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Abstrakt 

 Diplomová práce „Komparativní analýza zahraničního zpravodajství v hlavních 

zpravodajských pořadech ČT1, TV Nova a Prima TV v roce 2010“ zkoumá způsob, jakým 

české televizní stanice informovaly o dění v zahraničních státech v roce 2010. Kromě 

způsobu zpracování zahraničního zpravodajství se práce soustředí také na to, jaké státy se ve 

zpravodajství objevily. 

V úvodní části práce za vyuţití české a zejména zahraniční literatury shrnuje poznatky 

o televizním zpravodajství, mezinárodních tocích komunikace a vlivech působících na 

produkci zahraničního zpravodajství. Úvodní kapitola představuje také pořady Události, 

Televizní noviny a Zprávy TV Prima, které jsou předmětem analýzy. Kapitola věnovaná 

metodologickým východiskům formuluje výzkumné otázky a hypotézy a tvoří východisko 

pro následující kvantitativní analýzu. Analytická kapitola je rozdělena do dvou částí, z nichţ 

první je věnována způsobu zpracování a prezentace zahraničního zpravodajství, druhá se pak 

zaměřuje na zastoupení zahraničních států ve zkoumaných pořadech a analyzuje 

charakteristiky těchto zemí, které mohou ovlivňovat výběr zpráv českými televizními 

stanicemi. Protoţe je práce komparativní analýzou, postihuje rozdíly mezi zkoumanými 

hlavními zpravodajskými pořady. Závěrečná část práce shrnuje poznatky získané 

komparativní analýzou a odpovídá na stanovené výzkumné otázky a hypotézy. 

  



Abstract 

Diploma thesis „A Comparative Analysis of Foreign News in the Main News Sessions of TV 

Stations ČT1, TV Nova and Prima TV in  2010“ studies the way of producing foreign news 

by Czech TV stations in the year 2010. Also, it focuses on the question which countries were 

mentioned. 

The introductory part discusses the Czech and foreign literature and offers the overview of 

TV news production, international flow of communication and factors which influences the 

production of foreign news. It also introduces the main news sessions Události, Televizní 

noviny and Zprávy TV Prima. The analysis of foreign news service is divided into two parts, 

first inquires into differences in used types of reports, their representation in the main news 

sessions, the topical structure and other characteristics connected with the production of news. 

Then, the second part concentrates on the states which were mentioned in the foreign news 

and focuses on the impacts influencing the production of foreign news by the Czech TV 

stations. For both parts of the analysis methods of quantitative research were used. The thesis 

also studies the differences between the main news sessions of private TV channels TV Nova 

and Prima TV and ČT1 which offer public service broadcasting. The final part summarizes 

the results of the quantitative analysis and discusses the hypotheses. 
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Zahraniční zpravodajství je často jediným zdrojem informací o jevech či událostech, ke kterým 

došlo za hranicemi určitého státu, a s nimiţ se publikum nemohlo dostat do bezprostředního kontaktu. 

Zpravodajství o dění v zahraničí se proto mimořádnou měrou podílí na formování názorů a postojů 

k zahraničním zemím, jejich kultuře a hodnotám a je důleţitým zdrojem informací pro rozhodování 

nejen politiků a obchodních společností, ale i jednotlivců. 

Zahraniční zpravodajství se stává předmětem zkoumání zejména s ohledem na to, jaké události a 

informace o dění v zahraničních státech překračují práh zpravodajství a stávají se jeho součástí. Studie 

zahraničních autorů jako jsou Oliver Boyd-Barret, Terhi Rantanenová, Tsan-Kuo Chang a dalších se 

zabývají zkoumáním globalizace zpravodajství, jeho vlivu na zahraniční zpravodajství i na obsah a 

četnost zpráv a snaţí se kromě zpravodajských hodnot identifikovat další faktory, které významně 

ovlivňují podobu zahraničního zpravodajství. 

Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 

1800 znaků):  

Práce bude komparativní analýzou zahraničního zpravodajství, které divákům přinášejí české 

celoplošné televizní stanice ČT 1, TV Nova a Prima TV. Zaměří se na zastoupení cizích států 

v zahraničním zpravodajství a bude zkoumat faktory jako počet obyvatel zahraniční země, geografická 

vzdálenost nebo obchodní vztahy, které rozhodují o tom, zda bude událost zpracována do podoby 

mediálního sdělení. 

Pozornost bude zaměřena také na zastoupení zahraničního zpravodajství v hlavních 

zpravodajských pořadech jednotlivých televizních stanic a způsob zpracování zpráv. Opomenuta 

nebude ani analýza témat, která se nejčastěji stávají náplní zahraničního zpravodajství. 

Výsledky analýzy zahraničního zpravodajství jednotlivých televizních stanic budou v rámci 

kaţdého zkoumaného problému podrobeny komparaci a jedním z cílů práce bude proto také odhalení 

nejvýraznějších rozdílů v zahraničním zpravodajství televizních stanic ČT 1, TV Nova a Prima TV. 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu): 

 



 

 

Úvod 

1. Teoretická východiska 

1.1. Zpravodajská produkce a její charakteristiky 

1.2. Globalizace komunikace a kořeny zahraničního zpravodajství 

1.3. Teoretické koncepty a studie zahraničního zpravodajství 

1.3.1. Globalizace zpráv pod vlivem zpravodajských agentur a televizních výměn 

1.3.2. Další faktory ovlivňující zahraniční zpravodajství a mezinárodní tok informací 

1.3.3. Rozdílné postavení zemí v roli informačního zdroje 

1.4. Televizní zpravodajství a jeho specifika 

1.4.1. Typologie zpravodajských příspěvků 

1.4.2. Odlišnosti zpravodajství vyplývající ze způsobu organizace média  

1.5. Hlavní zpravodajské pořady televizních stanic ČT 1, Nova a Prima 

2. Metodologická východiska 

3. Komparativní analýza zahraničního zpravodajství v hlavních zpravodajských pořadech ČT 1, TV 

Nova a Prima TV 

Závěr 

 

V úvodní kapitole budou nastíněny důvody výběru tématu diplomové práce a stanoveny její cíle. 

Kapitola Teoretická východiska stručně popíše charakteristiky zpravodajské produkce a jeho 

funkce, druhá část bude zaměřena na problematiku globalizace komunikace a kořeny zahraničního 

zpravodajství v souvislosti se vznikem zpravodajských agentur a technologickým rozvojem. Třetí část 

se bude za pomoci dostupné literatury zabývat vlivem zpravodajských agentur a mezinárodních 

televizních výměn na zahraniční zpravodajství a dále nabídne přehled dalších faktorů (jako například 

počet obyvatel, hrubý národní produkt nebo kulturní či geografická blízkost) na výběr zahraničních 

událostí a jejich zpracování do zpravodajství. Závěr této podkapitoly bude věnován konceptu Tsan-Kuo 

Changa o nerovnosti postavení zemí ve zpravodajství. Čtvrtá část první kapitoly se zaměří na typologie 

zpravodajských příspěvků podle tématu události či způsobu zpracování a definuje také odlišnosti 

komerčních médií a médií veřejné sluţby vyplývající z rozdílů v jejich organizaci. Závěrečná pátá 

podkapitola představí zkoumané hlavní zpravodajské pořady i se stručným pohledem do jejich historie. 

V části práce nazvané Metodologická východiska budou přiblíţeny zvolené metody analýzy a 

hypotézy pro kvantitativní obsahovou analýzu. 

Výsledkům analýzy zahraničního zpravodajství v hlavních zpravodajských pořadech televizních 

stanic ČT 1, Nova a Prima bude věnována třetí kapitola práce. 

Závěrečná kapitola nabídne shrnutí nejdůleţitějších poznatků vyplývajících z provedené analýzy 

a komparace. 

Vymezení podkladového materiálu (např. tituly a období, za které budou analyzovány): 

Komparativní analýza zahraničního zpravodajství bude provedena na vzorku hlavních zpravodajských 

pořadů televizních stanic ČT 1, TV Nova a Prima TV odvysílaných v roce 2010. Vzorek hlavních 

zpravodajských pořadů bude sestaven metodou konstruovaného týdne, která umoţní vyvarovat se 

odchylek způsobených sezónností a dominancí určitého tématu převládajícího v delším časovém 

období. 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

Zahraniční zpravodajství bude zkoumáno metodami kvantitativní obsahové analýzy. Ta se zaměří na 

podíl a strukturu zahraničních příspěvků v hlavních zpravodajských pořadech, četnost výskytu témat a 

států. Na základě statistických metod budou posuzovány také faktory ovlivňující zpracování události či 

informace do podoby zprávy. 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůleţitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  



 

BERKOWITZ, Dan. Social Meanings of News : A Text-Reader. Thousands Oaks : SAGE Publications, 

1997. 535 s. ISBN 0-7619-0076-4. 

Kniha nabízí různé přístupy studia zpráv a způsobu jejich vzniku v kontextu sociálně-vědní perspektivy. 

Vychází při tom z předpokladu, ţe zprávy jsou lidským produktem a jejich vlastnosti jsou ovlivněny 

sociální prostředím, ve kterém vznikají. 

 

BOYD-BARRETT, Oliver; RANTANENOVÁ, Terhi. The Globalization of News. 1. London : SAGE 

Publications, 1998. 230 s. ISBN 0-7619-5387-6. 

Publikace zkoumá vliv produkce zpravodajských agentur na tvorbu zahraničních i domácích zpráv a 

s ohledem na institucionální, historické, politické, ekonomické a kulturní perspektivy analyzuje vztah 

mezi agenturami, národními státy a médii. Zaměřuje se zejména na to, jak zpravodajské agentury 

přispívají k procesu globalizace zpravodajství. 

 

CHANG, Tsan-Kuo; LAU, Tuen-yu; XIAOMING, Hao. From the United States with News and More : 

International Flow, Television Coverage and the World System. International Communication Gazette. 

2000, 62, 6, s. 505-522. Dostupný také z WWW: <http://gaz.sagepub.com>. 

Autoři se v článku zabývají zahraničním zpravodajstvím v televizním vysílání a zaměřují se na 

nerovnoměrné informování o různých zemích světa. Svět rozdělují podle četnosti zpráv a jejich 

zaměření do tří zón na centrální, semiperiferní a periferní a dokazují, ţe média mají tendenci 

upřednostňovat informace ze zemí v centrální zóně. 

 

GOLAN, Guy J. Where in the World Is Africa? : Predicting Coverage of Africa by US Television 

Networks. International Communication Gazette. 2008, 70, 1, s. 41-57. Dostupný také z WWW: 

<http://gaz.sagepub.com>. 

Článek zkoumá zpravodajství čtyř amerických televizních stanic o afrických zemích a zkoumá, jaký 

vliv mají na zastoupení různých zemí hodnoty hrubého domácího produktu, počtu úmrtí na tisíc 

obyvatel, velikost obchodu s USA nebo počtu obyvatel dané země. Na základě výzkumu pak stanovuje 

hlavní determinanty produkce zahraničního zpravodajství. 

 

HANSEN, Anders, et al. Mass Communication Research Methods. New York : Palgrave, 1998. 350 s. 

ISBN 0-333-61710-X. 

Autoři nabízejí přehled výzkumných metod a přístupů pouţívaných při analýzách masově mediovaných 

sdělení. Kromě teoretického pohledu na jednotlivé metody výzkumu se zabývají také moţnými 

zkoumanými proměnnými a čtenáře provádí všemi etapami výzkumu. 

 

HARTLEY, John. Understanding News. reprinted twice. London : Routledge, 1995. 203 s. ISBN 0-

415-03933-9. 

Kniha věnovaná problematice zpravodajství nahlíţí na zprávy jako na souhrn významů, hodnot, kódů a 

také sociálně zakotvených konvencí a zkoumá moţnosti dekódování zpráv publikem. Nabízí typologii 

zpráv podle tématu, zkoumá faktory působící na vznik zpráv a definuje například i různé způsoby 

přístupu do zpráv. 

 

LEHMAN-WILZIG, Sam N.; SELETZKY, Michal. Hard news, soft news, "general" news : The 

Necessity and utility of an intermediate classification. Journalism. 2010, 11, 1, s. 37-56. Dostupný také 

z WWW: <http://gaz.sagepub.com>. 

Studie se zabývá typologií zpráv vytvořenou Gaye Tuchmanovou, kterou autoři na základě zkoumání 

zpravodajské produkce rozšiřují o třetí kategorii, tzv. general news. Tři kategorie zpráv podrobují 

kritickému pohledu s ohledem na praktické vyuţití při analýzách a stanovuje kritéria, která musí zprávy 

pro zařazení do jednotlivých kategorií splňovat.  



 

MEZŘICKÝ, Václav, et al. Globalizace. 1. Praha : Portál, 2003. 147 s. ISBN 80-7178-748-5. 

Autoři knihy představují současné chápání globalizace jako hospodářského, politického, sociálního a 

kulturního procesu. Poukazují na klady a zápory spojené s globalizací a zabývají se dopadem 

globalizace nejen na ţivotní prostředí a ekonomiku, ale také na společnost, kulturu a duševní a 

náboţenské myšlení. 

 

SCHULZ, Winfried, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Irena Reifová, Barbara Köpplová. 2. 

přeprac. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 149 s. ISBN 80-246-0827-8. 

Kniha je úvodem do problematiky obsahové analýzy masově mediovaných sdělení. V první části se 

věnuje teoretickému náhledu na obsahovou analýzu, ukazuje metodu kvantitativního rozboru masově 

mediovaných sdělení a vyhodnocování zpravodajství. Druhá část pak obsahuje výsledky konkrétního 

projektu. 

 

TUCHMANOVÁ, Gaye. Making News : A Study in the Construction of Reality. New York : The Free 

Press, 1978. 244 s. ISBN 0-02-932960-4. 

Kniha poskytuje orientaci v problematice zpravodajství, jeho produkce, faktorů ovlivňujících práci 

novináře, ale i média jako komplexní organizace. V kontextu pojetí zprávy jako sociální konstrukce 

reality nabízí také typologie zpráv podle jejich časového zakotvení a obsahu. 

 

WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Mass Media Research : An Introduction. 3rd edition. 

Belmont : Wadsworth Publishing Company, 1991. 478 s. ISBN 0-534-13962-0. 

Autoři poskytují přehled výzkumných metod aplikovatelných na masově mediovaná sdělení a podrobně 

se věnují jednotlivým fázím výzkumu, kromě jiného například konstrukci výzkumných vzorků, definici 

proměnných, sběru dat a jejich analýze. Obsahuje také stručný úvod do statistických metod zpracování 

dat. 

 

WU, H. Denis. A Brave New World For International News? : Exploring the Determinants of the 

Coverage of Foreign Nations on US Websites. International Communication Gazette. 2007, 69, 6, s. 

539-551. Dostupný také z WWW: <http://gaz.sagepub.com>. 

Studie analyzuje mezinárodní tok informací a zabývá se vlivem obchodu, přítomnosti zpravodajských 

agentur, národních charakteristik, kulturní a geografické blízkosti na zahraniční zpravodajství dvou 

amerických deníků a jejich internetových verzí. 

Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 

které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách 

za posledních pět let) 

 

HANZLÍKOVÁ, Pavlína. Odraz agenturního zpravodajství ČTK o kontinentu Jižní Amerika v českém 

tisku. Praha, 2006. 58 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a ţurnalistiky. Vedoucí práce Ludmila Trunečková. 

 

HOLÝ, Jakub. Anamorfovaná mapa světa podle Lidových novin v roce 1927 : Obsahová analýza 

zahraničního zpravodajství a prezentace sesbíraných údajů příslušným deformováním mapy světa. 

Praha, 2008. 72 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 

studií a ţurnalistiky. Vedoucí práce Jakub Končelík. 

 

HORÁČKOVÁ, Lucie. Zpravodajské hodnoty a jejich odraz v zahraničním zpravodajství Prima TV. 

Praha, 2006. 54 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních 

studií a ţurnalistiky. Vedoucí práce Tomáš Trampota. 

 



JANĎOURKOVÁ, Zuzana. Redaktor v ČTK jako gatekeeper : Zahraniční redakce. Praha, 2009. 44 s. 

Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

ţurnalistiky. Vedoucí práce Ludmila Trunečková. 
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Úvod 

Zpravodajství je pro většinu lidí důleţitým, v některých případech dokonce jediným 

zdrojem informací o dění uvnitř jejich státu i za jeho hranicemi. Platnost uvedeného tvrzení je 

podle Olivera Boyd-Barretta a Terhi Rantanenové takřka absolutní v případě zpráv ze 

zahraničí, neboť publikum se se zahraničními událostmi, o nichţ média informují, osobně 

setkává jen zcela ojediněle. Zahraniční zpravodajství tak formuje pohled lidí na cizí země a 

mimořádnou měrou se podílí na vytváření postojů, hodnot a názorů o těchto státech a jejich 

kultuře.
i
 Tento vztah ovlivňuje nejen samotný výběr zemí a událostí, které se stanou součástí 

zpravodajství, ale podle mne také způsob zpracování a míra důleţitosti, která je zahraničnímu 

zpravodajství v důsledku zpracování přisuzována. Oba tyto pohledy na zprávy ze zahraničí 

jsem si zvolila jako téma diplomové práce proto, ţe zahraniční zpravodajství způsobem 

zpracování i výběrem témat a zemí ovlivňuje povědomí publika o cizích zemích a zasazuje 

dění v České republice do souvislostí s děním na celém světě. 

Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na zahraniční zpravodajství, které divákům 

přinášejí české plnoformátové televizní stanice ČT1, TV Nova a Prima TV ve svých hlavních 

zpravodajských pořadech. Úvodní kapitola nabízí teoretická východiska pro analytickou část 

práce, a to s vyuţitím české i zahraniční literatury, která se zaměřuje na zpravodajskou 

produkci, mezinárodní toky komunikace a vlivy působící při výběru zahraničních událostí do 

zpravodajství. Vlastní komparativní analýzu vyuţívající metody kvantitativního zkoumání 

uvádí pasáţ s metodologickými předpoklady pro její provedení, která přibliţuje zvolenou 

metodu analýzy a nastiňuje výzkumné otázky a hypotézy, na něţ je pak zaměřena analytická 

část práce. 

Analytická kapitola je rozdělena do dvou dílů. První se zabývá výzkumem způsobu 

zpracování zahraničních zpravodajských příspěvků v hlavních zpravodajských pořadech 

Události, Televizní noviny a Zprávy TV Prima v roce 2010. Pozornost je tu soustředěná na 

zastoupení zahraničních zpráv, jejich zpracování a tematickou strukturu včetně hodnotové 

konotace spojené se zprávami. Cílem je postihnout charakteristiky zahraničního zpravodajství 

v hlavních zpravodajských pořadech vypovídající zejména o míře důleţitosti, kterou mu české 

televizní stanice přisuzují. 

Druhý díl analytické kapitoly se zaměřuje na státy, o nichţ české televizní stanice ve 

zkoumaných vydáních pořadů informovaly, a na témata, která se ve zprávách o těchto zemích 

vyskytovala nejčastěji. Předpokládám totiţ, ţe frekvence výskytu zemí a jejich nejčastější 

                                                 
i
 BOYD-BARRETT, Oliver; RANTANEN, Terhi. The Globalization of News. 1. vyd. London: SAGE 

Publications, 1998. s. 82. 
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spojení s určitým tématem a valencí zpráv se podílí na formování postojů, které k nim diváci 

zaujímají. Součástí této kapitoly je i analýza vybraných faktorů, jako například geografické 

vzdálenosti státu či velikost jeho populace, které mohou podle předchozích studií výběr 

událostí a místa jejich dění ovlivňovat. Práce se zároveň snaţí postihnout rozdíly mezi pořady 

jednotlivých televizí. Závěrečná část práce shrnuje nejdůleţitější poznatky a rozhoduje 

o platnosti stanovených hypotéz. 

Součástí analytické kapitoly jsou autorské grafy, tabulky a mapa, které by měly 

podpořit názornost výsledků analýzy. Do textu práce jsem zařadila ty, o nichţ se domnívám, 

ţe jsou pro vysvětlení zkoumaného problému nezbytné. Další grafy a tabulky vztahující se ke 

zkoumaným problémům, které výsledky analýzy rozšiřují a doplňují, jsem uvedla v příloze a 

práce na ně odkazuje prostřednictvím poznámkového aparátu. K diplomové práci přikládám 

v elektronické podobě také soubory s výzkumným vzorkem zakódovaným podle kódovací 

knihy, které byly východiskem pro analýzu provedenou v programu SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences). 

Diplomovou práci jsem zpracovala podle schválených tezí, od nichţ se však odchyluji 

ve strukturování kapitol a jejich řazení. Odchýlení od původně zamýšlené strukturace práce 

by mělo lépe vyhovovat logické návaznosti kapitol a provedla jsem jej s účelem zlepšit 

přehlednost práce. Oproti tezím jsem také upravila název práce, který jsem rozšířila o údaje 

o období, kdy byly odvysílány zkoumané materiály. Název je díky tomu přesnější a 

jednoznačně vymezuje analyzovaný materiál. 

Při zpracování práce jsem se potýkala s nedostupností potřebné literatury. V některých 

případech jsem proto pouţila starší vydání knih, která na rozdíl od těch nejnovějších byla 

dostupná. K představení konceptu charakteristik televizního zpravodajství Jeremyho Tunstalla 

jsem pouţila vysvětlení problematiky v sekundárním zdroji, neboť Tunstallova práce je 

dostupná jen v zahraničí. Některé koncepty jako například zpravodajské hodnoty jsem 

představila za pomoci sborníků Howarda Tumbera a Dana Berkowitze, které obsahují 

původní odborné texty, či jejich výňatky. 

Tematiku zahraničního zpravodajství jsem si pro svoji diplomovou práci vybrala jistě i 

proto, ţe v této oblasti sama uţ profesně působím. Jako redaktorka zahraniční redakce jsem 

několik let pracovala v tiskové agentuře Mediafax a od jara 2011 působím na stejné pozici 

v televizi Nova. Analýzu zahraničního zpravodajství hlavních zpravodajských pořadů českých 

televizních stanic jsem se nicméně snaţila zpracovat tak, aby ji zkušenosti z mé praxe 

neovlivnily. Dbala jsem také na to, abych si hodnotící kritéria nastavila co nejvíc objektivně a 

aby byl bez konotací, ať uţ pozitivních nebo negativních, sestavený i sám text mojí práce.  
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1 Teoretická východiska 

1.1 Zpravodajská produkce a její charakteristiky 

Zpravodajství má mezi mediálními obsahy výsadní postavení díky společenskému 

významu, kterému se těší s ohledem na nutnost být informován o aktuálním dění doma i ve 

světě. V mnoha případech je totiţ zpravodajství jediným či hlavním zdrojem informací 

o událostech, s nimiţ nemáme moţnost bezprostředního kontaktu. Zpravodajství tak má vliv 

na naše chápání a vnímání okolního světa, posuzování informací a také na rozhodování. 

Zpravodajství tedy neplní jen funkci informační, ale i další společenské funkce, jako 

například vytváření společenského konsenzu. Obsahuje také základní hodnoty 

upřednostňované danou společností.
1
 I proto John Hartley mediální zpravodajství chápe jako 

sociální instituci a kulturní diskurs, které nejsou od ostatních institucí a diskursů izolovány, 

ale jsou jimi ovlivňovány a jejich významu lze porozumět právě jen ve vztahu k ostatním 

institucím a diskursům.
2
 Zpravodajství je podle Johna Fiskeho za společensky vysoce ţádoucí 

chápáno i proto, ţe je povaţováno za nutnou podmínku fungování demokracie a televizní 

stanice ho do svých programových schémat zařazují jako důkaz jejich společenské 

odpovědnosti.
3
 

Mezi jednu z otázek, kterou se zabývá teorie masové komunikace a sociologie 

zpravodajství, patří definice zprávy. Hartley definuje zprávu „ne jako samotnou událost, která 

stojí za zveřejnění, ale spíše jako referování nebo vysvětlení události.“
4
 Gaye Tuchmanová 

nabízí při definici zprávy sociálně-konstruktivistický pohled: „Zprávy jsou produktem 

sociální instituce a jsou začleněny do vztahů s dalšími institucemi. Jsou produktem 

profesionalismu a uplatňují nárok na interpretaci kaţdodenních událostí občanům a také 

profesionálům.“
5
 Zpravodajství podle Tuchmanové pomáhá konstituovat společnost jako 

sdílený sociální fenomén a za cíl si klade „sdělovat nám, co chceme vědět, co potřebujeme 

vědět a co bychom měli vědět.“
6
 

                                                 
1
 HARTLEY, John. Understading News. 2. vyd. London: Routlegde, 1995. s. 7-10. 

2
 HARTLEY, John. Understading News. 2. vyd. London: Routlegde, 1995. s. 8-9. 

3
 FISKE, John. Television Culture. 1. vyd. London, New York: Routlegde, 1987. s. 281. 

4
 HARTLEY, John. Understading News. 2. vyd. London: Routlegde, 1995. s. 11. 

5
 TUCHMAN, Gaye. Making News: A Study in the Construction of Reality. New York, London: The Free Press, 

1978. s. 5. 
6
 TUCHMAN, Gaye. Making News: A Study in the Construction of Reality. New York, London: The Free Press, 

1978. s. 1. 
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Hartley i Tuchmanová tak při definování zpráv upozorňují zejména na začlenění do 

vztahů s dalšími sociálními institucemi a organizacemi, z čehoţ vyplývá, ţe na produkci 

zpravodajství a samotné zprávy nelze nahlíţet jako na izolovaný prvek. Faktory ovlivňující 

produkci zpravodajství shrnuje například hierarchický model vlivů na obsah médií, jehoţ 

autory jsou Pamela Shoemakerová a Stephen Reese. Ti rozlišují celkem pět úrovní faktorů, 

které mají vliv na výslednou podobu mediálního obsahu – od mikroúrovně aţ po 

makroúroveň.
7
 

První je individuální rovina, která zahrnuje samotné pracovníky médií. „Jejich role a 

etika mají na obsah přímý vliv, jejich sociodemografické zázemí a osobní a politické postoje 

ovlivňují zprávy nepřímo.“
8
 Další úrovní vlivu je rovina mediálních rutin, které lze chápat 

jako ustálené pracovní postupy a zvyklosti. Třetí je organizační rovina, která zahrnuje vlivy 

na produkci zpravodajství vyplývající z „cílů, politik, hierarchie postavení a mocenských 

struktur, konfliktů a postupů daných formální organizací, v níţ je realizována většina práce 

novinářů.“
9
 Tato rovina tak například zahrnuje vlivy vlastnictví, způsobu financování nebo 

struktury organizace. Organizační rovina a rovina mediálních rutin má podle Shoemakerové a 

Reese větší vliv na výslednou podobu mediálních obsahů neţ individuální charakteristiky. 

Další faktory autoři modelu shrnují jako mimomediální vlivy, tedy všechny vnější vlivy, které 

zahrnují například politickou moc vlády, strukturu trhu v dané zemi, technologické moţnosti 

apod.
10

 Poslední rovinou vlivů je pak ideologická rovina, kterou lze definovat jako 

uspořádaný „soubor hodnot a představ řídící to, co povaţujeme za přirozené nebo 

samozřejmé.“
11

 

                                                 
7
 HACKETT, Robert A.; UZELMAN, Scott. Tracing Corporate Influences on Press Content: A Summary of 

Recent NewsWatch Canada Research. Journalism Studies. 2003, roč. 4, č. 3, s. 332-333. 
8
 HACKETT, Robert A.; UZELMAN, Scott. Tracing Corporate Influences on Press Content: A Summary of 

Recent NewsWatch Canada Research. Journalism Studies. 2003, roč. 4, č. 3, s. 332. 

9
 PRESTON, Paschal. Making the News: Journalism and News Cultures in Europe. 1. vyd. Milton Park, 

Abingdon, Oxon: Routlegde, 2009. 200 s. 9. 

10
 HACKETT, Robert A.; UZELMAN, Scott. Tracing Corporate Influences on Press Content: A Summary of 

Recent NewsWatch Canada Research. Journalism Studies. 2003, roč. 4, č. 3, s. 332-333. 

11
 HACKETT, Robert A.; UZELMAN, Scott. Tracing Corporate Influences on Press Content: A Summary of 

Recent NewsWatch Canada Research. Journalism Studies. 2003, roč. 4, č. 3, s. 333. 
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1.1.1 Vybrané teorie výběru zpráv a faktorů ovlivňujících zpravodajskou 

produkci 

Individuálními vlivy na rozhodování o tom, které události se stanou součástí 

zpravodajství, se zabýval David Manning White ve studii o gatekeepingu.
12

 White své závěry 

zaloţil na sledování práce editora lokálních amerických novin, který rozhodoval o výběru 

zpráv z agenturního servisu. Poté identifikoval několik důvodů, proč editoři odmítali zprávy 

nabízené tiskovou agenturou zveřejnit. Nejčastěji byly zprávy odmítány kvůli nedostatečně 

zajímavému obsahu, další důvody byly spíše organizačního nebo technického rázu jako 

například nedostatek místa.
13

 „Prostřednictvím zkoumání zjevných důvodů pro odmítnutí 

zpráv od tiskových agentur vidíme, jak je výběr zpráv vysoce subjektivní a zaloţený na 

zkušenostech, osobních postojích a očekáváních gatekeepera,“
14

 uzavřel White svou studii. 

