou, jsou již předem dány
v samotném charakteru média, jehož je zpravodajská relace součástí, v jeho technickém
vybavení a lidském potenciálu. Těchto činitelů, které jsou spíše na straně média, si všímá Denis
McQail97. Faktory ovlivňující výběr zpráv:
•

Vlivní lidé mají lepší přístup.

•

Osobní kontakty mají vliv na to, čemu se věnuje pozornost.

•

Místa, kde к událostem dochází.

•

Místa, kde se nachází média.

•

Místa, kde se soustřeďuje moc.

•

Předvídatelnost a rutina.

•

Vzdálenost.

•

Časovost událostí.

•

Načasování události vzhledem к cyklu výroby zpravodajství.

Zdálo by se, že jedině médium rozhoduje o tom, která událost se změní ve zprávu. Karel
Čapek potvrzuje, že základním ohledem při tvorbě novin je ohled na recipienta 98 - chce o tomto
tématu náš čtenář, potažmo recipient číst, slyšet? Redakce nemůže pracovat bez konkrétní
představy o svém recipientovi. Ohled na něj ovlivňuje výběr zpracovávaných událostí, formuje
reportáže, ovlivňuje volbu prostředků. Zařazování určitého typu zpráv zároveň formuje a
upevňuje podobu diváka, který tuto relaci sleduje. Pokud chceme poznat podstatu atraktivnosti

97
98

McQail D • Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha, 1999, str. 248.
Čapek K.: Spisy XIII. Československý spisovatel, Praha, 1984, str. 193-217.
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události, musíme se zaměřit i na předjímání recipienta a zvolit metody zkoumání z oboru
psychologie a sociologie.
Recipient

sledováním

programu

v médiích, televizní

zpravodajství nevyjímaje,

uspokojuje své potřeby. Podle Šerkovina lze masovou komunikaci vnímat jako vytváření
situací jednoty psychických potřeb a možností jejich uspokojování pro milióny lidí současně"
A. H. Maslow vypracoval hierarchické uspořádání potřeb 100 .
A. Základní potřeby
a) Fyziologické potřeby (uspokojení hladu, žízně, sexu)
b) Potřeby bezpečí (vystupují v situacích vyvolávajících ztrátu pocitu jistoty,
v situacích nebezpečí, ekonomického selhání)
B. Psychologické potřeby
a) Potřeby přináležitosti a lásky (být milován druhými, být akceptován a patřit
někomu)
b) Potřeby uznání (potřeba výkonu, kompetence, respektu, důvěry, získání
souhlasu)
C. Potřeby sebeaktualizace: potřeby realizovat své schopnosti (svůj duševní potenciálbýt tím, kým mohu být), osobního růstu, zahrnující kognitivní a estetické hodnoty
(potřeby objevovat, tvořit, uspořádávat)

v sledovaní
. O v á n í m televizního zpravodajství uspokojuje recipient své
Obecně lze říci,• ze
,
, vóroveň se uspokojuje potřeba pnnalezitosti a uznaní, nebot
neivvšší tedy kognitivní potřeby. Aarov
ť
J У
'
, Předmětem diskusí na pracovištích i v rodině a recipient
témata zpráv se stávají xčasto pream
zapojením do debaty tyto potřeby saturuje.
1« пЛгя71
Ohled na lidské potřeby se ale
odrazí i ve výběru zpráv a částečně nám odpovídá na
otázku atraktivity události.
- ktere
w rp reaguji
reaeuií na
na nižší potřeby, bývají vraždy, násilí, dopravní nehody,
Tématem zpráv,
,
p o d s tatou těchto sdělení je (a) informace o tom, že nějaký
v
zdražování, děti v ohrození...
základní potřeby Oako je tomu například
subjekt se dostal do situace, kde oyiy
T

^

^

^

v

é

komunikace a jejich ü.oha v M
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'

'
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"
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v případě reportáže Austrálie: Chlapci přišili ruce a nohu101, Zběsilá honička102, Jiskra naděje103
(pro rodiče údajně utonulého), Brutální vražda faráře: výjimečné tresty104, Konec hledání
nebezpečného vraha105, Povedené sousedky106), nebo že (b) ve společnosti vzniká situace, kdy
mohou být ohroženy základní potřeby recipienta (Konec pěstování zeleniny107, Zdražení
pohonných hmot108, Bezpečnější cesta do školy109).
V prvním případě je událost atraktivní díky lidské schopnosti soucítění. Recipient je
ohrožen zprostředkovaně, jsou napadeny hodnoty, které uznává, ale přímo se jej věc netýká.
Událost je pro recipienta snadno vnímatelná, neboť existují poměrně jednoduchá pravidla pro
orientaci v problému. Nevyžaduje žádné znalosti souvislostí. Každý recipient ví, jak situaci
řešit a jeho řešení je ve shodě s názorem společnosti. Dochází ke snadnému konsensu mezi
recipientem a společností. Ačkoliv vypovídá o negativních jevech, je právě z důvodu snadné
orientace pro recipienta atraktivní a ve své podstatě příjemná.
V druhém případě je atraktivita události zřejmá. Ohrožen je přímo recipient. Událost
toho typu je pro zařazení do televizní relace samozřejmě atraktivní, ale není již tak
bezproblémová. Recipient musí hledat odpověď na otázku, kdo mu újmu způsobuje a jak tuto
situaci řešit. Viníkem je velice často nezodpovědná část společnosti (Bezpečnější cesta do
škol), od níž je možné a poměrně snadné se distancovat. Pokud je viníkem nedefinovatelný
systém (Zdražení pohonných hmot) nebo politická elita ( Konec pěstování zeleniny), není to
pro recipienta nová situace. Není možné najít jednoduché řešení, ale dochází ke konsensu se
společností, které se realizuje kritizováním poměrů.
Přirozenou lidskou potřebou je ale i prožívat krásné, objevovat a uspořádávat své
poznatky. Zprávy zaměřené na vyšší potřeby jsou pro recipienta náročnější. Vyžadují znalost
souvislostí, vytvoření osobního postoje к problému, nedochází tak často ke snadnému konsensu
se společností.

Č T I , 29.3. 2005, viz Přílohy, strana 22.

102 -v.
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Nova, 29.3. 2005.
Nova, 29.3. 2005.
Prima, 31.3. 2005, Č T I , 31.3. 2005, Nova, 31.3. 2005, viz Přílohy, strana 61.

Nova, 30.3. 2005.
Prima, 1.4. 2005.
Nova, 29.3. 2005.
Prima, 29.3. 2005, Č T I , 2 9 . 3 . 2 0 0 5 , viz Přílohy, strana 18.
Prima, 31.3. 2005.
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4.4.2. Rozbor reportáží na vybraná témata
Tématy zpráv se stávají události domácí i zahraniční, z oblasti politické, ekonomické,
kulturní, ekologické... Jakkoliv mají sdělení na různých televizních stanicích stejné téma,
mívají jiný význam. O tom jsme se přesvědčili již při porovnávání dvou reportáží na téma
výročí vlajky.
Podstatnou roli ve zpravodajských relacích hrají zprávy z domácí politiky. Na
vybraném vzorku budeme zkoumat rozdílnosti zpracování. Dále nás bude ve srovnání zajímat,
jak televizní zprávy referují o smrti Terri Shiavo. Její smrt rozvířila debatu o právu člověka na
život, o právu na důstojnost života, stala se tedy společensky závažným tématem. Dnešní
člověk si uvědomuje, že jeho život závisí na přírodě, a proto žije s ohledem na ni. Při analýze
reportáží s ekologickým tématem zjistíme, že novináři používají stereotypy. A konečně
posledním vybraným tématem bude pojímání církve a věřících v televizním zpravodajství..

4.4.2.1. Politické zpravodajství
3 2005 proběhla ve všech třech sledovaných televizních relacích
116
- lidovečtí
KHnvečtí ministři
odcházejí z vlády. Toto sdělení
mělo
závažný
informace o tom, ze
nu
^
^
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celorepublikový význam, nebot preazn
i rinnvvm odhalením majetkových nesrovnalosti předsedy vlády
vlády byla způsobena lednovým

Stanislava Grosse a všechna média se této kauze v podstatě soustavné věnovala. Srovnáme
reportáže odvysílané ve stejný den v televizi Nova a na С Г1.
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!10 ČTI, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 31.
" Nova, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 37.
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Hypertéma sdélení je ílenéno do „ékolika témat. Obě zprávy je „aeházejí ěásteíné
podobně, jinak je ale řadí.
Řazení témat zprávy ČTI. (V případě interview poneehána témata v podobě otázky)
1. Studio
Výsledek konference KDU-ČSL: Odstoupení lidoveckých mini., ych ministru
к hlasování o nedůvěře
a výzva
2. Reportáž
Grossova nesplněná žádost o vystoupení na lidovecké konferenci
Komunisté
Grossovo jednání s komunisty
Náhradníci lidoveckých ministrů podle komunistů
Reakce premiéra na návrhy komunistů
Možná komunistická podpora vládě
3. Interview
Informoval jste premiéra o výsledcích zasedání?
Je možná stávající koalice bez Grosse?
Budete v budoucnosti hlasovat s vládou podpořenou komunisty?
4. Studio- Hlasování o vyslovení nedůvěry v pátek na ČTI v přímém přenosu

Řazení témat zprávy TV Nova
1. Studio
Výsledek konference KDU-ČSL: Odstoupení lidovců z vlády
2. Interview
Odstoupení lidoveckých ministrů a výzva lidovcům к hlasování o nedůvěr
Je možné koalici zachránit?
Předčasné volby?
Informoval jste premiéra o výsledcích zasedání?
Nedostáváte komunisty do hry?
3. Reportáž
Komunisté
Grossovo jednání s komunisty
Možná komunistická podpora vládě
Postoj ODS
Náhradníci lidoveckých ministrů podle komunistů
Reakce premiéra na návrhy komunistů
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Demonstrace za odstoupení premiéra

Reportáž ČTI je otevřena studiem, v němž jsou sděleny oba důležité závěry
konference- výzva к odstoupení ministrů i výzva к hlasování o nedůvěře vládě. Následná
reportáž je vystavena v podstatě chronologicky. Jako první je řazeno téma, které TV Nova
vůbec nezmiňuje a které premiéra Grosse staví do nevýhodné pozice. Premiér žádá o
vystoupení na konferenci KDU-ČSL, aleje odmítnut. Prostor pro vyjádření к tomuto tématu je
dán oběma stranám: Miroslav Kalousek: Vystupování hostů z jiných politických stran na naší
celostátní konferenci není obvyklé a neuděláme tento precedens. Stanislav Gross: Já jsem
považoval za vcelku normální, aby když pan Kalousek vystupoval na našem sjezdu, abych měl
možnost oslovit přímo

reprezentanty

KDU-ČSL z celé republiky. Pokud se něčeho bojí, no

tak

je to jeho problém. Novinář vyváženě zařazuje vyjádření obou stran. Agresivní výpad premiéra
svědčí o kontextu situace.
Druhým tématem reportáže ČTI a paradoxně jediným tématem reportáže TV
Nova (vzhledem к hypertématu) je jednání komunistů během této krize. Akt

jednání

s komunisty je zatížen silným kontextem. Velká část společnosti považuje komunistickou
stranu za zločineckou organizaci, s níž demokratické strany nemají jednat. Motiv „Grossovo
jednání s komunisty" je v obou reportážích zpracován jako příznakový. Novinář ČTI otevírá
téma konstatováním: V půl druhé pak (Gross) zasedl za jednací
Miroslavem Grebeníčkem.

stůl s předsedou

KSČM

Bez toho, že by nějak situaci hodnotil ve svém textu, nechává

novinář vysvětlit tento akt Grossem: Já nevidím důvodu, proč v (pokus o lehký smích)
parlamentní demokracii by mělo být jednání e mezi politiky e něčím potupným. Už tím, že
novinář nechá premiéra samotné jednání obhajovat, prokazuje se fakt, že jednání s komunisty
je vnímáno příznakově.
Novinář TV Nova postupuje daleko složitěji, s jiným komunikačním záměrem než
pouze informovat. Celou reportáž otevírá text Grebeníčka, v němž vyjadřuje svou nedůvěru
vládě. V textu novináře se poté objevuje zcela zásadní informace: To ještě ráno tvrdil
komunistický předseda

Grebeníček a současně prozradil,

že jej

čeká důležitá

schůzka

s premiérem. Gross ale schůzku popřel. К popření schůzky dochází přímo v textu premiéra: My
isme zatím žádnou schůzku nesvolali. (střih) My nebudeme dělat s nikým žádné и handly.
Novinář následně „přistihne" premiéra při lži: Jenom hodinu a půl po tomto prohlášení se ale
Gross s Grebeníčkem setkal a předal mu písemnou výzvu, kterou ČSSD adresovala i koaličním
Partnerům. Premiér je díky kontextu vzniklému řazením výpovědí zobrazen jako lhář a
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intrikán, i když tomu tak nemusí být. Premiér netvrdí, že schůzku nesvolal, ale že ji zatím
nesvolal. Následný text novináře se staví к jeho výpovědi v poměru odporovacím (ale), ačkoliv
si tyto informace vůbec odporovat nemusí (mohl ji svolat až po interwiev). Komunikačním
záměrem novináře je prohloubit u recipienta nedůvěru v premiéra i KSČM tím, že je
„odhaluje" jako intrikující subjekty. Následnou výpovědí Grebeníčka o charakteru Grossovy
výzvy (Pochopitelně je to jistá výzva к tomu, abychom takzvaně podrželi

Českou

stranu

sociálně demokratickou.) je do kontextem vytvořeného negativního stínu vržena i ČSSD.
Obě dvě reportáže se věnují případné komunistické podpoře vládě. V obou reportážích
je podpora komunistů vázána na to, jakými lidmi budou přeobsazena křesla po lidoveckých
ministrech. V reportáži ČTI se objevuje novinářova výpověď: Předseda KSČM už před tím
naznačil že komunisté by nemuseli v pátek hlasovat s ODS, tedy proti Grossově vládě. Záleží,
kým by premiér lidovce ve vládě nahradil. Následně je dán Grebeníčkovi prostor, aby své
stanovisko vysvětlil: Nás docela bude zajímat, nakolik nakolik e je schopen premiér

vyjednat

tyto posty pro osobnosti, e které prostě

volebním

budou přeci jenom provázány s původním

programem České strany sociálně demokratické. Fakt, že si komunisté kladou podmínky pro
svou podporu, je v současné konsituaci společensky přijatelný jen s obtížemi. Novinář ČTI
tento fakt ale výrazně nebulvarizuje. К vyjmenovávání kandidátů (z řad ČSSD), které
komunisté preferují, užívá expresivní formulaci (expresivita je dána kontextem slova
komunisté): Místo

Cyrila Svobody by se komunistům

líbil Jan Kavan,

formulacemi neutrálními: Jitka Kupčová by mohla vést spravedlnost,

ale pokračuje

stávající

ministr

zemědělství Jaroslav Palaš má naopak jej ich důvěru.
Text novináře otevírající stejné téma v reportáži TV Nova je otevřen velice podobnou
výpovědí, jako je tomu v případě ČTI. Miroslav Grebeníček naznačil, že by mohl Grossovi
vyhovět a že by komunisté nehlasovali proti vládě. Ke kandidátům se ale reportáž nedostává
Přímo. Prostor získává ještě ODS. Grebeníček: Rozhodně nepatříme к těm, kteří by chtěli
hlasovat s ODS. ODS je textem novináře zobrazena jako strana, která se od komunistů (a
potažmo i jejich negativního
ODS, která o páteční

obrazu)

jednoznačně distancuje: Toto stanovisko silně podráždilo

hlasování o nedůvěře vládě požádala.

Následně řazené vyjádření

Topolánka ale jednoznačné distancování nepotvrzuje, do reportáže je zařazen chytlavý bonmot:
Platí, kdo drží Grosse, je

stejný

jako Gross a komunisté si musí vybrat.

Téma komunistických kandidátů na posty uvolněných ministerských křesel je otevřeno
s použitím bulvární, hovorové formulace: Zadarmo ale komunisté Grossovi
ui

dopoiedne

naznačili,

za jakých

okolností jsou ochotni přimhouřit

ob.

