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Abstrakt 

Diplomová práce „Stálí zahraniční zpravodajové českých veřejnoprávních médií: 

komparace podmínek pro výkon povolání“ popisuje, mapuje a srovnává podmínky pro 

práci a život stálých zahraničních zpravodajů veřejnoprávních mediálních institucí ČR, 

kterými jsou Česká televize (ČT), Český rozhlas (ČRo) a Česká tisková kancelář 

(ČTK). Po teoretickém vymezení pojmů veřejnoprávní média, následuje ukotvení 

veřejnoprávních médií v českém právním řádu, stručná historie každého média 

v kontextu zahraničních zpravodajů a hospodaření – náklady na provoz zpravodajské 

sítě. Poté je definován zpravodaj a jsou zmíněny předpoklady, jež jsou pro výkon této 

profese důležité. Následuje rozdělení zahraničních zpravodajů do několika kategorií 

(stálý, ad hoc, externí, válečný). Praktická část vychází z dotazníkového průzkumu mezi 

stálými zahraničními zpravodaji a ze dvou osobních rozhovorů s vedoucími 

zahraničních redakcí ČT a ČRo. Návratnost dotazníků činila přes 60 %. Otázky 

zjišťovaly, jaké mají současní zahraniční zpravodajové vzdělání, jazykové znalosti, 

žurnalistickou praxi, jakou techniku mají k dispozici a co musí ovládat, zda si hledají 

témata sami, nebo jim je zadává ústředí, zaměřují-li se na bohemika, jak probíhá jejich 

hodnocení, jestli jsou v kontaktu s dalšími novináři apod. Další otázky se vztahovaly 

k osobnímu životu jako například, zdali s sebou mají rodiny a co případně dělají 

ve volném čase, chystají-li se napsat knihu ze země svého působení, na jaké 

setkání/rozhovor jsou hrdí a co je na profesi baví. Tam, kde to bylo možné, bylo 

provedeno srovnání mezi jednotlivými médii či lokalitami.  

 

 



 

Abstract 

The diploma thesis „Foreign Journalists of Czech Public Media: Comparison 

of the Conditions for execution of Profession“ describes, maps and compares conditions 

for the work and life of permanent foreign journalists of public media institutions 

in the Czech Republic. These institutions are Czech Television, Czech Radio and Czech 

News Agency. After defining terms of public media, it continues by anchoring 

the public media in Czech legal system, a short description of history of each medium 

in context of foreign journalists, and the costs of operating a journalist network. Then it 

defines a journalist with regards to his or her profession and the necessary assumptions 

for doing such work. Later, foreign journalists are divided into several categories - 

permanent, ad hoc, freelancer, and war correspondent.  Next, an operative part based 

on questionnaires had been sent to journalists and on two personal interviews with 

heads of the foreign editorial staffs of Czech Television and Czech Radio. The response 

rate to the questionnaires was over 60%. It investigated what kind of education current 

foreign correspondents have, as well as which languages they speak, their journalism 

career and experiences, what kind of equipment they have worked with, how often they 

are in contact with their central editorial office, how they are evaluated, whether they 

are in touch with other journalists - Czech, local or foreign abroad-, whether they have 

families with them in the Czech Republic, what they do in their free time, if they intend 

to write a book about their stay abroad, which interviews they are proud of, and what 

they like about the profession of being a foreign correspondent. In the cases where it 

was possible, answers and conditions were compared between every media and 

location. 
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Předpokládaný cíl práce, případně formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy (max. 
1800 znaků):  
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či hebrejsky), témata jsou převážně o vojenských konfliktech.  
 
Cílem je porovnat podmínky pro život a práci v dané zemi/regionu, jaké jsou profilové předpoklady pro 
výkon tohoto povolání. Popřípadě pak jaké typy zpráv přicházejí z dané země/regionu, jaké události 
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Tomáš Trampota – Zpravodajství (2006, Portál, Praha) – Kniha poskytuje základní orientaci 
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úkoly pro studenty a seznam odborné literatury. 
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médiích je natolik svázáno s okamžikem, je tak mnohotvárné a proměnlivé, že je velmi složité zachytit 
jeho podobu tak, aby odpovídala okamžitému stavu. Text mapuje různé oblasti zpravodajství - počínaje 
nejstarší psanou žurnalistikou, přes agenturní, audiovizuální, fotožurnalistiku, až po produkci tzv. 
nových médií. Samostatná kapitola je věnována jazyku zpráv a zpravodajství a pro úplnost je zařazena 
stručná kapitola o žurnalistice v extrémních situacích, která čerpá z autentických zážitků a je zaměřena 
ryze prakticky. 
 