Na Whiteovu studii navázal například Walter Gieber, který při zkoumání šestnácti 

editorů zjistil, ţe všichni vybírali podobné zprávy.
15

 Analýzami odhalené pravidelnosti ve 

výběru zpráv vedly ke zpochybnění výhradně subjektivního vlivu novinářů na výběr zpráv a 

předmětem zájmu se stala i organizační rovina vlivů. Ty ve své studii reflektuje Pamela 

Shoemakerová, která v 90. letech 20. století provedla syntézu dosavadních studií 

gatekeepingu. Shoemakerová poukázala zejména na komplexnost tohoto konceptu: 

„Jednotlivý gatekeeper má určité sympatie a antipatie, představu o povaze své práce, rozdílně 

uvaţuje o problémech, pouţívá určité rozhodovací strategie a vyznává určité hodnoty, coţ 

všechno ovlivňuje, zda zprávu zamítne nebo vybere. Gatekeeper není zcela svobodný a 

nemůţe se řídit jen svou osobností, musí pracovat v rámci komunikačních rutin, které určují 

způsob, jak má pracovat. To vše se navíc děje v rámci komunikační organizace, která má 

určité priority, ale je zároveň neustále ovlivňována vlivnými silami z vnějších organizací.“
16

 

Shoemakerová výše popsané vlivy shrnuje jako faktory individuální, rutiny, vlivy organizace 

                                                 
12

 Gatekeeping lze tedy chápat jako proces, který „zahrnuje kaţdý aspekt výběru zprávy, zacházení s ní a 

kontrolu.“ (SHOEMAKER, Pamela. A New Gatekeeping Model. In BERKOWITZ, Dan. Social Meaning of 

News: A Text-Reader. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1997. s. 57.) 

13
 WHITE, David Manning. The "Gate Keeper": A Case Study in the Selection of News. In BERKOWITZ, Dan. 

Social Meaning of News: A Text-Reader. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1997. s. 65-70. 

14
 WHITE, David Manning. The "Gate Keeper": A Case Study in the Selection of News. In BERKOWITZ, Dan. 

Social Meaning of News: A Text-Reader. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1997. s. 71. 

15
 GIEBER, Walter. News Is What Newspapermen Make It. In TUMBER, Howard. News: A Reader. 1. vyd. 

New York: Oxford University Press, 1999. s. 219. 

16
 SHOEMAKER, Pamela. Gatekeeping. In TUMBER, Howard. News: A Reader. 1. vyd. New York: Oxford 

University Press, 1999. s. 75-76. 
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a sociálních institucí.
17

 Autorka také rozlišuje dva typy gatekeeperů – hraniční, kteří ovlivňují 

to, jaké informace přijdou do mediální organizace a které ji následně opustí zpracované do 

podoby mediálního produktu, a vnitřní, kteří ovlivňují tvarování sdělení, které bylo do 

organizace „vpuštěno“ hraničním gatekeeperem.
18

 

Odklon od výhradně subjektivního vlivu novinářů na výběr zpráv navíc vedl k přijetí 

dalšího vysvětlení celého procesu. To se opíralo o obecně přijaté a ustálené představy o tom, 

co má být předmětem zpráv. Tyto obecně sdílené představy formulovali Johan Galtung a Mari 

Holmboe Rugeová ve studii o zpravodajských hodnotách.
19

 Autoři ve studii The Structure of 

Foreign News identifikovali celkem dvanáct zpravodajských hodnot, které mají největší vliv 

na to, zda bude událost zařazena do zpravodajství. Jde o frekvenci (výskyt), práh pozornosti, 

jednoznačnost, význam, souznění, neočekávanost (překvapení), kontinuitu, variaci, vztah 

k elitním národům, vztah k elitním osobám, personalizaci a negativitu.
20

 

Při výběru událostí se podle autorů teorie o zpravodajských hodnotách
21

 uplatňují tři 

principy. „Čím více kritérií událost splní, tím je vyšší pravděpodobnost, ţe bude zařazena 

mezi zprávy,“
22

 uvádějí Galtung a Rugeová a tento princip označují jako selekci. Poté, co je 

událost vybrána mezi zprávy, jsou hodnoty, které k tomu přispěly, zdůrazněny. Autoři tento 

princip nazývají deformací. Posledním principem, který se při výběru zpráv na základě 

                                                 
17

 SHOEMAKER, Pamela. Gatekeeping. In TUMBER, Howard. News: A Reader. 1. vyd. New York: Oxford 

University Press, 1999. s. 73-76. 

18
 SHOEMAKER, Pamela. A New Gatekeeping Model. In BERKOWITZ, Dan. Social Meaning of News: A 

Text-Reader. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1997. s. 62. 

19
 Pojem zpravodajská hodnota poprvé pouţil Walter Lippman v knize Public Opinion z roku 1922, který za 

faktory rozhodující o výběru zpráv povaţoval prostorovou blízkost, jednoznačnost události, osobní zaujatost, 

konflikt a překvapení. Jiţ na konci 17. století však Kaspar Stieler v knize Zeitungs Lust und Nutz zmiňoval 

hodnoty, které by zpráva měla mít. Stieler za zpravodajské hodnoty povaţoval důleţitost, blízkost, dramatičnost 

a negativitu. (WESTERSTAHL, Jörgen; JOHANSSON, Folke. Foreign News: News Values and Ideologies. 

European Journal of Communication. 1994, 9, 1, s. 72.) 

20
 GALTUNG, Johan; RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News. In TUMBER, Howard. News: A 

Reader. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 1999. s. 28-29. 

21
 Galtung a Rugeová upozorňují, ţe jednotlivé zpravodajské hodnoty nejsou izolovány, ale navzájem se 

ovlivňují. Poslední čtyři faktory jsou navíc kulturně vázány na západní svět. (GALTUNG, Johan; RUGE, Mari 

Holmboe. The Structure of Foreign News. In TUMBER, Howard. News: A Reader. 1. vyd. New York: Oxford 

University Press, 1999. s. 29.) 

22
 GALTUNG, Johan; RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News. In TUMBER, Howard. News: A 

Reader. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 1999. s. 29. 
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zpravodajských hodnot uplatňuje, je replikace, tzn. selekce a deformace probíhají na všech 

úrovních komunikačního řetězce, v němţ se událost dostává k čtenáři ve formě zprávy.
23

 

Koncept zpravodajských hodnot dále rozpracovali Jörgen Westerstahl a Folke 

Johansson, kteří definovali celkem pět faktorů uplatňujících se při výběru zahraničních zpráv. 

Prvním z nich je význam (důleţitost), kterou Westerstahl s Johanssonem chápou jako národní 

charakteristiku měřitelnou například pomocí údajů o velikosti populace nebo hrubého 

národního produktu. Druhou zpravodajskou hodnotou je blízkost definovaná jako vztah mezi 

dvěma zeměmi. Autoři konceptu uvádějí, ţe jde o relativní hodnotu, kterou lze chápat jako 

blízkost geografickou (měřitelnou podle vzdálenosti hlavních měst), ekonomickou a kulturní. 

Výběr zahraničních zpráv dále ovlivňuje také dramatičnost, která „se týká událostí, spíše neţ 

států, a která zahrnuje řadu zpravodajských hodnot vázaných jak k samotné události, tak 

k prezentaci události.“
24

 Tyto tři zpravodajské hodnoty povaţují Westerstahl s Johanssonem 

za základní a rozšiřují je prostřednictvím dalších dvou faktorů – ideologie a přístupu.
25

 Oba 

totiţ mohou ovlivnit, jak budou uplatňovány tři základní hodnoty.
26

 

Televizní zpravodajství se při výběru zpráv navíc řídí dalšími specifiky, která ve studii 

Journalists at Work popsal Jeremy Tunstall. Televize podle něj dává přednost vizuální 

stránce, tzn. upřednostňuje události, k nimţ má k dispozici obrazový materiál. „Vliv této 

skutečnosti můţe být patrný zejména u zahraničního zpravodajství, kdy spektrum výběru 

záběrů dodávaných agenturami můţe být silně limitující.“
27

 Televizní zpravodajství také 

preferuje zprávy, kdy z místa události můţe informovat vlastní reportér. „Poněkud paradoxně 

tak o zařazení zpráv o některé zahraniční oblasti nemusí rozhodovat její vnímaná důleţitost, 

ale skutečnost, ţe televizní stanice potřebuje zúročit dlouhodobější přítomnost svého 

redaktora v oblasti,“
28

 neboť institut zahraničního zpravodaje je velmi nákladný. Dalším 

specifikem televizního zpravodajství je upřednostňování hard news
29

 a aktualit. Televize také 

                                                 
23

 GALTUNG, Johan; RUGE, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News. In TUMBER, Howard. News: A 

Reader. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 1999. s. 29. 

24
 WESTERSTAHL, Jörgen; JOHANSSON, Folke. Foreign News: News Values and Ideologies. European 

Journal of Communication. 1994, roč. 9, č. 1, s. 74. 

25
 Více viz. Příloha č. 1. 

26
 WESTERSTAHL, Jörgen; JOHANSSON, Folke. Foreign News: News Values and Ideologies. European 

Journal of Communication. 1994, roč. 9, č. 1, s. 73-75. 

27
 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. s. 27. 

28
 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. s. 27. 

29
 Definice viz. kapitola 1.4.2. 
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s ohledem na omezený prostor zpravodajské relace zařazuje do vysílání méně zpráv, neţ kolik 

jich lze nalézt v jednom výtisku novin.
30

 

Mezi další faktory, které ovlivňují průběh zpravodajské produkce a její výsledek, patří 

zejména ekonomické vlivy, jimţ bude věnována pozornost později v rámci politicko-

ekonomického přístupu Edwarda Hermana a Noama Chomského. 

1.1.2 Rutinní postupy používané ve zpravodajství 

Zpravodajství se vyznačuje vysokou mírou nejistoty, s níţ se musí mediální 

organizace vypořádat. Tato nejistota vyplývá z vlastností, jimiţ se události a informace 

vyznačují a které zpravodajskou produkci značně komplikují. „Suroviny pro výrobu produktu 

– zpráv – jsou nehmatatelné, nepředvídatelné a neskladovatelné.
31

 (…) Zpravodajská 

produkce je proto nerutinní a zahrnuje řadu výjimek vyţadujících intuitivní, spíše neţ logické, 

rozhodování.“
32

 Mediální organizace se v rámci snah o co největší kontrolu práce snaţí 

nepředvídatelnost a nejistotu odstranit zaváděním rutinních postupů, tedy ustálených a 

opakujících se vzorců jednání.
33

 

Tyto vţité a opakovaně pouţívané postupy práce pomáhají novinářům vypořádat se 

s tlakem daným zejména rytmem práce a periodicitou zveřejňování zpráv. „Většina novinářů 

a pracovníků médií musí dodrţovat lhůty pro odevzdání a vytvářejí si řadu technik a 

organizačních postupů, aby tento poţadavek splnili.“
34

 Rutinní postupy se ve zpravodajství 

uplatňují nejen při konečném zpracování zpráv, ale jiţ při sestavování agendy zpravodajství, 

vyhledávání potřebných informací a s tím související prací se zdroji.
35

 

 Při práci s informačními zdroji rozeznává Paul Manning dva způsoby, jak do 

zpravodajské produkce vnést jistotu a stabilitu. Prvním z nich je vyuţívání servisu 

                                                 
30

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. s. 27-28. 

31
 Některé zprávy však lze „skladovat“ a zveřejnit je později, neţ se udály. V praxi se tyto zprávy označují jako 

„konzervy“ a většinou se jedná o informace o zajímavostech, které jsou (například) do televizních 

zpravodajských pořadů zařazovány o víkendu, kdy je méně aktuálních informací. Takové zprávy však tvoří jen 

zlomek zpravodajské produkce. 

32
 CHU, Leonard L. An Organizational Perspective On International News Flow: Some Generalizations, 

Hypotheses, and Questions for Research. International Communication Gazette. 1985, roč. 35, č. 3, s. 4. 

33
 PRESTON, Paschal. Making the News: Journalism and News Cultures in Europe. 1. vyd. Milton Park, 

Abingdon, Oxon: Routlegde, 2009. s. 8-9. 

34
 MANNING, Paul. News and News Sources: A Critical Introduction. 1. vyd. London, Thousand Oaks, New 

Delhi: SAGE Publications, 2001. s. 54. 

35
 PRESTON, Paschal. Making the News: Journalism and News Cultures in Europe. 1. vyd. Milton Park, 

Abingdon, Oxon: Routlegde, 2009. s. 50-53. 
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zpravodajských agentur, druhým pak vybudování ustálených vztahů s vnějšími institucemi, 

které jsou schopny dodávat potřebné informace. Právě budování vztahů s vnějšími institucemi 

má podle Manninga závaţné důsledky. „Tlak uzávěrek a důleţitosti získat informace splňující 

co nejvíce zpravodajských hodnot povzbuzují závislost na oficiálních zdrojích, ať jiţ vládních 

úřadech, zdrojích napojených na parlament, policii nebo další instituce vykonávající státní 

kontrolu.“
36

 

Problematikou informačních zdrojů se zabývá i Tuchmanová, která v souvislosti 

s rutinními postupy pouţívanými k usměrňování zpravodajské produkce zavedla termín 

zpravodajské sítě. Tyto hierarchické systémy informačních zdrojů si mediální organizace 

vytváří „především se záměrem přitáhnout pozornost publika zachycováním odpovídajících 

příběhů dostupných na centrálních místech a zahrnují tři předpoklady o zájmech příjemců: 

1. Příjemci se zajímají o události na určitých místech. 

2. Zajímají se o aktivity určitých organizací. 

3. Zajímají se o určitá témata.“
37

 

Na základě těchto tří předpokladů o zájmech příjemců mediálních sdělení je 

„zpravodajská síť rozprostřena v prostoru, soustředí se na určité organizace a zdůrazňuje 

určitá témata.“
38

 Nejdůleţitější je podle Tuchmanové princip geografické teritoriality, jehoţ 

uplatněním mediální organizace zajišťuje, ţe zpravodajsky pokryje všechny významné 

události.
39

 

Druhým principem výstavby zpravodajské sítě je organizační specializace, která se 

opírá o existenci „několika logických míst, kde můţeme očekávat, ţe dojde k nějakým 

událostem, jako jsou policejní stanice a soudy.“
40

 Tato místa jsou podle Tuchmanové 

centrálním zdrojem informací, na něţ se média při produkci zpravodajství zaměřují a redakce 

tam posílají své redaktory. Vyuţívání těchto informačních zdrojů je metodou, jak s co 

nejniţšími náklady získat co nejvíce informací vhodných ke zpracování. Třetím principem 

                                                 
36

 MANNING, Paul. News and News Sources: A Critical Introduction. 1. vyd. London, Thousand Oaks, New 

Delhi: SAGE Publications, 2001. s. 55. 

37
 TUCHMAN, Gaye. Making News: A Study in the Construction of Reality. New York, London: The Free Press, 

1978. s. 25. 

38
 TUCHMAN, Gaye. Making News: A Study in the Construction of Reality. New York, London: The Free Press, 

1978. s. 25. 

39
 TUCHMAN, Gaye. Making News: A Study in the Construction of Reality. New York, London: The Free Press, 

1978. s. 25-27. 

40
 TUCHMAN, Gaye. Making News: A Study in the Construction of Reality. New York, London: The Free Press, 

1978. s. 18. 
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výstavby zpravodajských sítí je tematická specializace, která zahrnuje témata jako sport, 

ekonomika, zdraví nebo rodina. Uvedené tři principy nepůsobí izolovaně, prolínají se a 

odráţejí se v rozdělení zpravodajské produkce do redakcí (např. domácí politika, zahraničí, 

sport nebo kultura).
41

 

Zpravodajské sítě sice zefektivňují činnost novinářů, mohou však vést například ke 

stereotypnímu vnímání určitých událostí, ignorování událostí, které neprojdou „oky“ sítě, 

nebo k jiţ zmiňované přílišné závislosti na oficiálních informačních zdrojích.
42

  Ta podle 

Jamese Ettemy, Charlese Whitneyho a Daniela Wackmana vede aţ k obsahové 

standardizaci.
43

 Michael Schudson navíc upozorňuje na to, ţe oficiální zdroje, zejména pak 

vládní, mohou snadného přístupu do zpravodajství zneuţívat. „Vládní činitelé spolupracují 

s tiskem z různých důvodů a ne vţdy proto, aby podpořili jednotný zájem vlády. Její 

představitelé mohou tisku předávat oficiální vládní sdělení, ale mohou také poskytnout 

kompromitující informace, aby podkopali důvěru svého rivala ve vládě. (…) Zdroje pouţívají 

média k dosaţení vlastních výhod.“
44

 

Oficiální informační zdroje patří mezi dominantně vyuţívané, mají tedy snadnější 

přístup do médií. Díky tomu mohou ve společnosti snáze šířit dominantní ideologii a mají 

také potenciál umlčovat kritiky.
45

 Takové zdroje, které mají privilegovaný přístup do 

zpravodajství, označuje Hartley jako hlasy s přístupem (accessed voices).
46

 Na nerovnoměrný 

přístup do zpravodajství poukazuje i Herbert Gans, podle něhoţ odráţí stupeň sociální 

důleţitosti, tzn. sociální hierarchii.
47
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1978. s. 25-31. 

42
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 SCHUDSON, Michael. The Sociology of News. 1. vyd. New York: W. W. Norton, 2003. s. 140. 

45
 Podle Hermana s Chomskym se takovému vlivu snaţí média vyhýbat tím, ţe se obracejí na nezávislé 
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 HARTLEY, John. Understading News. 2. vyd. London: Routlegde, 1995. s. 109-115. 
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University Press, 1999. s. 238. 
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1.2 Globalizace komunikace a kořeny zahraničního zpravodajství 

Globalizace se podle Lubomíra Mlčocha stala „sloganem doby všude ve světě“.
48

 

Jednotná definice globalizace, jak uvádí Václav Mezřický, neexistuje. Podle Mezřického je 

globalizace vnímána jako „soubor ekonomických aktivit a procesů, které ovšem vyvolávají 

celé řady společenských důsledků. (Anthony) Giddens upozorňuje, ţe nejdůleţitější silou 

působící v globalizačních procesech je transformace času a prostoru v našem ţivotě. Ta má za 

následek, ţe vzdálené skutečnosti, ať jiţ ekonomické nebo jiné, nás dnes ovlivňují mnohem 

příměji a zejména bezprostředněji, neţ tomu bylo v minulosti.“
49

 Jedním z význačných rysů 

globalizace v moderním světě je podle Terhi Rantanenové skutečnost, ţe se stále ve větší míře 

odehrává prostřednictvím médií a komunikačních prostředků. Rantanenová proto globalizaci 

definuje jako „proces, ve kterém jsou ekonomické, politické, kulturní a sociální vztahy v čase 

a prostoru stále více mediatizovány.“
50

 

Vztah mezi komunikací, médii a globalizací není jednostranný. Rychlejší a rozsáhlejší 

moţnosti komunikace jsou jedním z faktorů, které ovlivňují dynamiku globalizace, zároveň 

ale globalizace ovlivňuje mediální prostředí. Podle Miloslava Petruska dochází v mediální 

oblasti vlivem globalizace „k procesům, které ve svých důsledcích nevedou ke kýţené 

diferenciaci, ale spíše k neţádoucí unifikaci v oblasti módy, spotřebního zboţí i „kulturního 

konzumu“.“
51

 

Globalizace se v oblasti komunikace projevuje proměnami v oblasti prostoru a času. 

Zatímco Giddens pouţívá k označení těchto změn pojem „časoprostorové rozpojování“, 

David Harvey mluví o „časoprostorové kompresi“. Oba však upozorňují na to, ţe 

v globalizovaném světě dochází k pomyslnému zkracování vzdáleností a sniţování významu 

času a lidé z celého světa mohou být ve vzájemné interakci.
52

 Další změnou, která je 

v souvislosti s globalizací oblasti médií zmiňována, je moţná homogenizace mediálních 

obsahů. Obavy z homogenizace jsou spojovány s kulturním imperialismem, který odkazuje 

k šíření určitého druhu mediálních sdělení, hodnot a přesvědčení.
53

 Herbert Schiller definuje 

kulturní imperialismus jako „souhrn procesů, kterými je společnost zapojována do moderního 
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světa a jejichţ dominující prvky jsou přitahovány, tlačeny, nuceny a někdy i podpláceny, aby 

formovaly sociální instituce tak, aby korespondovaly nebo alespoň podporovaly hodnoty a 

struktury dominantního centra celého systému.“
54

 Šíření takových obsahů vede podle 

Schillera k oslabování kulturních odlišností a zvýhodňování formátů splňujících poţadavky 

na univerzálnost.
55

 

Edward Herman a Robert McChesney jako další důsledky globalizace uvádějí 

intenzivnější přeshraniční tok mediálních obsahů, rozvoj nadnárodních korporací, tendence 

k centralizaci mediální kontroly a šíření a intenzifikace komercionalizace. Za primární efekt 

procesu globalizace povaţují manifestaci síly a moci nadnárodních korporací, který je 

způsoben zaváděním komerčního modelu komunikace. V souvislosti s globalizací je proto 

v oblasti ekonomických důsledků nutné zmínit i koncentraci vlastnictví, která vede ke vzniku 

mediálních nadnárodních konglomerátů jako například News Corporation Ruperta Murdocha 

nebo Mediaset Silvia Berlusconiho.
56

 

S globalizací komunikace souvisejí i mezinárodní toky komunikace, za nimiţ v oblasti 

zpravodajství stojí zejména zpravodajské agentury. Oliver Boyd-Barrett a Terhi Rantanenová 

je povaţují nejen za hlavního aktéra mezinárodních komunikačních toků, ale také za hlavního 

činitele globalizace komunikace. „Zpravodajské agentury mají značný význam jako první 

mezinárodní, ale i globální mediální organizace, a mezi nadnárodními a multinárodními 

korporacemi drţí světové prvenství.“
57

 

První tiskovou agenturu zaloţil v roce 1835 Charles Havas ve Francii, další pak 

v průběhu 19. století vznikly ve Velké Británii, USA a Německu. I v současnosti patří mezi 

největší hráče na trhu zpravodajských agentur ty nejstarší agentury, tedy severoamerická 

Associated Press (AP), britský Reuters
58

 a francouzská Agence France Presse, která se hlásí 

k odkazu Havase. Tyto tiskové agentury, které Boyd-Barrett a Rantanenová označují jako tzv. 

velkou trojku, si udrţují významné postavení mezi původci mezinárodních toků komunikace a 
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společně s dalšími agenturami, například s čínskou Sin-chuou, dokazují, ţe původci 

mezinárodních toků komunikace jsou země se silným hospodářstvím.
59

   

Tiskové agentury stály u zrodu zahraničního zpravodajství a významným způsobem 

ovlivňují jeho podobu i v současnosti, a to i přes dostupnost informací prostřednictvím 

internetu a dalších technologických moţností. Na servisech světových a mezinárodních 

tiskových agentur je závislá řada národních tiskových agentur, včetně České tiskové kanceláře 

(ČTK) a Mediafaxu v českém prostředí. Na agentury jako AP nebo Reuters lze proto nahlíţet 

jako na první gatekeepery zahraničního zpravodajství, neboť svým výběrem zpráv ovlivňují 

produkci národních tiskových agentur a následně i novin, rozhlasových a televizních stanic a 

internetových zpravodajských serverů. 

Význam světových a mezinárodních agentur roste se zvětšující se vzdáleností místa 

události. Zjednodušeně lze tedy říci, ţe čím větší vzdálenost dělí místo události a médium, 

které o ní chce informovat, tím důleţitější je práce agentur. Boyd-Barrett a Rantanenová ale 

upozorňují, ţe postavení tiskových agentur můţe v budoucnosti oslabit vlivem dalšího 

rozvoje nových technologií.
60

 Thomas McPhail s touto domněnkou nesouhlasí a tvrdí, ţe 

význam tiskových agentur ještě poroste kvůli tlaku na sniţování nákladů při produkci 

zahraničního zpravodajství. „Řada editorů je ochotná vyuţívat tiskový servis nebo záběry 

z vnějších organizací jako RTV (Reuters Television) nebo APTN (Associated Press 

Television News) spíše, neţ vydávat náklady na vysílání vlastních zpravodajů do zahraničí.“
61

 

Nové technologie proto podle McPhaila vliv zpravodajských agentur podpoří, neboť média 

informace a materiály od agentur i zahraničních zpravodajů mohou díky moderním 

technologiím získat ve stejnou dobu.
62
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1.3 Teoretické koncepty a studie zahraničního zpravodajství 

1.3.1 Globalizace zpráv pod vlivem zpravodajských agentur a televizních 

výměn 

Mezinárodnímu toku zpráv – a to zejména obrazových materiálů – dominují Spojené 

státy americké a Velká Británie, resp. tedy AP nabízející videomateriály prostřednictvím své 

APTN a Reuters v podobě sluţby RTV. „Alespoň několik minut zahraničních zpráv těchto 

agentur shlédne týdně více neţ jedna miliarda lidí po celém světě. Televizní zahraniční 

zpravodajství je tedy opravdu globálním a masovým trhem.“
63

 Vliv APTN a RTV je podle 

Jeremyho Tunstalla tak velký, ţe tuto dvojici zpravodajských agentur označuje jako duopol 

na celosvětovém trhu zahraničního zpravodajství.
64

 

APTN a RTV tak společně se systémem televizních zpravodajských výměn 

Eurovision, který zaštiťuje Evropská vysílací unie (European Broadcasting Union, EBU), 

kontrolují významnou část světové televizní zpravodajské agendy.
65

 Potvrzuje to i situace na 

českém televizním trhu, kdy mezi hlavní zdroje obrazového zpravodajství patří APTN a RTV, 

Česká televize je zapojena do sítě zpravodajských výměn evropských veřejnoprávních 

vysílatelů EBU, TV Nova vyuţívá podobný projekt komerčních televizních stanic European 

News Exchange (ENEX) a je zapojena i do výměny zpravodajských příspěvků televizních 

stanic vlastněných společností CME. 