щ п ^ е щ ^
Celou situaci
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posouvají z normální politické úrovně na úroveň handlování. Grafika, která doprovází
představu komunistů o nových ministrech, je výrazně bulvární. Na obrazovce je sbor postav s
„nalepenými" hlavami politiků, o nichž se mluví. К jejich hlavám vedou bubliny, v nichž je
jméno a funkce, kterou by zastávali. V případě ministra zahraničí je na postavě dvojhlava
(Kavan, Laštůvka). V popředí sboru je větší postava s hlavou Grebeníčka, který na sbor rukou
ukazuje. Tato grafika podtrhuje význam sdělení, a sice že se jedná o nebezpečnou frašku,
kterou vede předseda komunistů Grebeníček.
V obou reportážích se к návrhu komunistů vyjadřuje Gross. V reportáží ČTI výpovědí:
Pokud se dnes e dozvím, že KDU-ČSL se rozhodla rozbít další koalici, ve které působila, tak
v ten okamžik samozřejmě budu pracovat s jinými jmény, v TV Nova: Rozhodně

nehodlám

jednat s KSČM o žádných podmínkách typu personálních nebo mocenských. Grossova výpověď
je v rámci reportáže TV Nova posazena do negativního kontextu. Ihned po jeho obraze se na
obrazovce objevuje dav demonstrujících na Václavském náměstí, kteří požadují jeho
odstoupení. Na zásah policie reagují pokřikem Grosstapo,

grosstapo,

který navazuje

kontextuálně na předchozí kauzy, v nichž premiér získával nedůvěru. Zařazení toho tématu
vede ke ztotožnění se recipienta s demonstrujícím davem, tedy к negativnímu vymezení se
vzhledem к premiérovi.
Závěry konference KDU-ČSL, tedy hypertéma celé zprávy, jsou v obou případech
sdělovány živě Miroslavem Kalouskem v rozhovoru. V případě TV Nova se jedná o rozhovor
s novinářem, který je na místě jednání, v případě ČTI se jedná o rozhovor s moderátorem,
který je ve studiu- prostřednictvím telemostu.
Pokud porovnáme obě reportáže, zjistíme, že informovaly o stejných tématech, ale ve
třech tématech se liší. Z hlediska manipulativní strategie přichází v úvahu dvě možnosti: téma
bylo podstatné a televize se mu záměrně vyhnula, nebo téma bylo nepodstatné a televize jej
schválně zařadila.
Zařazení tématu Gross žádá o vystoupení na konferenci KDU-ČSL, a je odmítnut (ČTI)
není jistě stěžejní, ale podporuje chronologickou výstavbu reportáže (chtěl jednat s KDU-ČSL,
poté jednal s jednal s komunisty na závěr výsledky konference KDU-ČSL). Obraz premiéra je
tímto tématem poškozen.
Zařazení tématu Postoj ODS (TV Nova) není stěžejní, nosnější by byl postoj

US

- DEU jako koaliční strany, má vést ke zviditelnění této strany, a to v pozitivním světle.
Paradoxně je zařazení tohoto tématu pro ODS kontraproduktivní. Vzhledem к tomu, že ostatní
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strany dostaly pro svá vyjádření daleko více prostoru, je v porovnání s nimi prostor ODS
nepatrný. Prostor, který dostali v reportáži, kopíruje jejich manévrovací prostor v realitě (jsou
omezeni jen na verbální hodnocení a výzvy).
Zařazení tématu Demonstrace za odstoupení premiéra lze považovat za zásadní.
Nezařazení tohoto tématu v reportáži ČTI lze vysvětlit tím, že se jednalo o bezvýznamný shluk
lidí (ze záběrů nelze takovou věc posoudit), nebo obavami televize z represí ze strany vládní
garnitury.
Podstatnou roli při vzniku reportáže hraje řazení výpovědí novináře i přizvaných
mluvčích do celkového kontextu reportáže, ale i do kontextu doby. Druhým faktorem, který
významně ovlivnil sdělení reportáží, byl výběr témat, která se к hypertématu vztahují.

4.4.2.2. Smrt Terri Shiavo
Událost, jakou byla smrt Terri Shiavo, přesahuje svým významem region (stalo se
v USA), zasahuje celou západní společnost a otevírá diskusi o jednom z nejožehavějších témat
dnešní doby. Terri Shiavo žila 15 let na přístrojích, manžel žádal u soudů o odpojení od
přístrojů, rodiče byli proti, soudy vyhověly manželovi. Věda dospěla na takovou úroveň, že je
schopna člověka udržovat dlouhodobě při životě. Je nutno najít definici takové kvality života,
aby měl ještě smysl. Cílem zpravodajství ale není klást, nebo hledat odpověď na otázky, cílem
zpravodajství je informovat o událostech.
O tom, že událost zasáhla celou americkou společnost a vyvolala diskusi, se zmiňují
obě reportáže- reportáž ČTI 112 i reportáž TV Prima113-, a to přímo v textu i obrazem. Prima
rozšiřuje zájem o událost na celý svět (Kolotoč soudních jednání, odvolání a zamítnutí sledoval
s napětím celý svět), ČTI jej v textu novinářky omezuje na americkou společnost. (Případ ženy
žijící dlouhodobě v komatu dostal do sporu nejen její příbuzné, ale i celou americkou veřejnost,
včetně prezidenta George Bushe). Obraz společenskou diskusi také zaznamenává- v obou
reportážích se objevují demonstrace lidí, transparenty, záběry z parlamentu.
Obraz hraje v této reportáži podstatnou roli, zaznamenává stupeň ochrnutí postižené.
Její stav popsaný slovy by působil expresivně. Obrazové zpracování je nesmlouvavě věcné.
Dotkne se každého recipienta, neboť každý je limitován narozením a smrtí, zdravím a nemocí,
sílou a nemohoucností. Záběry není třeba textem popisovat, ČTI se omezuje pouze na
112
113

Č T I , 31.3. 2005, viz Přílohy, strana 50.
Prima, 31.3. 2005, viz Přílohy, strana 48.
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konstatování důvodu jejího stavu (Do komatu žena upadla před patnácti

lety po srdeční

zástavě, která jí vážně poškodila mozek), TV Prima z důvodu zvýšení expresivity obraz
komentuje (Od té doby nedokázala přemýšlet nebo se vědomě pohybovat).
Sdělení studia i reportáže ČTI je na rozdíl od TV Prima nasyceno faktv a souvislostmi.
ČTI hovoří o věku zamřelé, o vývoji soudního sporu mezi manželem a rodiči Terri (první
soud v roce 1998, dvakrát soud žádost manžela o odpojení zamítl). Reportáž informuje o tom,
že případ měl i ústavní důsledky. Prezident Bush společně s poslanci prosadil narychlo zákon,
který umožnil rodičům Terri odvolat se kNejvyššímu soudu. To v případech rodinného práva
ústava zakazovala. Uvádí i důvod (s odkazem na zdroj) srdeční zástavy, která ke komatu vedla.
Terri Shiavová upadla do komatu po těžkém infarktu, který si podle manžela

Michaela

přivodila bulimií.
Druhým znakem reportáže ČTI je užití expresivních prostředků- a to jak v mluveném
textu, v psaném textu i v obraze. Expresivní prostředky reportáž ohraničují- vyskytují se
v titulku reportáže, na začátku reportáže a na jejím konci. Soudní pře mezi manželem a rodiči
Terri je zde označena jako boj nebo bitva. Boj o život těžce postižené Američanky
Shiavové definitivně skončil... Sedm let bojovali rodiče Terri

Terri

o její život. Užívá kontrastu:

Dnes bitva končí. Tištěný titulek nese známky bulváru: USA: Terri Shiavová zemřela žízní.
Expresivně vyznívá závěr reportáže. Na obraze je záběr ženy, která se sklání nad postiženou
Terri na lůžku a líbá ji na ústa. Obraz s textem je sestříhán tak, že v okamžiku, kdy reportérka
dokončí text, ozve se výrazné mlasknutí.
Bylo řečeno, že smrt Terri Shiavo upozorňuje na závažný problém západní společnosti.
Cílem zpravodajství je věcně informovat o události. Zařazování události do kontextu s ostatním
světem, hledání souvislostí s jinými událostmi je úkol komentářů. Ukázali jsme si, že novinář
má možnost komentář do reportáže zařadit, a to zejména prostřednictvím osob, které nechá
v reportáži promluvit. Zde je jediným přizvaným mluvčím reverend Jesse Jackson: Můžeme si
z celé téhle tragédie vzít poučení, Terri nezaslouženě trpěla. Její případ ale upozornil na
problematiku dlouhodobé léčby pro nás všechny. Jeho slova, která zařazují problém do širších
souvislostí, se objevují v podstatě na posledním místě reportáže, uzavírají tedy svým způsobem
reportáž. Poté

n á s l e d u j e

již jen jedna věta, kde je shrnuto, proč žena do komatu upadla. Událost

je jeho slovy hodnocena.
Důvod srdečního selhání, který uvedl manžel, tedy bulimie, staví celý problém do
jiného světla. Bez uvedení tohoto důvodu, by problém zůstal v obecné rovině - stalo se neštěstí,
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které může postihnout kohokoliv, týká se tedy každého recipienta. Je možno rozumět všem
stranám, které jsou v problému zainteresovány. Uvedení bulimie jako důvodu srdečního selhání
problém zjednodušuje a komplikuje zároveň. Nabízí totiž recipientovi zjednodušenou orientaci
v problému. Jedna konkrétní žena chtěla být hubená, nyní nese důsledky. Tomuto zjednodušení
se TV Prima vyhnula tím, že tento fakt ve své reportáži neuvedla.
Reportáž ČTI je plná kontrastů. Podstatnými fakty nasycená reportáž je otevřena a
uzavřena expresivními

prostředky. V závěru reportáže je zpráva

komentována, a to

prostřednictvím reverenda, jehož je užito jako modelu morální autority. Naznačuje široké
souvislosti události. Poslední novou informací (důvodem zástavy byla bulimie) dává
recipientovi návod, jak problém zjednodušit.
Reportáž TV Prima je řazena v podstatě chronologicky. Terri upadla do komatu-manžel
zažádal o odpojení- lékaři odpojili- rodiče proti- soudní jednání- zapojení prezidenta Bushezamítnutí nejvyššího soudu, smrt. Toto řazení je přehledné, ale zjednodušující. Zastírá fakt, že
se rodina soudila již poněkolikáté. Neinformuje o tom, že tato záležitost z rodinného práva byla
u Nejvyššího soudu řešena zcela výjimečně. Závažnost situace je zdůrazněna obecným
konstatováním, že Do případu se zapojil i prezident Bush i slavní kněží. Význam události není
nikde komentován.
Reportáž nahlíží událost jako rodinnou tragédii, která měla celospolečenský přesah.
Tomu odpovídá i název reportáže: Tragický příběh skončil. Důraz je kladen na rodinu. Poslední
větou textu studia je: Sdělila to spolitováním její rodina. Proti manželovu rozhodnutí nestojí
jen rodiče (kteří jsou zmiňováni na ČTI), rodina se rozšiřuje i o bratra postižené Terri.
V poslední větě reportáže se objevuje opět rodina: Poslední zamítnutí

nejvyššího

soudu

Spojených států dostala rodina Terri jen několik hodin před její smrtí.
V reportáži zaznívají hlasy obou stran. (Manžel): Nepřála by si takhle žít. Nechte Terri
důstojně zemřít. Viděli jsme za poslední roky už tolik lékařů a žádný nám nedal

naději.

(Matka): Zákonodárci, prosím vás, pro lásku boží nenechte mou dceru zemřít. Jako přizvaný
mluvčí je i do reportáže TV Prima přizván Jesse Jackson, jeho výpověď ale nezařazuje událost
do širších souvislostí, vyjadřuje se pouze к problému: Zákony jsou důležité, ale lidský život je
přednější. Nechte ji žít prosím.
I reportáž TV Prima užívá expresivních prostředků. Jedná se o hyperbolu v úvodní větě
studia: Příběh, kterým v posledních dnech žila Amerika i celý svět, dospěl ke svému konci. Jako
expresivní prostředek označíme i využití textu jako komentáře obrazu v situaci, kdy to není
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třeba. Na obraze je žena v posteli se zvrácenou hlavou a otevřenými ústy, hledí za jakýsi talíř,
kterým jí nčkdo míhá před tváří, paralelní text: Od té doby nedokázala přemýšlet nebo se
vědomě pohybovat.

Expresivní je i užití kontrastu v obraze: reportáž se otevírá statickým

obrazem (fotografie mladé krásné ženy), následuje střih a pohled na ženu ležící ve výše
popsané pozici na lůžku.
Hypertématem sdělení obou reportáží je soudem schválená smrt Terri Shiavo. Reportáž
ČTI se pokusila zjevně provokovat к diskusi, titulkem i textem přizvaného mluvčího
naznačuje, kudy by se diskuse mohla vést (zemřela žízní- euthanasie?, dlouhodobě nemocníživot, ale za jakou cenu?). Reportáž TV Prima záměrně к diskusi neprovokuje, snaží se
problém zintimnit na úroveň rodinné záležitosti.
4.4.2.3. Sdělení s ekologickou tematikou
Jak platí u zpráv obecněji, i událost s ekologickou tematikou se stává předmětem zájmu
novinářů v okamžiku, kdy dojde к porušování zásad ekologického

soužití s přírodou.

Předmětem našeho zájmu budou tři reportáže: Jedovatá vejce? 114 , Krádež dubů na Teplicku 115 a
Žáby na cestách116. Obecně lze říci, že každé porušení rovnováhy mezi životem člověka a
přírodou se týká každého recipient, neboť může mít dalekosáhlé důsledky, které jsou schopni
posoudit pouze odborníci. Řada takových událostí se ale recipienta netýká přímo, jako je tomu
v případě reportáže Krádež dubů na Teplicku, některé se recipienta dotýkají, neboť v nich
figuruje jako potencionální viník, ale důsledky jeho jednání jej přímo nepoškozují (Žáby na
cestách). V reportáži Jedovatá vejce? je situace recipienta přesně opačná- recipient není
viníkem situace, ale důsledky porušení rovnováhy se jej potenciálně dotýkají.
Sdělení reportáže Jedovatá vejce je zřejmé: Byly objeveny jedovaté látky ve vejcích.
Reportáž je vystavěna tak, aby recipient na začátku zneklidněl, v průběhu reportáže je dopad
tohoto faktu a tím i význam sdělení zmenšován. Zmenšuje se prostor, který jedovaté látky
zasáhly (české země, severní Čechy, Liberecko), na závěr zástupce státní správy zúží prostor na
dvorek nezodpovědného majitele, který chová slepice mezi jedovatými látkami. V celé reportáži
není označen subjekt, který je za stav zodpovědný. Protistranami jsou na jedné straně
ekologové, kteří výsledky měření zveřejnili, a na druhé straně jsou obyčejní lidé (Já tomu
nevěřím) a státní správa (Když někomu běhaj slepice po dvoře, kde se manipuluje se všemi
možnými chemickými látkami, tak pochopitelně, že se to do vajec může dostat).
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Prima, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 28.
Nova, 31.3. 2005, viz Přílohy, strana 53.
Prima, 29.3. 2005, viz Přílohy, strana 20.
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Záměrem tohoto sdělení nebylo recipienta zneklidnit, ale naopak uklidnit. Ekologové
velice často přicházejí se zneklidňujícími informacemi. Opakované zmenšování závažné
problematiky, o níž informují, vede к devalvaci jejich práce. Mediální obraz ekologů tak nese
významy jako přehánění a nafukování problémů.
Reportáž Krádež dubů na Teplicku117 se ekologickým dopadem události nezabývá. Už
samotný fakt, že pokácení 57 vzrostlých stromů je označeno jako krádež, posouvá událost do
ekonomické roviny.V textu reportáže je opakovaně zmiňována finanční ztráta, která krádeží
vzrostlých stromů vznikla. (Text studia): Škoda jde proto do několika stovek tisíc korun...
(Text novinářky): Škoda se tak pohybuje přes půl miliónu korun. Novinářka dokonce přizvala
do reportáže odborníka, který zná cenu dřeva : S majitelem pily jsme spočítali, kolik dubových
stolů nebo parket se z ukradených stromů dá udělat. Když vše vynásobíme průměrnou cenou,
sami vidíte, kolik na tom zloději vydělají. Například na parketách téměř 14 a půl milionu.
Opakovaně se nemluví o stromech, ale o kmenech: (text novinářky) To nejcennější, tedy celé
kmeny, si pachatelé

odvezli a o dřevě: (text novinářky): Dubové

dřevo je

jedno

z nejkvalitnějších.
V celém případu je zvýznamněna obrazem estetická stránka události. V úvodním obraze
je novinářka v lese, zpětným zoomem se rozšiřuje okolí, novinářka stojí u čerstvého pařezu.
Záběry planiny, rozježděné hlíny, pilin, pařezy, kmeny negativně aktivují potřebu recipienta po
kráse. Textem je tento význam také zdůrazněn, hned v úvodním textu novinářky: Po řádění
zlodějů tu zůstaly jenom pařezy a větve.
O skutečném ekologickém dopadu události recipient informován není. Na jednom
(jediném) se v textu novinářky vyskytuje pseudoinformace tohoto druhu, vyjádřená frází. Pro
lesníky je to ale ztráta nevyčíslitelná. Na její slova navazuje text přizvaného mluvčího. V něm
se objevuje informace, která se také vymyká pojetí pokácení stromů jako krádeži dřeva. Má ale
hodnotící a nikoliv informační charakter (zástupce lesního správce): Se jedná o barbarství.
V některých tématech dochází к přesouvání ekologických témat do ekonomické roviny.
Celá řada ekologických událostí nese ekonomický aspekt. Dochází však к mediování přírody
jako surovin. Vznikají tak reportáže atraktivní, protože řeči čísel recipient snáze porozumí než
výkladům o vyváženosti ekologických společenství. Expresivní náboj reportáže je zaručen díky
estetické rovině.