Maxwell McCombs - Agenda setting - Nastolování agendy: masová média a veřejné mínění (2009, 
Portál, Praha) - Kniha představuje jeden ze základních konceptů současných mediálních studií, který 
navazuje na myšlenky klasika mediálních teorií W. Lippmana. Někdy až neomezená moc médií a její 
účinky na publikum se odvíjejí především od toho, jaká témata ve své agendě vybírají jako ústřední a 
jaké mínění si o nich vytváří veřejnost. Otázka zní, proč vyzvedávají převážně tzv. černou kroniku a 
negativní zprávy a nepřispívají spíše k diferencované politické orientaci a zasvěcenému názoru 
veřejnosti. 
 
Milan Šmíd, Ludmila Trunečková - Novinář a jeho zdroje v digitální éře (2009, Karolinum, 
Praha) - Učební text se zabývá novými technologiemi a produkty v oblasti mediální komunikace a 
vlivem, který měl jejich vývoj v posledních letech na metody žurnalistické práce, zejména na poli 
shromažďování informací. První část "Novinářské zdroje a internet" pojednává o informacích 
dostupných online na webu. Podává přehled archivů a databází veřejné správy, přináší příklady využití 
soukromých zdrojů, zdrojů nestátních neziskových organizací a organizací mezinárodních. Samostatná 
kapitola je věnována moderním vyhledávačům, které významně ovlivňují způsob vyhledávání a 
zpracování informací. Druhá část "Tisková agentura jako zdroj" se zaměřuje na tradičního 
poskytovatele zpráv pro novináře a média. Vysvětluje proces transformace České tiskové kanceláře po 
roce 1989 a popisuje, jak tato agentura přizpůsobuje své služby proměňujícímu se prostředí digitálních 
médií a multimédií.  
 
Brian McNair – Sociologie žurnalistiky (2004, Portál, Praha) - Zabývá se hlavními vývojovými 
tendencemi oboru a pozitivní i negativní mocí, kterou žurnalistika může mít ve vztahu k vývoji 
mezinárodních vztahů, vnitřní politice států, hospodářství zemí i soukromému životu politiků a 
mediálně zajímavých osobností. Text analyzuje, jak vzájemný vliv žurnalistů a lidí, kteří mají 
rozhodující moc, může ovlivňovat vývoj žurnalistického jazyka a strategie novinářů.  
 
Jiří Majstr – ČTK včera, dnes a zítra (1998, ČTK, Praha) – Historie ČTK. 
 
Michal Kubal, František Šulc, Barbora Šámalová - Válka o Irák: očima tří českých reportérů 
(2003, Volvox Globator, Praha) - Publikace tří českých novinářů, přímých aktérů války v Iráku, 



 

přináší v deníkové formě jejich osobní svědectví. Každý ze tří reportérů viděl válku odjinud a každý z 
nich si odnesl trochu jinou zkušenost. Michal Kubal z České televize působil jako jediný český novinář 
během války přímo v Bagdádu, kde z bezprostřední blízkosti sledoval drama koaliční vzdušné ofenzivy, 
proplétal se neprůhlednými nástrahami saddámovské propagandy a nakonec se dočkal příjezdu 
amerických tanků a diktátorova pádu 
 
Petra Flanderková – Objektiv z USA (2007, Česká televize, Praha) - zpravodajka České televize v 
letech 1999-2003 přibližuje zajímavá místa, lidi a současné i historické události amerických dějin. 
 
Tomáš Šponar, Vendula Krejčová, Lucie Horáčková – Objektiv má 20 let (2007, Česká televize, 
Praha) - Kniha čtenářům otevírá perspektivu reportérů sledujících dvacetiletý úsek moderních dějin 
světa, zastaví se na každém z kontinentů a nabídne pestrou směsici témat. Ve zpětných ohlédnutích 
zavzpomínají na práci pro Objektiv někteří klíčoví reportéři pořadu. 
. 
Zahraniční zpravodajové – rozhovory, konzultace, e-mailová komunikace 
 