České televizní stanice věnují pozornost také zahraničním zpravodajským televizním 

stanicím CNN International a BBC, které podle Tunstalla doplňují APTN a RTV a podporují 

americký a britský vliv na zahraniční zpravodajství. Vliv CNN na zahraniční zpravodajství 

televizních stanic po celém světě, které CNN povaţují za elitní médium nastolující agendu 

zahraničního zpravodajství, je tak významný, ţe je označován jako „CNN efekt“. „CNN efekt 

(nebo téţ CNN faktor) poukazuje na proces, v němţ pokrytí zahraniční události televizní 
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stanicí CNN způsobuje, ţe se o ni velmi zajímá publikum a v důsledku toho se událostí musí 

zabývat i federální vláda (USA).“
66

 

Poskytovatelé materiálů pro zahraniční zpravodajství tedy významným způsobem 

ovlivňují výběr událostí, o nichţ budou masová média informovat. Jak jiţ bylo uvedeno, 

tiskové agentury a jejich sluţby fungují v systému zpravodajské produkce jako gatekeepeři 

tím, ţe rozhodují o tom, jaké zprávy se k jejich zákazníkům dostanou. Jak uvádí Boyd-Barrett 

a Rantanenová, v případě televizních stanic je tato závislost na zpravodajských agenturách a 

organizacích televizních výměn ještě vyšší. „Řada studií zabývajících se televizním 

zpravodajstvím potvrdila, ţe významným faktorem ve výběru zahraničních zpráv, které budou 

zařazeny do vysílání, je dostupnost obrazového materiálu.“
67

 Poskytovatelé obrazových 

materiálů pro zahraniční zpravodajství ovlivňují také názor a postoj veřejnosti vůči zemím, 

které ve zpravodajství figurují. „Lidé, kteří v cizí zemi neţijí nebo do ní pravidelně necestují, 

nemají příleţitost zjistit nebo ověřit pojetí (masovými médii zprostředkované) reality těchto 

zemí. Masová média jsou proto ve velké míře zodpovědná za formování reality a mezinárodní 

agentury poskytující televizní zahraniční zpravodajství mají obzvláště velký vliv, neboť téměř 

jako jediné poskytují zbytku světa vizuální představení různých částí světa.“
68

 Kromě vlivu na 

veřejné mínění má zahraniční zpravodajství také vliv na zahraniční politiku.
69

 

1.3.2 Rozdílné postavení zemí v roli informačního zdroje 

Jak jiţ bylo naznačeno výše, mezinárodní komunikační toky mezi jednotlivými státy 

nejsou rovnoměrně rozloţeny a státy tak mají jinou úroveň přístupu do zahraničního 

zpravodajství. O tom, zda bude zahraniční zpravodajství informovat o události v cizí zemi, 

rozhoduje řada faktorů, například hierarchie národů, mezinárodní vztahy, národní rozvoj nebo 

závislost země.
70

 „Hierarchická a územní struktura světového systému jako výsledek umístění 
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státu ve světové krajině determinuje míru rozvoje státu a jeho status v mezinárodním 

srovnání.“
71

 To se pak odráţí ve směru mezinárodních komunikačních toků i v přístupu zemí 

do zahraničního zpravodajství, podle kterého Chang svět dělí do tří zón – centrální, 

semiperiferní a periferní – ekonomických, politických, sociálních a kulturních vztahů, 

historického uspořádání a současného ekonomického, politického nebo vojenského 

uspořádání. „V rámci tohoto uspořádání se všechny formy mezinárodních toků a výměny (tzn. 

včetně komunikace) s největší pravděpodobností řídí kapitalistickou trţní logikou.“
72

 

Nerovné postavení zemí je tedy podle Changa dáno zejména umístěním státu 

v socioekonomické struktuře světa, přičemţ centrální země
73

 mají přístup do zpravodajství 

snadný, resp. přímý. Tyto země mají mimo jiné výhodu v kvalitnější komunikační 

infrastruktuře, díky níţ je pro ně snazší shromaţďovat a šířit informace o dalších centrálních 

zemích.
74

 „Čím dál od centra se stát nachází, tím je pro něj náročnější mít zpravodajskou 

hodnotu na mezinárodní úrovni.“
75

 Semiperiferní a periferní státy
76

 tak prochází dalším 

posuzováním, zda bude dění v takové zemi zařazeno do zpravodajství. Chang v této 
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souvislosti rozlišuje události „event oriented“ (orientované na charakter dění) a „context 

oriented“ (orientované na kontext dění).
77

 

U „context oriented“ událostí o výběru do zpravodajství rozhodují kontextové vztahy 

jako geografická nebo kulturní blízkost či politická relevance. Tento typ událostí se nejčastěji 

uplatňuje v případě semiperiferních zemí. V případě „event oriented“ událostí rozhodují 

o zařazení do zpravodajství faktory události, zejména negativita, konflikt, překvapení nebo 

přítomnost elitních osob. Většinou jsou tímto způsobem vybírány události z periferních 

zemí.
78

 

1.3.3 Další faktory ovlivňující zahraniční zpravodajství a mezinárodní tok 

informací 

Výběr událostí do zahraničního zpravodajství tedy ovlivňuje řada faktorů, od 

individuálních přes organizační aţ po společenské a ideologické. Mezi nejčastěji zkoumané 

faktory ovlivňující zahraniční zpravodajství patří kromě činnosti tiskových agentur konflikt či 

deviace, kulturní blízkost zahrnující například jazykovou či náboţenskou blízkost, relevance, 

přítomnost elitních osob či národů, socioekonomické charakteristiky jako počet obyvatel, 

úmrtnost, hrubý domácí produkt (HDP) nebo obchod s danou zemí
79

 a také geografická 

blízkost a velikost země.
80

 Guy Golan za klíčové faktory na základě výsledků své studie 

povaţuje zahraniční obchod a HDP
81

, Denis Wu k tomu přidává ještě zastoupení 

zpravodajské agentury v zemi.
82

 

Podle Paschala Prestona je jedním z významných faktorů ovlivňujících podobu 

zahraničního zpravodajství i vzájemný vliv mezi masovými médii. „Řada studií poukázala na 

patrnou tendenci redaktorů z různých (a často soupeřících) mediálních organizací 

k prosazování stejného typu zpráv, dále ke spolupráci a sdílení informací, obrázků i 
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videozáznamů a také k debatě a výměně názorů týkající se interpretace, zdůraznění nebo 

rámcování
83

 významu určitých událostí.“
84

 Tento trend Maxwell McCombs označuje jako 

nastolování intermediální agendy, v němţ vliv uplatňují zejména tiskové agentury a také elitní 

média.
85

 „Sociolog Warren Breed šíření zprávy z klíčového zpravodajského média na 

mnoţství dalších médií označil pojmem „dendritický vliv“. Průběh šíření totiţ připomíná 

strom rodokmenu, v němţ se cesta od společného předka větví směrem k velkému mnoţství 

potomků.“
86

 

Sledování zpráv kolegů a „tendence k „balíčkovému“ nebo „copy and paste“ 

ţurnalismu jsou částečně motivovány tlaky způsobené nutností dodrţovat uzávěrky a naplnění 

obsahu.“
87

 Dalším motivem můţe podle Prestona být snaha o minimalizaci rizika. Preston 

proto praktiky intermediální agendy chápe jako jeden z rutinních procesů ovlivňujících 

podobu zpravodajství.
88

 „Výsledkem této běţné praxe neustálého sledování a následného 

vlivu mezi médii navzájem je spousta redundantní zpravodajské agendy.“
89

 Dochází navíc i 

k posilování stávajících norem a hodnot.
90
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1.4 Televizní zpravodajství a jeho specifika 

Televize jako audiovizuální médium přináší divákům zpravodajství v nejkomplexnější 

a nejpřirozenější podobě, a to díky vyuţití obrazové a mluvené sloţky, kterou doplňuje 

o reálné ruchy.
91

 „Televizní vysílání je pomíjivé, epizodické, konkrétní a dramatické. Jeho 

významy vyplývají z kontrastů a vzájemného srovnávání zdánlivě protichůdných znaků, jeho 

logika je orální a vizuální.“
92

 Z těchto specifik vyplývají charakteristiky, které televizní 

zpravodajství odlišují od tištěného. Tou první je podle Raymonda Williamse posloupnost, 

resp. řazení zpráv. Zatímco tištěné deníky mohou mít sloţitější strukturu, v televizním (i 

rozhlasovém) zpravodajství se uplatňuje princip linearity a redundance. Relace většinou 

začínají souhrnem nejdůleţitějších zpráv
93

 a poté jsou tyto zprávy postupně rozšiřovány. Jak 

připomíná Williams, princip redundance některé televizní stanice uplatňují i na závěr 

zpravodajského příspěvku či celé relace a klíčové informace opakují.
94

 

Linearita se podle Williamse promítá do druhého specifika televizního zpravodajství, 

kterým jsou priority dané nutností upoutat pozornost diváka. Čtenář novin se na stránkách 

orientuje podle titulků, podtitulků nebo například fotografií a vybírá si, co bude číst. Televizní 

vysílání tuto moţnost divákům nepřináší, a to se promítá do tvorby jednotlivých zpráv, které 

se snaţí být co nejatraktivnější – a to nejen tematicky, ale i způsobem zpracování. S tím úzce 

souvisí i třetí charakteristika televizního zpravodajství, kterou je prezentace. Williams 

upozorňuje na to, ţe se televizní stanice snaţí zpravodajství co nejvíce ozvláštnit a 

zatraktivnit. „Většina televizních zpravodajských pořadů proto obsahuje řadu příspěvků mimo 

studio, od reportérů z místa dění.“
95

 Posledním specifikem televizních zpráv je vizualizace, 

tedy obrazové znázornění.
96

 

Televizní zpravodajství je zaloţeno na obrazových materiálech a často o zařazení 

zprávy do vysílání rozhoduje právě fakt, zda jsou k dispozici záběry. Fiske a Hartley tento 
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důraz kladený na vizuální prezentaci zpráv kritizují: „Trivializace, senzacechtivost a zvyk 

prezentovat událost díky jejímu vizuálnímu vlivu namísto její důleţitosti a významu 

demonstrují úpadek standardů (televizního zpravodajství).“
97

 Televizní zpravodajství je ale 

díky obrazovým materiálům či ţivým vstupům reportérů z místa události dramatičtější a 

emotivnější, vtahuje diváky do děje a umoţňuje jim „vidět událost na vlastní oči“. Williams 

však varuje, ţe ani záběry z místa události zařazené do vysílání nezaručují, ţe událost bude 

popsána tak, jak se skutečně stala. Williams v této souvislosti poukazuje na rozpor mezi 

komentářem a obrazovým komentářem, které se v některých zprávách rozcházejí a někdy se i 

zcela popírají.
98

 

Také Fiske upozorňuje na to, ţe televizní zpravodajství nelze chápat jako „okno do 

světa“, neboť toto pojetí opomíjí skutečnost, ţe zprávy jsou také zboţím, které je nutné 

„prodat“ publiku. „Mezi televizními zprávami a televizními seriály nebo dramaty není 

z pohledu textu velký rozdíl. Televize mají v oblibě dokumentární dramata a to je důkazem, 

jak snadno překračují textové formy všeobecně chápané hranice mezi fakty a fikcí.“
99

 Fiske 

tak podobně jako Stuart Hall upozorňuje na to, ţe i zpravodajství je nutno chápat jako 

specifickou formu vyprávění příběhů, které mají svou kompozici, záměr nebo úhel pohledu, 

tzn. jsou určitým způsobem narativizovány. Fiske a Hartley například uvádějí, ţe televizní 

zpravodajství a seriály z policejního prostředí (kriminální seriály) mají mnoho společného. 

„Jestliţe je kriminální seriál metaforickou představou událostí z reálného ţivota, pak jsou 

televizní zprávy metonymií těch samých událostí.“
100

 Tím zároveň autoři odkazují 

k myšlence, ţe metafory a metonymie jsou jedním z prostředků pojmenování aktérů, děje a 

okolností a jejich implicitního hodnocení.
101

 

I přesto, ţe média prostřednictvím etických kodexů deklarují snahu o nestrannost a 

nezkreslenost, je nutné na zprávy pohlíţet i jako na mýty odráţející soubor představ, hodnot a 

ideálů, které v dané společnosti převládají a jsou rámcem pro výklad světa. Pomáhají proto 

v orientaci ve světě a naznačují, co společnost povaţuje za dobré a zlé, obsahují tedy určité 

hodnocení.
102
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Ve zprávách se navíc vyskytují tzv. místa nedourčenosti, která diváci vyplňují na 

základě svých zkušeností a zejména intertextových vztahů. „Tyto vztahy nemají podobu 

specifických aluzí od jednoho textu na druhý a čtenáři nepotřebují tyto specifické nebo zcela 

konkrétní texty znát a intertextově je číst. Intertextualita totiţ existuje spíše v prostoru mezi 

texty.“
103

 Jak připomíná Fiske, jedním z pokusů o strukturování a vnesení určitého řádu do 

těchto intertextových odkazů jsou ţánry, které publiku pomáhají v orientaci. S touto 

myšlenkou nesouhlasí Williams a například ani Roland Barthes, který tvrdí, ţe „intertextové 

vztahy jsou natolik všeprostupující, ţe se naše kultura skládá z komplexní sítě intertextuality, 

v níţ všechny texty nakonec odkazují k sobě navzájem, nikoli k realitě.“
104

 

1.4.1 Odlišnosti zpravodajství vyplývající ze způsobu organizace média 

Zpravodajská produkce jednotlivých televizních stanic se odlišuje i v rámci souboru 

ustálených představ a hodnot sdílených v rámci jedné kultury, a to zejména kvůli 

ekonomicko-organizačním a společensko-politickým rysům samotných televizních stanic, 

které se promítají do způsobu organizace média. Na základě organizačního uspořádání lze 

rozlišit média soukromá a média veřejná, která se dále podle míry svázanosti s vládou státu 

člení na média státní a média veřejné sluţby.
105

 Na českém televizním trhu v současnosti 

působí televize soukromé (komerční) a televize veřejné sluţby (tzv. veřejnoprávní), státní 

televizí byla Československá televize, která zanikla na počátku 90. let minulého století. 

Soukromá a veřejnoprávní média odlišují čtyři základní charakteristiky, kterými jsou 

způsob zřízení vysílatele, zdroje financování, zisk oprávnění k vysílání a programové 

povinnosti. Média veřejné sluţby jsou zřízena na základě rozhodnutí vlády, které má 

zpravidla podobu právní normy přijaté politickou reprezentací státu, média soukromá 

zakládají podnikatelské subjekty z vlastního rozhodnutí. S tím úzce souvisí i zisk oprávnění 

k vysílání – zatímco oprávnění médií veřejné sluţby k vysílání vyplývá ze zákona či smlouvy 

uzavřené se státem, soukromá média musí stát ţádat o přidělení vysílací licence.
106

 

Třetí rozdíl spočívá ve způsobu financování médií. Provoz veřejnoprávních médií je 

spolufinancován státem (v podobě příspěvků ze státního rozpočtu nebo poplatků stanovených 
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státem), dalším zdrojem financí je reklama, sponzoring, product placement a jiné 

podnikatelské aktivity. Ty jsou v případě České televize jako představitele veřejnoprávního 

média v České republice omezeny zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, na takové 

podnikatelské činnosti, které „souvisejí s předmětem její činnosti a které nesmí ohrozit její 

úkoly.“
107

 Soukromá média si musí veškeré finanční zdroje na svůj provoz zajistit výhradně 

sama, přičemţ stejně jako veřejnoprávní média mohou vyuţít prodeje reklamního času, 

sponzoringu, product placementu a vlastní obchodní činnosti. 

Posledním rozlišujícím rysem jsou programové povinnosti, které souvisejí nejen se 

způsobem financování, ale také se způsobem zřízení mediálního subjektu. Veřejnoprávní 

média musí „plnit úkoly veřejné sluţby uloţené zákonem.“
108

 Na soukromá média ţádné 

podobné poţadavky kladeny nejsou a musí pouze dodrţovat licenční podmínky a také platné 

legislativní předpisy.
109

 

Média veřejné služby a veřejný zájem 

Existence médií veřejné sluţby a jejich zvláštního postavení v mediálním systému, 

které spočívá ve financování ze zákonem stanoveného poplatku a v silnější regulaci, bývá 

zdůvodňována potřebou naplnění veřejného zájmu. „V praxi to znamená, ţe masová média 

nejsou stejná jako jiné druhy podnikání nebo sluţeb, ale před svými proklamovanými 

organizačními cíli často přednostně plní některé úkoly přispívající k širšímu a dlouhodobému 

prospěchu společnosti jako celku, zvláště v kulturních a politických záleţitostech.“
110

 

Definice veřejného zájmu však není jednoznačná. Denis McQuail upřednostňuje 

pojetí, které „chápe veřejný zájem jako výsledek procesu demokratické diskuse a 

rozhodování.“
111

 Zároveň upozorňuje, ţe se pojetí veřejného zájmu vyvíjí. V důsledku proto 

nemůţe být neměnné ani pojetí veřejné sluţby a způsoby jejího naplňování. To potvrzuje i 

Zpráva o stavu veřejnoprávního vysílání, kterou v roce 2004 zveřejnilo Parlamentní 

shromáţdění Rady Evropy. Důvody pro existenci médií veřejné sluţby se podle této zprávy 

proměňují. Zatímco v počátcích televizního vysílání v Evropě bylo úkolem médií veřejné 

sluţby zajistit programovou nabídku pro různé sociální skupiny, s nástupem komerčních 
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televizních stanic měla být veřejnoprávní média alternativou, která zajistí pluralitu nabízených 

obsahů. V současnosti v době rozvoje multikanálového prostředí zůstává podle Parlamentního 

shromáţdění Rady Evropy úkolem médií veřejné sluţby zajištění plurality obsahů a také 

zabezpečení volného přístupu k vysílání.
112

 

Myšlenka veřejné sluţby je proměnlivá nejen v závislosti na vývoji televizního 

vysílání a mediálních trhů, její vymezení se liší i podle priorit a hodnot upřednostňovaných 

v jednotlivých státech. „Obecně se ale ujala koncepce opírající se o to, ţe jde o snahu 

„v zájmu veřejnosti“ zvýšit „kvalitu sluţeb“ (různě definovanou), které obvykle zahrnují 

představu o rozmanitosti a dále o národních politických či kulturních zájmech.“
113

 Z tohoto 

pojetí pak McQuail vychází při definování obecných poţadavků, které jsou kladeny na média 

veřejné sluţby. Patří mezi ně „univerzálnost, rozmanitost, redakční nezávislost, společenská 

odpovědnost, kulturní úroveň a identita a veřejné financování a (nebo) neziskové podniky.“
114

 

Tyto obecné poţadavky se promítají do legislativních dokumentů a dalších předpisů a 

nařízení, kterými jednotlivé státy upravují činnost veřejnoprávních médií. 

V případě České televize úkoly veřejné sluţby stanovuje zákon č. 483/1991 Sb., 

o České televizi, a patří mezi ně například „poskytování objektivních, ověřených, ve svém 

celku vyváţených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“ nebo „vytváření 

a šíření programů a poskytování vyváţené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se 

zřetelem na svobodu jejich náboţenské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní 

původ…“
115

 

Tlaky ovlivňující zpravodajskou produkci soukromých médií 

Vlastnictví médií a s tím související zdroje financování jsou povaţovány za 

rozhodující charakteristiku ovlivňující podobu nabízených obsahů. Většina mediálních 

společností v kapitalistických zemích má povahu komerčního subjektu, který musí majitelům 

vytvářet zisk. Tlaky související s nutností generovat zisk, vlastnictvím a zdroji financování 
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shrnuli Edward Herman a Noam Chomsky v modelu propagandy, který na média nahlíţí jako 

na nástroje mocenských sil vyuţívané k posilování podpory vládnoucích elit.
116

 

„Dominantní mediální společnosti jsou poměrně velké podniky kontrolované 

bohatými lidmi nebo manaţery, kteří podléhají přísným omezením ze strany majitelů a 

dalších trţně orientovaných sil. Jsou vzájemně provázány a mají společné zájmy s ostatními 

velkými korporacemi, bankami a vládami,“
117

 popsali Herman s Chomskym charakteristiky 

prvního filtru, kterým je filtr velikosti, vlastnictví a ziskové orientace média. S prvním filtrem 

úzce souvisejí i další dva – závislost na inzerci vyplývající ze samotné podstaty fungování 

komerčních médií a informační zdroje, které komerční média vyuţívají při produkci 

zpravodajství.
118

 

Média se podle Hermana a Chomského snaţí zefektivnit proces sběru, selekce a 

prezentace informací ve zpravodajství a v rámci těchto snah se proto spoléhají zejména na 

vládu, státní aparát a významné podnikatelské subjekty jako na hlavní informační zdroje. 

Takové informace nevyţadují ověřování nebo nákladné vyhledávání pozadí události, coţ 

novinářům usnadňuje práci.
119

 

Dalším tlakem, s nímţ se musí komerční média vypořádat, je institucionální a také 

intermediální nátlak, který Herman a Chomsky označili jako čtvrtý filtr, tzv. flak. 

Dominantním tvůrcem „flaku“ je podle autorů modelu propagandy vláda, která činnost médií 

usměrňuje minimálně prostřednictvím legislativy nebo v českém prostředí například 

prostřednictvím dohledu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jako poslední filtr pak 

Herman s Chomskym při vytvoření modelu propagandy v roce 1988 formulovali ideologii 

antikomunismu.
120

 V roce 2009 ale uvedli, ţe by ji v současnosti nahradili antiterorismem, 

válkou s terorismem a ideologií volného trhu.
121
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1.4.2 Hlavní zpravodajský pořad a jeho komponenty 

Charakteristika hlavního zpravodajského pořadu 

Hlavní zpravodajský pořad je ve vysílání plnoformátových televizních stanic 

povaţován za „vlajkovou loď“, která odráţí zaměření televizní stanice a je součástí její image. 

„Všechny televizní stanice pouţívají večerní zpravodajské pořady k uvedení do hlavního 

vysílacího času (tzv. prime time
122

).“
123

 Zpravodajský pořad je vytvářen tak, aby přilákal 

pozornost celé domácnosti, která po jeho skončení zůstane u televizní obrazovky a sleduje 

hlavní večerní pořad (např. film, televizní seriál), který po odvysílání zpravodajské relace 

následuje.
124

 Relace proto mají pevně stanovený začátek vysílání.
125

 

Hlavní zpravodajský pořad je sestaven „z původních obrazových zpravodajských 

příspěvků, přejatých agenturních audiovizuálních materiálů z výměnné sítě, telefonátů a 

předtočených nebo přímých vstupů zahraničních zpravodajů a reportérů z místa události, které 

jsou uváděny a doprovázeny ţivým slovem moderátorů ze zpravodajského studia.“
126

 

Tematicky pořad shrnuje nejdůleţitější události uplynulého dne, výjimkou jsou zprávy 

o sportu a informace o počasí, které jsou zpravidla vyčleněny za hlavní zpravodajský pořad. 

Jsou však nedílnou součástí zpravodajského bloku, který televizní stanice divákům nabízejí. 

Délka hlavních zpravodajských pořadů se na českých televizních stanicích pohybuje 

v rozmezí 20 aţ 35 minut. V závislosti na stopáţi pak kolísá počet zpravodajských příspěvků, 

který se průměrně pohybuje mezi 13 aţ 19.
127

 

Jednou z hlavních charakteristik hlavního zpravodajského pořadu je jednotná podoba, 

která se vyznačuje „ustálenou formální a grafickou podobou, jednotným barevným pojetím 

dekorací i hudebně vizuálního řešení hlavní znělky, předělů, upoutávek, titulků.“
128

 

Charakteristické je také neměnné rozmístění moderátorů jak ve studiu, tak v moderátorských 

dvojicích. 
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Typologie zpravodajských příspěvků 

Zpravodajský příspěvek, v současné televizní praxi označovaný (terminologicky 

nepřesně) často jako reportáţ
129

, je základní stavební jednotkou zpravodajského pořadu. Lze 

ho charakterizovat jako „pohotovou, věcnou, stručnou a přesnou informaci o společensky 

důleţitých, významných nebo zajímavých událostech zaznamenaných v jejich audiovizuální 

syntetické podobě.“
130

 

Televizní zpravodajské příspěvky lze členit podle několika hledisek. Jedním z nich je 

rozdělení podle způsobu zpracování příspěvku a jeho výsledné podoby. Tato typologie tedy 

reflektuje zejména formální náleţitosti a podobu zprávy. Nejčastěji se ve zpravodajství 

objevují kombinované a obrazové zprávy
131

, výjimečně také čtené zprávy. Kombinované 

zprávy se skládají ze studiového uvedení (tzv. studio) a samotného zpravodajského příspěvku, 

který tzv. studio rozvádí o podrobnější informace. Obsahují obrazový materiál doprovázený 

komentářem redaktora a také výpovědi zainteresovaných osob. Součástí kombinované zprávy 

můţe být i ţivý vstup reportéra do vysílání. Kombinované zprávy jsou nejkomplexnější 

podobou zpravodajského příspěvku a tomu odpovídá i jejich delší stopáţ, která průměrně činí 

1 minutu a 49 sekund.
132

 

Obrazová zpráva je „stručným, krátkým a výstiţným obrazovým záznamem události 

bez původního zvuku, který je nahrazen zakotvujícím textem komentáře, bez něhoţ by 

neměla výpovědní hodnotu.“
133

 Zpravidla jsou obrazové zprávy zařazovány do bloku po třech 

aţ pěti, přičemţ studiový úvod má pouze první z nich. V porovnání s kombinovanými 

zprávami je jejich stopáţ kratší, pohybuje se kolem 15 aţ 20 sekund.
134

 

Posledním typem pouţívaných příspěvků je zpráva čtená, která není ve vysílání 

doplněna obrazovým materiálem. „Jde o stručnou, flešovou informaci obvykle přejatou ze 

zpravodajských agentur, stylisticky upravenou podle zásad mluveného jazyka a ţivě 

interpretovanou moderátorem ze studia.“
135

 Do vysílání jsou tyto zprávy zařazovány jen zcela 

výjimečně. 
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131
 Tzv. MO. 

132
 Údaj zjištěný vlastní analýzou. 

133
 OSVALDOVÁ, Barbora, et al. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. s. 84. 

134
 Údaj zjištěný vlastní analýzou. 

135
 OSVALDOVÁ, Barbora, et al. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. s. 84. 



29 

 

Zpravodajské příspěvky lze dále dělit podle jejich tematického zaměření. Tato 

typologie, která je v rámci analýz mediálních obsahů jednou z často pouţívaných, částečně 

reflektuje rozdělení redaktorů do jednotlivých redakcí. John Hartley rozlišuje šest základních 

typů zpráv podle jejich tematického zaměření: 

 politika 

 ekonomika 

 zahraniční události 

 domácí události 

 příleţitostné události 

 sport.
136

 

Hartley však uznává, ţe tato typologie není vyčerpávající a nezahrnuje řadu oblastí 

ţivota společnosti.
137

 Dalším nedostatkem Hartleyho typologie je přílišné zjednodušení 

kategorií.
138

 Podrobnější členění tematických příspěvků ve své studii vyuţil například Václav 

Štětka, který nabídl čtrnáct kategorií: 

 politika 

 ekonomika 

 násilí a neštěstí 

 ekonomická kriminalita 

 přírodní katastrofy 

 epidemie 

 ekologie 

 válka 

 celebrity 

 sport 

 kultura 

 historie 

 „zvířátka“ 
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 ostatní.
139

 

Kromě geografického a tematického hlediska lze zprávy členit také podle jejich 

časového zakotvení. Tato typologie vytvořená Gaye Tuchmanovou „nepostihuje ani tak 

aktuální naléhavost události a její obsah, ale to, jakým způsobem jsou postupně odhalovány 

informace o události v čase a jak se událost z pohledu novinářů vyvíjí.“
140

 Tuchmanová 

rozlišuje tři typy zpráv: 

 bezprostřední zprávy (spot news) informují o jednorázové události, která se 

objevuje jako celek a jiţ se dále nevyvíjí 

 vyvíjející se zprávy (developing news) informují o událostech, které se 

v průběhu dne vyvíjí a novináři o nich získávají nové informace, o něţ je 

zprávu nutné průběţně doplňovat 

 průběţné zprávy (continuing news) jsou zaloţené na události objevující se 

v delším časovém období, resp. sérii událostí svázaných s jedním tématem.
141

 

Známější je Tuchmanové typologie zpráv podle významnosti a aktuálnosti. 