1,7
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Hypertématem reportáže Záby na cestách

118*
je ohrožení a ochrana žab při jejich jarní

migraci. Text studia podává ucelenou informaci o problému. Tím, kdo se chová v nesouladu
s přírodou, jsou řidiči, tedy početná skupina recipientů zprávy. Úvodní text studia se к této
skupině obrací: Pozor žáby. Pokud uvidíte и silnice takovouto značku, měli byste zpozornět. Je
zcela zřejmé, že pouhé zpozornění řidiče žáby před rozjetím nezachrání, a tato věta jen
formálně otevírá téma. Zneklidnění řidiče je zmírněno informací o tom, že ochránci přírody
staví při silnicích záchytné bariéry.
Informace o stavbě těchto bariér, která je hlavním tématem reportáže, přenáší
zodpovědnost za situaci na ochránce přírody. Reportáž textem přizvaného mluvčího kontaktuje
případné zájemce o tuto práci: Vítáme i dobrovolníky a na internetových stránkách

magi

magistrátu je výzva i adresy. Recipient, který má aktivní zájem na stavu přírody se může
přihlásit, pasivní recipient je uklidněn. Pokud na své cestě rozjede žábu, není to jeho vina, ale
problém v nedostatečné činnosti ekologických aktivistů.
Obraz ekologicky jednajících osob je v této reportáži pozitivní. Pozitivním faktorem je,
že tím, kdo vyzývá recipienty к aktivitě, není nezávislý ekolog, ale referent Odboru zeleně
Magistrátu hlavního města Prahy, tedy placený úředník. Dochází tak к nabourávání modelu
ekologa jako neplaceného nadšence. Podstata práce ochránců přírody v této reportáži není
negativní, neobtěžují recipienta špatnými zprávami, naopak jejich práce je konkrétním
přínosem. Na záběrech se objevují lidé, kteří klidně a trpělivě vybírají žáby z kbelíků.
Typickým projevem je, že tito lidé jsou označeni jako ochránci přírody, kdežto lidé, kteří
přinášejí alarmující zprávy a využívají к tomu vědu (viz reportáž Jedovatá vejce) mají dnes již
problematizované označení ekologové.
Závažným nedostatkem je nevěcná informace o důvodu ochrany žab. V textu studia je
motivace chování ochránců uvedena. Tato tažení končí každý rok pro tisíce žab smrtí pod koly
aut. Ochránci přírody proto začali и silnic stavět bariéry a sami pak žáby přenášejí. Jinými
slovy: ochránci zachraňují žáby, aby nezemřely. Jedná se o triviální motivaci. Novinářka
předpokládá, že tato motivace bude pro recipienta dostatečně silná. Aby ji potvrdila, dvakrát
v textu přirovnává život žáby к životu člověka, a to tím, že užívá obraty, které se užívají
v souvislosti s lidským životem. Tato tažení končí každý rok pro tisíce žab smrtí pod kolv aut
Tento pár mě' štěstí, iiníhn ale nemívají. Pokus o humanizaci obojživelníka slouží к tomu, aby
se u recipienta vyvolala účast.
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Daleko přesnější by bylo informovat o skutečných důvodech, proč je třeba zachovat
stavy obojživelníků v přírodě.
Televizní zpravodajství ale často vychází z předpokladu, že divák se chce bavit, chce
být uklidněn, chce vidět, že se problémy řeší, nebo nejsou vážné, chce se jednoznačně rozhořčit
na viníka, nechce být obviněn z neekologického chování. V námi zmiňovaných reportážích
takovému recipientovi vycházejí novináři vstříc.

4.4.2.4. Církev a věřící
Dne 1. 4. 2005 se dramaticky zhoršil stav papeže Jana Pavla II. Při sčítání lidu v roce
2001 se v České republice к římskokatolické církvi hlásilo 2,7 miliónu lidí, většinu z nich
zaujímali lidé ve věku nad 60 let a celkový trend se ukázal jako klesající ( v roce 1991 to bylo
zhruba 4 milióny lidí)." 9 Celková religiozita v České republice není nijak silná.
Všechny tři televize zpravodajské relace se tomuto tématu věnovaly.

Hypertématem

reportáže ČTI 120 je zdravotní stav papeže. TV Prima i TV Nova121 věnují této události dvě
reportáže, zaměřují se na zdravotní stav papeže a ve druhé na důsledky papežova kritického
stavu.
Umírání papeže je událost zahraniční, která má celosvětové důsledky, jež ovšem
průměrný český občan na svém životě nezaznamená. Papež je osoba „cizí", je hlavou církve,
která je pro většinu recipientů zkostnatělou a vzdálenou institucí. Z tohoto pohledu zjevně
vychází novináři TV Nova při zpracování tématu. Chtějí vytvořit reportáž divácky atraktivní,
proto se maximálně snaží vztáhnout událost к obyčejným věcem, к českým zemím, к
„obyčejným" lidem i к českým celebritám.
Reportáž TV Nova se o zdravotním stavu papeže zmiňuje pouze okrajově (není
hypertématem reportáže, recipient byl informován v předchozí reportáži), metaforicky,
nekonkrétně. V textu studia se objevuje označení těžké chvíle, později je popsána církevní
zvyklost, z níž opět můžeme usuzovat na papežův vážný zdravotní stav. Podle státní televize
byla uzavřena bronzová vrata svatopetrského chrámu, což je prý symbolem papežovy smrti.
Všimněme si, jak je pomocí slova prý navozena vzdálenost od církevních zvyklostí, tedy
blízkost s recipientem. Poslední zmínka o jeho stavu je opět zcela nepopisná: Jak přitom řekl
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http://www.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/home
ČTI 1 4 2005, viz Přílohy, strana 55.
Nova 1.4. 2005, viz Přílohy, strana 58.
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jeden z vatikánských kněží, i když si sotva někdo myslí, že se situace zlepší, každý věří v zázrak.
Všechny tři výpovědi, jakkoliv nejsou explicitní, mají jediný význam- zdravotní stav papeže je
vážný, papež umírá. Smrt je v jazycích velice často popisována eufemismy a metaforami.
Velice často je to právě ona nekonkrétnost, která vypovídá o závažnosti stavu. Takto popsaný
zdravotní stav papeže se stává východiskem pro vlastní reportáž.
Zdravotní stav papeže je hypertématem reportáže ČTI. Jeho zdravotní stav je podrobně
a věcně popsán. Papež je v kritickém stavu, dýchá pomocí přístrojů, má nízký tlak a vysokou
horečku. Jeho zdravotní stav se zhoršil v noci, když se к infekci močových cest připojila otrava
krve a zástava srdce. Podle italské televize [skai itália] dokonce upadl do komatu. Vatikán to
vzápětí popřel. I přesto Svatý otec už dostal poslední pomazání. Reportáž zmiňuje předchozí
operace, nemoci. Dalším tématem je jeho chování během dne. Dopoledne přijal

několik

spolupracovníků. Četli mu texty, které na Velký pátek provázejí při liturgii křížové cesty. Při
každém ze čtrnácti zastavení Ježíše Krista naznačil znamení kříže. Zmiňuje se o atentátu, který
přežil.
Papež je zobrazen jako pacient. O tom svědčí i text přizvaného mluvčího, (Patrick
McBehan): Nevím, jestli papež potřebuje naše modlitby, potřebuje je starý muž, který se
jmenuje

Karol

Wojtyla, ten umírá. Poslední informace reportáže pojetí papež-pacient

přesahuje: Zprávy o zhoršení stavu Jana Pavla II. přivedli do kostelů katolíky na celém světě.
Podporu mu vzkázali i muslimští a židovští duchovní. I v tuto chvíli, kdy mohla reportáž
vklouznout do obývacích pokojů recipientů (prostřednictvím záběrů z českých kostelů)
zachovává novinář stylovou čistotu, a kosmopolitní ráz- hovoří o katolících na celém světě a o
muslimech a Židech.
Novinář TV Nova pracuje s významy lidské a národní. Poslední věta textu studia, která
uvádí reportáž, zní: Nejhůře prožívají zprávy o jeho zdravotním stavu lidé v jeho

rodišti,

v polských Wadovicích. V této větě se oba pojmy objevují: lidé a rodiště, Polsko. Jakkoliv je
nelogické, aby vážný stav papeže byl pro někoho bolestivější jen proto, že je z Wadovic,
jakkoliv je vůbec nelogické poměřovat bolest z nemoci váženého člověka, zde к tomu dochází.
Toto konstatování má navozovat pocit blízkosti recipienta к události na základě společné
potřeby přináležet ke skupině, к národu.
Reportáž začíná ve Wadovicích, v rodišti Jana Pavla II. Text a obraz zaznamenávají
rodný dům papeže, čímž je znovu zdůrazněn lidský rozměr papeže. Ke zdravotnímu stavu se
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v polštině vyjadřují dva přiznaní mluvčí, jejich výpověď je přeložena do češtiny mluveným
textem.
Z Wadovic se reportáž přenáší do českých zemí. (Novinář): Podobně jako v Polsku to
dnes vypadalo i v mnoha českých a moravských kostelech. Nebylo bohoslužby, při které by si
na Jana Pavla II. nevzpomněli. Poté se objevují záběry z kostela i bytů. Prvním přizvaným
mluvčím z českých zemí je mladý muž. Dneska jsem

si vyměnil eee směnu v práci

s kamarádem, abych moh jít do kostela zapálit za něj svíčku. Má prolomit zažitou představu a
model, že věřící jsou staří lidé a učinit tak téma šírej i zajímavé. Následuje model- stará žena,
jíž se klepe ruka.
Dalším tématem jsou truchlící lidé, kteří se s papežem setkali osobně (což je obrazem
doloženo prostřednictvím fotografií). Výpověď neznámé mladší ženy je uvozena nelogicky:
Paní Tomanová ze Strakonic se s papežem před sedmi lety osobně setkala. O to hůř prožívá
poslední hodiny. Opět nezdařený pokus navodit blízkost pomocí odstupňování bolesti nad
ztrátou. Kontraproduktivnost je dána i tím, že slova ženy jsou „pouze": Tahle zpráva mě
zaskočila.
Po neznámé ženě jsou připomenuti dva „více truchlící"- sochař Otmar Oliva (bez přímé
výpovědi) a herec Martin Stropnický. Ten své významnější truchlení konstatuje v přímé
výpovědi, zprostředkované telefonem: Já jsem se s papežem měl tu vzácnou příležitost potkat i
mezi čtyřma očima, takže já samozřejmě ten okamžik asi prožívám o něco intenzivněji.
Závěr reportáže opět patří obyčejným věřícím na ulici. Jedná se o dvě ženy- jedna je na
ulici v šátku, jedna je na nemocničním lůžku. Obě přejí papeži zdraví.
Pokus o vztažení tématu к českým celebritám se nezdařil, neboť vytvořil mezi
truchlícími skupinu prvního řádu a druhého řádu, což je nepřirozené a nepřijatelné.
Události týkající se náboženské života a života církve jsou pro televizní zpravodajství
problematické. Hlavním cílem média je zaujmout co nejširší společenskou vrstvu, společnost je
v otázce náboženství poměrně jednoznačně rozdělena. Není problém přinést v hlavní
zpravodajské relaci důkazy o finančních machinacích v Československé církvi husitské122, jak
to udělala TV Nova, neboť jejích členů a věřících je v celkovém měřítku zanedbatelné
množství. Vražda faráře123 je z tohoto hlediska také vděčným tématem, neboť vražda je zločin
bez ohledu na oběť a farář v roli oběti jen zvyšuje expresivitu zprávy. Vážný zdravotní stav
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Nova, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 45.
Prima, Nova, Č T I , 31.3. 2005.
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papeže je ale z hlediska atraktivity pro zpravodajství problematický. ČTI vyváženě informuje o
zdravotním stavu, zajímavost a důležitost zprávy leží na faktech, kterých snáší velké množství.
TV Nova se snaží za každou cenu událost přiblížit recipientovi. Proto opouští podstatu události
a věnuje se jejímu dopadu v polských Wadovicích a zejména u nás. Vychází z předpokladu, že
věřící recipienti se ztotožní se smutkem přizvaných mluvčích (mladý muž, staré ženy) a
nevěřící se s nimi ztotožní na základě národním a lidském.
4.5. Infortainment
Tento termín označuje přístup к informování mas. Spojuje dvě slova- entertainment
(zábava) a information (informace). S prvky tohoto přístupu jsme se setkali při rozborech
jednotlivých

reportáží

v průběhu

celé

práce.

Barbora

Osvaldová124

shrnuje

znaky

infortainmentu:
a) zdůrazňovaná zajímavost deformuje užitečnost informace
b) nejužší vazba na probíhající událost
c) personalizaci veškerého dění i jeho zprostředkování
d) sdělení je co nejstručnější a nejjednodušší s důrazem na rozptýlení a nikoliv
společenskou důležitost informace
e) míšení reality a fikce
f) záměrné zasahování do informace, aby byla přitažlivější
S reportážemi, které vycházejí ze zásady infortainmentu, se setkáváme zejména
v reportážích TV Nova.
Idea infortainmentu vychází z předpokladu, že recipient chce být baven. To vylučuje,
aby se ve zpravodajství objevovala politická témata, která nesou známky abstrakce a
vzdálenosti od recipienta. Kateřina Kašparová12' v kapitole Boj o charakter zpráv uvádí: Jak už
jsem naznačila, hned od začátku vysílání jsme vedli úporné debaty s Vávrou a Železným o tom,
jak vlastně mají zprávy vypadat. Když to hodně zjednoduším, oni chtěli hlavně krev, sem tam
ještě zprávy o počasí a rady spotřebitelům. Tvrdili nám, že Našeho Diváka politika v podstatě
nezajímá™. Na jiném místě se připouští, že politická témata jsou nutná, podle Kašparové měl
ale ředitel Železný výhrady: Nevím, jestli vy vůbec tušíte, jaký je vlastně ten náš divák. Já vám
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Osvaldová В.: Zpravodajství v médiích. Karolinum, Praha, 2001, str. 23.

125

Kašparová! K : Pravda přichází z Novy. Formát, Praha, 1998.
Kašparová' K : Pravda přichází z Novy. Formát, Praha, 1998, str. 32.
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něco řeknu. Reportáže z vlády ano. Musíme to tam mít. Ale někdy se mi to zdá příliš složitý. Já
si tak někdy říkám- chce to nějak odlehčit\

127

.

Znaky infortainmentu, jak je popisuje Barbora Osvaldová, popisují práci s tématem,
tedy zpracování události. Idea

infortainmentu ale ovlivňuje už i výběr zpráv. Barbora

Osvaldová mluví o tom, že zdůrazňovaná zajímavost deformuje užitečnost

informace'28

V některých případech je téma takové, že užitečnost informací v něm obsažených je nulová,
takže nemůže dojít к její deformaci. (Jakkoliv je nutno připustit, že definovat užitečnost
informace je nesnadné.)
V případě TV Nova se jedná zcela pravidelně o reportáže řazené ve vysílacím sledu na
poslední místo. V námi sledovaných dnech se jednalo o zprávy: Pes motorkář129, Závod vraků
s přívěsy130, Nutrie ve městě131 a Hejno racků132 . Využití informace obsažené v těchto
reportážích je nulové. Význam ale sdělení má. Reportáž má pobavit. Tento komunikační záměr
je zřejmý, televize Nova se mu nevyhýbá, naopak. Pravidelným řazením „odlehčené" zprávy
na závěr zpravodajská relace vychází ostentativně vstříc recipientovi- demonstruje, že má
pochopení pro jeho radost ze zábavy.
Tyto znaky splňují ale i reportáže TV Prima. Reportáže Cirkus nebude? (o problémech
cirkusů s návštěvností), Přichází jaro (o zvýšeném zájmu o seznamovací agentury) nebo
reportáž Američanka prodala své jméno (o ženě, která se přejmenovala na název kasina, za což
dostala zaplaceno) mají velice nízkou informační hodnotu, první dvě dokonce ani nesplňují
požadavek aktuálnosti. Slouží к pobavení.
ČTI se tématům se zábavnou tématikou primárně nevěnuje. Reportáž Austrálie:
Chlapci přišili ruce a nohu133 (o úrazu chlapce a následném zákroku lékařů) má к infotainmentu
z hlediska výběru tématu

nejblíže. Její informační hodnota

ale

spočívá

minimálně

v seznámením recipienta s možnostmi dnešní medicíny. Některá zpracování reportáží televizní
relace ČTI mají к ideji infotainmentu blízko, jak si ukážeme na reportáži Austrálie: Chlapci
přišili ruce a nohu.
Reportáž zdůrazňuje chronologii děje (narozeniny-pád zdi-zranění-operace-výsledek
operace), která je pro recipienta zajímavá. Chronologie ale deformuje užitečnost informace,
127
128
129
130
131
132
133

Kašparová К • Pravda přichází z Novy. Formát, Praha, 1998, str. 32.
Osvaldová! В.: Zpravodajství v médiích. Karolinum, Praha, 2001, str. 23.
Nova, 2 9 . 3 . 2 0 0 5 .
Nova, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 47.
Nova, 31.3. 2005.
Nova, 1.4.2005.
ČTI 29.3. 2005, viz Přílohy, strana 22.
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která spočívá к v lékařských postupech, přístrojích, technikách, které vedly к přišití končetin.
Nejužší vazba s recipientem se skrývá v samotné události, postiženým je dítě, tedy
celospolečensky chráněný subjekt. Předpoklad (v intencích infotainmentu), že recipient chce, a
tedy musí všechny účastníky vidět je splněn. Reportáž je zaplněna lidmi- děti na narozeninové
party v obraze, fotografie zraněného chlapce, přizvaní mluvčí- mluví otec a plastický chirurg.
Podrobnosti z události (hráli košíkovou, než se nehoda stala, spadla zeď, na níž byl košík ), ze
života chlapce (hrál kungfu, měl černý pás) odvádí pozornost od skutečně podstatné informaceže Australští lékaři jsou první na světě, komu se podařilo provést tak náročnou operaci.
V námi sledovaných dnech je možno ve zpravodajské relaci ČTI sledovat určitý příklon
к formátu, na nějž je recipient zvyklý z TV Nova- dávat na poslední místo relace zajímavou
reportáž. Jednalo se o reportáže : Austrálie: Chlapci přišili ruce a nohu, Zemětřesení:
Záchranné práce na Niasu, Klementinum: Opis kroniky je už к vidění, Kroměříž se loučila
s Manďákovými. Nutno říci, že s částečnou výjimkou reportáže Austrálie: Chlapci přišili ruce a
nohu, se jedná o témata, jež přinášejí (ve srovnání s TV Nova) užitečné informace.
4.6. Srovnání stanic
V jednom dni se několika vybraným událostem věnují všechny, nebo alespoň dvě
televizní zpravodajské relace.