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) 
Bakalářská práce: Anna Sedláčková - Zahraniční zpravodajství jako životní styl (série rozhovorů s 
českými zahraničními zpravodaji), (2010, KMSŽ, FSS, MU) 
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Úvod 
Autor si vybral téma jemu blízké – již od raného mládí se prostřednictvím médií zajímá 

o dění ve světě. Vybírá si pořady zaměřené na zahraniční zpravodajství, jako například 

Objektiv České televize, Zápisník zahraničních zpravodajů na vlnách Českého rozhlasu 

nebo různé reportáže a články z novin a časopisů (TÝDEN, Reflex, …). Později kromě 

sledování zahraničních událostí i cestuje, zejména po Evropě a absolvuje také 

dlouhodobější pobyty v zahraniční – ve Velké Británii (1999), v Egyptě (2004) a 

Nizozemsku (2005). Dobrodružný a cestovatelský život zahraničních zpravodajů mu 

vždy imponoval a některé zahraniční zpravodaje považuje za „mediální hvězdy“ 

zejména kvůli jejich výkonům a informování o událostech v cizině. Navíc je práce 

zahraničních zpravodajů důležitá pro zprostředkování dění v dané zemi či regionu. 

Nepřejaté zpravodajství ze zahraničních agentur či médií může být domácímu publiku 

srozumitelnější, pochopitelnější, zvlášť pokud je prezentováno v kontextu České 

republiky či českých reálií, tzv. bohemik. 

 

Na úvod je třeba říci, že od sestavení tezí po dokončení diplomové práce došlo 

s ohledem na odpovědi zpravodajů a na samotnou práci k mírnému pozměnění obsahu 

práce. Přes částečné srovnání podmínek zpravodajů pro práci a život, tam kde to bylo 

možné, se z větší části se jedná o popis a mapování. Jedním z důvodů je praktická 

neexistence česky psaných publikací včetně diplomových a bakalářských prací. 

Výjimkou je bakalářská práce Anny Sedláčkové z roku 2010 - Zahraniční zpravodajství 

jako životní styl (série rozhovorů s českými zahraničními zpravodaji), která se ze své 

podstaty a pojetí přibližuje více k publicistice.  

 

V první, teoretické části práce, vymezí autor pojmy veřejnoprávních médií, tedy České 

tiskové kanceláře (ČTK), Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) a jejich právní 

rámec v České republice. Dále informuje o důležitých faktech, historii, současnosti a 

hospodaření veřejnoprávních médií v souvislosti se zahraničními zpravodaji. Rozsah a 

zaměření diplomové práce nedovoluje a ani není záměrem autora - široce a 

do podrobností interpretovat historii jednotlivých veřejnoprávních médií. Autor rovněž 

definuje rozdíly mezi různými typy zahraničních zpravodajů, případně i zpravodajů, 

kteří nepracují pro zahraniční redakci, ale z pracovních důvodů vyrážejí za reportážemi 

do zahraničí.  
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Pro dané téma není dostatek literatury a pramenů a lze říci, že odborná literatura 

věnující se stálým zahraničním zpravodajům téměř není. Jak o ČTK (Zprávy z českého 

století), tak o ČRo (Od mikrofonu k posluchačům) existují objemné knihy o jejich 

dlouholeté historii, avšak síti zahraničních zpravodajů se věnují pouze okrajově. Často 

disponují pouze údaji, kolik bylo v určité době zahraničních žurnalistů a v jakých 

státech byli rozmístěni. Zpravodajství obecně se věnuje několik odborných publikací, a 

to buď takových, které vyšly před rokem 1989, nebo naopak z posledních let – např. 

titul Zpravodajství od Tomáše Trampoty, ve kterých často téměř chybí jakákoliv zmínka 

o smyslu, fungování a struktuře sítí zahraničních zpravodajů. Jednou z výjimek je 

publikace Základy teorie agenturního zpravodajství Slavoje Haškovce ze začátku 

osmdesátých let. 

 

Autor diplomové práce předpokládal, že výroční zprávy jednotlivých veřejnoprávních 

mediálních institucí přinesou dostatek podrobných informací nejen o síti stálých 

zahraničních zpravodajů, ale i o jejich hospodaření, činnosti, náplni apod. Obsah 

výročních zpráv byl poměrně různorodý a kolísavý. Výroční zprávy ČT z let 2000 až 

2004 obsahují zcela žádné nebo velmi okrajové informace o zahraničních zpravodajích. 