Tuchmanová rozlišuje hard news a soft news
142

, které „novináři zjednodušeně shrnují takto: 

hard news se týkají důleţitých událostí, soft news zajímavých.“
143

 

Přesněji pak Tuchmanová hard news charakterizuje jako zprávy s vysokou úrovní 

zpravodajské významnosti, které vyţadují okamţité zveřejnění. Soft news naopak nevyţadují 

okamţitou publikaci a jejich informační hodnota je niţší neţ v případě hard news.
144
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Tuchmanová tak při klasifikaci reflektovala obsah zpráv: „hard news umoţňují, či přímo 

vyţadují doplňující komentář a analýzu, zatímco soft news zahrnují informace o známých 

osobnostech, místní skandály (společenské, ne politické) a lidsky zajímavé příběhy.“
145

 

Sam Lehman-Wilzig a Michal Seletzky se domnívají, ţe typologie Gaye Tuchmanové 

vyţaduje rozšíření o třetí kategorii, která bude přechodovou mezi hard news a soft news, 

neboť některé zprávy podle nich nelze zařadit ani do jedné z kategorií. Z tohoto důvodu 

zkonstruovali kategorii general news, do níţ zařazují „ekonomické, sociální nebo kulturní 

zprávy, které by měly být publikovány, avšak ne nutně okamţitě; důleţitá demografická data, 

akademické studie, vědecká odhalení a technologické vynálezy; důleţité zprávy, které nejsou 

relevantní nebo nemají vliv na celou společnost, ale pouze na určitou sociální skupinu; 

informace uţitečné pro čtenáře.“
146

 

Další moţnou typologii zpráv nabízí například Harvey Molotch a Marylin Lesterová, 

kteří zprávy dělí podle toho, zda se událost stala v důsledku záměrné lidské aktivity a zda je 

prosazována jejím aktérem či informátorem. Na základě těchto dvou hledisek Molotch a 

Lesterová rozlišují čtyři typy zpráv. První jsou rutinní události, které vznikají v důsledku 

lidské intence a jsou prosazovány jejich aktérem (například tisková konference). Molotch a 

Lesterová upozorňují, ţe většina zpráv nabízených médii referuje o událostech spadajících 

právě do této kategorie. Druhým typem jsou nehody, jejichţ vznik není záměrný a jeţ jsou 

prosazovány informátorem. „Nehody mívají výsledky, které jsou v protikladu k rutinním 

událostem. Místo aby byly záměrně plánovaným příspěvkem do účelově vyvíjené sociální 

struktury (…), jsou odhaleními, která jsou jinak záměrně zastiňována zdroji produkujícími 

rutinní události.“
147

 Třetím typem pak jsou skandály, jejichţ zveřejnění je stejně jako 

v případě nehody a neštěstí prosazováno informátorem. Jsou však výsledkem záměrného 

lidského jednání. Posledním typem, který Molotch a Lesterová v jejich typologii definují, jsou 
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tzv. serendipity, nenadálá zjištění, která nejsou plánovaná a jsou prosazována samotným 

aktérem události.
148

 

1.5 Stručný pohled na vývoj televizního vysílání v Československu 

a České republice 

1.5.1 Prvních čtyřicet let televizního vysílání v Československu 

První pokusy s rozkladem a přenosem obrazu začali průkopníci televizního vysílání 

v Československu podnikat jiţ před druhou světovou válkou.
149

 První veřejné zkušební 

televizní vysílání na území tehdejšího Československa bylo ale zahájeno aţ 1. května 1953 

z Televisního studia Praha v Měšťanské besedě, a to na základě vládního nařízení č. 13 

vydaného 8. dubna 1952. „Vláda pověřila ministerstvo spojů a Hlavní správu 

radiokomunikací technicky zajistit a vybavit televizní studio v Praze a Československý 

rozhlas dostal za úkol zajistit program.“
150

 Rozhodnutí o spuštění televizního vysílání bylo 

tedy zřejmě motivováno snahou následovat sovětský vzor, předstihnout kapitalistické státy a 

také zabránit šíření televizního signálu ze západního Německa a Rakouska na území 

Československa. „Lidé z Československa se stali po sovětských a východoněmeckých 

divácích třetími ze zemí východního bloku, kdo na obrazovkách velikosti pohlednice mohli 

sledovat domácí televizi.“
151

 

Pravidelné vysílání odstartovalo 25. února 1954
152

, tedy necelý rok po zahájení 

zkušebního provozu. V následujících osmi letech byl spuštěn provoz čtyř dalších televizních 
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studií v Ostravě, Bratislavě, Brně a Košicích a „spolu se zprovozněním televizního vysílače 

Cukrák u Prahy v listopadu 1961 tak skončila výstavba základní sítě televizních vysílačů.“
153

 

Zpravodajství mohli diváci ve vysílání Československé televize (ČST) sledovat aţ od 

roku 1956. Prvním zpravodajským pořadem, který ČST nabídla, se 11. března 1956 stal 

sportovní pořad Branky, body, vteřiny, který je s nezměněným názvem vysílán aţ do 

současnosti. O několik měsíců později pak bylo zahájeno také vysílání zpravodajského 

pořadu, který přinášel informace o dění v Československu i za jeho hranicemi.
154

 

Hlavní redakce televizního zpravodajství vznikla 1. října 1956 a o den později se 

uskutečnilo první „pokusné vysílání Televizních aktualit a zajímavostí, první samostatné 

zpravodajské relace.“
155

 Do té doby se diváci museli spokojit s patnáctiminutovým pořadem 

Rozhlasové noviny, které do vysílání ČST dodával Československý rozhlas. Vysílání čtených 

zpráv bylo obrazově doprovázeno pouze statickým titulkem. Pravidelné vysílání Televizních 

aktualit a zajímavostí bylo zavedeno 1. ledna 1957, kdy byly také zrušeny zvukové modulace 

Rozhlasových novin. O rok později byl název pětadvacetiminutového zpravodajského pořadu 

změněn na Televizní noviny a pod tímto názvem se s ním diváci ČST setkávali aţ do roku 

1990.
156

 

Aţ do konce 50. let byla ČST organizační součástí Československého rozhlasu. 

Samostatnou institucí se stala aţ v roce 1959 a vlastní právní základ dostala 31. ledna 1964, 

kdy Národní shromáţdění přijalo zákon č. 18/1964 Sb., o Československé televizi.
157

 „Zákon 

stanovil poslání a úkoly televize ve společnosti, vymezil její působnost jako prostředku 

masové informace a kulturní instituce.“
158

 ČST byla na základě tohoto zákona státním 

médiem napojeným na státní rozpočet, v jejímţ čele stál ústřední ředitel jmenovaný vládou po 

schválení Ústředního vedení Komunistické strany Československa (ÚV KSČ). ČST měla 
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plnit zejména agitační a propagandistickou roli a podílet se na organizování ţivota 

socialistické společnosti. Od poloviny 70. let se televize stala „významnou oporou totalitní 

moci a během normalizace vystoupala na pozici nejvlivnějšího média v zemi.“
159

 Její činnost 

podléhala stranické kontrole.
160

 

Aţ do roku 1989, kdy v Československu padl komunistický reţim a vznikl 

demokratický stát, byla ČST jedinou televizní organizací, která na území Československa 

vysílala. Prvních sedmnáct let po startu zkušebního televizního vysílání mohli diváci sledovat 

pouze jeden program, druhý program ČST spustila 10. května 1970. Ten „měl být 

programovou alternativou k prvnímu programu a měl vysílat zábavné, všeobecně vzdělávací a 

dokumentární pořady.“
161

 Další rozšíření programové nabídky přinesl aţ rok 1990. 

1.5.2 Proměny televizního trhu po pádu komunistického režimu 

Po pádu komunistického reţimu v Československu, k němuţ v listopadu 1989 přispěla 

i Československá televize vysíláním přímých přenosů z demonstrací
162

, začala společně se 

společensko-politickými změnami také transformace mediálního systému. Na rozdíl od 

tištěných médií, která se z vlivu dosavadních vydavatelů vymanila spontánně, odstátnění ve 

sféře elektronických médií se uskutečnilo aţ na základě politického rozhodnutí. Základem pro 

další přeměnu televizního i rozhlasového trhu se stal zákon č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání. Ten Federální shromáţdění přijalo v roce 1991 a 

umoţňoval fyzickým a právnickým osobám získat licenci opravňující k vysílání, zároveň se 

podle něj „dříve státní rozhlas a televize přeměnily v média veřejné sluţby.“
163
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První změny diváci na televizních obrazovkách zaznamenali jiţ v roce 1990. Po 

třiadvaceti letech vysílání byly zrušeny Televizní noviny a Československá televize začala 

hlavní zpravodajský pořad vysílat pod novým názvem Deník ČST. V květnu ČST zahájila 

vysílání třetího programu OK3 na kmitočtech, kde byl dříve retranslován sovětský televizní 

program.
164

 K dalším změnám došlo v důsledku sporů mezi českou a slovenskou politickou 

reprezentací v září téhoţ roku, kdy byla proměněna koncepce a označení televizních 

programů. „Jako federální byl nadále vysílán jen dosavadní první program, nově pod názvem 

F1. Dosavadní druhý program se rozdělil na český okruh ČTV a na slovenský okruh S1.“
165

 

Ještě za trvání československé federace přijala Slovenská národní rada zákon, kterým 

k 1. červenci 1991 zřídila Slovenskou televizi. Česká národní rada přijala stejný zákon 

7. listopadu 1991 a 1. ledna 1992 tak na základě zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, 

vznikla Česká televize. Zároveň pokračovalo vysílání Československé televize, která 

zajišťovala federální program F1. Ten divákům dále nabízel zpravodajské pořady, které ČST 

zavedla v roce 1990 (tedy Deník ČST a Události, komentáře). Tento stav trval jen jeden rok 

do zániku Československé federativní republiky, kdy společně se státem Čechů a Slováků 

zanikla i Československá televize.
166

 

V nově vzniklé České republice zajišťovala televizní vysílání pouze Česká televize, 

která byla zákonem definována jako veřejnoprávní médium hospodařící s vlastním 

rozpočtem. „1. ledna 1993 Česká televize zahájila vysílání nově pojmenovaných programů 

ČT1 (na dosavadním kanálu ČTV), ČT2 (na bývalém kanálu F1) a ČT3 (na dosavadním 

kanálu OK3). Začala platit inovovaná struktura zpravodajských pořadů.“
167

 ČT1 začala 

divákům nabízet dva třicetiminutové pořady Události (denně od 19:30) a Události, komentáře 

(od pondělí do pátku od 22:00).
168

 

Monopolní postavení na televizním trhu si Česká televize udrţela aţ do 20. června 

1993, kdy na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) 
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zahájila vysílání první komerční televizní stanice Premiéra TV (od roku 1997 Televize 

Prima). Vysílání bylo zpočátku pouze lokální a sledovat ho mohli pouze diváci v Praze a 

středních Čechách. Premiéra TV svůj hlavní zpravodajský pořad nazvaný Zpravodajský deník 

začala divákům nabízet v 19. hodin.
169

 

První komerční televizní stanicí, která jiţ od začátku vysílala celoplošně, se 4. února 

1994 stala televize Nova, v níţ veřejnoprávní Česká televize i komerční Premiéra TV získaly 

silného konkurenta. „Během následujících dvanácti měsíců se z ní stal komerčně 

nejúspěšnější mediální počin v České republice s hlubokým vlivem na celou mediální 

scénu.“
170

 Televize Nova vrátila na české televizní obrazovky „značku“ Televizní noviny – 

pod tímto názvem vysílá po celých sedmnáct let od svého vzniku hlavní zpravodajský pořad. 

Další výrazné proměny českého televizního trhu přinesla aţ digitalizace, díky které se 

rozšířil počet televizních stanic (šířených v rámci zemského digitálního vysílání, tzv. DVB-

T). V roce 2004 vypsala RRTV licenční řízení pro prvních šest výhradně digitálních 

televizních stanic a po dvou letech licence udělila hudební televizi Óčko, dětské televizní 

stanici Pohoda, zpravodajskému kanálu Z1, plnoformátovým televizním stanicím Febio TV a 

TV Barrandov a také regionálně zaměřené Regionální televizní agentuře (RTA).
171

 Zahájení 

vysílání první ze šesti úspěšných televizí se diváci dočkali aţ v červnu 2008
172

, důvodem 

zdrţení se stala ţaloba společnosti CET 21, provozovatele TV Nova, na rozhodnutí RRTV 

v licenčním řízení, v němţ TV Nova se svým projektem neuspěla. Městský soud v Praze 

ţalobě CET 21 v září 2006 vyhověl, zrušil usnesení RRTV a šestice televizních stanic přišla 

o oprávnění k vysílání. To jim vrátil aţ zákon č. 304/2007 ze dne 1. listopadu 2007, tzv. 

diginovela, v podobě tzv. kompenzační licence.
173
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Jako první pak vysílání zahájila Z1, která však v lednu 2011 ukončila 

provoz z rozhodnutí majitele, slovenské investorské skupiny J&T Group.
174

 Zpravodajská Z1 

nebyla jediným projektem z prvních šesti digitálních televizních stanic, jenţ nakonec neuspěl. 

Dětská TV Pohoda a Febio TV vůbec nezahájily vysílání, RTA sice vysílá, avšak pouze 

v rámci vysílání Televize Prima, do něhoţ dodává zpravodajství z regionů České republiky.
175

 

Neúspěchem skončily i projekty jako například parlamentní kanál 24cz nebo teleshoppingová 

televize TOP TV, které vysílání zahájily ještě v rámci zkušebního provozu multiplexů. 

Výhod rozšiřování programové nabídky umoţněné přechodem z analogového na 

zemské digitální televizní vysílání vyuţili také tři největší hráči na českém televizním trhu. 

Veřejnoprávní Česká televize zahájila v květnu 2005 vysílání zpravodajské stanice ČT24
176

, 

od února 2006 pak své portfolio rozšířila i o sportovní program ČT4.
177

 TV Nova začala 

v prosinci 2008 divákům nabízet filmový kanál Nova Cinema
178

 a její komerční konkurent 

Prima odstartoval o čtyři měsíce později provoz televizního programu Prima Cool, který je 

určen muţské části publika.
179

 V březnu 2011 pak Prima rodinu svých televizních stanic 

rozšířila o Prima Love zaměřenou na ţeny.
180

 

I přes rozšíření programové nabídky si největší sledovanost mezi neplacenými 

televizními stanicemi zachovávají tzv. „staré“ kanály ČT1, Nova a Prima. Stabilně největší 
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sledovanost má TV Nova, jejíţ průměrný share
181

 za rok 2010 činil téměř 33 procent. Podíl na 

trhu televizních stanic ČT1 a Prima TV byl v roce 2010 průměrně o téměř polovinu niţší – 

ČT1 dosáhla 17,3 procent, Prima pak 16,7 procent. 

Graf č. 1: Share vybraných televizních stanic v roce 2010 pro věkovou skupinu 15+182 

 

1.6 Hlavní zpravodajské pořady televizních stanic ČT1, TV Nova a 

Prima TV 

1.6.1 Události České televize 

Hlavní zpravodajský pořad České televize Události prošel od svého vzniku v roce 

1993 několika proměnami – měnila se jeho stopáţ, začátek vysílání a samozřejmě se 

inovovala také vizuální, grafická i hudební podoba. Původní vysílací čas v 19:30 vedení 

České televize posunulo v roce 1997 nejprve na 19:15
183

 a v roce 2007 pak na 19:00
184

, kdy 
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jsou Události vysílány i ve zkoumaném roce 2010. Průměrná délka pořadu stále činí 

30 minut.
185

 

Události shrnují nejdůleţitější dění v České republice i v zahraničí a věnují se široké 

škále témat od politiky a ekonomiky přes kriminální činy aţ po zprávy ze světa kultury. 

Sportovní zpravodajství a informace o počasí jsou vysílány jako samostatné pořady a na 

Události navazují tak, aby hlavní večerní pořad začínal ve 20:00. 

Pořad Události vyrábí zpravodajská stanice České televize ČT24 a je souběţně vysílán 

jako hlavní zpravodajská relace nejen na programu ČT24, ale právě i na programu ČT1, kam 

je zařazován kvůli plnoformátovému charakteru ČT1 a také diváckým zvyklostem. 

Průměrná sledovanost Událostí přesahuje 20procentní podíl na publiku, které v dané 

době sleduje televizní vysílání. V roce 2010 byl průměrný share Událostí 25,44 procent, 

přičemţ na ČT1 činil podíl na trhu 23,3 procent, na zpravodajské ČT24 Události průměrně 

sledovalo 2,14 procenta diváků v cílové skupině 15+.
186

 Podobných hodnot dosahovaly 

Události také v lednu 2011, kdy průměrný share činil na ČT1 20,24 procent a na ČT24 

2,99 procent.
187
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1.6.2 Televizní noviny TV Nova 

Komerční televizní stanice Nova vysílá svůj hlavní zpravodajský pořad pod názvem 

Televizní noviny jiţ od začátku vysílání v roce 1994 a nezměněný zůstává i vysílací čas od 

19:30. V době startu TV Nova tak byly Televizní noviny přímým konkurentem Událostí, 

které také začínaly v 19:30. Zatímco Česká televize začátek svého hlavního zpravodajského 

pořadu posunula, TV Nova ţádné proměny týkající se začátku vysílání neprovedla. 

Stejně jako Česká televize i TV Nova vyděluje z Televizních novin sportovní 

zpravodajství a předpověď počasí, které vysílá po skončení hlavního zpravodajského pořadu. 

Stopáţ Televizních novin se pohybuje od 18 do 29 minut, průměrná délka jednoho vydání je 

24 minut.
188

 

Televizní noviny jsou jedním z nejsledovanějších pořadů na českých televizních 

stanicích vůbec. Jejich průměrný podíl na publiku v cílové skupině 15+ činil v roce 2010 

67,79 procent (tzn. pořad sledovalo průměrně 2,336 milionu diváků v dané cílové skupině). 

Na ţebříčku stovky nejsledovanějších pořadů roku 2010 obsadily Televizní noviny 96 míst ze 

sta.
189

 

Graf č. 2: Share Televizních novin v roce 2010 

 

V roce 2011 trend vysoké sledovanosti Televizních novin pokračoval. V lednu činil 

share Televizních novin 60,17 procenta, coţ v cílové skupině 15+ znamená, ţe pořad 

sledovalo průměrně 2,424 milionu diváků.
190
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 ATO: Asociace televizních organizací [online]. 2011 [cit. 2011-02-16]. Top 100 pro 15+ za rok 2010. 

Dostupné z WWW: <http://www.ato.cz/vysledky/rocni-data/top-100/15>. 

190
 Data poskytla TV Nova. Více viz. Příloha č. 4. 
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1.6.3 Zprávy TV Prima 

První soukromá televizní stanice na území České republiky název i vysílací čas 

hlavního zpravodajského pořadu několikrát proměnila ve snaze zvýšit jeho sledovanost. 

Zatím poslední změny zavedla Prima TV
191

 v červenci 2010 a v lednu 2011. 

Od 11. července 2010 Prima TV divákům nabízí od 18:55 zpravodajský hodinový 

blok, který označuje jako „hodinu plnou informací“. V jeho rámci je nejprve vysílán hlavní 

zpravodajský pořad Zprávy TV Prima, který nabízí všeobecně zaměřené zpravodajství. Jeho 

stopáţ se po červencových změnách prodlouţila z předchozích 20 aţ 25 minut na 25 aţ 30 

minut, průměrně bylo jedno vydání Zpráv TV Prima v roce 2010 dlouhé 23 minut.
192

 

Po Zprávách TV Prima následují Krimi Zprávy, které se zaměřují výhradně na zločiny 

a jejich odhalování veřejnosti a také na práci policie a záchranářů. Od ledna 2011 je po Krimi 

Zprávách vysílán publicistický pořad Krimi plus, který se také zabývá zločiny. Poté následují 

informace o sportu a počasí.
193

 Celý blok uzavírají VIP Zprávy ze světa showbusinessu
194

, 

které jsou od ledna vysílány i o víkendu.
195

 

  

                                                 
191

 Prima TV je název programu. Pro souhrnné označení Prima TV, Prima Cool a Prima Love společnost pouţívá 

název Televize Prima (TV Prima). 

192
 Zjištěno vlastním výzkumem. 

193
 KOCOVÁ, Jana. Hodina plná zpráv nově – kaţdý den i o víkendu: tisková zpráva. www.iprima.cz [online]. 

28. 12. 2010, [cit. 2011-02-03]. Dostupný z WWW: <http://www.iprima.cz/novinky/hodina-plna-zprav-nove-

kazdy-den-i-o-vikendu>. 

194
 KOCOVÁ, Jana. Zpravodajství v novém studiu, hodina plná informací: tisková zpráva. www.iprima.cz 

[online]. 12. 7. 2010, [cit. 2011-02-03]. Dostupný z WWW: <http://www.iprima.cz/novinky/zpravodajstvi-v-

novem-studiu-hodina-plna-informaci>. 
195

 Údaje o sledovanosti nejsou k dispozici. TV Prima odmítla data poskytnout s odůvodněním, ţe soukromým 

subjektům tyto informace nesděluje. 
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2 Metodologická východiska 

2.1 Formulace výzkumných otázek a hypotéz 

Cílem následující analýzy je nabídnout ucelený pohled na zahraniční zpravodajství, 

které divákům poskytují televizní stanice ČT1, TV Nova a Prima TV. Tyto televizní stanice 

byly pro účely analýzy z nabídky českých televizních stanic vybrány kvůli jejich 

plnoformátovému zaměření (proto není do analýzy zahrnuta například produkce 

zpravodajsko-publicistické stanice Z1) a srovnatelné dostupnosti jejich televizního signálu na 

území celé České republiky. Pozornost bude soustředěna na způsob zpracování zahraničních 

zpráv, míru jejich důleţitosti, převládající témata i vyznění zpráv. Druhá část analýzy nabídne 

pohled na to, o jakých zemích české televizní stanice informují. V této části se práce zaměří i 

na zkoumání faktorů, které mohou ovlivňovat výskyt zemí v zahraničním zpravodajství. 

V rámci takto stanoveného cíle budou zkoumány následující výzkumné otázky a 

hypotézy: 

VO1: Jaké zastoupení mají zahraniční události v hlavních zpravodajských pořadech 

českých televizních stanic a jakou míru důleţitosti jim jednotlivé pořady přisuzují? 

VO2: Jaká témata převaţují v zahraničním televizním zpravodajství? 

VO3: O jakých zemích informovaly Události, Televizní noviny a Zprávy TV Prima 

nejčastěji a v souvislosti s jakými tématy? 

 

H1: Zahraniční zpravodajství bude ve všech zkoumaných relacích zastoupeno méně 

neţ zprávy o domácím dění, jak ukázaly studie Golana nebo Štětky. O dění v zahraničí budou 

ze zkoumaných pořadů s ohledem na charakter organizace televizních stanic a stopáţ 

zpravodajských relací nejvíce informovat Události, a to počtem i délkou zpravodajských 

příspěvků. 

H2: Míra důleţitosti zahraničního zpravodajství bude niţší neţ míra důleţitosti 

domácích zpráv ve všech zkoumaných pořadech. 

H3: S ohledem na předpokládanou niţší míru důleţitosti zahraničního zpravodajství 

lze očekávat, ţe více zahraničních zpráv budou televizní stanice nabízet v sobotu a neděli, kdy 

je dění na domácí politické scéně zpravidla klidnější (nezasedá například Poslanecká 

sněmovna ani Senát apod.).  

H4: Zpravodajské příspěvky o zahraničí budou v hlavních zpravodajských pořadech 

častěji zpracovávány formou obrazové zprávy, které jsou pouţívány pro informování 
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o událostech menšího významu. Větší zastoupení kombinovaných zpráv lze očekávat 

v Událostech, které by se jako pořad veřejnoprávní televize měly snaţit nabízet podrobnější a 

analytičtější pohled na zahraniční dění. 

H5: Televizní noviny a Zprávy TV Prima budou většinu zpravodajských příspěvků 

zpracovávat za vyuţití záběrů převzatých z agenturních servisů nebo televizních výměn. 

Události budou díky síti zahraničních zpravodajů více pracovat s vlastním obrazovým 

materiálem a budou obsahovat i více ţivých vstupů, které budou u komerčních protějšků 

zastoupeny jen minimálně. Tento předpoklad lze zdůvodnit finanční náročností zahraničního 

zpravodajství a tlakem na sniţování nákladů, který se s ohledem na způsob financování médií 

podle jejich organizace pravděpodobně více projevuje v komerční sféře. 

H6: Převaţujícími tématy zahraničního zpravodajství budou násilí, neštěstí a 

konflikty, jak naznačují výsledky studií Golana, Štětky aj. Televizní noviny a Zprávy TV 

Prima budou věnovat více pozornosti zajímavostem a informacím o ţivotě celebrit, které jsou 

divácky atraktivní a komerční televize je do relací zařazují kvůli zvýšení sledovanosti. 

H7: U všech zkoumaných pořadů budou převládat zprávy negativního charakteru, 

neboť takové zprávy naplňují často hned několik zpravodajských hodnot zároveň a jejich 

zařazení do zpravodajství je proto pravděpodobnější. 

H8: Média budou nejčastěji informovat o zemích ekonomicky a politicky silných, 

které mají globální vliv. Dominantní postavení zaujmou Spojené státy americké a také 

západoevropské státy, které Chang díky jejich postavení v hierarchii států povaţuje za 

centrální země v oblasti komunikačních toků. 

H9: Čím větší je rozloha státu, tím častěji se objevuje v zahraničních zprávách. 

H10: Čím větší populaci země má, tím častěji je v zahraničním zpravodajství 

zmiňována. 

H11: Čím vyšší je hrubý domácí produkt (HDP) země, tím více je země v zahraničním 

zpravodajství zastoupena (tzn. deset nejčastěji zmiňovaných zemí by mělo být v čele ţebříčku 

výše HDP). 

H12: Čím blíţe České republice země leţí, tím častěji se objevuje ve zpravodajství. 

H13: Čím větší je obrat zahraničního obchodu České republiky s danou zemí, tím 

častěji se objevuje ve zpravodajství. 

H14: Čím blíţe země leţí, tím méně obětí tragické události stačí na to, aby české 

televizí stanice o události informovaly. 
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2.2 Zvolená metoda analýzy, konstrukce vzorku a jednotka 

výzkumu 

S ohledem na cíle výzkumu byla jako výzkumná metoda zvolena obsahová analýza, 

kterou Helmut Sherer definuje jako „kvantitativní výzkumnou metodu pro systematický a 

intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky podloţeného 

kladení otázek.“
196

 Anders Hansen uvádí, ţe účelem obsahové analýzy je „identifikovat a 

vypočítat výskyt blíţe určených charakteristik nebo dimenzí textu a prostřednictvím toho 

moci vypovídat o poselstvích, image, reprezentacích takových textů a jejich širším sociálním 

významu.“
197

 Kvantitativní obsahová analýza byla vybrána zejména s ohledem na to, ţe díky 

vyuţívání statistických procedur umoţňuje zpracovat velké mnoţství textů. Další výhodou 

této metody je vysoká strukturovanost a s ní spojená i vysoká míra ověřitelnosti.
198

 

Jak upozorňují Roger Wimmer a Joseph Dominick, intersubjektivní ověřitelnost však 

nelze ani v případě kvantitativní obsahové analýzy chápat absolutně. „Zjištění dané obsahové 

analýzy jsou limitována rámcem kategorií a definicemi, které byly v analýze pouţity. Různí 

výzkumníci mohou k měření jednoho konceptu pouţívat různé definice a kategorizace.“
199

 

Analýza zahraničního zpravodajství bude provedena na výzkumném vzorku (souboru), 

který tvoří hlavní zpravodajské pořady Události, Televizní noviny a Zprávy TV Prima 

odvysílané v průběhu roku 2010, tzn. od 1. ledna do 31. prosince. Aby výzkumný vzorek 

nebyl zkreslen silnou kontinuální nebo vyvíjející se událostí, která by ovlivnila zpravodajství 

celého týdne, případně osobními preferencemi nebo zájmy výzkumníka, budou zpravodajské 

pořady pro účely analýzy vybrány systematicky za vyuţití metody konstruovaného týdne. 

Výsledný vzorek tak tvoří zpravodajské příspěvky celkem ze 156 hlavních zpravodajských 

relací ČT1, TV Nova a Prima TV, které byly odvysílány v 52 týdnech roku 2010. 

Výzkumnou jednotkou je zpráva, resp. zpravodajský příspěvek, který byl odvysílán ve 

zkoumaných hlavních zpravodajských pořadech a je chápán jako „formálně i obsahově 

                                                 
196

 SCHULZ, Winfried, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2004. s. 30. 

197
 HANSEN, Anders, et al. Mass Communication Research Methods. New York: Palgrave, 1998. s. 95. 

198
 SCHULZ, Winfried, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2004. s. 29. 

199
 WIMMER, Roger D.; DOMINICK, Joseph R. Mass Media Research: An Introduction. Belmont: Wadsworth 

Publishing Company, 1991. s. 160-161. 
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ucelená sekvence, informující obrazem, slovem či kombinací obojího o jediné události, resp. 

jediném tématu.“
200

 Celkem bude analyzováno 823 zahraničních zpravodajských příspěvků. 

2.3 Operacionalizace výzkumných otázek a hypotéz a konstrukce 

proměnných 

Zahraniční zprávy, jejich zastoupení a míra důležitosti ve zkoumaných 

pořadech 

Zahraniční zpravodajské příspěvky budou pro účely této analýzy určovány pomocí 

jejich geografického zakotvení. Mezi zahraniční zprávy budou zařazovány: 

 zahraniční zprávy bez vztahu k České republice (celý zpravodajský příspěvek 

je věnován událostem, k nimţ došlo mimo hranice České republiky) 

 tzv. bohemika (zahraniční zprávy se vztahem k dění v České republice nebo 

domácí zprávy se vztahem k zahraničním událostem).
201

 

Zastoupení zahraničního zpravodajství bude určeno na základě: 

 četnosti zpravodajských příspěvků (tzn. jejich počtu) 

 délky těchto zpravodajských příspěvků (tedy stopáţe příspěvků 

v sekundách).
202

 

Míra důleţitosti zahraničního zpravodajství bude posuzována podle zastoupení 

zahraničního zpravodajství a podle řazení příspěvků v rámci relace. 

Tematická struktura 

Tematické zaměření zpravodajského příspěvku bude určeno podle hlavního tématu, 

kterému je zpráva věnována. Kaţdému příspěvku bude přiřazena jen jedna tematická 

kategorie z následujících deseti: 

 politika (zprávy týkající se politické reprezentace a politického systému včetně 

jeho institucí, tzn. činnosti ministerstev, činitelů, státní správy a samosprávy a 

subsystémů jako např. školství, zdravotnictví, obrana) 

                                                 
200

 ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

Mezinárodní politologický ústav, 2007. s. 94. 