К odlišení rysů, které jsou charakteristické pro jednotlivé

televizní relace, je možné vyjít ze zpráv, které byly určitého dne odvysílány pouze na jedné
televizní stanici134. Tyto nesdílené zprávy jsou konkrétním vyjádřením odlišnosti od ostatních
relací, na nich se ukazuje, jaký je předpokládaný recipient, přesněji, jaké jsou jeho
předpokládané potřeby a očekávání. Při srovnání skladby televizních relací vyjdeme ze
sledování vzorku, který je tvořen zprávami, jež byly odvysílány pouze ve zpravodajské relaci
TV Prima, ČTI, nebo TV Nova ve dnech 29.3.-1.4. 2005.
Pro porovnání nesdílených zpráv jsme zvolili dvě kritéria. Kritérium původu události
(zprávy domácí a zahraniční), a kritérium tematické.
4.6.1. Původ události
Rozlišit, zda určitou událost zařadit mezi domácí, nebo zahraniční, bylo ve většině
případů jednoznačné. V několika málo případech dochází к míšení těchto dvou faktorů, a to
v okamžiku, kdy je domácí událost jednoznačně ovlivněn zahraničním děním (

134

л

' ská

viz přílohy str. 65.
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konkurence: Slezan míří ke krachu 135 , Konec pěstování zeleniny 136 ,) nebo kdy je objektem
zájmu domácí události cizinec (Katarský princ bude souzen137).
Podle sledovaného vzorku dávají všechny stanice přednost domácímu zpravodajství.
Největší poměrné zastoupení zpráv domácí provenience má televize Prima (74% : 26%), dále
je to ČTI (66% : 34%) a na posledním místě je to TV Nova (62% : 38% ). Je zřejmé, že tato
čísla jsou velice orientační. Podstatnou charakteristikou zahraničních zpráv je jejich důležitost.
—O-cZJ^u
«г
Za zprávy důležité označíme všechny kategorie zpráv kromě zajímavostí. Zjistíme, že
zahraničním zajímavostem se v námi sledovaném vzorku nevěnuje TV Prima vůbec (ze sedmi
zahraničních zpráv žádná zajímavost), ČTI ve dvou případech z jedenácti (Austrálie: Chlapci
přišili ruce a nohu 138 , Londýn: Další skandál v královské rodině 139 ) TV Nova ve čtyřech
případech z devíti (Konec hledání nebezpečného vraha140, Závod vraků s přívěsy 141 , Connery
musí platit142 a Hejno racků 143 )
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TV Primase zaměřuje zejména na zprávy z domova, ze zahraničních událostí si všímá
pouze informačně nosných zpráv (například situace v Kirgistánu, vina za zřícení aquaparku,
snížení trestů za provoz soukromého vězení Američanů v Iráku, situace v Rusku).
ČTI ve svém zpravodajství nabízí divákům vedle domácího zpravodajství i pestré
informace z celého světa. Zahraničním zajímavostem se záměrně nevěnuje. Témata jsou
exotická a pro českého recipienta vzdálená (dva dni za sebou volby v Zimbabwe), ale i blízká
(jednání EU), celosvětově sledovaná (nález výbušniny ve Španělsku) a velice cenná jsou
témata ze zahraniční kultury (Andersenovo výročí).
TV Nova se v zahraničním zpravodajství zaměřuje, jak bylo řečeno výše, na
zajímavosti. V relaci mají zprávy ze zahraniční často zjednodušenou formu- bez úvodního
textu moderátora, řadí se za sebou dvě tři obrazové zprávy se slovem a hudebním podkresem,
oddělené předěly. (O tom, že zahraniční zpravodajství není pro TV Nova stěžejní, svědčí i
internetové stránky. Na ně události ze zahraniční většinou neumísťuje. Kupříkladu se zde
neobjevila reportáž o vážném stavu papeže, nebo smrti Terri Shiavo).
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Č T I , 29.3. 2005.
Nova, 29.3. 2005.
137
Č T I , 29.3. 2005.
138
Č T I , 29.3. 2005, viz Přílohy, strana 22.
139
Č T I , 1.4.2005.
140
Nova, 30.3. 2005.
141
Nova, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 47.
142
Nova, 1.4.2005.
143
Nova, 1.4. 2005.
136
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Zahraniční zpravodajství hraje podstatnou roli ve vytvoření obrazu o světě. Omezování
se na zahraniční zajímavosti obraz světa zjednodušuje a nijak nenapomáhá recipientovi
к vytvoření kvalitní orientace ve světě. Zařazování zpráv o událostech v kulturně i prostorově
vzdálených zemích, jako jsou například volby v Zimbabwe, může u méně vzdělané vrstvy
recipientů vést к parcelaci světa, neboť takovou informaci odmítnou přijmout a přiřadí jí
význam nesrozumitelnosti. Tím si rozdělí svět na známé oblasti a oblasti hic sunt leones.
Vzdělanější vrstvy mohou na své dosavadní znalosti nabalit nové. Jedná se o náročnější formu
zpravování, jíž není vhodné se zbavovat.
4.6.2. Kritérium tematické
Jednotlivé zpravodajské relace se v tématech nesdílených zpráv podstatně liší.
Vytvoření kategorií se stalo určitým problémem. Část kategorií vychází z fungování struktury
společnosti (ekonomie, politika, ekologie), část z nich popisuje odvětví lidské činnosti, které
jsou nějakým způsobem

předchozími kategoriemi formovány (kultura, státní správa,

zdravotnictví), a čtyři kategorie, které jsou specificky žurnalistické. Jedná se o terorismus,
neboť je tématem dnešní doby (jakkoliv by bylo možné jej zařadit mezi politická témata),

a

dále témata ohrožení života, majetkové spory a přestupky a téma zajímavosti. Téma ohrožení
lidského života je označováno v knize Kateřiny Kašparové144 jako bloody news. Pokusili jsme
se oddělit od sebe zprávy s vyloženě násilnou tematikou (ohrožení života) a s tematikou
„nekrvavých" konfliktů (majetkové spory a přestupky). Zajímavosti mají sníženou informační
hodnotu, samotné téma směřuje к infotainmentu.

Zprávy s ekonomickou tématikou se v námi sledovaném vzorku objevují v relaci TV
Prima, ČTI i TV Nova. V případě ČTI se jedná o 5 reportáží. (Čínská konkurence: Slezan míří
ke krachu145, Obchod: EU zavádí clo na zboží z USA146, Dluh ČR se zvýšil147, Telefonica: Co
může očekávat zákazník148, Menšinová vláda: Problém pro ekonomiku149). TV Prima přináší
jednu zprávu tohoto druhu: Zavedou víza?150. TV Nova je v tomto tématu zastoupena reportáží
Konec pěstování zeleniny15

144

Kašparová, K : Pravda přichází z Novy. Formát, Praha, 1998.

145

Č T I , 29.3. 2005.
146
Č T I , 31.3. 2005.
147
Č T I , 31.3. 2005.
148
Č T I , 31.3. 2005.
149
Č T I , 1.4.2005.
150
Prima, 1.4. 2005.
131
Nova, 29.3. 2005.
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Tématu politika se věnují pouze ČTI a TV Prima. V případě TV Prima se jedná o tři
reportáže ze zahraničí (Zmatek v Kirgistánu" 2 , Maschadov prý zabit spolubojovníky153,
Monacký král vážně nemocen154), v případě ČTI o šest reportáží - dvě zahraniční (ze
Zimbabwe) a čtyři domácí. (Zákon o regulaci prostituce155 Zimbabwe: předem odsouzené
volby156, Taxislužba: Poslanci chtějí větší přísnost157, US-DEU jedná o své budoucnosti ve
vládě158, Volby v Zimbabwe159, Kravčenko spáchal sebevraždu160.)

Ekologické tematice se věnují pouze obě komerční televize. TV Prima jí věnuje dvě
reportáže (Žáby na cestách161, Jedovatá vejce?162), TV Nova jednu reportáž (Krádež dubů na
Teplicku163)
Témata z kultury jsou zařazena v relaci ČTI. Jedná se o čtyři témata: (Ministerstvo má/
problémy s minulostí164, Klementinum: opis kroniky už je к vidění165, Expo 2005: Japonky
vyšly levněji166, Dánsko: výročí velkého pohádkáře167). Téma TV Prima Shořel archiv
v Domažlicích168zařadíme také do oblasti kultury, jakkoliv není možno posoudit, zda hlavní
motivací zařazení události je samotný požár, nebo vyhořelý archiv. Stejně problematické je
téma TV Nova Krádež Renoira v Paříži169, které je podáno spíše jako zajímavost.
Tématům ze státní správy se věnují všechny tři televize. TV Prima zařadila pět reportáží
(Policejní manévry170, Pokuta Telecomu171, Nepořádek v penězích172, Výsledky dopravní
akce173, Neumějí s internetem174), ČTI čtyři reportáže (Soudce Košela nesmí soudit175,

152

Prima, 29.3. 2005.
Prima, 1.4.2005.
154
Prima, 1.4.2005.
155
Č T I , 29.3. 2005.
156
Č T I , 31.3. 2005.
157
Č T I , 30.3. 2005.
158
Č T I , 1.4.2005.
159
Č T I , 1.4. 2005.
160
Č T I , 1.4.2005.
161
Prima, 29.3. 2005, viz Přílohy, strana 20.
162
Prima, 29.3. 2005, viz Přílohy, strana 28.
163
Nova, 30.3. 2005, viz Přílohy, strana 53.
164
Č T I , 30.3. 2005.
165
Č T I , 31.3. 2005.
166
Č T I , 1.4.2005.
167
Č T I , 1.4.2005.
168
Prima, 31.3.2005.
169
Nova, 1.4.2005.
170
Prima, 30.3. 2005.
171
Prima, 30.3. 2005.
172
Prima, 31.3. 2005.
173
Prima, 1.4. 2005.
174
Prima, 1.4.2005.
153
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Přídavky za péči o postižené příbuzným176, NKÚ: V Bublavě porušeny tři zákony177, Charita
bez peněz: Lidem hrozí vystěhování178) a TV Nova dvě reportáže (Jmenování nových
soudců179, Prodej Telecomu180).
Témata týkající se zdravotnictví nebo přímo zdraví člověka jsou řazena opět ve všech
televizních relacích. TV Prima zařazuje tři reportáže (Rychlé léčení181, Budeme platit?182
Těžký život alergika183), ČTI a Nova řadí po jedné reportáži (Tularémie: Mimořádná opatření
na Přerovsku184, Tradiční problém-přejídání vejci185)
Tématu terorismus se v námi sledovaném vzorku věnují komerční televize. TV Prima
s jednodenním zpožděním přináší zprávu o únosu rumunských novinářů( Únos potvrzen)186,
kterou předešlý den odvysílala ČTI i TV Nova. Nesdílenou zprávu s tématem terorismu přináší
i TV Nova (Útok na prezidenta v Palestině187).
Reportáže řazené do kategorie majetkové spory a přestupky jsou zastoupeny u všech tří
televizí. TV Prima řadí šest reportáží (Vina za zřícení střechy aquaparku188, Opilí řidiči při
dopravních kontrolách189, Tahal všechny za nos190, Slovenský kamion s falešným zbožím191,
Zámek zůstává v majetku obce192, Povedené sousedky193), ČTI čtyři reportáže (Dostane
Chodorovský deset let?194, Soud restituentky s hlavním městem Praha195, Soud: Šarapatka proti
úřadu vlády196, Obvinění firmy ICOM: miliardová škoda197) a TV Nova pět reportáží (Žádost o

175

Č T I , 29.3. 2005.
Č T I , 30.3. 2005.
177
Č T I , 30.3. 2005.
178
Č T I , 30.3. 2005.
179
Nova, 31.3.2005.
180
Nova, 31.3.2005.
181
Prima, 29.3. 2005.
182
Prima, 30.3. 2005.
183
Prima, 31.3.2005.
184
Č T I , 29.3. 2005.
185
Nova, 2 9 . 3 . 2 0 0 5 .
186
Prima, 2 9 . 3 . 2 0 0 5 .
187
Nova, 31.3. 2005.
188
Prima, 29.3. 2005.
189
Prima, 29.3. 2005.
190
Prima, 30.3.2005.
191
Prima, 31.3. 2005.
192
Prima, 31.3. 2005.
193
Prima, 1.4.2005.
194
Č T I , 29.3. 2005.
195
Č T I , 30.3.2005.
196
Č T I , 30.3.2005.
197
Č T I , 31.3. 2005.
176
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prodloužení vyšetřování198, Zběsilá honička199, Zkrat starosty Bedřichova200, Mimořádná rada
Církve československé

901

•

•

, Boj o jméno

909

).

Do kategorie ohrožení života spadají reportáže všech tří námi sledovaných relací.
V případě TV Prima se jedná o čtyři reportáže (Požár v autobuse203, Soukromé vězení - snížení
trestů204, Bezpečnější cesta do školy205, Požár solária206), v případě ČTI se jedná o dvě
reportáže se stejnou tematikou (Katarský princ bude souzen207, Katarský princ obžalován208) a
v případě TV Nova se jedná o čtyři reportáže (Jiskra naděje209, Přepadení železniční stanice210,
Konec hledání nebezpečného vraha 21 ', Rozsáhlý požár v USA212)
Zajímavostem se věnovaly opět všechny zpravodajské relace. TV Prima ve dvou
213
214
reportážích (Cirkus nebude? , Přichází jaro ), CTI ve třech reportážích (Austrálie: Chlapci
přišili ruce a nohu215, Londýn: Další skandál královské rodiny216, Kroměříž se loučila
s Manďákovými217) a TV Nova v šesti reportážích (Pes motorkář218, Závod vraků s přívěsy219,
Nutrie ve městě220, Connery musí platiti sousedům221, Krádež Renoira v Paříži222, Radost223,
o 224
Hejno racků )

198

Nova, 29.3. 2005.
' " N o v a , 29.3.2005.
200
Nova, 30.3.2005, viz Přílohy, strana 41.
201
Nova, 30.3.2005, viz Přílohy, strana 45.
202
Nova, 1.4. 2005, viz Přílohy, strana 61.
203
Prima, 30.3.2005.
204
Prima, 31.3.2005.
205
Prima, 31.3.2005.
206
Prima, 1.4. 2005.
207
Č T I , 29.3. 2005.
208
Č T I , 31.3. 2005.
209
Nova, 29.3. 2005.
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Na základě rozboru je možno konstatovat, že TV Prima do své zpravodajské relace
zařazuje vedle domácích i události ze zahraničí, a to takové, které mají informační hodnotu.
Nejvíce nesdílených reportáží bylo věnováno tématu majetkové spory a přestupky, tedy lehčím
přestupkům (6), poté následují reportáže s tématem ze státní správy (5) a tématem ohrožení
života (4). V absolutních číslech se tématům ze státní zprávy věnovala nejvíce Prima (5), (ČTI
- 3, TV Nova - 2). TV Prima se věnovala alespoň jednou reportáží všem tématům. Lze tedy
říci, že jako komerční televize se snaží ve výběru témat o kompromis. Věnuje pozornost
událostem aktivujícím nižší potřeby diváka, na druhé straně se věnuje i vážnějším a
zodpovědnějším tématům. Určité rezervy je možno najít ve zpravodajství z kultury.
TV Nova se věnuje zahraničním událostem, zajímají ji však spíše zajímavosti ze
zahraničí. Zpravodajská relace TV Nova věnovala nejvíce nesdílených reportáží zajímavostem
(6), dále tématu majetkové spory a přestupky (5) a tématu ohrožení života (4). V tématu
zajímavosti se stala nesilnější ze všech tří sledovaných stanic. Zbývající témata jsou obsazena
jednou, maximálně dvěma (státní správa) reportážemi. TV Nova prezentuje výběrem událostí i
zpracováním témat infortainment.
ČTI se v nesdílených reportážích věnovala zahraničnímu zpravodajství, svůj zájem
směřovala většinou na informativně významné události. Nejvíce pozornosti věnovala
politickým tématům (6), dále ekonomickým tématům (5) a kultuře (4). V těchto třech oblastech
měla nejvyšší počet reportáží i ve srovnání s ostatními relacemi. Snahu vytvořit zpravodajskou
relaci atraktivnější (pod tlakem komerčních televizí) vidíme v zařazování

zajímavostí.

Zajímavostem se věnuje ve třech reportážích, což je více než v případě TV Prima. Vyhýbá se
ale tématu

ohrožení

života. V námi sledovaném vzorku do této kategorie spadají dvě reportáže

se stejným tématem. Jedná se o kauzu katarského prince, tedy o zločin, jehož pachatelem je
významný činitel cizího státu, událost má tedy diplomatický přesah.
Vědomé nezařazení zprávy do zpravodajské relace má různou motivaci. Na jedné straně
je to předpoklad, že zpráva nebude pro recipienta zajímavá, nebo že jej bude obtěžovat (z
hlediska infortainmentu), na druhé straně obava, že by mohla účinkovat jako poplašná zpráva
(tuto motivaci bychom očekávali u veřejnoprávní televize^/ Nezařazení tématu má pro
recipienta dvojí dopad. Pokud je recipientem pouze jedné stanice, událost se pro něj, pokud
nebyl přímým účastníkem, nebo se o ní nedozvěděl z jiného zdroje, nestala. Pokud sleduje/
. - »

1

'

'

• r>

všechny tři zpravodajské relace, je význam informace zmenšen.
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Nezařazení reportáže o nálezu jedovatých látek ve vejcích na veřejnoprávní ČTI je
možno považovat za selhání. Dokazuje, že veřejnoprávní televize považuje dopad svých
reportáží za závažnější, než dopad reportáží komerčních televizí, ale nedokáže o ekologických
tématech vyrovnaně informovat. Víme, že ekologové udělali pro to, aby se výsledky analýzy
vajec dostali do médií mnoho, uspořádali demonstraci, nemůžeme tedy očekávat, že by
novináři o akci nevěděli.
Ekologie je v dnešní době reflektována mnoha lidmi jako podstatná složka života lidské
společnosti na planetě. V kategorii ekologických témat dopadla (v námi sledovaném vzorku)
ČTI nejhůře, nezařadila ani jednu reportáž s ekologickým tématem.
Zpravodajství jako oboru lidské činnosti by výrazně pomohlo, kdyby tisk a ostatní
média reflektovaly současnou situaci ve zpravodajství. V námi sledovaném vzorku se na TV
Nova objevuje zpráva ze života herce Seana Conneryho. Zda se jedná o nový trend, nebo o
zbloudilou zprávu, ukáže čas. Může se stát, že princip infortainmentu zformuje zpravodajství
do podoby, jakou známe z bulvárních deníků, že se tedy ve zpravodajství objeví nová kategorie
- události ze života celebrit.