Naopak zprávy, resp. jejich přílohy z let 2005 až 2008 obsahují velmi podrobné 

informace včetně hospodaření. A zprávy z roku 2009 a 2010 opět obsahují minimum 

informací, které jsou velmi povrchní. Výroční zprávy ČRo obsahují pouze soupis jmen 

zpravodajů a lokalit, kde působí. Výroční zprávy ČTK obsahují až na výjimku z roku 

2009 hospodaření tří nejnákladnějších odboček a Slovenska. Podrobnější informace 

v podstatě chybí. Faktem zůstává, že nikde není stanoveno ani kodifikováno, jaké 

informace a v jakém rozsahu by měla výroční zpráva obsahovat. Vedoucí zahraničních 

redakcí tvrdili, že mají povinnost předkládat náklady na provoz kanceláří pouze Radě 

České televize, resp. Radě Českého rozhlasu, nikoliv však ve výročních zprávách. 

Navíc ani jeden z vedoucích zahraniční redakce nechtěl sdělit konkrétní částky a 

považoval je za tajemství. 

 

Druhá, výzkumná část, je postavena především na průběhu a výsledcích dotazníkového 

šetření. Všem zahraničním zpravodajům byl e-mailem poslán shodný dotazník, jenž je 

uveden v příloze pod číslem dvě, a který zjišťoval podmínky pro práci a život stálých 

zahraničních žurnalistů. Síť zahraničních zpravodajů se neustále vyvíjí a mění, odbočky 
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se ruší a naopak vznikají nové – vždy podle potřeb daného média a ekonomických 

možností. V období psaní diplomové práce došlo k mnoha změnám ve všech médiích a 

další lze očekávat do konce roku 2012 a se začátkem dalšího. ČTK například zrušilo 

post varšavského i londýnského zpravodaje, ČRo připravuje od června/července tohoto 

roku post v Londýně a ČT plánuje změny na sedmi postech z osmi – často z důvodu 

uplynutí doby zpravodajovy mise. 

 

Rozeslané dotazníky se od všech stálých zahraničních zpravodajců nevrátily – někteří 

neodpověděli, někteří se omluvili, že se průzkumu nezúčastní. Celkově lze považovat 

počet vrácených a vyplněných dotazníků za dostatečný a reprezentativní. Mezi 

vyplněnými dotazníky jsou však větší či menší rozdíly co do uvedených odpovědí. 

Někteří zpravodajové odpovídali stručně, jiní se rozepsali a další mi zodpověděli ještě 

dodatečné dotazy nad rámec dotazníku, které jim byly zaslány prostřednictvím e-mailu. 

Výsledky se rovněž opírají o osobní rozhovory s vedoucími zahraničních redakcí ČT – 

Martinem Řezníčkem a ČRo – Jiřím Hoškem, se kterými se autor sešel. Vedoucího 

ČTK – Michala Pura – se během února až dubna 2012 nepodařilo kontaktovat. 

 

Výsledky jsou v další části vyhodnoceny, sumarizovány a interpretovány. Diplomovou 

práci zakončuje celkové shrnutí. 
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1. Veřejnoprávní médium/instituce 

1.1 Veřejnoprávní médium/instituce | definice 

Veřejnoprávní instituce, kterými jsou Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková 

kancelář (řazeno dle významu a dosahu, byť chronologické řazení by bylo přesně 

opačné) a jejich zahraniční zpravodajové, kteří jsou předmětem diplomová práce, mají 

dlouhou historii, která se počítá na desítky let. Tato média či instituce se dle zákona 

nazývají a definují slovy veřejnoprávní média nebo média veřejné služby. „Vysíláním 

veřejné služby jsou v České republice pověřeny Česká televize a Český rozhlas 

na základě zákonů č. 483/1991 Sb., resp. 484/1991 Sb.“ (Mkcr.cz [online] 

<http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-

vysilani/verejnopravni-vysilani-81273/>). 

Podle Ministerstva kultury ČR, které má ve své působnosti i média, veřejnoprávní 

média „slouží k plnění kulturních, společenských a sociálních potřeb společnosti.“ 

(Mkcr.cz [online] <http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-

vysilani/verejnopravni-vysilani-81273/>). Tedy jednají a konají ve prospěch veřejnosti. 