201
 O zařazení mezi zkoumané jednotky rozhodne první zmíněná lokalita, tzn. jako zahraniční bude zpráva 

chápána, jestliţe jako první zazní lokalita, která se nenachází na území České republiky. Zmíněním lokality je 

chápáno geografické určení místa události (např. V Londýně se koná…), ale i označení ve formě přívlastku 

(např. americký prezident). 

202
 Do délky příspěvku je zahrnut i studiový úvod moderátorů, pokud ho zpráva obsahuje. 
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 ekonomika (nezaměstnanost, vývoj cen a mezd, investice, bankovní sektor aj.) 

 násilí, neštěstí a kriminalita (dopravní nehody, vraţdy, loupeţe a přepadení, 

drogová problematika, porušování lidských práv apod.) 

 přírodní a průmyslové katastrofy, epidemie (poţáry, povodně, zemětřesení, 

tropické bouře, výbuchy v dolech apod.) 

 terorismus a války (činnost teroristických organizací, útoky, únosy, ozbrojené 

konflikty) 

 kultura a historie (zprávy z oblasti hudební, divadelní, filmové, výtvarné a 

literární tvorby a zprávy vztahující se k historickým událostem bez vztahu 

k současným kauzám) 

 sport 

 celebrity (zprávy týkající se soukromého ţivota známých osobností) 

 věda, technika, objevy, zdraví (informace o nových objevech z různých oblastí 

lidské činnosti, technické zajímavosti) 

 zajímavosti (odlehčené zprávy; informace o narození zvířete v zoologické 

zahradě apod.). 

Valence zpravodajských příspěvků 

Valence zpráv, resp. jejich celkové hodnotové vyznění bude určováno na škále 

pozitivní-negativní: 

 jednoznačně pozitivní (úspěch v nějaké oblasti lidské činnosti, vítězství 

v soutěţi, narození dítěte či zvířete apod.) 

 spíše pozitivní (obrat k lepšímu, problémové situace ale nejsou zcela 

vyřešeny) 

 neutrální (zpravodajský příspěvek nemá hodnotící konotaci) 

 spíše negativní (sociální nepokoje a protesty bez násilností, evakuace před 

nebezpečími, obvinění z trestných činů a prohřešků proti zákonům, které 

nemají násilný charakter apod.) 

 jednoznačně negativní (přírodní a průmyslové katastrofy, úmrtí, zločiny, 

únosy, teroristické činy i jen pokusy o teroristický útok apod.). 

Pro zjednodušení budou data v některých případech prezentována i na škále pozitivní 

– neutrální – negativní. Tato škála vznikne sloučením kategorií jednoznačně a spíše 

pozitivní/negativní. 
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Dosavadní proměnné popisovaly jednotlivé zpravodajské příspěvky. Následující 

proměnné se budou vztahovat ke státům, o nichţ zpravodajské příspěvky informovaly. 

Všechny proměnné budou pro zpracování kvantitativní analýzy v programu SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) verze 16.0 kódovány pomocí kódovací knihy.
203

 

Prominence 

O prominenci země rozhoduje řada faktorů, mimo jiné rozloha státu, velikost populace 

a hodnoty, jichţ dosahuje hrubý domácí produkt země. Tyto faktory byly ve studiích 

zaměřujících se na americká média, které provedli Golan nebo Wu, stanoveny jako klíčové a 

budou proto vyuţity i pro účely této analýzy. Postavení státu v hierarchii světového 

společenství, tedy jeho prominence, bude proto s ohledem na výsledky předchozích studií 

posuzována na základě výkonnosti hospodářství měřené prostřednictvím hrubého domácího 

produktu (HDP), kterého státy dosáhly v roce 2010. Další proměnnou bude rozloha státu a 

počet obyvatel. Všechny údaje budou čerpány z publikace The World Factbook, kterou 

v elektronické podobě zveřejňuje americká Ústřední zpravodajská sluţba (Central Intelligence 

Authority, CIA).
204

 

Geografická a ekonomická blízkost 

Geografická blízkost státu bude posuzována pomocí vzdušné vzdálenosti hlavních 

měst států od Prahy, tedy stejně jak ji chápou i Westerstahl s Johanssonem.
205

 Ekonomická 

blízkost státu k České republice bude poměřována na základě obchodu s danou zemí, pro 

analýzu budou vyuţita data o obratu zahraničního obchodu České republiky zveřejněná 

ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Českým statistickým úřadem.
206

 

Pouţité údaje budou za rok 2009, neboť v době zpracování analýzy nebyly data za rok 2010 

k dispozici.
207

 

  

                                                 
203

 Viz. Příloha č. 19. 

204
 Central Intelligence Agency [online]. 2010 [cit. 2011-03-18]. The World Factbook. Dostupné z WWW: 

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>. 

205
 Data budou čerpána z Velkého atlasu světa.; Velký atlas světa. Petr Hloušek. 5. vyd. Praha: Kartografie, 1995. 

s. 159-160. 

206
 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR, Odbor ekonomických analýz; ČESKÝ STATISTICKÝ 

ÚŘAD, Odbor statistiky zahraničního obchodu. Zahraniční obchod České republiky 2009 [online]. 1. Praha : 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, odbor informatiky, 2010 [cit. 2011-03-20]. Dostupné z WWW: 

<http://download.mpo.cz/get/42109/47026/562340/priloha001.pdf>. 

207
 Data za rok 2010 budou zveřejněna v srpnu 2011. 
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3 Komparativní analýza zahraničního zpravodajství 

v hlavních zpravodajských pořadech ČT1, TV Nova a 

Prima TV 

3.1 Zahraniční zpravodajství v hlavních zpravodajských relacích 

3.1.1 Zastoupení zahraničních zpráv v hlavních zpravodajských relacích 

Zahraniční zpravodajství je nedílnou součástí hlavních zpravodajských pořadů všech 

tří zkoumaných televizních stanic. Zpravodajské příspěvky informující o dění za hranicemi 

České republiky najdeme aţ na zcela ojedinělé výjimky v kaţdém vydání hlavních 

zpravodajských relací a početně tvoří přibliţně jednu třetinu všech příspěvků. Největší 

mnoţství zahraničních zpráv nabídly v roce 2010 Události České televize. 

Graf č. 3: Podíl zahraničního zpravodajství v Událostech, Televizních novinách a Zprávách TV Prima 

 

Zkoumaná vydání pořadu veřejnoprávní televize obsahují celkem 363 zahraničních 

zpráv, coţ představuje 37 procent z celkového počtu. Relace komerčních televizních stanic 

nabízejí celkově méně příspěvků, a tedy i méně příspěvků o zahraničním dění. Televizní 

noviny se i přesto s 305 zahraničními zprávami procentuálním zastoupením vyrovnaly 

Událostem. Za těmito pořady výrazně zaostávají Zprávy TV Prima, které do vysílání ve 

zkoumaném roce zařadily 155 zahraničních zpráv. Ty z celkového mnoţství zaujímají pouze 

23 procentní podíl. Niţší počet zpráv v Televizních novinách i Zprávách TV Prima lze 

vysvětlit kratší stopáţí pořadů, a tak zajímavější bude pohled na průměrné zastoupení 

zahraničních zpráv v jednotlivých vydáních. 
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I v tomto ohledu však podle očekávání vedou Události. Jedno vydání Událostí 

obsahuje průměrně 19 zpravodajských příspěvků, sedm z nich je pak věnováno zahraničnímu 

dění. Televizní noviny nabízejí průměrně 16 zpráv a šest z nich patří zahraničím událostem. 

Od obou pořadů se opět výrazně odlišují Zprávy TV Prima, které průměrně obsahují 13 zpráv 

a jen tři z nich jsou zahraniční. 

Tabulka č. 1: Počet zahraničních zpráv v Událostech, Televizních novinách a Zprávách TV Prima 

 Průměrný počet 

příspěvků 

Průměrný počet 

zahraničních příspěvků 

Nejniţší počet 

zahr. příspěvků 

Nejvyšší počet 

zahr. příspěvků 

Události 19 7 1 10 

Televizní 

noviny 

16 6 2 8 

Zprávy TV 

Prima 

13 3 

 

0 5 

 

Ve všech pořadech absolutní počty zahraničních zpráv značně kolísají, a to od nuly aţ 

do deseti. Minimální hodnoty převládají ve vydání těch relací, které televizní stanice vysílaly 

v době konání parlamentních, komunálních a senátních voleb. Ačkoli by se dalo očekávat, ţe 

celoplošné televizní stanice, jejichţ hlavní zpravodajské pořady nemají regionálně odlišné 

mutace, budou nejméně pozornosti zahraničnímu dění věnovat u příleţitosti oznamování 

výsledků parlamentních voleb, minimální hodnoty analýza odhalila aţ při konání voleb 

komunálních a senátních. Zatímco 30. května 2010 Události odvysílaly šest zahraničních 

zpráv, vydání z 16. října téhoţ roku obsahovalo jen jeden zahraniční zpravodajský příspěvek. 

Podobná situace panovala i v případě Televizních novin, které 30. května obsahovaly pět 

zahraničních zpráv, 16. října uţ ale jen dvě. Zprávy TV Prima nabídly o květnovém volebním 

víkendu jednu zprávu ze zahraničí, a protoţe zachovaly stejnou sestupnou tendenci jako 

ostatní televize, v říjnovém vydání uţ o zahraničí neinformovaly vůbec. 

V případě nejvyššího počtu zahraničních zpráv v jednom vydání pořadu analýza 

takovou shodu jako u minimálních hodnot neodhalila. Nejvíce zpráv nabízely Události a 

Televizní noviny v dubnu, kdy zpravodajství dominovaly dvě události. Tou první byla nehoda 

polského prezidentského speciálu u ruského Smolensku, při níţ zahynul prezident Lech 

Kaczyński a dalších 95 členů polské elity. Tou druhou pak byly potíţe letecké dopravy nad 

Evropou, kterou ochromil mrak popela z islandské sopky pod ledovcem Eyjafjallajökull. 

Další maxima byla zaznamenána v květnu, kdy Řeckem zmítaly sociální nepokoje kvůli 

ekonomickým potíţím, do jejichţ řešení se zapojila Evropská unie. 

Zprávy TV Prima, na rozdíl od Událostí a Televizních novin, obsahovaly více zpráv ze 

zahraničí v červenci a listopadu. Tyto výkyvy nebyly způsobeny větším počtem významných 
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událostí, ale skutečností, ţe Prima v červenci prodlouţila stopáţ svého zpravodajského pořadu 

a začala do něj v porovnání s první polovinou roku 2010 zařazovat i více zpráv ze zahraničí. 

Doposud bylo zastoupení zahraničního zpravodajství v hlavních zpravodajských 

pořadech zkoumáno jen prostřednictvím počtu zpráv. Výsledky analýzy četnosti zpráv 

ukazují, ţe zahraničí je věnována přibliţně jedna třetina všech příspěvků. Analýza délky 

těchto příspěvků ukazuje, ţe jejich podíl na stopáţi zkoumaných pořadů je ještě niţší. 

Z výsledků analýzy časové dotace totiţ vyplývá, ţe v hlavních zpravodajských relacích je 

zahraničním zprávám věnována průměrně jen jedna čtvrtina celkové stopáţe. Nejvýraznější 

rozdíl je u Televizních novin, které sice početně věnují zahraničnímu dění 37 procent zpráv 

(tedy stejně jako Události), svou délkou ale tyto zprávy tvoří jen 22 procent celkové stopáţe.  

Graf č. 4: Porovnání podílu zahraničních zpráv s ohledem na jejich počet a délku 

 

Uvedené rozdíly v četnosti zahraničních příspěvků v jednotlivých pořadech analýza 

jejich délky ještě zvýrazňuje. Prvenství si nadále udrţují Události, které z pohledu stopáţe 

zpráv věnují zahraničnímu dění stále zhruba jednu třetinu pořadu, přesně 31 procent. 

Televizní noviny vyhrazují zahraničí pouze 22 procent stopáţe, coţ je o 15 procent méně neţ 

u podílu zahraničních zpráv zaloţeného na jejich počtu. Nejméně se dění mimo Českou 

republiku věnují Zprávy TV Prima, které v roce 2010 vyhradily zahraničním zprávám 

pouhých 17 procent stopáţe. 

Ještě názorněji lze rozdíly mezi pořady popsat prostřednictvím celkové délky 

zpravodajských příspěvků věnovaných zahraničnímu dění. V Událostech bylo ve zkoumaných 

52 vydáních zahraničním událostem věnováno celkem 8 hodin a 7 minut, Televizní noviny 

jim daly prostor o polovinu kratší – 4 hodiny a 33 minut. Nejméně času zahraničním 
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událostem vyčlenily Zprávy TV Prima, v nichţ stopáţ zahraničních zpráv činila jen 3 hodiny 

a 26 minut z celkem dvaceti hodin vysílání.
208

 

O tom, jakou míru důleţitosti přisuzují zahraničnímu zpravodajství české televizní 

stanice, vypovídá nejen počet a délka zpráv, ale také jejich řazení v pořadech. Ty 

nejdůleţitější zprávy jsou zařazovány do první poloviny pořadu
209

, neboť s postupujícím 

vysílacím časem zpravidla klesá pozornost diváků. Jak ukazují následující grafy, všechny 

sledované pořady řadí naprostou většinu zahraničních zpráv aţ do druhé poloviny relace a 

přisuzují jim tedy niţší míru důleţitosti. 

Graf č. 5: Zařazení zahraničních zpráv v Událostech, Televizních novinách a Zprávách TV Prima 

 

 

V první polovině relací tedy diváci najdou zejména informace o dění v České 

republice a zpravidla jen jednu aţ dvě zprávy ze zahraničí. Podle mého názoru jde o typický 

příklad uplatňování blízkosti jako jednoho z faktorů, které podle Westerstahla a Johanssona 

rozhodují o výběru zprávy. Zahraniční dění, i kdyţ je často významné a můţe mít dopad i na 

ţivot v České republice, není pro řadu diváků zajímavé. 

I přesto se diváci mohou setkat s tím, ţe první zpráva v pořadu je věnována 

zahraničnímu dění. U všech televizních stanic se na první místo dokázalo probojovat několik 

zpráv, jejichţ význam byl zcela mimořádný. V Událostech, Televizních novinách i Zprávách 

TV Prima mohli diváci 11. dubna, tedy den po tragické nehodě polského prezidentského 

speciálu, sledovat jako první zprávu věnovanou tomuto neštěstí. Česká média informovala 

o převezení rakve s ostatky prezidenta Lecha Kaczyńského z Ruska do Varšavy, pokračující 
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 Více viz. Příloha č. 5. 
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 Pořady jsou děleny do dvou polovin na základě počtu odvysílaných příspěvků, nikoli podle stopáţe. 
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identifikaci obětí nehody a zmíněny byly i dvě minuty ticha, kterými Polsko mrtvé uctilo. 

Havárie polského letounu a smrt řady představitelů polské vlády byla natolik šokující, ţe se 

jako první dostala do vysílání Událostí i 12. dubna. Zbylé dvě televize se sice dění v Polsku 

také věnovaly, avšak na první místo v relaci ho uţ nezařadily. 

Události a Televizní noviny jako první odvysílaly také informace o zahájení zimních 

olympijských her v kanadském Vancouveru poznamenané smrtí gruzínského sáňkaře, který 

utrpěl smrtelná zranění při tréninku, a o situaci v letecké dopravě ochromené mrakem popela 

z islandské sopky pod ledovcem Eyjafjallajökull. Televizní noviny a také Zprávy TV Prima 

v ostatních případech jako první v pořadí zmiňovaly uţ jen zprávy, které měly vztah k dění 

v České republice (například rozhodnutí soudu v Jihoafrické republice o přezkoumání vydání 

uprchlého českého podnikatele Radovana Krejčíře do České republiky nebo krach slovenské 

cestovní kanceláře, kvůli němuţ uvízlo v Turecku několik desítek českých turistů). Česká 

televize naopak další zprávy ze zahraničí, které vysílala v Událostech jako první, k České 

republice nevztahovala. Na prvním místě se proto například objevila i zpráva o udělení 

Nobelovy ceny za mír čínskému disidentovi Liou Siao-poovi a informace o záplavách a 

sesuvech půdy na portugalské Madeiře, které si vyţádaly 40 lidských ţivotů. 

Celkem se na prvních místech ve zkoumaných pořadech objevilo 23 zpráv ze 

zahraničí, nejvíce z nich odvysílala Česká televize. V Událostech bylo jako první v pořadí 

odbaveno 10 zpráv, které představují pouze 2,8 procent z celkového počtu zahraničních 

příspěvků. Televizní noviny odvysílaly na prvním místě šest zahraničních zpráv, jejichţ podíl 

činil dva procentní body, a Zprávy TV Prima celkem sedm zpráv, tedy 4,5 procentní podíl. 

Ačkoli je toto mnoţství téměř zanedbatelné, dokazuje to, ţe i zahraniční události mohou 

dostat nejexkluzivnější vysílací prostor. Vţdy se však musí jednat o události, které jsou 

výjimečně významné, nečekané, šokující nebo takové, které kromě těchto charakteristik mají 

dopad i na dění v České republice. 

Analýza televizního zpravodajství ukázala převahu domácích zpráv nad zahraničními 

jak co do počtu, tak i délky. Na základě niţšího zastoupení zahraničních zpráv i jejich menší 

důleţitosti v porovnání s domácím děním by bylo moţné očekávat, ţe se počet zahraničních 

zpráv bude zvyšovat v pořadech vysílaných v sobotu a v neděli, kdy ze zpravodajské agendy 

ubývají informace o jednání Poslanecké sněmovny a dalších českých státních i soukromých 

institucí. Jak ukazuje následující graf, podíl zahraničních zpravodajských příspěvků ve 

víkendovém vysílání nestoupá, ale právě naopak. 
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Graf č. 6: Průměrný počet zahraničních zpráv ve všední dny a o víkendech v pořadech Události, Televizní 

noviny a Zprávy TV Prima 

 

Rozdíly v počtu zahraničních zpráv ve vydáních hlavních zpravodajských pořadů ve 

všední dny a o víkendech sice nejsou výrazné, avšak dokazují, ţe ani zpravidla méně zpráv 

z dění na domácí scéně není pro české televizní stanice důvodem, aby daly více prostoru 

zahraničním zprávám. Televize Prima mezi vysíláním ve všední dny a o víkendech odlišnosti 

nedělá a zařazuje do své zpravodajské relace průměrně stejný počet příspěvků o zahraničních 

událostech. Česká televize a TV Nova dokonce počet zahraničních zpráv o víkendech sniţují 

průměrně o jeden příspěvek a dávají ještě více prostoru domácím zprávám. Dokazuje to, ţe 

blízkost zůstává významným faktorem výběru zpráv i ve dnech, kdy je dění na domácí scéně 

chudší a mohlo by se více pozornosti zaměřit mimo hranice České republiky. 

3.1.2 Žánrová struktura zahraničního zpravodajství 

České televizní zpravodajství vyuţívá v současnosti informace zpracované do tří typů 

zpráv – kombinovaných, obrazových a čtených.
210

 Jednotlivým událostem jsou tyto způsoby 

zpracování zpráv přiřazovány na základě jejich míry důleţitosti, obsaţnosti a náročnosti 

tématu na pochopení. Celkově v relacích převaţují kombinované zprávy, které jsou 

informačně nejbohatší a divácky nejzajímavější. Nejvíce totiţ vyhovují televiznímu 

zpracování událostí – kromě komentáře redaktora mohou totiţ obsahovat synchronní 

výpovědi kompetentních osob, které jako zpestřující prvek aktivizují pozornost diváka, 

přidávají na autenticitě a výpovědní hodnotě celého příspěvku. Jsou navíc i prostředkem, jak 

zajistit názorovou pluralitu. 

                                                 
210

 Zpravodajská televizní stanice Z1 vyuţívala například i zpravodajské rozhovory, které do hlavního 

zpravodajského pořadu zařazovala zejména v začátcích svého působení. (KUČEROVÁ, Kateřina. Srovnávací 

analýza programového schématu a hlavní zpravodajské relace televizí ČT24 a Z1. Praha, 2009. s. 51-52.) 
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A jsou to právě kombinované zprávy, které dominují ţánrové struktuře zahraničního 

zpravodajství Událostí i Zpráv TV Prima. Obě relace tímto způsobem zpracovaly 

nadpoloviční většinu zahraničních příspěvků, Prima TV dokonce 69 procent. Prima tak 

předčila veřejnoprávní televizi, u níţ se dalo očekávat, ţe bude kombinovaných zpráv do 

vysílání zařazovat nejvíc. I zde je opět nutné zmínit kvůli vypovídací hodnotě analýzy i 

časové zastoupení těchto zpráv. To ukazuje, ţe podíl kombinovaných zpráv byl sice 

v Událostech niţší neţ ve Zprávách TV Prima, avšak jejich stopáţ byla ze všech tří pořadů 

nejvyšší. 

Stopáţ kombinované zprávy o zahraničním dění činila v Událostech průměrně 

1 minutu 58 sekund. Nejdelší zpráva trvala dokonce 5 minut a 29 sekund a Česká televize ji 

odvysílala 20. dubna 2010 a věnovala ji omezením v letecké dopravě nad Evropou, které 

způsobila islandská sopka chrlící popel. Ve Zprávách TV Prima trvala kombinovaná zpráva 

průměrně 1 minutu a 44 sekund. Nejkratší kombinované zprávy vysílaly Televizní noviny, 

u nichţ průměrná stopáţ činila jen 1 minutu a 32 sekund.
211

 

Graf č. 7: Ţánrová struktura zahraničních zpráv v Událostech, Televizních novinách a Zprávách TV Prima 

 

 Hypotézu o ţánrové struktuře tedy naplnily pouze Televizní noviny, které téměř 

52 procent všech zahraničních zpráv nabídly divákům v podobě obrazové zprávy. Převaha 

obrazových zpráv je v Televizních novinách způsobena zejména zavedeným systémem, podle 

něhoţ jsou do hlavního zpravodajského pořadu pravidelně zařazovány dvě zahraniční 

kombinované zprávy a tři obrazové. Zahraničí je někdy věnován i závěrečný, odlehčený 

příspěvek, tzv. tečka – i ta má často podobu obrazové zprávy. TV Nova se od tohoto 

schématu, které je jedním z projevů vyuţívání rutinních postupů ve zpravodajské produkci, 
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odchyluje jen výjimečně v případě mimořádně významných událostí. Příkladem je vydání 

Televizních novin z 11. dubna 2010, kdy zahraničnímu dění patřilo osm příspěvků – 

k obvyklým dvěma kombinovaným zprávám, třem obrazovým příspěvkům a tečce přibyly 

ještě další dvě kombinované zprávy. Všechny čtyři pak byly věnovány nehodě polského 

prezidentského speciálu u ruského Smolensku. 

V Událostech bylo naproti tomu formou obrazové zprávy zpracováno 38 procent 

příspěvků, ve Zprávách TV Prima jen 30 procent. Délka těchto zpráv se na všech českých 

televizních stanicích pohybuje kolem 20 sekund a jsou řazeny do bloku zpravidla po třech. 

Celý blok spojuje grafika a podkresová hudba, díky níţ působí bloky obrazových zpráv 

dynamicky a oţivují proud vysílání. Kvůli jejich délce ale nemohou zejména komplikovanější 

události dostatečně vysvětlit. 

Třetím typem zpráv, které se ve zkoumaných pořadech objevily jen zcela výjimečně, 

byly čtené zprávy. Ty v současné televizní praxi patří k ojediněle vyuţívanému ţánru, protoţe 

jak uvádí Tunstall, televizní zpravodajství klade důraz na obrazovou sloţku. Pokud k méně 

závaţným tématům nejsou k dispozici záběry, událost se do zpravodajství vůbec nedostane. 

Tato charakteristika televizního vysílání ale platí i opačně – jestliţe má televizní stanice 

k dispozici obrazově zajímavý materiál týkající se i zcela nedůleţité události, můţe být taková 

událost do vysílání zařazena jen kvůli záběrům. 

Nejvíce čtených zpráv nabídly Události, v nichţ tvořily 0,6 procent všech zahraničních 

příspěvků. V absolutních číslech to byly dvě čtené zprávy: 

 28. ledna: ve Spojených státech amerických zemřel spisovatel Jerome David 

Salinger 

 6. května: řecký parlament schválil balíček úsporných opatření, aby mohl 

získat finanční pomoc od zemí eurozóny a Mezinárodního měnového fondu a 

odvrátit díky tomu krach ekonomiky. 

V obou případech se jednalo o události mimořádného významu, o nichţ se redaktoři 

dozvěděli v průběhu vysílání pořadu. Obě informace byly uznány za natolik významné, ţe 

byly přečteny bez doprovodu obrazového materiálu. V případě Řecka to dokazuje i 

skutečnost, ţe jen o několik minut dříve odvysílala Česká televize kombinovanou zprávu 

věnovanou této problematice, která obsahovala i ţivý vstup reportéra z řeckých Atén. Čtená 

zpráva pak původní příspěvek aktualizovala a doplňovala o zcela zásadní informace. 

V Televizních novinách se čtená zpráva neobjevila ani jednou, ve Zprávách TV Prima 

byla tímto způsobem prezentována jedna zpráva, tedy pouhých 0,7 procent příspěvků. Zprávu 

bez obrazového doprovodu mohli diváci ve Zprávách TV Prima vidět 16. června. Na závěr 
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pořadu moderátor informoval o rozhodnutí europoslanců, podle něhoţ se na řidiče autobusů a 

kamionů pracujících na ţivnostenský list v zemích Evropské unie budou vztahovat stejná 

pravidla jako na řidiče-zaměstnance. V tomto případě šlo jiţ o několik hodin známou 

informaci, kterou přesto moderátoři prezentovali jako zcela aktuální.
212

 Důvod, proč 

informace nebyla zpracována do podoby obrazové zprávy, byl jednoduchý – Prima informaci 

vyuţila jako upoutávku na další vydání Zpráv TV Prima, do nichţ zprávu zařadila. 

Ačkoli byly důvody pro zařazení čtené zprávy do Událostí a Zpráv TV Prima odlišné, 

tento formát relace oţivil. Díky čerstvosti informace můţe mít divák pocit, ţe je vtaţen do 

dění, a tak čtená zpráva dodává pořadu na aktuálnosti. Čtené zprávy navíc působí velmi 

naléhavě a zaujmou pozornost publika právě díky tomu, ţe jim zcela neobvykle chybí 

obrazový doprovod. 

Jak ukázala analýza, čtené zprávy se k oţivení relací pouţívají velmi zřídka. Mnohem 

častěji se k tomuto účelu vyuţívá další sloţka hlavních zpravodajských pořadů – ţivé vstupy 

reportérů z místa události, kteří diváky seznamují s právě probíhající událostí. Ţivé vstupy 

navozují u diváků pocit, ţe se dění přímo účastní, a také jsou jedním z prostředků, jak zvýšit 

exkluzivitu daného pořadu. V domácím zpravodajství jsou podle mého názoru často 

naduţívány (zejména v Televizních novinách), v zahraničních zprávách se vyskytují zřídka a 

slouţí svému účelu. Největší mnoţství ţivých vstupů podle očekávání nabídla Česká televize, 

která má jako jediná z českých televizních stanic stálé zpravodaje v zahraničí. V evropských 

zemích, Spojených státech amerických a Číně působí celkem devět zahraničních 

zpravodajů.
213

 Česká televize navíc při významných událostech posílá na místa dění tzv. ad 

hoc zpravodaje, které sice její komerční protějšky vysílají do zahraničí také, ale jen 

výjimečně. 

Do zkoumaných zahraničních zpráv zařadila Česká televize celkem 26 ţivých vstupů, 

dva z nich z České republiky. Nejčastěji se do vysílání přihlásil Miroslav Karas, stálý 

zpravodaj České televize v Polsku. Ten informoval o dění po dubnové havárii polského 

prezidentského letounu a také o rozsáhlých povodních, které Polsko zasáhly v květnu a 

červnu. Další ţivé vstupy Česká televize zrealizovala například v lednu z Dominikánské 

                                                 
212

 Viz. čas vydání článku na serveru ČTK. (ČTK. EP: Řidiči-ţivnostníci mohou pracovat maximálně 48 hodin 

týdně. Finanční noviny: Ekonomický server ČTK [online]. 16. 6. 2010, [cit. 2011-03-11]. Dostupný z WWW: 

<http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/ep-ridici-zivnostnici-mohou-pracovat-maximalne-48-hodin-

tydne/491920&id_seznam=>.) 