Není možné diktovat recipientům, fjaké ^pravodajství mají

sledovat, mělo by být ale všeobecně známo, jako hodnoty které zpravodajství preferuje.

'
к ьЩ
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Kapitola V
Příjemce

Studiu příjemce masové komunikace se věnovala řada autorů. Obecně lze říci, že jejich
motivací bylo popsat účinky masmédií na společnost. Na druhé straně se zkoumání publika
věnují i samotná média. Jejich zájem o recipienta je motivován ekonomicky. Vznikl jako
potřeba zpětné vazby (zda je jejich komunikace s recipientem úspěšná), zároveň se výsledek
sledovanosti média stal zbožím, jež je nabízeno inzerentům. Pro nás bude zajímavé vyjít
z obecných charakteristik masového příjemce a pokusit se najít znaky příjemce televizního
zpravodajství. V druhé části této kapitoly se zaměříme na to, jakým způsobem pracují
s recipientem jako faktorem komunikační situace média. Budeme se věnovat měření
sledovanosti.
5.1. Příjemce televizního zpravodajství ve vědeckých teoriích
5.1.1. Recipient televizního zpravodajství jako masa
Je velice lákavé představit si recipienta televizního zpravodajství jako konkrétního
člověka, který ve svém domově se svou rodinou sleduje zprávy. Ve skutečnosti tomu tak zcela
není. Zhlédnutím jedné zpravodajské relace jsou její recipienti informováni o stejných věcech
(i když v různé kvalitě a s jiným účinkem, což závisí na předpoznání jednotlivého recipienta).
Spojuje je navíc fakt, že ke sledování televizního zpravodajství usedli dobrovolně. Tvoří masu.
Označení publikum v souvislosti s příjemcem televizního zpravodajství není vhodný,
neboť tento termín v sobě nese znak jednoty času (kterou příjemci televizního zpravodajství
splňují) a místa (která nenastává).
Sociolog Robert Park a jeho žák Herbert Blumer v souvislosti s příchodem filmu
zaregistrovali a popsali vznik nového kolektivního přijímatele. Pojem masa (jak příjemce
označil Herbert Blumer) je definován následujícími znaky225: je rozsáhlá a rozptýlená, členové
se nemohou navzájem znát, její složení je proměnlivé, v důsledku předchozího postrádá pocit
identity, neřídí se žádnými pravidly, nejedná sama za sebe, ale je s ní jednáno zvnějšku, stejně
jako panují neosobní vztahy mezi členy publika, panují i mezi komunikátorem a masou,
225

McQuail,D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha, 1999, str. 318.
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recipient nemůže médiu odmlouvat, vztah mezi komunikátorem a masou je pragmatický a
konečně mezi komunikátorem a příjemcem je společensky asymetrický vztah: masově mediální
publikum je ve vztahu a mocnějším, kvalifikovanějším nebo prestižním zdrojem.
Pokusíme se zhodnotit, nakolik jsou tyto znaky platné pro skupinu příjemců televizního
zpravodajství.
Skupina příjemců televizního zpravodajství je rozsáhlá a rozptýlená.
Její členové se znají. Nevytvářejí skupinu, jejímž primárním společným znakem by bylo
sledování televizního zpravodajství. Sledování televizního zpravodajství jako druh sociálního
chování dosedá na sociální strukturu, kterou má každý jednotlivý recipient již vytvořenou, a
podporuje ji. Většina recipientů sleduje televizní zpravodajství v rodině. V rodině jsou sdělení
televizních zpráv komentována a jejich účinek formován. To nás opravňuje к tomu, abychom
recipienta televizního zpravodajství vnímali nikoliv jako soubor jedinců, ale spíše jako soubor
domácností. Obsah komunikace mezi médiem a recipientem se stává tématem rozhovorů
s přáteli, s kolegy. Recipienti se neznají všichni navzájem.
Složení skupiny recipientů je proměnlivé,

ale nikoliv zcela nahodile.

Sledování

televizního zpravodajství (soustředěné i nesoustředěné) se stává rituálem, který je spojován
s jiným sociálním chováním jedinců v rodině (vaření, večeře, čaj, koupání dětí, ukládání dětí).
Pokud má člověk zájem o televizní zpravodajství (je tedy členem skupiny recipientů),
organizuje si čas tak, aby zpravodajství měl možnost (nikoliv za každou cenu) vidět. Média mu
vtom vycházejí vstříc tím, že hlavní zpravodajskou relaci na všech stanicích nabízejí
pravidelně ve stejný, a to optimální večerní čas. Existují výzkumy, které dokazují změny ve
sledování televize v závislosti na věku člověka. V řadě domácností je začátek zpravodajské
relace jedním z mezníků dne.
O pocitu identity ve skupině recipientů televizního zpravodajství je možno mluvit ve
dvou rovinách. Jednak se jedná o rovinu přijímání televizního zpravodajství obecně a jednak o
přijímání televizního zpravodajství jednotlivých televizních relací. Identita recipientů není
tvořena pozitivně, ale negativně, neexistuje sama o sobě, ale vzniká v komunikaci, její existence
dočasná, nezasahuje celou skupinu recipientů. V prvním případě se jedná o identitu vzniklou
v opozici vůči osobě, která televizní zprávy nepřijímají vůbec. (Nastane v situaci, kdy se
v kolektivu zjistí, že někdo doma nemá televizi, nesleduje tedy vůbec televizní zpravodajství u ostatních dojde к uvědomění si identity). V druhém případě identita vzniká na základě
negativního vymezení vůči jedné ze zřetelně profilovaných televizních relací - v našem případě
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vůči relaci TV Nova, nebo ČTI (dva recipienti se shodnou na tom, že zprávy ČTI jsou nudné,
raději sledují Novu apod.). Mimořádné nesledování televizního zpravodajství je ve skupině
recipientů vnímáno jako příznakové. Mluvčí často svou neznalost zprávy vysvětluje (já se
včera nedívala, byli jsme na zahrádce...), nebo potvrzuje svou příslušnost ke skupině pouhým
konstatováním: já se včera nedívala (normálně se dívám).
Skupina recipientů televizního zpravodajství se řídí pravidly. Tato pravidla jsou dána
časovým

harmonogramem

zpravodajských relací.

Současná

situace

na našich

třech

celorepublikových televizích je taková, že Zpravodajský deník TV Prima trvá od 19:00 zhruba
10-12 minut, po ní následuje zpravodajství ze sportu, které končí v 19:15. Události ČTI
začínají v 19:15 a trvají okolo dvaceti minut. Televizní zprávy TV Nova začínají v 19:30 a
jejich stopáž se pohybuje také okolo dvaceti minut. Mezi recipienty televizního zpravodajství
je možno hledat dvě skupiny. Je to skupina, jejíž hlavním znakem je sledování televizního
zpravodajství, její členové často sledují všechny tři televizní relace postupně, nebo později
přepínáním z ČTI na TV Nova. Na druhé straně je to skupina „fanoušků 226 " TV Nova, která
sleduje program předcházející Televizním zprávám, a poté pokračuje ve
zpravodajské relace.
seriály...)

sledování

TV Nova klade před Televizní zprávy atraktivní pořady (soutěže,
AnqJL,

поЛ

Tvrdit, že skupina recipientů nejedná sama $a sebe, alej^s

ffi^^T^tt

2

^ n í ^ ^ ^ ^ ě j š k u ^

částečně možné. Recipienti se rozhodují vstoupit do komunikace s médiem dobrovolně, na
základě svého očekávání, které televizní zpravodajská relace dlouhodobým poskytováním
určitých hodnot vyvolává. V tomto smyslu tedy skupina jedná sama za sebe, „vnějšek" se jí
přizpůsobuje. Na druhou stranu ale platí, že zpravodajská relace skupinu recipientů
dlouhodobým poskytováním určitých hodnot formuje a může ji i manipulovat.

Možnost

manipulace skupinou recipientů se snižuje mírou reflexe přistupování ke zpravodajské relaci.
Taje dána očekáváním, jež se pohybuje na rovině:
dozvím se:
co se stalo - co si médium myslí, že se stalo - co médium chce, abych si myslel, že se stalo.
O manipulaci masou hovoří ve své knize Mysl a smysl Umberto Eco. Rozděluje
skupinu recipientů televizního vysílání (potažmo tedy i recipientů televizních zpráv)na dvě
skupiny. Na ty, kteří jsou s to přijímat realitu médií, a to i realitu zpravodajství, kriticky, a na
ty, kteří fakta a skryté komentáře přijímají jako dané pravdy.,Myslím si, že naše společnosti se
226

McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha, 1999, str. 322.
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v krátké době rozdělí (nebo už je rozděleny jsou) do dvou tříd občanů: na ty, kteří se dívají na
televizí, přijímají prefabrikované obrazy, a tudíž prefabrikované definice světa, aniž by byli s to
kriticky vybírat mezi přijímanými informacemi, a na ty, kteří vědí, jak zacházet s počítačem,
dokáží vybírat a zpracovávat informace. To povede к obnovení kulturního rozdělení, které
existovalo v dobách Clauda Frolla, rozdělení na ty, kteří byli s to číst rukopisy, a tudíž kriticky
zacházet s náboženskými, vědeckými a filosofickými záležitostmi, a na ty, kteří byli vzděláváni
pouze obrazy katedrál, vybíranými a vytvářenými jejich pány, gramotnou menšinou,227"
Dalším znakem masy je skutečnost, že mezi komunikátorem a skupinou příjemců panují
neosobní vztahy. V tomto případě je třeba definovat význam slova neosobní. Pokud je jím
myšlen vztah zprostředkovaný, tvrzení platí. Celá komunikace probíhá zprostředkovaně. Pokud
je atribut neosobní synonymem pro neuplatňující sebe, zájmy, cit228, je situace jiná. Moderátoři
mají funkci průvodců zpravodajskou relací, a jsou těmi, kdo vstupuje za zpravodajskou relaci a
potažmo i za médium s recipientem do kontaktu. Je známa jejich identita. Ve svých
kontaktních výpovědích (přivítání, pozdravení, poděkování, přání, vyzývání recipientů)
prezentují sebe (prostřednictvím úsměvů), zájem (věty typu: jsme rádi, že jste s námi) i cit
(v textu věty typu jsme rádi..., v chování prostřednictvím úsměvů...) Nejedná se ale o jejich
osobní vyjádření, zastupují médium.
Recipient vstupuje do komunikace druhé straně skryt. Médium se na něj obrací jako na
konkrétní subjekt (je to spíše konstrukt subjektu), jeho identita ale zůstává skryta. Na recipienta
se tedy nevztahují normy chování, které vyžaduje přímá, ale i zprostředkovaná komunikace
(nemusí poslouchat, může odběhnout, přerušit komunikaci, ukončit komunikaci). Recipient zná
identitu moderátorů, ale jeho možnosti vytvořit si к nim osobní vztah jsou omezené, protože
moderátoři neprojevují své osobní zájmy a city.
Z toho důvodu označíme vztah mezi médiem a skupinou recipientů za pseudoosobní a
vztah mezi recipientem a médiem za neosobní, motivovaný zájmem recipienta být informován
(pobaven).
Podle McQuailovy parafráze nemůže příjemce médiu „odmlouvat". Víme, že recipient
poškozený neobjektivní zprávou, má právo na odpověď. Pokud poškozující informace zazní,
důsledky mohou být dalekosáhlé, a to i v případě včasného využití práva na odpověď.
Recipient má možnost komentovat práci redakce prostřednictví dopisů zasílaných poštou i
emailem. Zpravodajské relace přijímají pohoršené dopisy diváků, kteří si stěžují například na
227
228

Eco, U.: Mysl a smysl. Praha, 2000, str. 114.
Filipec, J., Daneš, F.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia, Praha, 1994.
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přílišnou brutalitu ve zpravodajství. Médium ale neupraví své pojetí zpravodajství na základě
dopisů, protože platí: i když kritizují, přesto se dívají. Skutečným podnětem pro změnu skladby
zpravodajství se stane pokles sledovanosti. Pokud se člověk individuálně

rozhodne

zpravodajství nesledovat, ovlivní to jeho kvalitu života, ale pro mediální společnost se nic
nemění. Z těchto hledisek tedy platí, že recipient skutečně nemůže produktorovi televizní relace
příliš odmlouvat.
Vztah mezi recipientem zpravodajství a jeho produkt or em je pragmatický. Jedná se, jak
jsme již několikrát zmiňovali, o obchod. Recipient komerčních televizí za sledování programu
neplatí. Všichni lidé vlastnící doma televizor platí veřejnoprávní ČTI poplatek, který je
povinný a s výsledky sledovanosti souvisí zprostředkovaně. Situace je tedy poněkud jiná, než u
zpravodajství tištěného. Cílem média je nabídnout předpokládanému recipientovi atraktivní
relaci, výsledky sledovanosti potom prodávat jako zboží.
Posledním znakem masy je asymetrický sociální vztah; masově mediální publikum
vstupuje do vztahu s mocnějším, kvalifikovanějším nebo prestižním zdrojem. Běžný recipient
vstupuje do komunikace s médiem s motivací být informován, resp. zábavně informován.
Ekonomické, politické a sociální důsledky své komunikace si neuvědomuje. Těchto důsledků si
je vědomo médium, neboť s nimi pracuje. První převaha média nad recipientem spočívá ve
znalosti souvislostí komunikace.
Pojem moc je dvousměrný - média mají moc nad publikem (ona rozhodují o tom, co se
divák ve zpravodajské relaci dozví, ona formují obraz svého recipienta), na druhé straně má
diváctvo moc nad médiem, neboť je na něm postaveno fungování ekonomické struktury média
ve společnosti. (V současné době jsme byli svědkem odklonu diváctva od formátu, který
poskytla TV Nova - známá kauza Big Brother versus Vyvolení). Skutečná aktivita je ovšem na
straně média, které poskytuje program. Aktivita recipienta spočívá v možnosti komunikaci
přijmout nebo nepřijmout. (Anulovat ji nemůže, neboť médium ji nabízí neustále.) Nesledování
televizních zpravodajských relací může mít pro recipienta důsledky v sociální oblasti. Pokud
ale čerpá informace z jiných zdrojů, svou pozici „informovaného" ve skupině obhájí. Moc
média je umenšována tím, že recipient má možnost volby alternativních zdrojů informací.
Moc média nad recipientem se jednoznačně projevuje v situacích, kdy je médium
kvalifikovanější nežli příjemce. Takovou situací je televizní zpravodajství. Televizní
zpravodajství informuje o dění během dne ještě týž večer, tištěné zpravodajství přichází
s informacemi až druhý den. Příjemce je odkázán na to, co mu televizní médium sdělí.
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Korigovat přijatou informaci s tištěným médiem může většinou až druhý den. Převaha média
zprostředkovaného televizním zpravodajstvím se stupňuje tím, že recipient má kognitivní
potřebu být informován. Moc je na straně média, neboť vztah mezi médiem a recipientem je
vztah mezi informovaným a neinformovaným a mezi tím, kdo má potřebu být informován a tím,
kdo ji saturuje.
Televizní zpravodajská relace je prestižním pořadem na všech námi sledovaných
kanálech. (V případě veřejnoprávní televize zcela standardně, na TV Nova hned od prvního
dne vysílání v roce 1994, u TV Prima došlo к posílení prestiže toho formátu nejpozději.)
Veškerá prestižnost (spisovný jazyk, sváteční oblečení, příjemné vystupování, kontaktní
výpovědi moderátorů, významy rámce zpravodajské relace 229 ) je prezentována jako výraz úcty
к recipientovi. Toto chování média posiluje v komunikační

situaci prestiž

recipienta.