Ministerstvo dále uvádí, že „Média veřejné služby jsou ve vyspělých zemích považována 

za součást moderní společnosti. Úkoly médií veřejné služby jsou koncipovány 

na základě principu universality, tj. jednoho celkového poslání vůči celé společnosti 

určené k uspokojování individuálních zájmů. Za situace, kdy se trh poskytovatelů rychle 

fragmentuje, silné veřejnoprávní médium slouží jako referenční bod a prostředek 

sebeidentifikace pro občany celého státu. Za tím účelem se odvozuje legitimita potřeby 

držet krok s technologickým pokrokem.“ (Mkcr.cz [online] 

<http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-

vysilani/verejnopravni-vysilani-81273/>). 

 

Slovní spojení „veřejnoprávní“ však podle Jana Jiráka není zcela zřejmé a může 

docházet k rozdílnému výkladu a pochopení. V průběhu času došlo k posunutí 

významu. „Původně odkazoval pouze k formě právního zakotvení příslušných subjektů, 

tedy k faktu, že nově vzniklé instituce Český rozhlas a Česká televize nejsou zřízeny 

podle soukromého práva. Postupem času se ale metonymicky přenesl z právního rámce 

na očekávaný obsah. Zvláště v mediálním a politickém diskurzu se začaly objevovat 

úvahy o tom, co bylo a co nebylo dost veřejnoprávní atd. Výraz se tak z oblasti 
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pojmenování právního stavu přenesl do oblasti hodnocení poskytované ˊslužby 

veřejnostiˋ. Svědčí to o skutečnosti, že v české společnosti se přece jen postupem času 

ustavila představa, co je možné od těchto médií žádat a jaké je jejich žádoucí chování.“ 

(Jirák, 2005, s. 21). Jan Jirák není jediný, který se pozastavuje nad nejednoznačnou 

definicí a výkladem slovního spojení „veřejnoprávní“. Mezi dalšími, kteří definovali 

pojem „veřejná služba“, byl v souvislosti s médií i Jaromír Talíř. „Dalším diskutovaným 

problémem obou zákonů je definice jejich poslání, tzn. definice pojmu 

ˊveřejnoprávnostiˋ (veřejné služby). Diskuze o tomto zřejmě uspíší i zahájení digitálního 

vysílání, neboť ČT v tomto procesu zahájila vysílání dalších programů tak, jak jí to 

zákon ukládá a postupně naplňuje prostor, který by jinak mohl být využit 

podnikatelskými subjekty (sportovní kanál). Znovu se tedy objeví diskuze o tom, co je 

veřejnosprávní poslání ČT a ČRo, a snaha lépe toto poslání definovat ve znění 

příslušných paragrafů. Uvedu malý příklad: zákon o ČRo v § 3, odst. (1), písm. B) 

umožňuje Českému rozhlasu vysílat další multimediální obsah, což posouvá působnost 

tohoto vysilatele do předem nedefinovatelných poloh. Pod pojmem multimediální obsah 

je možné si představit téměř cokoliv.“ (Talíř In. Z vůle médií, 2006, s. 13). 

 

Status jednotlivých veřejnoprávních médií a institucí však nebyl po celou dobu jejich 

existence stejný. Do roku 1989 byla média státními institucemi. Československou 

televizi (ČST) postihoval zákon 18/1964 z 31. ledna 1964. § 1 definoval postavení ČST 

v tehdejší společnosti tak, že „Československá televize svou činností založenou 

na politice Komunistické strany Československa provádí masově politickou a výchovnou 

práci, podporuje tvůrčí iniciativu lidu a přispívá k dovršení kulturní revoluce“. 

(Koncelik.eu [online] <http://www.koncelik.eu/zakon-o-cst-18-1964/>). Už tehdy však 

bylo ČST uloženo zákonem zřizování zahraničních odboček, jak uvádí § 3, písmena f: 

„f) zřizuje síť vlastních zpravodajů doma i v zahraničí,“ (tamtéž). 