213
 V roce 2010 měla České televize stálé zpravodaje v Německu, Rakousku, Slovensku (dva), Polsku, Rusku, 

Číně, USA a v Bruselu. 
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republiky, odkud reportér informoval o dění v sousedním, silným zemětřesením poničeném 

Haiti, v únoru ze zahájení zimních olympijských her v kanadském Vancouveru, v květnu 

z Londýna u příleţitosti parlamentních voleb a v srpnu například z Ruska, které trápily 

rozsáhlé lesní poţáry. Exkluzivně Česká televize také získala ţivé vyjádření zpravodaje 

Českého rozhlasu, který v květnu z Izraele informoval o útoku izraelských vojáků na konvoj 

lodí s humanitární pomocí pro okupované pásmo Gazy, při němţ bylo zabito devatenáct lidí. 

Na jedné z lodí byli tři pracovníci České televize, ty však Izraelci zadrţeli a o jejich situaci 

informoval právě reportér Českého rozhlasu. 

Graf č. 8: Počet ţivých vstupů v Událostech, Televizních novinách a Zprávách TV Prima v roce 2010 

 

Komerční televizní stanice stálé zahraniční zpravodaje kvůli finanční náročnosti 

nemají, a tak jsou ţivé vstupy v zahraničním zpravodajství zcela ojedinělé, coţ dokazují i 

výsledky analýzy. V analyzovaných vydáních Televizních novin se vyskytlo celkem šest 

ţivých vstupů, jen jeden z nich byl uskutečněn ze zahraničí.
214

 Televize Nova svého reportéra 

vyslala v únoru 2010 do Německa, kde z Dráţďan informoval o pochodu neonacistů u 

příleţitosti 65. výročí bombardování města. Prima TV uskutečnila svůj jediný ţivý vstup ze 

zahraničí z Varšavy po nehodě prezidentského speciálu. 

Se ţivými vstupy, resp. přítomností stálých a ad hoc zahraničních zpravodajů, úzce 

souvisí způsob získávání obrazových materiálů včetně výpovědí kompetentních osob. Pro 

zahraniční zpravodajství je charakteristické vyuţívání obrazových materiálů zpravodajských 

agentur a televizních výměn, z nichţ všechny tři televizní stanice kvůli ekonomickým tlakům 

čerpají většinu záběrů. V případě televizí Nova a Prima je to nejméně 84, resp. 75 procent. 

 

 

                                                 
214

 V pěti případech byl ţivý vstup ve zprávách se vztahem k zahraničnímu dění realizován z Prahy. 
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Graf č. 9: Zdroje záběrů pouţívaných v zahraničním zpravodajství Událostí, Televizních novin a Zpráv TV 

Prima v roce 2010 

 

Česká televize záběry převzaté z agentur a televizních výměn vyuţívá o něco méně, 

u 64 procent zpráv. Ve zbývajících 36 procentech byly pouţity vlastní záběry, přičemţ se 

jednalo o zprávy, které zpracoval zahraniční zpravodaj a k události sám pořídil záběry. 

I přesto jsou ale Události společně s Televizními novinami a Zprávami TV Prima výrazně 

závislé na zpravodajských agenturách, které tak mají vliv na výběr událostí zařazovaných do 

vysílání. 

Ţivé vstupy zahraničních zpravodajů (samotné technické spojení s redaktorem i jeho 

pobyt v cizí zemi) a rozmanitost zdrojů obrazových materiálů pro zahraniční zprávy jsou 

výrazným způsobem limitovány ekonomickými tlaky ze strany mediálních organizací. 

Z analýzy ţivých vstupů i původu záběrů vyplývá, ţe kvůli tlaku na sniţování nákladů a 

dosahování co nejvyššího zisku investují komerční televizní stanice do zahraničního 

zpravodajství méně neţ Česká televize. Ta se na rozdíl od svých konkurentů můţe spolehnout 

na stabilní zdroj financí v podobě koncesionářských poplatků. Kvůli tomu jsou na Události 

kladeny vyšší nároky, které Česká televize v oblasti zahraničního zpravodajství naplňuje jiţ 

tím, ţe přináší vlastní reportáţe, zahraničnímu dění věnuje o něco více času a díky tomu 

přináší podrobnější informace. 
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3.1.3 Tematická struktura zahraničního zpravodajství a jeho valence 

Tematická struktura zpravodajství je jedním z ukazatelů, který by měl postihnout 

charakteristické odlišnosti mezi médii veřejné sluţby a komerčními médii popisované často 

jako větší příklon k infotainmentu a bulvarizaci. Tyto trendy lze sice v zastoupení témat 

v Televizních novinách a Zprávách TV Prima v menší míře vysledovat, avšak těţiště leţí ve 

všech pořadech ve stejném tématu – ve zprávách o násilnostech, zločinech, dopravních 

nehodách, neštěstích, přírodních i průmyslových katastrofách, terorismu a ozbrojených 

konfliktech. Tato skupina zpráv dominuje tematické struktuře Událostí, Televizních novin i 

Zpráv TV Prima. V Událostech tvoří 42 procent všech příspěvků, v případě Televizních novin 

a Zpráv TV Prima je to ještě o něco víc – 48 a 49 procent. 

Graf č. 10: Tematická struktura zahraničních zpráv v Událostech 

 

I druhé nejčastěji zastoupené téma, povaţujeme-li zprávy o násilnostech, neštěstí, 

kriminalitě, katastrofách a terorismu za celek, je u všech tří pořadů shodné – politika. Nejvíce 

pozornosti jí podle očekávání věnovaly Události, v nichţ do této kategorie spadalo 25 procent 

zahraničních zpráv. Ve Zprávách TV Prima to bylo jiţ jen 18 procent a v Televizních 

novinách ještě o jeden procentní bod méně. 

Největší rozdíl v tematické struktuře zahraničního zpravodajství ve vysílání 

veřejnoprávní a komerční televize nalézáme aţ v zastoupení dalšího nejčastěji uváděného 

tématu. Zatímco třetím nejfrekventovanějším tématem byly v Událostech s 13 procentními 

body zprávy o ekonomice, v Televizních novinách i Zprávách TV Prima to byly zajímavosti, 

které shodně tvořily 11 procent. V Televizních novinách patřily ekonomické zprávy k těm 

s vůbec nejniţším zastoupením - ekonomice se věnovala jen tři procenta všech zahraničních 

zpráv. Ekonomické zprávy jsou proto tím nejvýraznějším rozdílem, který lze v tematické 
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struktuře hlavních zpravodajských pořadů najít. Potvrzují tak, ţe se Česká televize snaţí méně 

podřizovat poţadavkům na atraktivnost pořadu a naopak přinášet i takové zprávy, které 

nejsou zábavné a některé diváky mohou od sledování Událostí odradit. 

Graf č. 11: Tematická struktura zahraničních zpráv v Televizních novinách 

 

Analýza také ukázala, ţe Česká televize divákům nabídla jednoznačně nejvíce zpráv 

z oblasti kultury a historie, čímţ dokázala, ţe se v rámci plnění úkolů veřejné sluţby snaţí 

rozvíjet kulturní povědomí diváků. S tím souvisí také skutečnost, ţe v Událostech najdeme 

vůbec nejméně zpráv o soukromém ţivotě známých osobností, které tvořily pouhé jedno 

procento všech zpráv. Naopak TV Nova těmto informacím věnovala šest procent zahraničních 

zpráv. 

V případě Prima TV je zastoupení kulturních zpráv i zpráv o celebritách vyrovnané, 

televize do svého pořadu zařadila po dvou procentech těchto příspěvků. Mohlo by to tedy 

vypadat, ţe se třetí největší televizní stanice v České republice snaţí zprávám o celebritách 

vyhýbat a divákům přinášet spíše seriózní informace z oblasti zahraniční kultury. Zde je nutné 

upozornit, ţe Prima TV po hlavním zpravodajském pořadu, zprávách o sportu a kriminalitě 

vysílá pořad zaměřený na české i zahraniční známé osobnosti, a tak do hlavního 

zpravodajského pořadu zařazuje menší mnoţství takových zpráv. Ty přesouvá do speciálního 

pořadu VIP Zprávy. Domnívám se, ţe pokud by televize Prima takový pořad neměla, bylo by 

procento zpráv o celebritách v hlavní zpravodajské relaci vyšší. 
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Graf č. 12: Tematická struktura zahraničních zpráv ve Zprávách TV Prima 

 

Za povšimnutí stojí i skutečnost, ţe ve všech pořadech měly téměř shodné zastoupení 

zprávy z oblasti vědy, techniky, objevů a zdraví. V Událostech a Televizních novinách 

představují sedm procent zpráv, ve Zprávách TV Prima devět procent. 

Tematická struktura všech hlavních zpravodajských pořadů je tedy ovládána stejnými 

zprávami - první dvě nejfrekventovanější témata jsou násilí, neštěstí, kriminalita a politika. To 

předznamenává hodnotovou konotaci, která v zahraničním zpravodajství převládá. Vzhledem 

k tomu, ţe téměř polovinu zpráv tvořily informace o násilnostech, neštěstí, kriminalitě, 

katastrofách, terorismu a válkách, není překvapující, ţe přibliţně polovina zpráv byla 

negativní. Jednoznačně negativních zpráv přinesly nejvíce Zprávy TV Prima, v nichţ 

informace s touto konotací tvořily 21 procent zpráv. V Událostech a Televizních novinách 

bylo takových zpráv necelých 18, resp. 16 procent.
215

 Výsledky analýzy valence zahraničních 

zpráv tedy ukazují, ţe se při výběru informací výrazně uplatňuje negativita jako jedna ze 

zpravodajských hodnot a potvrzují tak například výsledky Golanovy studie o upřednostňování 

zpráv o neštěstích, válkách apod. 

  

                                                 
215

 Více viz. Příloha č. 7, Příloha č. 8 a Příloha č. 9. 
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Graf č. 13: Valence zahraničních zpráv v Událostech, Televizních novinách a Zprávách TV Prima 

 

Druhou polovinu zahraničních příspěvků tvořily pozitivní a neutrální zprávy, přičemţ 

nejvíce pozitivních zpráv obsahovaly Televizní noviny, v nichţ bylo také zastoupeno nejvíce 

jednoznačně pozitivních zpráv, celkem 21 procent. Naopak v Událostech a Zprávách TV 

Prima druhé místo obsadily zprávy s neutrálním vyzněním. Ty byly navíc na škále od 

jednoznačně pozitivních přes spíše pozitivní aţ po jednoznačně negativní nejvíce zastoupenou 

kategorií ve všech pořadech, a jak vyplývá z výše uvedeného grafu, tvořily přibliţně 

30 procent zpráv. Je tedy zřejmé, ţe pozitivně laděné zprávy nemají ve zpravodajství českých 

televizních stanic přednost. Diváci je s jistotou mohou očekávat jen na konci zpravodajských 

relací, kam jsou zařazovány všemi televizemi jako tzv. tečky, ať uţ se v případě Událostí 

týkají spíše kulturních témat, nebo v Televizních novinách a Zprávách TV Prima zajímavostí 

a kuriozit. 

Zde však musím upozornit, ţe analýza valence zpráv byla i přes snahu o vymezení co 

nejpřesnějších hranic jednotlivých kategorií zatíţena subjektivním pohledem. Tuto část 

analýzy tedy nelze brát jako jediný moţný výsledek a je velmi pravděpodobné, ţe by jiný 

výzkumník mohl dojít k odlišným závěrům. Domnívám se, ţe s ohledem na výsledky studií 

jiných autorů jako např. Golana by v pořadech stále převaţovaly negativní zprávy. 

Na závěr analýzy zahraničních zpravodajských příspěvků ve zkoumaných pořadech 

bude ještě nabídnut pohled na agendu jednotlivých zpravodajských pořadů a na míru jejich 

shody. Jak ukazuje následující graf, mezi agendami Událostí, Televizních novin a Zpráv TV 

Prima panuje poměrně značná homogenita a zpravodajské pořady tak divákům přinášejí řadu 

redundantních informací. 
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Graf č. 14: Intermediální agenda zahraničních zpráv Událostí, Televizních novin a Zpráv TV Prima 

 

Největší mnoţství zahraničních zpravodajských příspěvků, které se shodovaly 

s agendou dalších dvou televizních stanic, bylo zaznamenáno ve Zprávách TV Prima. 

Polovina všech příspěvků se věnovala událostem, o nichţ se diváci dozvěděli i ze 

zpravodajství České televize a TV Nova. Jedním z důvodů, proč právě agenda Zpráv TV 

Prima dosáhla nejvyšších hodnot interkorelace, je skutečnost, ţe relace televize Prima dává 

zahraničnímu dění nejmenší prostor. Ţádná z televizních stanic nechce podle Matthewa 

Ehrlicha v rámci soutěţivosti vynechat důleţité zprávy, které má i konkurence
216

, a to se 

nejvýrazněji projevuje právě u zpravodajství Primy. To nabízí méně zahraničních 

zpravodajských příspěvků, a proto se také častěji opakují. 

Tento faktor je zřetelný i v dalším pořadí týkající se míry homogenity agend 

jednotlivých médií. Na druhém místě se při pohledu na míru shody s ostatními pořady 

zařadily Televizní noviny s 36 procenty stejných zpráv. Nejméně se s ostatními stanicemi 

v oblasti zahraničního zpravodajství shodovaly Události, které mají delší stopáţ, dávají 

zahraničnímu dění více prostoru a mohou tedy vybírat i jiná témata neţ ostatní stanice. 

Události tak v roce 2010 nabízely nejrozmanitější přehled o dění mimo Českou republiku. 
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 EHRLICH, Matthew C. The Competitive Ethos in Television Newswork. In BERKOWITZ, Dan. Social 

Meaning of News: A Text-Reader. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1997. s. 305-308. 
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3.1.4 Shrnutí způsobu zpracování zahraničního zpravodajství 

České televizní stanice věnují ve svých hlavních zpravodajských pořadech 

zahraničnímu zpravodajství početně i časově méně prostoru neţ domácímu dění. Početně 

tvoří zahraniční příspěvky přibliţně jednu třetinu zpráv, časově pak jen jednu čtvrtinu. 

Početně nejvíce zpráv nabídly v roce 2010 Události, v nichţ tvořily 37 procent. Stejného 

procentuálního zastoupení dosáhly i Televizní noviny, avšak v důsledku kratší stopáţe pořadu 

s niţším absolutním počtem zpráv. Výrazný rozdíl mezi těmito pořady spočívá v časové 

dotaci. Zatímco v Událostech zabírají zprávy ze zahraničí 31 procent stopáţe zkoumaných 

pořadů, v Televizních novinách je to jen 22 procent. Nejméně zahraničních zpráv odvysílaly 

početně i délkou Zprávy TV Prima. Celkově tyto výsledky analýzy umoţňují přijmout 

hypotézu H1 o zastoupení zahraničního zpravodajství. 

Také obě podmínky pro přijetí hypotézy H2 o míře důleţitosti zahraničního 

zpravodajství byly splněny. Jak ukázala H1, zastoupení zahraničních zpráv je ve všech 

pořadech niţší neţ zastoupení domácího zpravodajství. Tři čtvrtiny zpráv ze zahraničí jsou 

pak řazeny do druhé poloviny relace a hypotézu H2 lze jednoznačně přijmout. 

Naopak hypotézu H3 je nutné zamítnout, neboť analýza ukázala, ţe o víkendových 

dnech podíl zahraničních zpravodajských příspěvků v relacích nestoupal ani v jednom 

z pořadů. V Událostech a Televizních novinách průměrný počet zpráv ze zahraničí 

o víkendech dokonce klesl, ve Zprávách TV Prima zůstal podíl stejný jako ve všední dny. 

Ţánrové struktuře zahraničního zpravodajství dominovaly kombinované zprávy. Tímto 

způsobem bylo v Událostech zpracováno 61,7 procent příspěvků a ve Zprávách TV Prima 

dokonce 69 procent. Pouze v Televizních novinách byly v souladu s hypotézou více 

zastoupeny obrazové zprávy, jejichţ podíl činil 51,8 procent. Celkově tak nebyl naplněn 

předpoklad o větším zastoupení obrazových zpráv, ani předpoklad o největším procentuálním 

zastoupení kombinovaných zpráv v Událostech. Hypotéza H4 je proto zamítnuta. 

Všechny zkoumané pořady při zpracování zahraničního zpravodajství vyuţívaly 

u většiny příspěvků převzaté obrazové materiály z agenturních servisů, televizních výměn a 

případně i internetu. Převzaté záběry tvořily v Televizních novinách 84 procent pouţitých 

materiálů, ve Zprávách TV Prima to bylo 75 procent. Nejméně se na tyto zdroje spoléhaly 

Události, v nichţ byly převzaté záběry zastoupeny v 64 procentech zpráv. Události také 

nejvíce pracovaly s obrazovým materiálem natočeným vlastními zaměstnanci v zahraničí, ty 

byly v roce 2010 zastoupeny v 36 procentech zpráv. Události nabídly i nejvíce ţivých vstupů, 

a to celkem 26. Televizní noviny zrealizovaly ve zkoumaných vydáních jen šest ţivých 
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vstupů a Zprávy TV Prima jeden. Výsledky analýzy tak plně podpořily hypotézu H5, která je 

přijata. 

Tematické struktuře hlavních zpravodajských pořadů dominovaly zprávy o násilí, 

neštěstí a kriminalitě. Společně se zprávami o přírodních a průmyslových katastrofách, 

terorismu a válkách tvořily v Událostech 42 procent zpráv, v Televizních novinách 48 procent 

a ve Zprávách TV Prima 49 procent všech příspěvků. Největší důraz na politiku a ekonomiku 

kladly Události, kde tyto zprávy tvořily 25, resp. 13 procent zpráv. V Televizních novinách 

byla politika zastoupena v 17 procentech zpráv a ekonomické zprávy tvořily jen 3 procenta 

zahraničního zpravodajství. Ve Zprávách TV Prima měly politické zprávy zastoupení v 18 

procentech zahraničních příspěvků a ekonomika v 6 procentech. V relacích Novy a Primy 

měly významné zastoupení i zajímavosti, ty tvořily 11 procent zpráv. V Událostech činil podíl 

těchto zpráv jen dva procentní body. Větší zastoupení měly v pořadech komerčních stanic i 

zprávy o slavných osobnostech, kterým Události věnovaly jen jedno procento zpráv, zatímco 

Televizní noviny 6 procent a Zprávy TV Prima dvě procenta. I přes tento niţší rozdíl, ale 

komerční televize nabízely takových zpráv více a je moţné přijmout hypotézu H6 o tematické 

struktuře zahraničního zpravodajství. 

Ve všech zkoumaných pořadech převaţovaly zprávy s negativní konotací. 

V Událostech byly v roce 2010 zastoupeny v 46 procentech příspěvků, v Televizních 

novinách v 42 procentech a ve Zprávách TV Prima v 52 procentech zahraničích zpráv. 

Neutrální a pozitivní zprávy tvořily celkem přibliţně polovinu zpráv a hypotéza H7 je tak 

přijata. 

Závěr první části analýzy zahraničního zpravodajství byl věnován pohledu na míru 

homogenity příspěvků mezi jednotlivými relacemi. Nejvíce zpráv, které obsahoval také jeden 

z konkurenčních hlavních zpravodajských pořadů, analýza intermediální agendy ukázala 

v případě Zpráv TV Prima. Ty z poloviny obsahovaly stejné zprávy jako Události a Televizní 

noviny. Naopak nejméně shodných zpráv nabízely Události, s dalšími pořady se shodovaly 

v 29 procentech případů. 
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3.2 Zahraniční státy v českém televizním zpravodajství 

3.2.1 Zastoupení států v hlavních zpravodajských pořadech 

V hlavních zpravodajských pořadech České televize, televize Nova a Prima zazněly 

v roce 2010 informace o celkem 106 z přibliţně 200 států světa.
217

 Některé státy se ve 

zpravodajství objevily jen jednou jako například Súdán, Benin, Kapverdské ostrovy, Sýrie, 

Libanon, Slovinsko nebo Lotyšsko. Naopak nejvíce pozornosti věnovaly české televizní 

stanice Spojeným státům americkým (USA), Spojenému království Velké Británie a 

Severního Irska (dále jen Velká Británie) a třetí nejčastěji zastoupenou zemí bylo v roce 2010 

Rusko. Postavení těchto zemí v zahraničních zprávách odpovídá teorii, podle níţ se pozornost 

upírá k zemím s výrazným politickým a ekonomickým vlivem. Do skupiny zemí, které jsou 

ekonomicky silné a mají globální vliv, lze z deseti nejčastěji uváděných zemí zařadit také 

Německo, Francii, Evropskou unii jako celek a samozřejmě Čínu, jejíţ vliv v posledních 

letech výrazně roste a projevilo se to i v jejím zastoupení ve zpravodajství českých televizních 

stanic. 

Tabulka č. 2: Deset nejčastěji zmiňovaných zemí v zahraničním zpravodajství pořadů Události, Televizní 

noviny a Zprávy TV Prima 

Pořadí Země Počet výskytů Procentuální zastoupení 

(v %) 

1 USA 186 14 

2 Velká Británie 96 7 

3 Rusko 89 6,7 

4 Německo 64 4,8 

5 Slovensko 53 4 

6 Polsko 45 3,4 

7 Francie 37 2,8 

8 EU 33 2,5 

9 Afghánistán 28 2,1 

10 Čína 27 2 

 

Mezi deseti nejčastěji zmiňovanými zeměmi nechybělo ani sousední Polsko a 

Slovensko, které kromě geografické, kulturní i politické blízkosti získává velkou pozornost 

zejména díky srozumitelnému jazyku a společné historii. Překvapením je umístění 

Afghánistánu, který se stal devátou nejčastěji zmiňovanou zemí. Ukazuje to, jak velký 

                                                 
217

 Počet států se uvádí jen přibliţně zejména proto, ţe existují státy (například Kosovo, Tchaj-wan, Palestina), 

které část mezinárodního společenství uznala jako nezávislé a suverénní, avšak některé státy jejich samostatnost 

neuznávají. Pro účely této diplomové práce budou jako samostatné státy povaţovány Kosovo, Stát Palestina a 

Vatikán, a to v souladu se zahraniční politikou České republiky, která tyto země uznává jako nezávislé. 
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význam je přisuzován této zemi, která se stala téměř symbolem celosvětového boje 

s terorismem. V průběhu roku 2010 totiţ v této středoasijské zemi nedošlo k výraznému 

posunu v bojích mezi spojeneckými vojenskými jednotkami a radikálním islamistickým 

hnutím Taliban a pozornost médií se věnovala spíše politickému dění a snahám o obnovu 

infrastruktury. Mezi nejvýznamnější události roku 2010 patřila ofenziva spojenců 

v jihoafghánské provincii Hílmand, která byla největší od začátku bojů
218

, a také skutečnost, 

ţe v zemi padlo nejvíce zahraničních vojáků od začátku invaze v roce 2001. Afghánistán 

dokázal mezi 106 zmiňovanými zeměmi získat vysoké postavení také díky tomu, ţe v zemi 

působí v rámci vojenských jednotek Severoatlantické aliance i čeští vojáci. Právě mise 

českých vojáků v Afghánistánu získala mezi ostatními největší pozornost médií i díky tomu, 

ţe byla v roce 2010 nejpočetnější.
219

 

Jak ukazuje následující tabulka, mezi jednotlivými zpravodajskými pořady existují 

v zastoupení prvních deseti zemí drobné odchylky od celkového pořadí. Na prvních třech 

místech figurují v Událostech, Televizních novinách i Zprávách TV Prima stejné země, které 

nalezneme i v celkovém pořadí první desítky. Dále se pořadí zemí různí, v případě Událostí a 

Televizních novin však najdeme jen malé odchylky. 

Tabulka č. 3: Deset nejčastěji zmiňovaných zemí v jednotlivých hlavních zpravodajských pořadech 

Pořadí země Události Televizní noviny Zprávy TV Prima 

1 USA USA USA 

2 Rusko Velká Británie Velká Británie 

3 Velká Británie Rusko Rusko 

4 Německo Německo Slovensko 

5 EU Francie Německo 

6 Slovensko Slovensko Polsko 

7 Polsko Polsko Francie 

8 Afghánistán Austrálie EU 

9 Čína Čína Rakousko 

10 Řecko Afghánistán Nový Zéland 

 

Kromě rozdílů v pořadí se ţebříček nejčastěji uváděných zemí v Událostech a 

Televizních novinách liší ve dvou případech i v zastoupení zemí. Události přinášely více 
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 NATO zahájilo v Afghánistánu další obří ofenzivu proti Talibanu. ČT24 [online]. 13. 2. 2010, [cit. 2011-03-

18]. Dostupný z WWW: <http://www.ct24.cz/svet/80885-nato-zahajilo-v-afghanistanu-dalsi-obri-ofenzivu-proti-

talibanu/>. 

219
 Ministerstvo obrany ČR [online]. 2010 [cit. 2011-03-18]. Účast AČR v zahraničních operacích a 

pozorovatelských misích v roce 2010. Dostupné z WWW: <http://www.mise.army.cz/historie-misi/ucast-acr-v-

zahranicnich-operacich-a-pozorovatelskych-misich-v-roce-2010-52285/>. 
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zpráv o dění v Řecku, které se v případě Televizních novin do první desítky nedostalo. To 

odpovídá výsledkům analýzy tematické struktury, podle níţ se hlavní zpravodajský pořad 

České televize více zaměřuje na ekonomiku a hospodářskou problematiku. Události také 

věnovaly více pozornosti dění v Evropské unii jako celku, coţ bylo mimo jiné zřejmě 

způsobeno i tím, ţe Česká televize má v Bruselu stálého zpravodaje a díky němu přináší více 

informací o schůzkách a jednáních představitelů evropské sedmadvacítky. Naopak 

v Televizních novinách dostaly více prostoru Francie a Austrálie, které ve vysílání získávaly 

na rozdíl od České televize prostor například při záchraně ptakopyska uvízlého ve vodní 

nádrţi nebo při záchraně keporkaků, kteří uvízli na australském pobřeţí. I přesto je ale 

největší shoda patrná právě u Událostí a Televizních novin, které se snaţí postihnout vţdy to 

nejdůleţitější z uplynulého dne. 

Zprávy TV Prima se od svých dvou konkurentů odchylují zejména tím, ţe mezi deseti 

nejfrekventovanějšími zeměmi chybí Čína i Afghánistán. Místo nich Prima přinesla více 

zpráv o Rakousku a Novém Zélandu – o kaţdé zemi informovala v analyzovaných pořadech 

pětkrát. Čína obsadila se třemi zpravodajskými příspěvky aţ 15. příčku, Afghánistán se 

v pořadí počtu výskytů umístil aţ na 25. pozici. 

Pořadí dalších zemí se mezi jednotlivými pořady značně liší. Například Severní Korea, 

která je mezinárodním společenstvím povaţována za hrozbu pro celosvětovou bezpečnost, 

patří v Událostech a Televizních novinách do dvacítky zemí, o nichţ obě relace informují 

nejčastěji. Naopak ve Zprávách TV Prima obsadila s pouhými dvěma zprávami aţ 32. místo. 

Dalším příkladem je zastoupení Íránu. I ten se do centra mediální pozornosti dostává jako 

hrozba pro bezpečnost, protoţe ho USA a další západní státy podezřívají z výroby jaderných 

zbraní. Napětí mezi Západem a Íránem navíc v roce 2010 vyostřilo i zadrţení tří amerických 

turistů, které Írán podezříval ze špionáţe. V Událostech se proto Írán s jedenácti výskyty stal 

třináctou nejčastěji zmiňovanou zemí. Televizní noviny o něm informovaly jen třikrát, coţ 

stačilo jen na 27. příčku. Vůbec nejméně se této zemi na neklidném Blízkém východě 

věnovaly Zprávy TV Prima, které o něm informovaly jen jednou, coţ stačilo jen na 40. místo. 

Zatímco tedy prvních deset nejčastěji zmiňovaných zemí se aţ na malé rozdíly 

v Událostech, Televizních novinách i Zprávách TV Prima shoduje, pro pořadí dalších zemí to 

neplatí.
220

 Diváci se s největším počtem různých zemí mohli setkat v Událostech, které v roce 

2010 informovaly o dění v celkem 92 státech světa. Televizní noviny se věnovaly událostem 

v 78 zemích a nejniţší rozmanitost analýza odhalila ve Zprávách TV Prima, v nichţ se 
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 Podrobný přehled viz. Příloha č. 10. 
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objevilo jen 63 států. Zastoupení cizích států ve zpravodajství se v různých obdobích 

v závislosti na událostech pravděpodobně proměňuje, zajímavý by proto byl pohled na 

zastoupení jednotlivých zemí v českém televizním zpravodajství v delším časovém období. 

Další výzkum by se proto mohl odvíjet od hypotézy, podle níţ by zpravodajství měly 

dominovat ty země, které v roce 2010 skončily v první desítce – a to kvůli jejich 

významnému postavení v celosvětovém společenství, které si udrţují jiţ řadu let (tedy USA, 

Rusko, Velká Británie, Čína, Německo, Francie a EU), nebo díky blízkosti k České republice 

(Polsko, Slovensko). 