V reportážích se objevuje myšlenková konstrukce, že práce novinářů je službou daňovým
poplatníkům, tedy i recipientům. Médium prezentuje zpravodajskou relaci jako prestižní službu
pro prestižního klienta.
5.1.2. Dvoustupňový tok komunikace mezi médiem a příjemcem
Ve čtyřicátých a padesátých letech vědci zpochybnili atomistickou koncepci masového
publika. Došlo ke znovuobjevení skupiny. Výzkum připomněl, že skutečná publika

sestávají

z mnoha překrývajících se sítí sociálních vztahů založených na lokální příslušnosti a na dalších
zájmech a že média sama byla do těchto sítí včleněna230.
Významným krokem se stal výzkum přijímání informací skupinou recipientů. První
studie tohoto typu, The People's Choice231, vznikla v roce 1940 na základě rozboru chování a
rozhodování voličů v průběhu volební kampaně. Ukázalo se, že tok masové komunikace je
mnohem méně přímý, než se očekávalo. Výzkum vedl к závěrům, že (a) skupina recipientů je
strukturována do skupin, (b) existují názoroví vůdci (opinion leaders), kteří ve své skupině
usměrňují, filtrují a interpretují kontakt s médiem, a (c) názory se šíří na základě osobního
vlivu (personal influence). Tato hypotéza dostala označení „teorie dvoustupňové komunikace".
Poslední zkoumání vedená tímto směrem přichází s dalšími závěry 232 . První okruh
233

závěrů se týká charakteristik vůdce

229
230
231

o

• •

. Vůdci jsou si podobní, patří ke stejným primárním

viz kapitola IV - Kód.
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Portál, Praha, 1999, str. 319.
Katz, E.: Dvoustupňový tok komunikace - nejnovější zpráva o hypotéze. In: Politická komunikace a média.

Karolinum, Praha, 2000, str. 80.
232
Katz, E.: Dvoustupňový tok komunikace: nejnovější zpráva o hypotéze. In: Politická komunikace a média.
Karolinum, Praha, 2000, str. 97-98.
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skupinám zahrnujícím rodinu, přátele a spolupracovníky. Jejich zájem o témata, v nichž se
projevuje jejich vliv, není vyšší než u lidí, jež ovlivňují. Obě skupiny - vlivní a ovlivnění - si
mohou své role pro různé oblasti zájmu prohodit. Posledním podstatným závěrem je, že vlivní
jedinci, ačkoliv jsou vlivu médií vystaveni, jsou primárně ovlivněni jinými lidmi.
Druhou oblastí závěrů je vliv sociálního chování člověka na formování jeho názorů.
Ukazuje se, že interpersonální vztahy jsou jednak (a) informačními kanály, ale nově se
zdůrazňuje, že jsou (b) zdrojem sociálního tlaku a (c) zdrojem sociální podpory.
Hypotéza dvoustupňového toku komunikace mezi médiem a publikem

je pro nás

cenná, protože vypovídá o skupině recipientů televizního zpravodajství, o její struktuře, a
popisuje tok informací. Interpretaci zpráv odvysílaných ve zpravodajské relaci, hodnocení
úrovně zpravodajské relace, definování hodnot, které relace poskytuje, neprovádí recipient
jako izolovaný jedinec, to je pouze první krok, svoje postoje prezentuje a pozměňuje v sociální
interakci ve skupině. Chování recipienta je ovlivněno potřebou přináležet. Skupina reprezentuje
(pod vlivem názorového vůdce) hodnoty, tedy i způsoby interpretace přijatých informací, a
vytváří na jedince tlak, aby se s nimi ztotožnil. Zároveň se ztotožnění s hodnotami skupiny
stává pro recipienta podporou a upevňuje jeho pozici ve skupině.

5.1.3. Psychologický průzkum příjemce - selekční procesy
Příjem masové komunikace je složitý psychologický proces, v němž hrají důležitou roli
selekční operace234.
Selekční operace nastává u recipienta již v prekomunikační fázi, kdy volí, kterou relaci
bude sledovat. Tato selekce je determinována různými faktory. Ukázalo se, že závažným
selekčním faktorem je různá popularita médií a různá preference určitých typů sdělení. Jako
relevantní byly prokázány i faktory jako věk, vzdělání, sociální postavení, pohlaví235.
Faktorem ovlivňujícím selektivní příjem masové komunikace jsou názory a postoje
příjemce. Podle závěrů některých teorií vybírá recipient taková sdělení, která jsou ve shodě

233

Katz, E.: Dvoustupňový tok komunikace: nejnovější zpráva o hypotéze. In: Politická komunikace a média

Karolinum, Praha, 2000, str. 97-98..
234

Průcha, J.: К problémům výzkumu masové komunikace. In: Masová komunikace a propaganda Sociologická

knižnice, Praha, 1975, str. 23-25.
235
Průcha, J.: К problémům výzkumu masové komunikace. In: Masová komunikace a propaganda. Sociologická
knižnice, Praha, 1975, str. 24.
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s jeho apriorními stanovisky. Teorie kognitivní disonance (L. Festinger)236 poskytuje závěry, že
se člověk aktivně snaží vyhýbat informacím obsahující jemu protichůdný postoj.
Informace odvysílané v televizní relaci jsou proklamovány jako objektivní. Recipient
tedy selekci neprovádí na základě očekávání, že relace bude v resonanci nebo disonanci s jeho
stanovisky nebo postoji. К

informování samotnému, pokud se recipient rozhodne být

informován, nelze zaujmout postoj nebo stanovisko. Selekční jednání je dáno hodnotami, jež
relace nabízí a jež recipient očekává. Recipient vybírá televizní relaci na základě očekávaného
způsobu informování.
Psychologické

procesy

během komunikace

s médiem

nejsou

dosud

důkladně

prozkoumány. Můžeme hovořit o fázi (a) vnímání a soustředění pozornosti na příjem (má
selektivní charakter), (b) porozumění sdělení, (c) fungování představ, (d) emocionální a
estetické procesy a jiné.
Tyto procesy probíhají v recipientovi pouze v ideálním případě. Komunikační situace
mezi médiem a recipientem je zprostředkovaná, příjemce neodhaluje svou identitu, nemusí
tedy zachovávat pravidla sociální komunikace. Z toho důvodu může být komunikace
recipientem jednostranně přerušována, resp. přerušena. Důvody přerušení mohou být různé,
impulsy většinou přicházejí z bezprostředního okolí recipienta (komunikace se členy rodiny,
domácí práce, telefon...).

5.2. Příjemce z hlediska média
5.2.1. Měření sledovanosti
Všechny tři námi sledované televize mají zájem o to, aby znaly sledovanost svých
pořadů. Dne 1. 3. 1997 byla založena organizace s názvem Asociace televizních organizací
(ATO)237. Hlavním důvodem, pro který byla ATO založena, bylo zahájení prvního výzkumu
elektronického měření sledovanosti televize v České republice (peoplemetrový výzkum).

V

současné době jsou řádnými členy Česká televize, Česká nezávislá televizní společnost, spol. s
r.o. a Prima Plus, a.s. Výzkum elektronického měření sledovanosti TV v ČR metodou
peoplemetrů probíhá na základě smlouvy uzavřené s realizátorem měření a jeho výsledky jsou
užívány nejen hlavními uživateli, ale také subjekty reklamního a mediálního trhu.

236

Průcha, J.: К problémům výzkumu masové komunikace. In: Masová komunikace a propaganda. Sociologická
knižnice, Praha, 1975, str. 24.
237
240
www.ato.cz
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První projekt elektronického měření sledovanosti, ohraničený lety 1997 - 2G02, vedla
společnost Taylor Nelson Sofres Media 238 . (První měření začalo oficiálně 1. 6. 1997). Poté
následoval druhý projekt, který vede společnost Mediaresearch, a.s. a který je ohraničen lety
2002 - 2007.
Podstata, průběh i výsledky elektronického měření sledovanosti jsou popsány na
internetových stránkách Asociace televizních organizací.239

„Elektronické měření sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů 2002 2007
Měření sledovanosti televize metodou TV metrů je v současné době v České republice
prováděno společností Mediaresearch, a. s. Podkladem pro výpočty a analýzy sledovanosti jsou
data, která jsou získávána ze vzorku nejméně 1 200 domácností denně (celková velikost vzorku
je 1 333 domácností vlastnících televizní přijímač). Tento vzorek nazýváme panelem a byl
sestaven na základě rozsáhlého výzkumného šetření, tzv. Zaváděcího výzkumu, jehož cílem
bylo především určit nej důležitější rozlišovací charakteristiky vzhledem ke sledování televize,
a který byl proveden na podzim roku 2001 ve více jak 12 000 domácnostech ČR. Panel
reprezentuje 3,9 milionu domácností s TV přijímačem v České republice.
Aby byla reprezentativnost panelu zachována po celou dobu realizace měření, je
struktura panelu pravidelně kontrolována, a to jak z hlediska socio-demografického složení, tak
vzhledem к případným změnám v charakteristikách, které ovlivňují sledovanost televize
populace ČR. Ty jsou ověřovány pravidelným statistickým výzkumem, tzv. kontinuálním
výzkumem, na vzorku nejméně 6 000 domácností ročně.
Struktura panelu je pak průběžně upravována tak, aby profil panelu neustále odpovídal
aktuálnímu profilu jednotlivců a domácností v České republice. Pro zachování platnosti údajů
v TV metrovém systému je prováděna obměna 25 % panelových domácností ročně (v prvním a
posledním roce je obměna procentuálně nižší). Jako nové panelové domácnosti jsou vybrány
domácnosti

rekrutované

na základě výběru dle kontrolních

charakteristik

aktuálního

kontinuálního výzkumu.
V každé panelové domácnosti je sledování, resp. užívání televize elektronicky
monitorováno pomocí TV metrového systému. Systém automaticky identifikuje a zaznamenává
238

239

www.tnsofres.cz
www.ato.cz
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sledované kanály, včetně kabelových či satelitních, užívání teletextu a používání videa
(nahrávání i přehrávání). U každé aktivity je vždy zaznamenán přesný čas jejího začátku a
konce (např. zapnutí a vypnutí videa). Všichni stálí členové domácností i hosté v domácnostech
hlásí své sledování televize pomocí tlačítka na speciálním dálkovém ovladači.
Během každého dne měřící systém sbírá všechny informace o sledování a ukládá je do
své paměti. Zaznamenaná data z domácnosti jsou pak do Mediaresearch, a.s. elektronicky
přenášena prostřednictvím SMS. Počet SMS a frekvence jejich zasílání závisí na intenzitě
využívání televize v dané domácnosti.
Data naměřená v domácnostech panelu jsou zpracovávána každý den ráno ve
společnosti Mediaresearch, kde jsou také spojena s informacemi o vysílaných programech s
popisy jednotlivých pořadů (vysílací protokoly), které dodávají jednotlivé televize (ČT, Nova a
Prima).
Zpracovaná data jsou pak okamžitě (nejdéle do 9 hodin) předána uživatelům (k nimž
patří zejména televizní stanice a mediálním agentury). T y j e pak analyzují pomocí speciálních
softwarových nástrojů a získávají tak informace o sledovanosti televizního vysílání. Jsou
projektována do sekundových časových úseků. Hodnoty vztažené к pořadům a reklamnímu
vysílání jsou dostupné přidáním dat o vysílaných programech. Projekce sledovanosti jsou
přepočítány na 88 diváckých kategorií. Výsledky jsou upřesňovány vážením. Váhy umožňují
vyjádřit a upřesnit výsledky vzhledem ke skutečné populaci.
S domácnostmi, které spolupracují na měření, komunikuje v případě potřeby speciální
oddělení společnosti Mediaresearch, tzv. Správa panelu. Domácnosti, které se účastní měření,
mají zaručenu anonymitu a za spolupráci jsou odměňovány dárky."240

Zkoumání

sledovanosti

vyžaduje

vypracování

příslušné

terminologie.

Mezi

nejdůležitější pojmy patří:
.

ATS (Average Time Spent)- je průměrná doba strávená v daném obdobím
jednotlivce starším 15 let u televizní obrazovky.

•

Rating Total- je procento doby strávené výše uvedenými jednotlivci u televize
v daném období.

240

www.ato.cz
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•

PT- Prime Time- doba mezi 19. a 23. hodinou.

•

Meziměsíční index- podíl ATS v aktuálním měsíci a v minulém měsíci.
(Hodnota větší nezjedná znamená nárůst sledovanosti).

•

Meziroční index- podíl ATS v aktuálním měsíci a v odpovídajícím měsíci
minulého roku. (Hodnota větší než jedna znamená nárůst sledovanosti).

•

Share- podíl na trhu, je podíl ATS jednotlivých televizních stanic na celkem
odsledované době (celkovém ATS).

5.2.2. Televizní zpravodajství ve výsledcích sledovanosti
Zpravodajská relace je na všech námi sledovaných kanálech zařazena v Prime
Time, tedy v nej atraktivnějším čase, kdy většina recipientů volí odpočinek a pasivnější
činnosti.
Úspěšnost televizních relací jednotlivých stanic, stanovená výsledky měření
sledovanosti, se liší. Bude nás zajímat srovnání sledovanosti televizní zpravodajské relace
s ostatními pořady stejné stanice i srovnání úspěšnosti jednotlivých televizních relací. Pro
doložení našich závěrů srovnáme výsledky z týdne, kdy byly odvysílány reportáže
analyzované v této práci (28. 3.- 1.4. 2005) a výsledky z náhodně vybraného týdne (7. 11.
- 13. 11. 2005). Data jsou čerpána z internetového serveru Marketing & Média241, který je
přebírá přímo od jejich tvůrce, společnosti Mediaresearch242.
Televizní zpravodajství je v České republice divácky oblíbeným formátem. Tento
fakt vyplyne při srovnání výsledků sledovanosti v jiných zemích.

241
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242

viz Elektronické měřeni sledovanosti televize v České republice metodou TV metrů 2002 - ?007
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5.2.2.1. Televizní noviny - zpravodajská relace TV Nova
Televizní noviny, zpravodajská relace TV Nova, je dlouhodobě nej úspěšnějším
formátem, který televize Nova vytváří. V tzv. TOP 10, žebříčku divácky nej úspěšnějších
pořadů jednotlivých stanic, se Televizní noviny umisťují na prvních místech. V námi
sledovaném týdnu se divácky atraktivnější nežli zpravodajská relace stalo jenom předávání
cen Týtý. V žebříčku TOP 10 Nova se pravidelně objevují i Sportovní noviny, tedy další
zpravodajský formát.
Důkazem úspěšnosti Televizních novin je fakt, že se V žebříčku TOP 10 TV Nova
pravidelně objevuje většina zpravodajských relací, které byly odvysílány během týdne. Ve
13. týdnu se v TOP 10 umístilo všech sedm zpravodajských relací, v 45. týdnu se zde
objevuje šest relací.
Tab. 1: TOP 10 NOVA ve 13. týdnu 2005 (28. 3. -1. 4. 20051243

Poř.
I1
2
í*
I"
;

Program

Kanál

Datum

Začátek

Konec

Sled.%

Televizní noviny

i NOVA

3.4.2005

19:30:00

19:50:00

37,5

Televizní noviny

NOVA

28.3.2005

19:30:00

19:51:24

35,3

Televizní noviny

NOVA

31.3.2005

19:30:00

19:49:05

34,1

Televizní noviny

NOVA

2.4.2005

19:30:00

19:48:28

33,1

5

Televizní noviny

NOVA

29.3.2005

19:30:00

19:49:46

32,3

6

Televizní noviny

NOVA

30.3.2005

19:30:00

19:51:08

31,2

7

TýTý

NOVA

2.4.2005

20:04:28

22:19:56

28,8

в

Televizní noviny

NOVA

1.4.2005

19:30:00

19:51:04

28,2

9

i Sportovní noviny

NOVA

3.4.2005

19:52:03

19:58:43

26,9

10

Sportovní noviny

NOVA

2.4.2005

19:50:09

19:55:58

26,1

Tab. 2: TOP 10 NOVA ve 45. tvdnu 2005 17.11.

- 13.1 2 nn*) 244

Program

Kanál

1

Televizní noviny

NOVA

13.11.2005

2

I

Televizní noviny

NOVA

7.11.2005

|3

Televizní noviny

NOVA

8.11.2005

19:30:00

19:51:45

33,1

Televizní noviny

NOVA

10.11.2005

19:30:00

19:52:47

32,7

Poř.

I5
í<

Datum

Začátek

Konec

Sled.%

19:30:00

19:49:00

37,6

19:30:00

19:49:42

33,8

Televizní noviny

NOVA

9.11.2005

19:30:00

19:49:54

32,6

Televizní noviny

NOVA

11.11.2005

19:30:00

19:52:21

30,5

Výměna manželek

NOVA

7.11.2005

21:05:01

22:14:36

26

Sportovní noviny

NOVA

13.11.2005

19:52:57

19:57:59

25

9

Sportovní noviny

NOVA

8.11.2005

19:55:20

19:59:38

22

10

Sportovní noviny

NOVA

10.11.2005

19:56:21

20:00:18

21,9

243
244
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5.2.2.2. Události - zpravodajská relace ČT 1
Události, hlavní zpravodajská relace ČT 1, patří dlouhodobě stejně jako v případě
TV Nova к divácky nejatraktivnějším pořadům, které televize ČT 1 nabízí. Jejich
sledovanost je v absolutních číslech menší, než v případě TV Nova.
Stejně jako v případě TV Nova se v žebříčku TOP 10 umisťuje většina relací, které
byly za týden odvysílány. Ve 13. i 45. týdnu to bylo všech sedm relací. Sledovanost
nejúspěšnějších relací se pohybuje okolo 22 % i ostatní hodnoty jsou vyrovnané, což
dokazuje, že Události mají stejně jako Televizní zprávy TV Nova svého pravidelného
recipienta.

Tab. 3: TOP 10 ČT1 ve 13. týdnu 2005 (28. 3. -1. 4. 2ППК)245

Poř.

Program

Kanál

Datum

Začátek

Konec

Sled.%

1

Události

ČT 1

3.4.2005

19:14:50

19:35:00

23,4

>

Události

ČT 1

28 3.2005

19:14:50

19:35:23

19,2

3

Události

ČT 1

2.4.2005

19:14:50

19:35:38

18

4

| Události

ČT 1

31.3.2005

19:14:50

19:37:13

17,2

5

Události

ČT 1

29.3 2005

19:14:50

19:37:49

15,4

6

Události

ČT 1

1.4.2005

19:14:50

19:38:49

15,3

Události

ČT 1

30.3.2005

19:14:50

19:38:00

14,1

«

Povodeň

ČT 1

3.4.2005

20:07:33

21:30:09

13,8

9

iVypadáš skvěle

ČT 1

30.3.2005

20:32:03

20:50:08

12

10

[

ČT 1

29.3.2005

20:07:04

21:19:14

11.9

Sága rodu Forsytů

Tab. 4: TOP 10 ČT1 ve 45. týdnu 2005 (7.11. - 13.11. 2005)246

Poř. Program

Kanál Datum

Začátek

Konec

Sled.%

ČT 1

13.11.2005

19:14:50

19:33:02

22

21:26:28

21

1

Události

|2

Psi kus

ČT 1

13.11.2005

20:07:05

9.11.2005

19:14:50

19:38:04

19,3

7.11.2005

19:14:50

19:38:04

18,9

3

Události

ČT 1

«

Události

ČT 1

5

Četnické humoresky

ČT 1

11.11.2005

20:06:19

21:18:00

18,8

Události

ČT 1

8.11.2005

19:14:50

19:37:10

18,5

Události

ČT 1

11.11.2005

19:14:50

19:37:56

17,3

8

Události

ČT 1

12.11.2005

19:14:50

19:35:11

16,5

9

Události

ČT 1

10.11.2005

19:14:50

19:36:56

16,4

Nemocnice na kraji města po dvaceti letech

ČT 1

9.11.2005

20:06:33

21:03:07

15.8

6

10

243
244
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Z porovnání obou žebříčků TP 10 Nova a TOP 10 ČT 1 vyplývá, že si televizní
zpravodajské relace nekonkurují. V TOP 10 Nova se ve 13. týdnu umístila na prvním místě
zpravodajská relace ze dne 3. 4. 2005 (neděle), stejná zpravodajská relace zvítězila i v TOP
10 ČT 1. Shoda nastává i na druhém místě (28. 3. 2005 - pondělí). Podobnou situaci lze
vysledovat i v 45. týdnu. V TOP 10 NOVA se na prvním místě umístila relace ze 13. 11.
2005 (neděle), stejná relace zvítězila i v TOP 10 ČT 1.
O tom, že si televizní zpravodajské relace nekonkurují, svědčí i porovnání nejméně
úspěšných relací. Ve 13. týdnu byly na obou kanálech nejméně sledovány relace z 1. 4.
2005 (pátek) a 30. 3. 2005 (středa) - pouze v opačném pořadí. Ve 45. týdnu se do TOP 10
Nova vůbec nezařadila jediná zpravodajská relace, Televizní zprávy ze 12. 11. 2005
(sobota). V TOP 10 ČT 1 se relace ze stejného dne umístila na předposledním místě.
Divácky nejméně úspěšnou relací TOP 10 ČT 1 byla ve 45. týdnu relace z 10. 11. 2005
(čtvrtek), v TOP 10 Nova se relace z téhož dne umístila na 4. místě, a to s velmi podobným
výsledkem jako relace na pátém, a šestém místě - rozdíl činí desetina procenta. Druhou
nejméně sledovanou relací TV Nova byly Televizní zprávy ze dne 11. 11. 2005 (pátek).
Zdá se, že každá televizní relace má svého recipienta. Skupina recipientů
zpravodajské relace TV Nova je výrazně větší, než skupina recipientů zpravodajské relace
ČT 1.
Nejvyšší sledovanosti dosahují obě relace v neděli a méně zřejmě i v pondělí (ve 13.
týdnu bylo 28. 3. 2005 Pondělí velikonoční, což může závěry zkreslit, ale ve 45. týdnu jsou
pondělní relace divácky úspěšné). Dny, kdy jsou zpravodajské relace sledovány nejméně,
nelze podle našeho srovnání jednoznačně stanovit. (Pravidelněji se objevily v obou týdnech
na posledních místech páteční zpravodajské relace - viz výše).
5.2.2.2. Zpravodajský deník-zpravodajská relace TV Prima
Zpravodajský deník, hlavní zpravodajská relace TV Prima, patří mezi divácky
úspěšný formát, jeho úspěšnost ale není stabilní. V Top 10 TV Prima se pravidelně
objevuje několik vysílání Zpravodajského deníku, neobjevují se zde ale všechny.
Sledovanost úspěšných dílů Zpravodajského deníku je jen o několik málo procent menší,
než sledovanost Událostí ČT 1, tedy výrazně menší nežli sledovanost Televizních novin
TV Nova.
Podobně jako v případě TV Nova se do TOP 10 dostává i Sportovní deník, další
zpravodajský formát.
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Tab. 5: TOP 10 Prima ve 13. tvdnu 2005 (28. 3 -1.4. 200S)247
Pol.

Program

Kanál

Datum

1

Začátek

!Konec

Rodinná pouta

Prima

31.3.2005

20:01:01

20:58:38

23,6

Rodinná pouta

Prima

29.3.2005

20:00:07

]Ío:56:14

|22,8
20,8

í
2

ÍSIed.%

3

Zpravodajský deník

Prima

28.3.2005

18:59:39

19.11:18

4

Černí baroni

Prima

28.3.2005

19:58:01

21:48:16

19,8

Sportovní deník

Prima

28.3.2005

19:11:18

19:14:58

18,9

i5
6

Sportovní deník

Prima

3.4.2005

19:12:07

19:15:28

16,6

7

Zpravodajský deník

Prima

2.4.2005

18:59:39

19:12:00

16,4
15,6

8

Zpravodajský deník

Prima

31.3.2005

18:59:47

19:12:05

9

Sportovní deník

Prima

2.4.2005

19:12:00

19:15:12

15

Prima

31.3.2005

21:05:08

22:00:31

14,7

10

Receptář prima nápadů

Tab. 6: TOP 10 Prima ve 45. tvdnu 2ПП5 (7. 11. - ia ц . 2005)248
Poř. Program
r— -i —
'
!1
j VyVoleni - Výzva speciál
2
3

VyVoleni - Zúčtováni speciál
Zpravodajský deník

Kanál

Datum

Začátek

|Konec

Prima

10.11.2005

21:20:16

22:40:50

18

Prima

8.11.2005

21:16:40

|22:48:33

17.7

**"""""""

Sled.%

Prima

8.11.2005

18:59:44

[l9:12:15

17,6

4

| VyVoleni

Prima

13.11.2005

19:53:01

21:07:49

17.6

5

VyVoleni speciál

Prima

12.11.2005

19:53:00

22:05:17

17,3

Prima

10.11.2005

20:00:10

21:10:50

17,1

19:15:26

16,9

6

Rodinná pouta II

7

Sportovní deník

Prima

8.11.2005

19:12:15

8

jRodinná pouta II

Prima

8.11.2005

19:59:47

21:07:39

16,8

9

i VyVolen i

Prima

9.11.2005

19:52:52

20:58:15

16,2

:Pn m a

9.11.2005

18:59:50

19:12:08

16,2

10

[Zpravodajský deník

5.2.2.4. TOP 20 českých televizních programů
Žebříček TOP 20 zaznamenává dvarpt
nava dvacet poradu, které byly odvysílány na všech
celorepublikových televizních kanálech a dosáhlv n«™**' i л
Л uosaniy nejvyssi sledovanosti. Jedná se tedy o
srovnání úspěšnosti všech českých celoplošných médií.
Srovnáním zjistíme, že čeští divári inw™, r , , ,
integrovali sledování televizního zpravodajství
do svého sociálního chování. Preferují inform™^,- f
eruji intormovani formou zábavy, tedy infortainment,
který jim poskytuje TV Nova.
V obou námi sledovaných týdnech se v žebříčku TOP 20 na základě výsledků
sledovanost umístila i h.avní zpravodajská

relace ČT ., Události. Nejvyšší hodnoty

sledovanosti Událostí se pohybují okolo 22 »/o, co ž je o celou třetinu méné než v případ«
nejúspěšnějších relací Televizních zpráv.

Zpravodajský

denjk>

jeho_

výsledky sledovanosti se pohybují kolem 17 % - ?n «/ M
, . , ,
/о 20 /о se v nami sledovaných týdnech
v TOP 20 neobjevil.
243
244
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Tab. 7: TOP 20 ve 13. týdnu 2005 (28. 3. 1.4. 2005)249

243
244

Poř.

Program

Kanál Datum

Začátek Konec

1

Televizní noviny

NOVA 3.4.2005

19:30:00 19:50:00 37,5

2

Televizní noviny

3

Televizní noviny

4

Sled.%

Tab. 8: TOP 20 ve 45. týdnu 2005 (7. 11. 13.11. 2005>дд

Poř Program

Kanál Datum

1

Televizní noviny

NOVA 13.11.2005 19:30:00 19:49:00 37,6

NOVA 28.3.2005 19:30:00 19:51:24 35,3

2

Televizni noviny

NOVA 7.11.2005

19:30:00 19:49:42 33,8

NOVA 31.3.2005 19:30:00 19:49:05 34,1

3

Televizní noviny

NOVA 8.11.2005

19:30:00 19:51:45 33,1

Televizní noviny

NOVA 2.4.2005

19:30:00 19:48:28 33,1

4

Televizní noviny

NOVA 10.11.2005 19:30:00 19:52:47 32,7

S

Televizní noviny

NOVA 29.3.2005 19:30:00 19:49:46 32,3

5

Televizní noviny

NOVA 9.11.2005

6

Televizni noviny

NOVA 30.3.2005 19:30:00 19:51:08 31,2

6

Televizní noviny

NOVA 11.11.2005 19:30:00 19:52:21 30,5

7

TýTý

NOVA 24.2005

20:04:28 22:19:56 28,8

7

Výměna manželek

NOVA 7.11.2005 21:05:01 22:14:36 26

8

Televizní noviny

NOVA 1.4.2005

19:30:00 19:51:04 28,2

8

Sportovní noviny

NOVA 13.11.2005 19:52:57 19:57:59 25

9

Sportovní noviny

NOVA 3.4.2005

19:52:03 19:56:43 26.9

9

Události

ČT 1

10

Sportovní noviny

NOVA 2.4.2005

19:50:09 19:55:58 26,1

10

Sportovní noviny

NOVA 8.11.2005

Česko
SuperStar II

11

11

Sportovní noviny

NOVA 10.11.2005 19:58:21 20:00:18 21,9

12

Sportovní noviny

Psi kus

12

ČT 1

Chcete
milionářem?

13

Počasí

13

NOVA 13.11.2005 19:58:10 19:59:11 20,8

14

Počasi

NOVA 8.11.2005

14

15

Sportovní noviny

NOVA 11.11.2005 19:56:10 20:00:16 20,6

16

Ordinace v růžové zahradě

NOVA 10.11.2005 20:06:23 21:09:17 20,3

17

Ordinace v růžové zahradě

NOVA 8.11.2005 20:05:47 21:10:03 20

18

Kvalifikace na MS ve fotbale
NOVA 12.11.2005 19:22:55 21:27:17 19,7
2006

hledá NOVA 3.4.2005
20:05:48 21:15:38 25
NOVA 28.3.2005 19:53:55 19:58:43 24,5

Začátek Konec

Sled.%

19:30:00 19:49:54 32,6

13.11.2005 19:14:50 19:33:02 22
19:55:20 19:59:38 22

13.11.2005 20:07:05 21:26:28 21

být NOVA 1.4.2005

20:05:24 21:00:53 24,4

Počasí

NOVA 2.4.2005

19:56:19 19:57:19 23,9

15

Počasí

NOVA 3.4.2005

19:57:38 19:58:39 23,7

16

Rodinná pouta

Prima 31.3.2005 20:01:01 20:58:38 23,6

17

Sportovní noviny

NOVA 30.3.2005 19:53:10 19:57:51 23,5

18

Událostí

ČT 1

3.4.2005

19:14:50 19:35:00 23,4

19го.

Sportovní noviny

NOVA 1.4.2005

19:53:39 19:57:48 23,3

19

Sportovní noviny

NOVA 7.11.2005

19:53:18 19:57:15 19,6

19,20

Víkend

NOVA 1.4.2005

21:08:55 21:45:53 23,3

'20

Sportovní noviny

NOVA 9.11.2005

19:53:37 19:57:41 19.6

http://mam.ihned.cz/index
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Srovnáním zjistíme, že čeští diváci integrovali sledování televizního zpravodajství do
svého sociálního chování. Preferují informování formou zábavy, tedy infortainment, který jim
poskytuje TV Nova. V obou námi sledovaných týdnech se v žebříčku TOP 20 na základě
výsledků sledovanost umístila i hlavní zpravodajská relace ČT 1, Události. Nejvyšší hodnoty
sledovanosti Událostí se pohybují okolo 22 %, což je o celou třetinu méně než v případě
nejúspěšnějších relací Televizních zpráv. Zpravodajský deník, jehož nejúspěšnější výsledky
sledovanosti se pohybují kolem 17 % - 20 % se v námi sledovaných týdnech v TOP 20
neobjevil.
5.2.2.5. TOP 10 slovenských televizních programů
Televizní zpravodajství se v

TOP 20 českých televizí pravidelně

umisťuje na prvních místech. Jedná se o výrazný a stabilní jev. Pro srovnání se situací v jiných
státech jsme vybrali dvě země. Slovensko, které může mít díky dlouhotrvající koexistenci
s Českou republikou podobnou charakteristiku, a USA, které jsou kulturně vzdálenější,
vyspělejší, a kde se mediální trh vyvíjel delší dobu.

Tab. 9: TOP 10 pořadů všech slovenských televizí ve 45. týdnu 2005 17.11.

1.

T e l e v i z n e noviny (Markíza)

2.

Slovensko Madá ... (Jednotka 11. 11. 2005)

3.

NOVINY (TV JOJ)

4.

Športové noviny (Markíza)

5.

Pošta pre teba (Jednotka 12.11 2005)

6.

Je to možné?l (Markíza 10.11. 2005)

7.

VyVoleni (TV JOJ 7. 11. 2005)

»-

Zvláštna láska (Jednotka 9.11. 2005)
Správy STV (Jednotka)
VyVoleni (TV JOJ 9. 11. 2005)

10.

- 13.11. 20051251

27.8 »/о»
20.1 %
17.6 %»
17.1 %«
15.6 %
15.3 %
13.4 %
12.2%
12.2 »/o*
12.1 %

* týdenní průměr

žebříček TOP 10 pořadů slovenských televizí je vypracován odlišně než český.
Pravidelné relace se zde ocitají nikoliv na základě sledovanosti konkrétní relace v daném dnu,
ale na základě týdenního průměru. Na Slovensku se v žebříčku TOP 10 všech slovenských
televizí umístili ve 45. týdnu tři hlavní zpravodajské relace. Každá z nich je produktem jiné
televizní společnosti. Průměrná hodnota sledovanosti v pořadí prvních Televizních novin
televize Markíza vysoce předstihuje sledovanost programu na druhém pořadí (o 7,7 %).
251
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Můžeme tvrdit, že i na Slovensku panuje hegemonie zpravodajské relace jedné z komerčních
televizí. Ve srovnání s ostatními si velice dobře stojí i zpravodajství jiné slovenské komerční
televize, TV JOJ, která se umístila na třetím místě. Zpravodajská relace veřejnoprávní STV se
v žebříčku TOP 10 umístila na 9. místě.Ve srovnání s českou ČT 1 je její průměrná
sledovanost nižší.
5.2.2.6.TOP 20 amerických televizních programů
Ve Spojených státech amerických je situace na televizním mediálním trhu podstatně
jiná než u nás. Existuje zde velké množství soukromých televizí, které poskytují své programy
prostřednictvím kabelové televize. Společnost Nielsen Media Research, která se zabývá
výzkumem sledovanosti programů amerických televizí, na svých stránkách uveřejňuje výzkum
peoplemetrového měření sledovanosti.

TOP 20 Network Prlmetlme Series: Total Households

Rank

Program Name

Time

Household
Rating/Share |f Audience

Viewers

DESPERATE HOUSEWIVES
WITHOUT A TRACE
CSI: MIAMI
GREY'S ANATOMY

NFL MONDAY NIGHT FOOTBALL

SURVIVOR: GUATEMALA
CMA AWARDS(S)

LAW AND ORDER:SVU

NFL MONDAY SHOWCASE

EXTREME MAKEOVER:HOME
ED.
CRIMINAL MINDS
MEDIUM
OUT OF PRACTICE

V TOP 20 amerických pořadů se umístila jedna publicistická relace, 60 minutes,
společnosti CBS. Jedná se o týdeník, vysílaný v neděli v hlavním vysílacím čase, který má
252

http://tv.zap2it.eom/tveditorial/tve_main/l, 1002,272%7C%7C%7Cweekly,00.htmI, zdroj Nielson Media
search.
Research.