Celkové pořadí zemí i pořadí zemí, o nichţ se diváci jednotlivých relací v roce 2010 

dozvídali nejčastěji, ukazuje na nerovnoměrnost komunikačních toků a pokrytí zahraničních 

událostí. I v českém mediálním prostředí tak platí závěr Changovy studie, podle níţ nemají 

všechny státy světa rovné postavení v mezinárodních tocích komunikace. Jak ukazuje 

následující graf, zprávám jednoznačně dominovaly západoevropské státy. Je to způsobeno 

nejen jejich geografickou, ekonomickou, kulturní a politickou blízkostí vůči České republice, 

ale také přítomností dvou ze tří největších zpravodajských agentur na světě (Reuters a AFP), 

dalších zpravodajských agentur významných pro evropský region (DPA, EFE aj.) a také 

skutečností, ţe české televizní stanice vyuţívají moţnosti zpravodajských výměn s dalšími 

evropskými televizemi. 

Graf č. 15: Zastoupení kontinentů v zahraničním zpravodajství českých televizních stanic 

 

Evropské země se vyskytovaly v 58 procentech všech zpráv, coţ svědčí o významu, 

který je dění v Evropě českými televizními stanicemi přisuzován. Přibliţně třetina zpráv 

patřila dohromady Asii a Severní Americe, v níţ zpravodajství dominovaly jiţ zmiňované 

USA. Z Asie poutala pozornost zejména Severní Korea kvůli obavám z jaderného zbrojení a 

konfliktům s Jiţní Koreou. V zahraničním zpravodajství se v roce 2010 z asijských států 

častěji vyskytovala také Indie, a to zejména v souvislosti s leteckým neštěstím, při němţ 
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zahynulo 159 lidí, a Thajsko v souvislosti s masovými protivládními protesty, které 

doprovázely i násilnosti. 

Velmi málo pozornosti věnovaly pořady dění v afrických zemích, tento kontinent byl 

zastoupen pouze ve 2 procentech zpráv. České televize se tak chovají stejně jako například ty 

americké, jak ve své studii zjistil Guy Golan.
221

 Pouhá dvě procenta zpráv informovala 

o Austrálii a jen o jeden procentní bod více byly zastoupeny země Jiţní Ameriky.
222

 Zde je 

ale nutné upozornit na to, ţe jejich pokrytí by zcela jistě bylo niţší, kdyby pozornost médií 

nepoutala záchrana 33 horníků, kteří v srpnu uvízli po závalu v jednom z chilských dolů na 

zlato a měď. Horníci strávili pod zemí 69 dnů, neţ se je v polovině října podařilo zachránit.
223

 

Po celou dobu věnovala nejen zahraniční, ale i česká média pozornost postupu záchranných 

prací i zdravotnímu stavu zasypaných horníků. A protoţe se jednalo o průběţnou událost 

trvající déle neţ dva měsíce, měla nepochybně vliv na větší zastoupení jihoamerických zemí 

v českém zpravodajství. 

U afrických, jihoamerických zemí, Austrálie a Nového Zélandu je zajímavý i pohled 

na to, jaké události se do zpravodajských pořadů dostaly. Z Jiţní Ameriky to bylo jiţ 

zmiňované Chile v souvislosti se záchranou zavalených horníků. Chile se do zpráv dostalo i 

kvůli únorovému zemětřesení, které bylo zajímavé zejména tím, ţe vychýlilo zemskou osu. 

Události a Televizní noviny informovaly také o květnových tropických bouřích, které si 

v Guatemale, Hondurasu a Salvadoru vyţádaly 99 lidských ţivotů. Televizní noviny a Zprávy 

TV Prima věnovaly pozornost sesuvům půdy a záplavám v Peru, při nichţ v dubnu zahynulo 

nejméně 20 lidí. Zmiňována byla například i Brazílie v souvislosti s konfliktem drogových 

gangů s bezpečnostními silami v chudinské čtvrti Rio de Janeira. V případě Austrálie 

převládaly zprávy o povodních, zvolení historicky první premiérky nebo o záchraně 

keporkaků a ptakopyska, který uvízl ve vodní nádrţi. Africké státy se do zpravodajských 

pořadů dostaly například kvůli aféře ugandského deníku, který otiskl fotografie homosexuálů 

s titulkem „Pověste je!“, nebo kvůli politické krizi v Pobřeţí slonoviny, která vypukla po 

prosincových prezidentských volbách, kdyţ se oba kandidáti prohlásili vítězi voleb. 
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Z těchto příkladů je jasné, ţe o výběru do zpravodajství rozhodovaly u těchto událostí 

spíše jejich charakteristiky jako například negativita, neočekávanost nebo aktuálnost, neţ 

politické, kulturní a jiné vazby k České republice. Tyto zprávy splňují charakteristiky „event-

oriented“ událostí a jejich naprostá převaha v informování o Africe, Jiţní Americe, Austrálii a 

Novém Zélandu ukazuje na to, ţe české televizní stanice tyto zahraniční destinace povaţují za 

periferní státy. Naproti tomu jako centrální země lze s ohledem na mnoţství a charakteristiky 

zpráv označit USA, Velkou Británii, Německo, Francii a Rusko. Ve zpravodajství z těchto 

oblastí sice nechyběly ani „event-oriented“ události (například zpráva o mladíkovi, který na 

východě Francie zajal v mateřské škole učitelku a 21 dětí a zadrţoval je jako rukojmí), ale 

převaţovaly spíše tzv. „context-oriented“ události, které k České republice váţou kontextové 

vztahy. Mezi tyto centrální země Chang řadí kromě výše uvedených také Japonsko a Kanadu, 

ty se ale ve zpravodajství českých televizních stanic vyskytovaly jen zřídka a z pohledu České 

republiky je nelze povaţovat za klíčové. Naopak oproti Changově studii v článku From the 

United States with News and More bylo mezi centrální země zařazeno Rusko, které Chang 

povaţuje za semiperiferní.
224

 

Za semiperiferní země lze stejně Chang povaţovat další evropské země jako Polsko, 

Rakousko, Bělorusko nebo Nizozemsko, asijské státy jako je Čína a Jiţní Korea, u nichţ 

o zařazení do zpravodajství nerozhodují pouze charakteristiky událostí, nýbrţ i vztahy 

k západnímu světu. 

Vyvolené země USA, Velká Británie a Rusko 

V hlavních zpravodajských pořadech českých televizních stanic se nejčastěji 

vyskytovaly zprávy, v nichţ figurují Spojené státy americké, Velká Británie a Rusko. V 52 

zkoumaných vydáních Událostí a Televizních novin bylo shodně 79 zahraničních 

zpravodajských příspěvků věnováno dění v USA, případně byly Spojené státy zmiňovány 

v souvislosti s dalšími zeměmi. To znamená, ţe v kaţdém vydání hlavního zpravodajského 

pořadu ČT1 a TV Nova byl nejméně jeden příspěvek věnován dění v USA, resp. průměrně 

1,5 zprávy. Výjimkou nebyla ani vydání, v nichţ USA figurovaly hned třikrát, v Událostech 

z 18. listopadu 2010 se objevily dokonce čtyřikrát. Ve Zprávách TV Prima neměly USA tak 

velké zastoupení jako v předchozích dvou pořadech, ve zkoumaných vydáních bylo dění ve 
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Spojených státech věnováno celkem 28 zpráv, přičemţ jedna zpráva o USA připadá průměrně 

na dvě vydání. 

Zpravodajství o USA dominovaly v roce 2010 informace o průběhu ropné havárie na 

těţební plošině Deepwater Horizon britské společnosti BP
225

 v Mexickém zálivu. Informace 

o této průběţné události, která měla nejen ekologický, ale i politický a ekonomický dopad, se 

ve zprávách objevovaly od dubna do srpna. USA byly zmiňovány také v souvislosti 

s podpisem smlouvy o jaderném odzbrojení s Ruskem, který se uskutečnil v Praze, a 

jaderným summitem ve Washingtonu. Nechyběly ani zprávy o senátních volbách nebo zprávy 

spojené s děním v Afghánistánu (např. výměna velení amerických jednotek v této 

středoasijské zemi). 

V případě Velké Británie a Ruska bylo zastoupení v televizním zpravodajství niţší. 

V Událostech a Televizních novinách se Velká Británie vyskytovala v 79, resp. 71 procentech 

vydání. Zprávy TV Prima se opět odchylovaly a Velkou Británii zmiňovaly jen v 35 

procentech vydání. Podobné rozloţení analýza ukázala i u Ruska, kterému nejvíce pozornosti 

věnovaly Události, v nichţ figurovalo v 83 procentech vydání. U Televizních novin to bylo 56 

procent vydání a u Zpráv TV Prima pouze 33 procent. Nejčastěji se tedy diváci mohli s USA, 

Velkou Británií a Ruskem setkat ve vysílání Událostí, naopak nejméně ve Zprávách TV 

Prima. 

Velká Británie ve zpravodajství figurovala zejména v souvislosti s jiţ zmíněnou 

ropnou havárií. Další zprávy se věnovaly parlamentním volbám a také dění v Afghánistánu. 

Zpravodajství o Rusku se soustředilo především na nehodu polského prezidentského speciálu 

a následné vyšetřování, smlouvu o jaderném odzbrojení podepsanou s USA a řada zpráv byla 

věnována také rozsáhlým lesním poţárům, které v létě suţovaly Moskvu a okolí. 

Elitní národy a prominence 

Ţebříček deseti nejčastěji zmiňovaných zemí v zahraničním zpravodajství potvrzuje 

teorii, podle níţ o výběru události rozhoduje postavení země v hierarchii národů.  Jak ukazuje 

následující tabulka, nejvýznamněji se z faktorů rozhodujících o prominenci státu uplatňuje 

ekonomická výkonnost států určovaná pomocí HDP. 
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Tabulka č. 4: Pearsonova korelace proměnných HDP, velikosti populace a rozlohy k počtu výskytu země 

v zahraničním zpravodajství 

  Počet výskytů 

HDP 

Pearson Correlation ,644
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 106 

Počet obyvatel 

Pearson Correlation ,228
*
 

Sig. (2-tailed) ,019 

N 105 

Rozloha 

Pearson Correlation ,503
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 106 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   

   

Korelační analýza poměřující těsnost závislosti vztahu mezi četností výskytu země ve 

zpravodajských příspěvcích a rozlohou státu, počtem jeho obyvatel a HDP
226

 odhalila 

nejvýznamnější míru korespondence v případě HDP. Pearsonův korelační koeficient tvořil 

u HDP r = 0,644, coţ značí vysokou závislost. HDP lze tedy povaţovat za faktor, který má ze 

tří zkoumaných největší vliv na to, jak často se země objevuje v zahraničním zpravodajství. 

Významnou závislost analýza potvrdila i v případě rozlohy země, kdy korelační koeficient 

činil r = 0,503, coţ opět značí význačnou těsnost vztahu. Pro velikost populace byl korelační 

koeficient pouze r = 0,228, z čehoţ vyplývá, ţe míra korespondence mezi mediálním 

pokrytím země a velikostí jeho populace je nízká, avšak prokazatelná. 

Stejná míra závislosti četnosti výskytu země ve zpravodajství a jejího HDP, rozlohy a 

počtu obyvatel platí i pro jednotlivé hlavní zpravodajské pořady. Jedinou odchylku analýza 

odhalila v případě Televizních novin a Zpráv TV Prima, u nichţ je Pearsonův korelační 

koeficient míry korespondence mezi rozlohou a četností výskytu země niţší neţ v případě 

Událostí i celkové analýzy (r = 0,472, resp. r = 0,463). Závislost je proto kvalifikována jako 

mírná, avšak opět prokazatelná.
227
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Geografická, kulturní a ekonomická blízkost 

Jedním z faktorů výběru zpráv, který se v zahraničním zpravodajství výrazně 

prosazuje, je blízkost. Téměř dvě třetiny zpráv byly věnovány dění v evropských státech, 

s nimiţ Českou republiku více či méně spojují ekonomické a kulturní vazby. Právě 

ekonomické vazby jsou při posuzování blízkosti povaţovány za jeden z významných faktorů, 

jak prokázal Denis Wu
228

, a platí to i v případě českých televizních stanic. 

Tabulka č. 5: Pearsonova korelace proměnných obrat zahraničního obchodu a vzdálenost od České 

republiky k počtu výskytu země v zahraničním zpravodajství 

  Počet výskytů 

Obchod 

Pearson Correlation ,430
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 105 

Vzdálenost od ČR 

Pearson Correlation -,128 

Sig. (2-tailed) ,192 

N 106 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

  

Míra korespondence mezi zastoupením cizího státu ve zpravodajství a velikostí obratu 

obchodu mezi danou zemí a Českou republikou je podle výsledků korelační analýzy mírná, 

Pearsonův korelační koeficient dosáhl hodnoty r = 0,430. Největšího obratu zahraničního 

obchodu dosáhla Česká republika v roce 2009 se státy Evropské unie jako celku.
229

 

Vyjmeme-li z analýzy EU, pak nejvíce Česká republika obchodovala s Německem. To 

obsadilo v pořadí četnosti zemí celkové čtvrté místo a za ním se seřadily i další sousední státy 

– Slovensko a Polsko, kterým v pořadí velikosti obratu zahraničního obchodu s Českou 

republikou patří druhá a třetí příčka. 

Dění v sousedních státech věnují česká média tradičně velkou pozornost nejen kvůli 

ekonomickým vazbám, důvodem je také historická minulost a kulturní blízkost. V případě 

Slovenska je to i srozumitelnost jazyka, čehoţ televizní stanice vyuţívají. Česká televize má 

na Slovensku dva stálé zpravodaje, kteří na rozdíl od zpravodajů v jiných zemích nemluví ve 

zpravodajských příspěvcích česky, ale úředním jazykem této země, tzn. slovensky. Televize 

Nova ani Prima sice na Slovensku své zpravodaje nemají, ale díky vlastnickým vazbám 
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s televizními stanicemi Markíza a Joj mohou vyuţívat zpravodajství svých slovenských 

kolegů. 

Z vysoké četnosti výskytu sousedních států ve zpravodajství by se dalo usuzovat, ţe na 

výběr zahraničních událostí má významný vliv geografická vzdálenost státu. Korelační 

analýza ale odhalila, ţe tomu tak není. Pearsonův korelační koeficient se v případě závislosti 

četnosti výskytu země a její vzdálenosti pohyboval v záporných hodnotách, coţ značí, ţe 

mezi těmito proměnnými neexistuje ţádná závislost. Výsledek korelační analýzy je tak 

v rozporu s teorií Westerstahla a Johanssona, podle nichţ je blízkost jedním z pěti faktorů 

ovlivňujících zahraniční zpravodajství. Aby bylo moţné jednoznačně vyvrátit význam 

blízkosti pro vstup zemí do zpravodajství, bylo by nutné provést další analýzy, zejména 

rozšířit zkoumané období. 

Ačkoli v případě celkového výskytu zemí ve všech zpravodajských pořadech korelační 

analýza ukázala, ţe existuje mírná závislost mezi četností výskytu země a obratem 

zahraničního obchodu s Českou republikou, analýza provedená pro jednotlivé relace tuto 

závislost nepotvrdila. U Událostí a Televizních novin byla hodnota korelačního koeficientu 

záporná, kladných hodnot dosáhly jen Zprávy TV Prima a i u nich byla závislost 

kvalifikována jako nízká. Z toho vyplývá, ţe celkové pořadí zemí vyhovuje hypotéze 

o závislosti obchodu a četnosti výskytu země, avšak pořadí zemí podle výskytu v jednotlivých 

pořadech uţ očekávání nesplňují. V případě korelace četnosti výskytu a vzdálenosti analýza 

takový rozpor neodhalila, výsledky analýz u jednotlivých pořadů byly v souladu s celkovým 

výsledkem.
230

 

3.2.2 Zahraniční státy a témata zpravodajských příspěvků 

Z analýzy tematické struktury zahraničního zpravodajství vyplývá, ţe v Událostech, 

Televizních novinách i Zprávách TV Prima převaţovaly informace o násilnostech, neštěstích, 

kriminalitě, přírodních a průmyslových katastrofách, terorismu a ozbrojených konfliktech 

následovaných zprávami o politickém dění. Následující mapa ukazuje, s jakými tématy byly 

v roce 2010 nejčastěji spojovány jednotlivé státy, které se ve zpravodajství českých 

televizních stanic objevily. 
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Obrázek č. 1: Mapa rozdělení států podle nejčastěji zmiňovaných témat 
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Legenda: 

 

Zprávy o násilnostech, neštěstích a kriminalitě byly ve zpravodajských pořadech 

nejčastěji spojovány s 25 státy světa. A to nejen s africkými a jihoamerickými zeměmi, které 

lze povaţovat za periferní zónu světa, ale i s velkou částí evropských států, které jsou 

z pohledu komunikačních toků pro Českou republiku zeměmi centrálními nebo 

semiperiferními. Přírodní a průmyslové katastrofy, které v Událostech, Televizních novinách 

a Zprávách TV Prima patří společně s předchozí skupinou témat k těm nejčastějším, 

převládají ve zpravodajství o 13 zemích, zejména asijských a jihoamerických. Z evropských 

států v této kategorii figurovalo pouze Portugalsko, jehoţ ostrov Madeira zasáhly v únoru 

rozsáhlé povodně a sesuvy půdy, při nichţ přišlo o ţivot přes 40 lidí, a také Island 

v souvislosti s erupcemi sopky pod ledovcem Eyjafjallajökull. 

Do skupiny negativních zpráv, které v českém televizním zpravodajství převládají, se 

řadí ještě téma terorismu a válek, s nimiţ bylo v roce 2010 spojováno 12 států. V Evropě to 

bylo Švédsko, u něhoţ toto zařazení způsobil teroristický útok v centru Stockholmu, který 

v polovině prosince spáchali atentátníci napojení na islamistické radikály. Výbuch bomby 

zabil jednoho z atentátníků a zraněni byli jen dva civilisté, i přesto této události věnovala 

česká média velkou pozornost, zejména kvůli blízkosti Švédska. V souvislosti s terorismem 

byly v roce 2010 nejčastěji spojovány státy Izrael a Palestina kvůli vzájemnému 

přetrvávajícímu konfliktu a také Jiţní Korea, která se dvakrát stala cílem útoků ze strany 

Severní Koreje. V březnu to bylo potopení jihokorejské korvety severokorejským torpédem 

ve Ţlutém moři, v listopadu pak dělostřelecký útok na jihokorejský ostrov Jonpchjong. Při 

prvním incidentu zemřelo 46 Jihokorejců, při druhém čtyři a dalších dvacet bylo zraněno. 

Dalším nejčastěji zmiňovaným tématem je po předchozí skupině témat politika, která 

ve zpravodajství Událostí, Televizních novin a Zpráv TV Prima převaţovala v příspěvcích 
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o 15 státech světa. S ohledem na to, ţe USA se řadí mezi centrální státy zdrojů 

komunikačních toků, není překvapující, ţe ve zprávách o USA převládají informace z oblasti 

politiky. Zajímavé však je, ţe kromě USA a evropských zemí jako například Slovenska nebo 

Velké Británie, se téma politiky často objevovalo ve zprávách o afrických i asijských zemích 

(například jiţ zmiňovaná politická krize na Pobřeţí slonoviny po prezidentských volbách). 

Významně se prosadila také ekonomika, která se stala převládajícím tématem u šesti 

evropských zemí (včetně Řecka, Irska a Španělska), ale i dvou mimoevropských států. 

Mezi jednotlivými pořady existovaly samozřejmě odchylky od tohoto celkového 

pohledu. Například o Velké Británii Události a Zprávy TV Prima nejčastěji informovaly 

v souvislosti s politikou, naopak v Televizních novinách to byly násilnosti, neštěstí a 

kriminalita. V případě Číny převládaly v Událostech příspěvky ekonomického charakteru, 

Televizní noviny a Zprávy TV Prima se zase nejvíce věnovaly přírodním a průmyslovým 

katastrofám, kvůli čemuţ bylo toto téma Číně přisouzeno v celkovém hodnocení. Podobné 

rozdíly analýza odhalila i ve zprávách o Slovensku, Německu, Francii, Rusku nebo 

Bělorusku. Naopak naprostá shoda panovala ve zprávách o USA, Maďarsku a Afghánistánu, 

které se nejvíce zabývaly politikou, příspěvky o EU a Řecku patřily ekonomice. Brazílie, 

Nizozemsko, Mexiko, Indie, Polsko a Švýcarsko bylo ve všech relacích nejčastěji uváděno 

v souvislosti s násilnostmi, neštěstími a kriminalitou, zprávy o přírodních a průmyslových 

katastrofách převládaly u Haiti, Islandu a Chile. Poslední významnou shodu analýza ukázala 

ve zpravodajských příspěvcích o Palestině, Izraeli a Švédsku, kterým Události, Televizní 

noviny i Zprávy TV Prima nejčastěji přisuzovaly téma terorismu.
231

 

Při pohledu na výše uvedenou mapu lze říci, ţe ţádné z témat není ve větší míře 

spojováno s určitým kontinentem či skupinou zemí. Překvapením je, ţe to nelze vysledovat 

ani u zpráv týkajících se terorismu, které by se s ohledem na současné světové dění mohly 

soustředit do zemí jako Afghánistán, Irák, Pákistán, Jemen a severoafrických států, kde 

operují ozbrojenci odnoţe mezinárodní teroristické sítě Al-Káida. V geografickém rozloţení 

témat ale nepanují ţádné pravidelnosti, například omezení určitých témat na jeden region 

apod. 

Potvrzuje to i následující graf znázorňující rozloţení pozitivně, neutrálně a negativně 

laděných zpráv mezi kontinenty, coţ se zastoupenými tématy úzce souvisí. Z pohledu na 

orientaci zpravodajských příspěvků v Událostech, Televizních novinách a Zprávách TV 

Prima vyplývá, ţe pozitivní, neutrální a negativní zprávy byly mezi jednotlivými kontinenty 

                                                 
231

 Více viz. Příloha č. 18. 
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rozloţeny poměrně vyrovnaně. Nejvíce vybočuje Asie, o níţ bylo v roce 2010 odvysíláno 

nejméně pozitivních zpráv. 

Graf č. 16: Valence zpravodajských příspěvků v Událostech, Televizních novinách a Zprávách TV Prima 

vztaţených k zemím původu zpráv 

 

Další odchylky lze nalézt ještě u Jiţní Ameriky, která má podobně jako Asie vysoké 

procento negativních zpráv, a Severní Ameriky. Ve zprávách o severoamerických zemích lze 

nalézt největší zastoupení neutrálně laděných zpráv.  

Zatímco při analýze valence všech zpravodajských příspěvků je zastoupení 

pozitivních, neutrálních a negativních zpráv poměrně vyrovnané, v případě jednotlivých 

pořadů to jiţ neplatí. V Událostech převládají negativní zprávy, které mají s výjimkou Evropy 

a Severní Ameriky nadpoloviční, v případě Afriky dokonce dvoutřetinové zastoupení. 

V porovnání s celkovým pohledem Události uváděly méně i neutrálních zpráv. 
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Graf č. 17: Valence zpravodajských příspěvků v Událostech vztaţených k zemím původu zpráv 

 

Neutrální zprávy se naopak nejvíce objevovaly v Televizních novinách, přičemţ 

největší podíl těchto příspěvků analýza odhalila u informování o Severní Americe, coţ se 

shoduje i s celkovým poměrem. V porovnání s Událostmi obsahovaly Televizní noviny 

procentuálně větší mnoţství pozitivních zpráv, v případě Jiţní Ameriky to bylo dokonce 48 

procent. Způsobila to skutečnost, ţe televize Nova věnovala více pozornosti postupu 

záchranných prací v Chile při vysvobozování zavalených horníků. Televizní noviny a 

Události se sice navzájem odlišují, avšak v porovnání se Zprávami TV Prima se nejvíce blíţí 

celkovému pohledu na podíl pozitivních a negativních zpráv o kontinentech.  

Graf č. 18: Valence zpravodajských příspěvků v Televizních novinách vztaţených k zemím původu zpráv 

 

Ve Zprávách TV Prima se od rozloţení valence zpravodajských příspěvků 

u jednotlivých kontinentů nejvíce odlišuje Asie, kde sice stejně jako v případě Událostí a 

Televizních novin převaţují negativní zprávy, jejich poměrné zastoupení je ale vyšší. Větší 
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procento negativních zpráv je ve Zprávách TV Prima spojováno také s evropskými zeměmi, 

kde jejich podíl činí 55 procent. 

Graf č. 19: Valence zpravodajských příspěvků ve Zprávách TV Prima vztaţených k zemím původu zpráv 

 

Celkově jsou příspěvky ve Zprávách TV Prima o jednotlivých kontinentech valenčně 

nejvíce rozkolísané. 

Při pohledu na převládající témata u jednotlivých zemí i valenci zpravodajských 

příspěvků je zřejmé, ţe negativita je při výběru zpráv jednou z nejčastěji uplatňovaných 

zpravodajských hodnot. Zprávy o násilnostech, neštěstích, kriminalitě, přírodních a 

průmyslových katastrofách a dalších negativních tématech nevyhnutelně obsahují informace 

o počtu zraněných a mrtvých, případně evakuovaných, coţ je v praxi jedno z hledisek, které 

se při rozhodování o zařazení události do zpravodajství uplatňuje. Následující tabulka ukazuje 

nejniţší počet mrtvých, který se objevil ve zprávách všech tří televizních stanic v průběhu 

roku 2010 u jednotlivých zemí. 

Tabulka č. 6: Nejniţší počet mrtvých ve zpravodajských příspěvcích v Událostech, Televizních novinách a 

Zprávách TV Prima 

Země Počet 

mrtvých 

Bosna a Hercegovina, Egypt, Francie, Indie, Indonésie, Írán, Itálie, Litva, Nepál, 

Německo, Nigérie, Pákistán, Palestina, Rusko, Severní Korea, Slovensko, Švédsko, USA 
1 

Kyrgyzstán, Velká Británie 2 

Brazílie 3 

Rumunsko, Řecko 4 

Maďarsko 5 

Afghánistán 6 

Keňa, Thajsko, Turecko 7 

Belgie, Čína, Izrael 9 

Polsko, Španělsko 12 

Guatemala 15 
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Ukrajina 16 

Mexiko 17 

Peru 20 

Dominikánská republika 30 

Irák, Portugalsko 40 

Jiţní Korea 46 

Honduras, Salvador 99 

Libye 103 

Haiti 200 

Je zřejmé, ţe počet mrtvých dostačující na to, aby byla událost zpracována do 

zpravodajství, není v případě všech zemí stejný. Ačkoli jsou údaje v této tabulce pochopitelně 

poznamenány událostmi, které byly zařazeny ve zkoumaných pořadech, lze vysledovat 

tendenci informovat o menším počtu obětí se zkracující se vzdáleností. Potvrzuje to i analýza 

závislosti počtu mrtvých a vzdálenosti státu od České republiky. 

Tabulka č. 7: Korelační analýza vztahu počtu mrtvých a vzdálenosti státu od České republiky 

  Počet mrtvých 

Vzdálenost od ČR 

Pearson Correlation ,311
*
 

Sig. (2-tailed) ,037 

N 45 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Pearsonův korelační koeficient dosáhl hodnoty r = 0,311, coţ značí mírnou míru 

závislosti proměnných počet mrtvých a vzdálenost. Výsledek korelační analýzy tak ukazuje, 

ţe vzdálenost hraje roli při rozhodování o zařazení zprávy o určitém počtu obětí. Není proto 

překvapující, ţe české televizní stanice informovaly o jednom úmrtí na Slovensku, ve Francii 

nebo v Německu. 

Diváci se ale ve zprávách v roce 2010 mohli setkat i s informací o jednom mrtvém při 

střetu mezi Izraelem a Palestinou. To lze vysvětlit významem, který je tomuto konfliktu 

přisuzován. Další zprávy informující o jedné oběti nějaké tragické události lze opět vysvětlit 

významem těchto osob nebo událostí. Například v případě Íránu informovaly Události 

o jednom mrtvém v souvislosti s bombovým útokem v Teheránu – obětí byl významný 

íránský jaderný vědec. Podobně tomu bylo i v Nepálu, kdy jednou obětí, o níţ informovaly 

Televizní noviny i Zprávy TV Prima, byl slavný šerpa, který devatenáctkrát zdolal Mount 

Everest. V říjnu ho smetla lavina. 

U některých událostí však nerozhoduje jen počet obětí, případně význam osoby, která 

zemřela, ale také okolnosti události. Tak tomu bylo u Brazílie, kdy o zařazení zprávy o třech 
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mrtvých do prosincového vysílání Zpráv TV Prima rozhodl šokující charakter události. 