112

stabilně vysokou sledovanost. (Pětkrát ve své historii zvítězil v TOP 20). Nejedná se o čistě
zpravodajský formát, jeho podstatou jsou osobní komentáře novinářů. V nedělním hlavním
vysílacím čase se publicistickým relacím věnuje i ČT 1 (Bez obalu) a TV Nova (Střepiny).
Zpravodajský formát se v TOP 20 programů amerických televizí nevyskytuje.
Obliba televizních zpravodajských relací v České republice a na Slovensku je výrazně
vysoká, zpravodajské relace pravidelně obsazují první příčky TOP 20. Na Slovensku jsou
jednoznačně oblíbenější zpravodajské relace komerčních televizí, (1. Markíza, 2. JoJ) před
relacemi veřejnoprávní STV (3.). V České republice má nejsilnější postavení zpravodajství TV
Nova, následovaná veřejnoprávní ČT 1. Zpravodajský deník (TV Prima) je na třetím místě.
Ve Spojených státech amerických je situace naprosto odlišná. Existují zde kanály, které
nabízejí zpravodajství a komentáře 24 hodin denně (Fox News, CNN). Jejich sledovanost je
relativně vysoká (v USAexistuje daleko větší trh), v žebříčku TOP 20 amerických televizních
programů se jejich formáty ale neobjevují.
Srovnání výsledků sledovanosti televizního zpravodajství v různých zemích nás vede
к závěru, že obliba televizního zpravodajství, potřeba recipientů být informován a tlak
společnosti na jedince, aby byl informován, souvisí nejen s individuálními charakteristikami
jedince a s jeho pozicí v sociální struktuře, ale šíře i s kulturou, historií a ekonomikou
společnosti, v níž žije.

5.2.3. Předpokládaný obraz recipienta televizního zpravodajství z pohledu média
Předpokládaný obraz recipient zpravodajské relace lze vysledovat z toho, jakým
způsobem média definují význam zpravodajské relace. TV Nova na svých stránkách prezentuje
zpravodajskou relaci jako pořad o lidech a pro lidi. Přináší přesné a srozumitelné informace o
tom, co divák TV NOVA potřebuje

a chce vědět. Nevnucuje

zbytečné

a nezatajuje

253

nepříjemné ... Šest pěkných lidí, které si diváci pouštějí každý den ve stejném čase domů jako
vítané host. Recipient je označen příznakovým lidi, médium operuje s pevnou profilací
recipienta (označení divák

TV Nova). Události proklamativně (o lidech) i skutečně

personifikuje. Ačkoliv označení zbytečné není explicitně vysvětleno, chápeme jej jako zbytečně
složité, zbytečně vážné. Televizní noviny vytvářejí program podle principů infortainmentu.
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http://www.nova.cz/porady/popis.html?i=TNOVINY
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Předpokládaný recipient se chce dozvědět příběhy, nechce být obtěžován složitostmi, chce
vidět atraktivní tváře.
Zpravodajský deník TV Prima se na internetových stránkách hlásí к principům kvalitní
žurnalistiky. Recipient je označován jako veřejnost, divák. Snaží se o kompromis. Na jedné
straně proklamuje preferování událostí, které mají podstatný význam pro život jednotlivců i
společnosti254, na jiném místě události, týkající se zejména života lidí. Definuje kritérium
kvality: Kritérii kvality jsou zejména přesnost,

srozumitelnost,

rychlost, nestrannost a

nezávislost, na jiném místě dodává: Tento požadavek je i v souladu s kritériem zábavnosti.
Předpokládaný obraz recipienta je v případě TV Prima jednoznačně nedefinovaný. Je vnímán
jako člověk vyžadující kvalitní informace poskytnuté zábavnou formou. V této snaze o
nezdařený kompromis je možné hledat i důvody nejnižší sledovanosti ve srovnání s ostatními
hlavními zpravodajskými relacemi.
Předpokládaný obraz recipienta ČT 1 není možné jednoznačně sestavit vzhledem
к tomu, ze CT 1 svou hlavní zpravodajskou relaci na internetových stránkách
Předpokládaný obraz recipienta lze vysledovat z obecné charakteristiky ČT, kterou sama o
sobě poskytuje. Recipient ČT je označován jako občan, člen společnosti255, je tedy zřejmá
tendence vnímat recipienta jako politicky a sociálně aktivního jedince. Podle kodexu ČT není Л
sledovanost kritériem, které by mělo limitovat maximální kvalitu. Zábavnost programů není
v kodexu zmiňována vůbec.

254
255

http://www.iprima.cz/zpravodajstviasport/?460e=1530&544e=1826
http://www.czech-tv.cz/ct/kodex/index.php
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Závěr
Zpravodajství má poskytovat recipientovi kvalitní informace o nejdůležitějších
událostech, které zásadním způsobem ovlivňují politický, ekonomický a společenský život.
V současné době jsme svědky posunu od tohoto pojetí zpravodajství к tzv. infortainmentu.
Nahlížení zpravodajství jako komunikační situace pomáhá (a) odhalit příčiny tohoto procesu,
(b) přináší několik podstatných závěrů, které se týkají formy televizního zpravodajství,
(c) objevuje nebezpečí automatizace spojené s pojímáním zpravodajství jako objektivního
informování a (d) popsáním recipienta vymezuje moc médií.
Na produkci televizní relace se nepodílí pouze novinář, který reportáž připravuje a
jehož identitu recipient zná. Produktorem relace se stává řada subjektů se zcela odlišnými
komunikačními záměry. Všechny se nějakým způsobem váží к tomu, že zpravodajská relace je
(pouze) jedním z formátů, které poskytuje médium. Komunikačním záměrem komerčního
média je komunikace s co nejvyšším počtem recipientů. Tomuto faktu se přizpůsobuje skladba
zpráv i jejich zpracování. V případě veřejnoprávní televize je situace podobná s tím rozdílem,
že vysoká sledovanost není nutná jen jako prostředek finančního zisku z reklam, ale i jako
argument pro zachování povinného placení koncesionářského poplatku, který veřejnoprávní
televize předkládá veřejnosti i politikům. Diktát co nejvyšší sledovanosti má devastující vliv na
kvalitu zpravodajské relace. Místo kvalitního zpravodajství pro užší skupinu recipientů se
(zejména v komerčních

médiích) uplatňují zásady

infortainmentu, které zatraktivňují

zpravodajství pro široké masy. Tématem událostí se stávají násilné trestné činy, přestupky a
zajímavosti, zpravodajství je personalizováno, pozornost se zaměřuje na domácí události, při
zpracování jsou místo analýz voleny narační postup/^Recipient je ale rámcem zpravodajské
relace utvrzován

vtom,

že získává profesionálně a korektně

zpracovaný

obraz o

nej důležitějších událostech.
Do produkční fáze se promítá i inzerent, tedy zákazník média. Jeho komunikačním
záměrem je prosazovat své dobré jméno. Z toho důvodu může zpravodajská relace jen s
obtížemi podávat o platícím klientovi negativní informace. V případě selhání profesionality
novináře je komunikačním záměrem reportáže skrytá reklama. Na vzniku relace se podílejí i
politici, jejichž cílem je zisk popularity. Mohou manipulovat novináře tím, že se v případě
negativního obrazu ve zpravodajství nezúčastní jiného formátu, který médium připravuje,
odmítnou novináři poskytovat informace, nebudou prosazovat placení koncesionářského
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poplatku... Pasivně (poskytováním informace o události) se do produkce mohou zapojovat i
občané, občanská a ekologická sdružení, tedy objekty reportáže.
Recipient televizního zpravodajství je obrazem a zvukem neúplně informován o tom,
s kým vstupuje do komunikace. Netransparentnost produktora má závažné důsledky pro
komunikační situaci. Recipient nemá možnost komunikační situaci správně chápat, poznat svou
pozici v komunikační situaci, v konečném důsledku je tedy znesnadněno (ne-li znemožněno)
porozumění.
Sdělení televizní relace je neseno dvěma kódy - obrazem a zvukem, v němž hraje
nejpodstatnější roli mluvená podoba jazyka (vedle hudby a ruchů). Význam sdělení vzniká na
základě způsobu koexistence obrazu a textu. Pokud je význam textu a obrazu v nesouladu,
vyvolává informace nesená textem rozpaky. Spolupráce textu a obrazu se projevuje například
na výstavbě reportáže. Obraz vždy přináší navíc informace, které text nezaznamenává. Tohoto
faktu je možno využít к manipulaci. Novináři využívají znakovou podobu jazyka a stejně jako
ve zpravodajství tištěném mají tendenci vytvářet obrazové stereotypy (obraz starého člověka
jako znak moudrosti).
Rozbor reportáží nasvědčuje, že nestranný způsob výběru událostí a informování o nich
neexistuje. Novinář má několik prostředků, jak prosadit v reportáži svůj názor. Nejčastěji tak
činí kladením otázek, výběrem přizvaných mluvčích, ale i užitím jazykových prostředků,
obrazových prostředků a hudbou.
Vysoká oblíbenost zpravodajských relací v našich sociokulturních podmínkách zřejmě
souvisí s relativně nedávným pádem komunismu, kdy lidé znovuobjevili zájem na věcech
veřejných.
Recipient televizní relace je masovým publikem. Tato masa má svá specifika. Moc
média nad recipientem spočívá v tom, že recipient je neinformovaný, a médium informované.
Moc média nad recipientem se snižuje tím, že recipient je otevřen i jiným masovým
prostředkům. Ukazuje se, že recipient interpretuje významy sdělení televizní relace v sociální
interakci ve svých skupinách, kde jej ovlivňují názoroví vůdci. Vliv média a komunikační
účinek televizní relace tedy není zcela přímý. Médium může ovlivnit, jak lidé o věcech
přemýšlí, v každém případě ovlivňují to, o čem přemýšlí.
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Resumé
The TV news service as a communication situation
The TV news service is a communication situation with many specifics. This study is
trying to analyse four main components of communication - the productor, the recipient, the
code and the message. It based on the analysing of the TV news services of three Czech TV
channels in four days (March, the 28 th. - April, the 1 st.). There are a few subjects (journalist,
editor's office, medium, advertiser, politicians, state system), which actively participate in a
production of the TV news. Each of them has a special communication intention, which is not
transparent to the recipient. The main intention of medium is to offer the programme, which
would be recieved by most recipients. This approach changes the quality of the TV news. It is
based on principles of infortainment. Meaning of the message is created by the coexistention of
the view and the spoken language. It is not possible to choose and present events objectively.
Journalists have many ways to supplement their commentary to a the TV news. The recipient is
a mass, which has it's own specifics. The effect of communication isn't direct, because
recipient interprets meanings of the message with his community. The TV news services are
popular in our region .
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Využití závěrů práce pro výuku mediální výchovy v rámci výuky českého
v

jazyka a komunikace na ZS

Televizní zpravodajství patří mezi relace, jež žáci sledují (v závislosti na tom, jak tento
formát preferuje jejich rodina). Žáci přejímají hodnocení obsahu zpráv i celé zpravodajské
relace do značné míry od rodičů.
Škola v současné době neposkytuje žákům prostor pro to, aby analyzovali svoje názory
na televizní zpravodajství a aby zpravodajství reflektovali jako fenomén. Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání,

který stanovuje nové cíle a nové prostředky výchovy a

vzdělávání na základních školách, zařazuje mediální výchovu mezi průřezová témata.
Domnívám se, že v současné době, v níž sehrávají média podstatnou roli, by mediální výchova
měla být řazena do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace vedle stávajících oborů,
kterými jsou český jazyk a literatura a cizí jazyk.
Umberto Eco ve své knize Mysl a smysl konstatuje: „Myslím si, že naše společnosti se
v krátké době rozdělí (nebo už je rozděleny jsou) do dvou tříd občanů: na ty, kteří se dívají na
televizi, přijímají prefabrikované obrazy, a tudíž prefabrikované definice světa, aniž by byli s to
kriticky vybírat mezi přijímanými informacemi, a na ty, kteří vědí, jak zacházet s počítačem,
dokáží vybírat a zpracovávat informace256. Toto konstatování se stává východiskem pro práci
v oblasti mediální výchova a naznačuje kompetence, ke kterým má učitel své žáky vést v
hodinách mediální výchovy. Základním cílem je naučit žáky kriticky vnímat a vyhodnocovat
informace, které média poskytují.
Následující text představuje plán projektu pro průřezové téma mediální výchova. Skládá
se z úvodní diskuse (řízené učitelem) o médiích a televizním zpravodajství. Druhá část spočívá
v domácí přípravě. Záci pozorují zpravodajskou relaci a sbírají požadovaná data. Ve třetí části
projektu se sebraná data analyzují. Poslední část projektu se zaměřuje na zkoumání objektivity.
Základními tezemi, které by si měl žák uvědomit, jsou:
•

Ke kvalitní orientaci ve světě člověk potřebuje kvalitní informace. Médium je
společnost, jejímž cílem je finanční zisk, který odvisí od sledovanosti. Médium tedy
poskytuje formáty, které mají vysokou sledovanost. Tento přístup má negativní vliv na

256

Eco, U.: Mysl a smysl. Praha, 2000. str. 114
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televizní zpravodajství, neboť se zpravodajství často stává přehledem kuriozit a
zajímavostí - tzv. infortainment.
•

Zpravodajství nemůže být zcela nestranné a objektivní, a to z podstaty jazyka. Novinář
by měl к nestrannosti a objektivitě směřovat. Někdy je důvodem nestrannosti novináře
jeho neprofesionalita (je podplacen) nebo tlak z okolí (šéfredaktor, politik, společnost, o
níž připravuje reportáž, společnost, která na dané stanici inzeruje).

v

1. Řízená diskuse
(učitel pokládá otázky, žáci odpovídají, odpovědi chodí napsat na tabuli)
Médium
a. Které televizní společnosti znáte?
b. Kde získává televizní společnost peníze?
c. Jak se pozná, zdaje program, který společnost nabízí, oblíbený?
d. Jaké programy musí televize připravovat, aby finančně prosperovala?
e. Jaký je rozdíl mezi financováním komerčních televizí a veřejnoprávních
televizí?
Televizní zpravodajství
a. Co je to zpráva? Čím se vyznačuje?
b. Jaké zprávy jsou zábavné?
c. Jaké zprávy jsou důležité?
d. Kdo je autorem zprávy?
e. Proč se moderátoři usmívají? Mohou se mračit?
f. Jakým jazykem mluví moderátoři a novináři?
Žáci procvičují: naslouchání a mluvený projev, písemný projev na tabuli
2. Domácí příprava
Žáci ve třídě jsou rozděleni do tří skupin. Každé skupině je přidělena jedna televizní
stanice (TV Prima, ČT 1, TV Nova). Žáci mají za úkol pozorovat hlavní zpravodajskou
relaci dané stanice a zapsat:
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•

počet reklam, které běží před hlavní zpravodajskou relací dané stanice, a jejich
časovou dotaci

•

témata headlines, včetně pořadí

•

témata reportáží televizní relace, včetně pořadí

•

vzhled studia, jména moderátorů, jejich vzhled a vystupování

Žáci procvičují: pozorování

3. Rozbor zjištěných údajů
Žáci jedné skupiny společně porovnávají výsledky svého pozorování, doplňují případné
nedostatky. Poté vytvoří pracovní týmy po třech (v každém je zástupce jednoho média) a
srovnávají výsledky svých pozorování. Vytváří:
•

Tabulku srovnávající počet reklam před zpravodajskou relací a jejich časovou
dotaci.

•

Tabulku srovnávající headlines.

•

Tabulku srovnávající témata reportáží jednotlivých televizních zpráv.

•

Porovnávají vzhled studia, moderátory, jejich vzhled a vystupování.

Žáci ve spolupráci s učitelem rozřadí témata reportáží, která byla odvysílána pouze
v jedné televizní relaci do několika kategorií. Provádí zápis na tabuli. Volbu kategorií
navrhují žáci, učitel koriguje.
Na základě těchto údajů se žáci pokusí definovat, na jaký druh zpráv se zaměřuje
jednotlivá relace.
Žáci procvičuji: analýzu a syntézu, mluvený projev, písemný projev, kooperaci
4. Vytvořeni zprávy - objektivita
Učitel seznámí žáky s hypotetickou situací. V nočním klubu, kde čepují Staropramen,
se poprali dva mladíci (možná kvůli ženě nebo kvůli dluhům). První hodil po druhém
popelník a zabil ho. (Možno zdramatizovat).
Řízená diskuse:
Učitel pokládá otázky a zapisuje je na tabuli:
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1) Měla by se tato zpráva stát součástí zpravodajské relace veřejnoprávní ČT 1?
2) Stane se tato událost tématem reportáže televizních relací komerčních televizí?
Proč?
3) Natočí novinář reportáž, jestliže v téže době běží na dané stanici reklama na
Staropramen? Jak?
4) Natočí novinář reportáž, jestliže vrah bude bratrem šéfredaktora? Jak?
5) Natočí novinář reportáž, jestliže zavražděný bude synem ředitele televize?
6) Natočí novinář reportáž, jestliže vrah bude synem ředitele konkurenční televize?
Jak?
7) Natočí novinář reportáž, jestliže nebude mít к dispozici ani jeden záběr vraha nebo
zavražděného (přijede na místo pozdě)? Jak?
8) Natočí novinář reportáž, jestliže ho majitel klubu podplatí? Jak?
9) Natočí novinář reportáž, jestliže klub patří politikovi, který rozhoduje o udělení
licence na vysílání?
10) Co ještě může ovlivnit zpracování reportáže?
Vypracování zprávy o události

Každý žák si vybere jednu z okolností, které ovlivňují zpracování reportáže, uvedených
v bodech 1 - 9 a napíší (každý individuálně) zprávu o události. Do zprávy si schopnější
žáci zvolí jednoho nebo dva přizvané mluvčí. Schopnější žáci se pokusí popsat i obrazové
zpracování reportáže.
Žák poté přečte zprávu, kterou napsal, a ostatní žáci mají za úkol poznat, kterou
okolnost vzniku zprávy si vybral (komu stranil). Zajímavé formulace (dle výběru učitele)
zapisují žáci na tabuli a porovnávají, jakými jazykovými prostředky bylo stranění docíleno.
Výstup (řízená diskuse):
•

Co všechno ovlivňuje vznik reportáže?

•

Jak poznáme, komu reportáž straní?

•

Co znamená otázka Qui bono?

Žáci procvičují, tvořivou činnost s textem, písemný projev.
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