Jednalo se o tragédii na svatbě, kdy ţenich zavraţdil nevěstu, jejího svědka a pak spáchal 

sebevraţdu. 

U přírodních a průmyslových katastrof většinou rozhoduje nejvíce blízkost státu. 

Například Maďarsko se do zpráv dostalo s pěti mrtvými po úniku jedovatého kalu 

z hliníkárny u města Ajka. O tropické bouři ve středoamerické Guatemale české televizní 

stanice informovaly, aţ kdyţ si vyţádala 15 lidských ţivotů. Podobně tomu bylo i při 

záplavách a sesuvech půdy v jihoamerickém Peru, kdy Televizní noviny a Zprávy TV Prima 

přinesly zprávu ve chvíli, kdy bylo potvrzeno 20 obětí. Podobně vzdálené státy Honduras a 

Salvador, které jsou ale rozlohou menší, potřebovaly dokonce 99 mrtvých, aby se dostaly do 

českého televizního zpravodajství. 

Výběrem zpráv s určitým počtem obětí, zraněných nebo i evakuovaných dávají 

televizní stanice divákům najevo, jaká důleţitost je těmto událostem přisuzována a jak 

významná je země ve vztahu k České republice. Televizní zpravodajství se tím podílí i na 

utváření mínění a povědomí o zahraničních zemích v očích české veřejnosti. 

3.2.3 Shrnutí zastoupení zahraničních zemí v českém televizním 

zpravodajství 

Hlavní zpravodajské pořady českých televizních stanic v roce 2010 nejčastěji 

informovaly o dění ve Spojených státech amerických, Velké Británii a Rusku. Mezi deseti 

nejfrekventovanějšími státy bylo sedm evropských zemí, kromě jiţ uvedených také Německo, 

Slovensko, Polsko, Francie a Evropská unie jako celek. Zbylé dva státy byly asijské, jedním 

byl Afghánistán a druhým Čína. Sedm z těchto států lze povaţovat za země ekonomicky i 

politicky silné s globálním vlivem. Je tak moţné přijmout hypotézu H8. 

Zastoupení států v zahraničním zpravodajství je značně nevyváţené. V 58 procentech 

informovaly zprávy o dění v evropských zemích, v 17 procentech zpráv byly zastoupeny 

asijské země a v dalších 15 procentech severoamerické USA, Kanada a Mexiko. Na 

informace o dění v Africe, Jiţní Americe, Austrálii a Oceánii připadalo jen deset procent 

zpráv. 

Z charakteristik států ovlivňujících jejich přístup do zahraničního zpravodajství se 

nejvíce projevuje výše HDP. Korelační analýza odhalila význačnou míru korespondence mezi 

četností výskytu a HDP i rozlohy státu. V případě velikosti populace je míra závislosti mezi 

tímto faktorem a četností výskytu země ve zpravodajství sice jen nízká, avšak je prokazatelná. 

Hypotézy H9 o rozloze státu, H10 o populaci a H11 o vlivu výše HDP jsou proto přijaty. 
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Mezi jednotlivými pořady existují menší odchylky ve významu jednotlivých proměnných, 

které nejsou výrazné a jsou v souladu s rozhodnutím o hypotézách H9, H10 a H11. To 

znamená, ţe tyto hypotézy platí i pro samostatné pořady. 

Naopak v případě geografické vzdálenosti země se korelační koeficient pohybuje 

v záporných hodnotách, coţ značí, ţe mezi četností výskytu země a její vzdáleností od České 

republiky není vztah závislosti. Hypotéza H12 o vzdálenosti země je tedy zamítnuta. 

Záporných hodnot dosáhl korelační koeficient také v případě Televizních novin a Zpráv TV 

Prima, u Událostí byla závislost vypočtena jako nízká a hypotézu H12 lze zamítnout i pro 

jednotlivé pořady. 

Jako významný faktor působí výše obratu zahraničního obchodu České republiky 

s danou zemí. Míra korespondence obratu a četnosti výskytu se blíţila význačnosti a hypotéza 

H13 je proto přijata. Pro jednotlivé relace se její platnost prokázat nepodařilo. V případě 

Událostí a Televizních novin je korelační koeficient závislosti obchodu a četnosti výskytu 

země záporný a pro tyto pořady je tedy hypotéza H13 zamítnuta. V kladných hodnotách se 

pohybuje pouze u Zpráv TV Prima, avšak i zde je těsnost nízká a hypotézu H13 je nutné pro 

samostatný pořad zamítnout. 

Státy byly dále zkoumány z pohledu témat, s nimiţ byly nejčastěji spojovány. Jak 

vyplynulo z analýzy tematické struktury zpravodajství, nejfrekventovanějším tématem bylo 

násilí, neštěstí a kriminalita. Toto téma převládalo ve zprávách o 25 zemích, které nejsou 

teritoriálně koncentrovány, ale spíše rovnoměrně rozloţeny po celém světě. 15 států české 

televizní stanice nejvíce spojovaly s politickým děním, nejčastěji to byly evropské a 

severoamerické země, ale také africké státy, coţ bylo překvapivé. 13 států světa, zejména 

jihoamerických a asijských, se ve zprávách nejčastěji vyskytovalo ve spojení s přírodními a 

průmyslovými katastrofami. O 12 státech české televizní stanice informovaly nejčastěji ve 

spojení s terorismem a válkami. Další témata uţ měla niţší zastoupení. Ţádné z témat 

nedominovalo jednomu kontinentu a nelze tedy říci, ţe by se zpravodajství zaměřovalo jen na 

události určitého typu podle toho, kde se stát nachází. 

Podobně vyrovnané rozloţení panuje i v pohledu na valenci zpráv spojovaných 

s jednotlivými státy, resp. kontinenty. Analýza příspěvků všech tří pořadů ukázala, ţe méně 

vyrovnaný poměr pozitivních, neutrálních a negativních zpráv lze nalézt jen u Asie, kde z 58 

procent převládaly negativní zprávy, a Jiţní Ameriky, o níţ bylo negativních 54 procent 

zpráv. Při analýze jednotlivých pořadů valence zpráv spojovaných s kontinenty uţ vyrovnaná 

není. V Událostech převládaly negativní zprávy, jejichţ podíl se v příspěvcích o afrických, 

jihoamerických zemích a Austrálii pohyboval kolem 60 procent. V důsledku 
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dominance negativních zpráv bylo pak v Událostech v porovnání s Televizními novinami a 

Zprávami TV Prima méně pozitivních zpráv. V Televizních novinách sice také převaţovaly 

negativní zprávy, avšak v porovnání s ostatními pořady v nich byly nejvíce zastoupeny 

neutrální zprávy. Zprávy TV Prima se v otázce valence zpráv z jednotlivých kontinentů 

vyznačují značnou nerovnoměrností a nejvíce se tak odlišují nejen od celkového pohledu, ale 

i od dalších dvou zkoumaných pořadů. 

Poslední hypotézou, kterou analýza testovala, byla závislost vzdálenosti země a počtu 

obětí, o nichţ české televizní stanice informovaly. Korelační analýza těsnost tohoto vztahu 

označila za mírnou a hypotéza H14 je přijata. Kromě vzdálenosti země, kde k tragické 

události došlo, je zařazení zprávy s určitým počtem obětí a zraněných závislé také na 

významu konfliktu a osoby, který jim televizní stanice přisuzují. 
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Závěr 

Zahraniční zpravodajství je nedílnou součástí hlavních zpravodajských relací 

televizních stanic ČT1, TV Nova i Prima TV. Početně je zpravodajským příspěvkům 

informujícím o dění v zahraničí vyhrazena přibliţně jedna třetina zpráv, které ale svou délkou 

zabírají jen jednu čtvrtinu celkové stopáţe pořadů. Jiţ pohled na mnoţství zpráv a jejich 

časovou dotaci ukazuje, ţe zahraniční zpravodajství je povaţováno za nezbytnou součást 

hlavních zpravodajských pořadů, která přispívá k dosaţení informační komplexnosti. Zároveň 

to dokazuje, ţe tento typ zpráv je povaţován za méně významný neţ informace o domácím 

dění. Svědčí o tom počet zpráv, jejich stopáţ a zařazení v relacích. 

Diváci Událostí, Televizních novin i Zpráv TV Prima se s většinou zahraničních 

zpravodajských příspěvků setkají aţ v druhé polovině pořadu. Do první poloviny televizní 

stanice zařazují jen jednu čtvrtinu zahraničních zpráv. Pokud je však zahraniční událost 

mimořádně významná, v roce 2010 to byla například nehoda polského letadla s prezidentem 

Lechem Kaczyńským a desítkami dalších představitelů polského státu na palubě, dostane 

prostor i jako první v relaci – tedy na pozici, kam editoři zpravodajských pořadů zpravidla 

zařazují tu nejdůleţitější událost uplynulého dne. Ve zkoumaných vydáních vysílaných v roce 

2010 se na první místo dostalo celkem 23 zpráv, nejvíce – deset z nich – odvysílaly Události. 

Televizní noviny zahraniční dění umístily na první pozici v relaci desetkrát a Zprávy TV 

Prima sedmkrát. 

Větší pozornost není zahraničnímu dění českými televizními stanicemi věnována ani 

o víkendu, kdy zpravidla ubývá zpráv z domácí politické scény. Přesto ani jeden z hlavních 

zpravodajských pořadů o víkendu počet zahraničních zpráv nenavyšuje, v Událostech a 

Televizních novinách jejich průměrný počet dokonce klesá. 

Diváci, kteří chtějí o zahraničním dění získat nejvíce informací, by měli sledovat spíše 

Události České televize. Ty ve zkoumaných vydáních z roku 2010 nabízely početně i časovou 

dotací nejvíce zpráv. V 52 relacích zabíraly informace o dění mimo hranice České republiky 

8 hodin a 7 minut. Průměrně Události v jednom vydání odvysílaly 19 zpráv, z toho sedm 

zahraničních příspěvků. Ty byly v 62 procentech zpracovány formou kombinované zprávy, 

která umoţňuje nabídnout ucelený pohled na událost díky delší stopáţi, která v Událostech 

průměrně činila 1 minutu a 58 sekund, a také díky moţnosti začlenit do příspěvku výpovědi 

kompetentních osob. 

Kvantitativní analýza ukázala, ţe Televizní noviny tvoří v oblasti produkce 

zahraničního zpravodajství přechod mezi Událostmi a Zprávami TV Prima. Oproti Událostem 
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nabízejí méně zahraničních zpráv, ve zkoumaných vydáních jim bylo vyhrazeno o polovinu 

méně času – 4 hodiny a 33 minut. To je však o hodinu více neţ ve Zprávách TV Prima. 

V jednom vydání Televizních novin divák průměrně sledoval 16 příspěvků, z toho šest 

zahraničních. V oblasti způsobu zpracování zahraničních zpráv se Televizní noviny od obou 

zpravodajských relací výrazně odlišují. Jako jediné totiţ naplnily hypotézu H4 

předpokládající, ţe nadpoloviční většina zpráv bude zpracována formou obrazové zprávy. 

Televizní noviny také jako jediné ani v jednom ze zkoumaných vydání nevyuţily 

formu čtené zprávy. Naopak Události odvysílaly dvě čtené zprávy a Zprávy TV Prima jednu. 

Jejich podíl na celkovém počtu byl sice zanedbatelný, přesto svědčí o tom, ţe televize 

v některých případech upouští od upřednostňování zpráv, k nimţ mají k dispozici obrazový 

materiál. Televizní stanice mohou čtené zprávy vyuţít k oţivení relace a vyvolat u diváků 

pocit naléhavosti a mimořádné důleţitosti oznamované informace. 

U Zpráv TV Prima lze říci, ţe se zahraničním zpravodajstvím zabývají spíše jen 

okrajově. V 52 vydáních jim byly vyčleněny jen 3 hodiny a 26 minut. Jedna relace průměrně 

obsahovala 13 zpráv a jen tři z nich se věnovaly dění v zahraničí. V jednom vydání zahraniční 

zpravodajství dokonce chybělo úplně. Ve Zprávách TV Prima bylo 69 procent zahraničních 

příspěvků zpracováno formou kombinované zprávy, coţ byl vůbec největší podíl těchto zpráv 

ve vysílání českých televizních stanic. V porovnání s Událostmi byly kombinované zprávy na 

Prima TV kratší. 

Kvantitativní analýza tedy odhalila, ţe se způsob zpracování zahraničních 

zpravodajských příspěvků v jednotlivých pořadech v oblasti ţánrové struktury či časové 

dotace liší. Shoda naopak panuje v oblasti způsobu získávání obrazových materiálů. Všechny 

televizní stanice jsou při zpracování zahraničního zpravodajství výrazně závislé na převzatých 

záběrech, ať jiţ z agenturních servisů, televizních výměn nebo internetu. Nejméně jsou na 

cizích zdrojích závislé Události, v nichţ se převzaté záběry objevily v 64 procentech 

příspěvků, coţ je o 20 procent méně neţ v Televizních novinách. Události mohou totiţ jako 

jediné vyuţívat stálé zahraniční zpravodaje České televize. TV Nova a Prima TV institut 

stálého zahraničního zpravodaje kvůli finanční náročnosti nevyuţívají a jen výjimečně 

vysílají do zahraničí ad hoc zpravodaje. 

S tím souvisí i moţnost zařazovat do vysílání hlavních zpravodajských pořadů ţivé 

vstupy reportérů. V Událostech bylo v roce 2010 odvysíláno celkem 24 ţivých vstupů 

zahraničních zpravodajů z území mimo Českou republiku. Komerční televize za 

veřejnoprávním protějškem v tomto ohledu výrazně zaostávají. Ve zkoumaných vydáních 
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Televizních novin a Zpráv TV Prima mohli diváci sledovat pouze jeden ţivý vstup ze 

zahraničí. 

V zahraničním zpravodajství všech tří pořadů převládaly v roce 2010 zprávy 

informující o násilí, neštěstí, kriminalitě, přírodních a průmyslových katastrofách, terorismu a 

válkách. V Událostech tvořily tyto zprávy 42 procent všech příspěvků, v Televizních 

novinách jejich podíl stoupl na 48 procent a ve Zprávách TV Prima dokonce na 49 procent. 

Dalším nejčastějším tématem byla politika, která byla nejvíce zastoupena v Událostech. 

V zastoupení dalších témat se jiţ výrazněji projevil způsob organizace média. Zatímco 

ve veřejnoprávních Událostech byla třetím nejčastějším tématem ekonomika, v Televizních 

novinách a Zprávách TV Prima to byly zajímavosti. Události se také více věnovaly kultuře, 

Televizní noviny naopak informacím o soukromém ţivotě známých osobností. Nadpoloviční 

podíl zpráv v pořadech veřejnoprávní televize i jejích komerčních konkurentů se ale 

v tématech shoduje a ekonomické a vlastnické vlivy se v této oblasti projevují v menší míře, 

neţ jsem očekávala. 

Právě výsledek tematické struktury zahraničních zpráv byl asi největším překvapením 

této části analýzy. Dosavadní sledování hlavních zpravodajských pořadů komerčních televizí 

ve mne vyvolávalo dojem, ţe se tyto televize vyhýbají nejen ekonomickému, ale i 

politickému dění a do vysílání naopak zařazují mnohem více zpráv o násilnostech, 

katastrofách a neštěstích. Zastoupení tohoto tématu bylo sice v Televizních novinách a 

Zprávách TV Prima oproti Událostem o několik procentních bodů vyšší, avšak nijak výrazně. 

Tematické struktury hlavních zpravodajských pořadů jsou si tedy podobné a odlišnosti 

spočívají spíše ve způsobu zpracování konkrétních témat (např. podkreslení zprávy 

dramatickou hudbou, kladení otázek, uţití grafiky). 

S ohledem na to, ţe téměř polovina zpráv ve všech zkoumaných pořadech byla 

věnována tématu násilí, neštěstí, kriminality, katastrof a ozbrojených konfliktů, není 

překvapující, ţe převaţující hodnotové zabarvení zpráv bylo negativní. Tyto zprávy byly 

nejvíce zastoupeny ve Zprávách TV Prima, nejméně pak v Televizních novinách, kde tvořily 

42 procent zahraničních příspěvků. Nejméně negativních zpráv jsem přitom z předchozího 

sledování zahraničního zpravodajství očekávala v Událostech. Televizní noviny 

veřejnoprávního konkurenta překonaly i díky tzv. tečkám na konci pořadu, které byly často ze 

zahraničí. I přes zmíněné odlišnosti odhalila analýza mezi zkoumanými pořady jen drobné 

rozdíly a lze říci, ţe se veřejnoprávní zahraniční zpravodajství od toho komerčního z hlediska 

valence neliší. 
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Závěr první části analýzy zahraničního zpravodajství patřil pohledu na míru 

homogenity příspěvků mezi pořady. Analýza intermediální agendy ukázala, ţe nejvíce 

příspěvků, které se shodují s těmi v dalších hlavních zpravodajských pořadech, obsahovaly 

Zprávy TV Prima. Domnívám se, ţe je to způsobeno zejména celkově menším zastoupením 

zahraničních zpráv a zároveň snahou nevynechat nejdůleţitější události. Tuto domněnku 

potvrzují i další výsledky analýzy, kdy s rostoucí stopáţí pořadu klesá počet shodných zpráv. 

Druhá část analýzy zahraničního zpravodajství byla věnována pohledu na to, o jakých 

státech české televizní stanice nejčastěji informovaly a v jakých souvislostech. 

Nejrozmanitější pohled nabídly Události, které se věnovaly dění v 92 státech, naopak nejméně 

Zprávy TV Prima, v nichţ se diváci dozvěděli o událostech v 63 zemích. Diváci všech tří 

relací se v roce 2010 ve zprávách nejčastěji setkávali s USA, Velkou Británií a Ruskem. Mezi 

prvními deseti nejčastěji zmiňovanými zeměmi figurovalo celkem sedm evropských států. 

Zbylé dva státy zastupovaly v českém zpravodajství Asii, jedním byla Čína a druhým 

Afghánistán. Právě umístění Afghánistánu bylo překvapující. Nesplňuje totiţ kritéria 

ekonomického a politického vlivu ani blízkosti. České televizní stanice mu věnovaly 

pozornost zejména v souvislosti s aktivitami české armády v této středoasijské zemi a také 

v souvislosti se zprávami o USA. 

Z celkového pohledu na četnost výskytu cizích zemí i komparace mezi relacemi 

vyplývá, ţe zastoupení kontinentů je v českém zahraničním zpravodajství velmi nevyváţené. 

Nadpoloviční většina zpráv se ve zkoumaných vydáních věnovala Evropě, třetina Asii a 

Severní Americe. Zbylých deset procent zpráv bylo vyčleněno zbytku světa, tedy Africe, 

Austrálii, Oceánii a Jiţní Americe. Tuto poslední skupinu lze společně s asijskými státy 

označit za periferní oblasti, o nichţ české televizní stanice přinášely „event-oriented“ zprávy. 

Výjimkou je Čína a Jiţní Korea, které s ohledem na charakter událostí povaţuji za 

semiperiferní státy. Do této kategorie spadají i evropské země jako například Polsko nebo 

Slovensko. Centrálními zeměmi jsou ve zpravodajství Událostí, Televizních novin a Zpráv 

TV Prima USA, Velká Británie, Německo, Francie, Rusko a také Evropská unie. 

Při analýze zastoupení cizích států ve zpravodajství Událostí, Televizních novin a 

Zpráv TV Prima bylo testováno několik faktorů, které mohou mít podle dřívějších studií vliv 

na četnost výskytu zemí. Největší míru korespondence mezi výskytem země a jednou ze 

zkoumaných charakteristik odhalila korelační analýza v případě HDP. Pro zahraniční 

zpravodajství českých televizních stanic tedy platí, ţe čím většího HDP země dosahuje, tím 

častěji se s ní divák hlavního zpravodajského pořadu setká. Stejná závislost platí i pro rozlohu 

státu, která je podle výsledků korelační analýzy druhá nejvyšší. Nízkou, avšak ještě 
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prokazatelnou závislost analýza potvrdila i u velikosti populace daného státu a jeho 

zastoupení v hlavních zpravodajských pořadech. 

Po této skupině faktorů popisujících elitní postavení státu ve světové hierarchii se 

korelační analýza zaměřila na charakteristiky geografické a ekonomické blízkosti. 

Geografická blízkost nemá podle výsledků analýzy vliv na to, zda se země objeví ve 

zpravodajství. Naopak ekonomická blízkost státu zkoumaná prostřednictvím výše obratu 

zahraničního obchodu s Českou republikou se projevila jako významný faktor. Zajímavé je, 

ţe při analýze míry korespondence tohoto faktoru a četnosti výskytu země nebyla závislost 

potvrzena pro jednotlivé pořady. Obrat zahraničního obchodu byl jedinou charakteristikou, 

kde se výsledky samostatné korelační analýzy pro Události, Televizní noviny a Zprávy TV 

Prima výrazně odchylovaly od celkové analýzy. 

Analýza zahraničního zpravodajství dále nabídla pohled na témata, s nimiţ jsou cizí 

státy ve zpravodajství nejvíce spojovány. Nejčastějším tématem bylo násilí, neštěstí a 

kriminalita, které převládalo ve zprávách o 25 státech světa. Dalších 15 zemí bylo nejvíce 

spojováno s politickým děním. Třetím nejfrekventovanějším tématem byly přírodní a 

průmyslové katastrofy převaţující ve zprávách o 13 zemích. 

Zajímavé je, ţe ţádnému z kontinentů nedominovalo pouze jedno téma, všechna byla 

poměrně rovnoměrně rozloţena po celém světě. To je poněkud překvapující zejména 

v případě zpráv o katastrofách, násilnostech a terorismu, které by se podle mých očekávání 

měly více vyskytovat v zemích semiperiferních a periferních, a naopak politika a ekonomika 

by podle předpokladů měla být více spojována se zeměmi centrálními. Ukázalo se ale, ţe i 

politika a ekonomika můţe být nejčastěji spojována s africkými zeměmi a evropské státy 

naopak s terorismem nebo přírodními katastrofami. 

Podobně rovnoměrné rozloţení analýza ukázala také u valence zpráv z jednotlivých 

kontinentů. Z analýzy příspěvků všech tří hlavních zpravodajských relací vyplývá, ţe 

z poměrně vyrovnaného zastoupení pozitivních, neutrálních a negativních zpráv vybočuje jen 

Asie a Jiţní Amerika s větším počtem negativních zpráv. Jednotlivé pořady se však od tohoto 

celkového pohledu odlišují. V Událostech převládaly negativní zprávy, které dominovaly i 

v Televizních novinách. Ve Zprávách TV Prima podobné tendence vysledovat nelze, protoţe 

rozloţení zpráv bylo u jednotlivých kontinentů velmi rozkolísané. 

Závěr analýzy patřil pohledu na to, o kolika obětech tragických událostí české 

televizní stanice informují ve spojení s určitými státy. Tento pohled byl testován pomocí 

korelační analýzy závislosti počtu mrtvých a vzdáleností země a výsledky analýzy prokázaly 
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mírnou závislost těchto dvou faktorů. Kromě geografické vzdálenosti země se totiţ při 

zařazování zpráv projevuje i společenské postavení obětí nebo důleţitost události. 

Závěrem tedy shrnu, ţe hypotéza H1 o zastoupení zahraničního zpravodajství i 

hypotéza H2 o míře jeho důleţitosti byla přijata. Hypotéza H3 o větším zastoupení 

zahraničních příspěvků o víkendech byla zamítnuta. Hypotéza H4 o převaze obrazových 

zpráv byla přijata jen pro Televizní noviny, pro další dva pořady byla zamítnuta. Hypotéza H5 

o vyuţití zdrojů obrazových materiálů platí pro všechny pořady, stejně jako hypotéza H6 

o dominanci zpráv o násilnostech, neštěstích a kriminalitě. Přijata byla proto i hypotéza H7 

o převaze negativních zpráv. 

Přijata byla také většina hypotéz, které byly stanoveny pro analýzu faktorů 

ovlivňujících četnost výskytu cizí země ve zpravodajství. Analýza potvrdila platnost hypotézy 

H8 o upřednostňování zemí ekonomicky a politicky silných, hypotézy H9 o vlivu rozlohy 

státu, hypotézy H10 o velikosti populace země a také hypotézy H11 o výši HDP. Tyto 

hypotézy jsou platné nejen pro celkovou analýzu příspěvků z Událostí, Televizních novin a 

Zpráv TV Prima, ale i pro jednotlivé pořady zvlášť. Hypotéza H12 o vlivu geografické 

vzdálenosti země byla zamítnuta, a to jak pro celkovou analýzu, tak i pro samostatné pořady. 

Hypotéza H13 o vlivu obratu zahraničního obchodu byla přijata pro celkovou analýzu, avšak 

pro jednotlivé pořady byla s ohledem na výsledky korelační analýzy zamítnuta. Hypotéza 

H14 o vlivu geografické vzdálenosti země na informování o obětech tragických událostí pak 

byla potvrzena pro oba typy analýzy. 

Uvedená analýza zahraničního zpravodajství českých televizních stanic můţe být 

východiskem pro další výzkumy této rozsáhlé oblasti zpravodajské produkce. Mnou 

provedená kvantitativní analýza sice zobrazuje základní charakteristiky zahraničního 

zpravodajství a způsoby jeho zpracování, nepostihuje však některé odlišnosti odhalitelné 

hlubším zkoumáním za vyuţití metod kvalitativní analýzy. 

Následující výzkum by se tedy mohl zaměřit na odlišnosti mezi jednotlivými hlavními 

zpravodajskými pořady, které spočívají například ve volbě jazykových, vizuálních, hudebních 

a dalších prostředků při zpracování zpráv. Domnívám se, ţe právě tato oblast zkoumání by 

mohla ukázat zásadní rozdíly mezi zpravodajstvím veřejnoprávní televize a jejích komerčních 

protějšků. 

Další zkoumání by mohlo být věnováno také proměnám nejfrekventovanějších států 

ve zpravodajství či posunům států v kategoriích centrální, semiperiferní či periferní země. 

Práce můţe být také východiskem pro analýzu pořadů zahraničních televizních stanic. 
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Summary 

Foreign news is an integral part of the main news sessions of ČT 1, TV Nova and 

Prima TV. News shots informing about foreign affairs have dedicated about one third of the 

total shots count and one quarter of the sessions length. Even a look at the number of news 

and their time duration shows that foreign news is considered as a necessary part of the main 

news sessions which contribute to achieving the complexity of the information. 

Representation also proves that this type of news is considered as a less remarkable then the 

news about domestic affairs. This fact is evidenced not only by the number of news and their 

length but by their positioning in sessions as well. Most foreign news is lined up in the second 

half of sessions Události, Televizní noviny and Zprávy TV Prima. 

The greatest attention to foreign affairs devotes Události which offers to the viewers 

the highest count and length of this type of news. Televizní noviny forms transition between 

Události and Zprávy TV Prima which is considered by foreign affairs rather marginally. The 

viewer, who wants to obtain a comprehensive, thematically broader perspective on foreign 

events, should therefore give priority to Události. 

Czech TV stations are heavily dependent on visual materials taken from the agencies, 

internet or television news exchanges in processing of foreign news and their news production 

is therefore influenced by the global communication flows and the work of press agencies as 

gatekeepers. 

In foreign news dominates information about violence, crime, natural and industrial 

disasters, terrorism and armed conflicts. The next most represented topic is politics. Foreign 

news has therefore primarily a negative character. 

Czech TV stations devote the most attention to events in economically and politically 

strong countries with global influence and to the neighbouring countries. The viewers can 

therefore mostly meet with the news about the United States, Russia, Great Britain, Germany 

and then Poland and Slovakia due to their bilateral connections with the Czech Republic. 

Overall, the representation of foreign countries is unbalanced and Europe dominates definitely 

to the news. Economical efficiency, respectively GDP, then the land area, turnover of foreign 

trade with Czech Republic and the population are factors which make the difference if the 

country makes it to the foreign news. 
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Zprávy TV Prima, 24. 10. 2010, TV Prima. 

Zprávy TV Prima, 25. 10. 2010, TV Prima. 

Zprávy TV Prima, 2. 11. 2010, TV Prima. 

Zprávy TV Prima, 10. 11. 2010, TV Prima. 

Zprávy TV Prima, 18. 11. 2010, TV Prima. 

Zprávy TV Prima, 26. 11. 2010, TV Prima. 

Zprávy TV Prima, 4. 12. 2010, TV Prima. 

Zprávy TV Prima, 12. 12. 2010, TV Prima. 

Zprávy TV Prima, 13. 12. 2010, TV Prima. 

Zprávy TV Prima, 21. 12. 2010, TV Prima. 

Zprávy TV Prima, 29. 12. 2010, TV Prima.

 

 