 

Obdobným zákonem byla ukotvena činnost i Československého rozhlasu (ČSRo). Jedná 

se o zákon 17/1964 z 31. ledna 1964, ze kterého vyplývá, že ČSRo slouží Komunistické 

straně Československa. ČSRo měl rovněž povinnost zřizovat síť zahraničních 

zpravodajů dle § 3, písmena f stejného zákona. ČSRo „má síť vlastních stálých i 

zvláštních zpravodajů doma i v zahraničí“. (Koncelik.eu [online] 

<http://www.koncelik.eu/zakon-o-cro-17-1964/>). 
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Přestože ke změně legislativy došlo téměř ihned po roce 1989, ke změně kompetencí 

nad veřejnoprávními médii došlo až později. „Až v roce 1996 byla úpravou 

kompetenčního zákona svěřena odpovědnost za legislativu v oblasti rozhlasového a 

televizního vysílání Ministerstvu kulturu ČR. V minulém volebním období Poslanecké 

sněmovny (2002-2006), v jehož průběhu došlo podstatnému rozvoji procesu digitalizace 

zejména televizního vysílání, se dalším garantem stalo Ministerstvo informatiky ČR.“ 

(Talíř In. Z vůle médií, 2006, s. 9). V dnešní době spadá problematika veřejnoprávních 

médií, jak je uvedeno na jejich webových stránkách, pod Ministerstvo kultury ČR. 

(Mkcr.cz [online] <http://www.mkcr.cz/cz/media-a-audiovize/rozhlasove-a-televizni-

vysilani/verejnopravni-vysilani-81273/>).  

 

Postavení Československé tiskové kanceláře (ČTK) bylo obdobné, ale k její přeměně 

ze státní na veřejnoprávní instituci došlo až v roce 1992. Do té doby nadále vykazovala 

znaky státního média/instituce. Její chod a činnost upravoval zákon 123/1965 ze dne 

12. listopadu 1965, jehož § 1 stanovil, že „Československá tisková kancelář je 

zpravodajským orgánem Československé socialistické republiky. Zajišťuje všestranné 

informace o událostech doma i v zahraničí.“, a stejně jako ČST a ČSRo i jí ukládal 

zákon zajištění stálých zahraničních zpravodajů pod § 3, písmena b) stejného zákona. 

ČTK „zřizuje síť odboček, zpravodajů a informátorů na území Československé 

socialistické republiky a v zahraničí.“ (Koncelik.eu [online] 

<http://www.koncelik.eu/zakon-o-cstk-123-1965/>). 

 

Po Sametové revoluci nevznikla po vzoru západních států pouze veřejnoprávní média, 

která se transformovala ze státních médií, ale vytvořil se zde prostor i pro působení 

soukromoprávních subjektů. Česká legislativa má pro souběžné působení 

veřejnoprávních a soukromých médií vlastní termín. „V oblasti rozhlasového a 

televizního vysílání existuje v České republice tzv. duální systém, tzn., že vedle sebe 

působí jak vysílatelé ze zákona (veřejnoprávní), kterými jsou České televize a Český 

rozhlas, tak podnikatelé, kteří vysílají na základě licencí.“ (Talíř In. Z vůle médií, 2006, 

s. 9). 

 

Konkrétními klíčovými zákony, které upravují fungování (veřejnoprávních) médií, a 

které byly již několikrát novelizovány v pozdějším znění, jsou tyto:  
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• Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

včetně pozdějších novelizací: č. 309/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 341/2004 Sb., 

č. 501/2004 Sb., č. 626/2004 Sb., č. 82/2005 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 348/2005 

Sb., č. 235/2006 Sb., č. 160/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 304/2007 Sb., 

č. 124/2008 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 196/2009 Sb., č. 227/2009 

Sb., č. 132/2010 Sb., č. 153/2010 Sb., č. 302/2011 Sb., č. 420/2011 Sb. 

• Zákon č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu včetně pozdějších novelizací: 

č. 36/1993 Sb., č. 253/1994 Sb., č. 301/1995 Sb., č. 135/1997 Sb., č. 192/2002 

Sb., č. 127/2005 Sb., č. 196/2009 Sb. 

• Zákon č. 483/1991 Sb. o České televizi ve znění zákonů včetně pozdějších 

novelizací: č. 36/1993 Sb., č. 253/1994 Sb., č. 301/1995 Sb., č. 39/2001 Sb., 

č. 231/2001 Sb., č. 82/2005 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 304/2007 Sb., č. 384/2008 

Sb., č. 132/2010 Sb., č. 153/2010 Sb. a č. 302/2011 Sb. 

• Zákon č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích včetně 

pozdějších novelizací: č. 235/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 304/2007 Sb., 

č. 7/2009 Sb., č. 132/2010 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 302/2011 Sb. 

• Zákon č. 517/1992 o České tiskové kanceláři 
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2. Česká televize 

2.1 Česká televize | právní rámec 

Fungování České televize upravuje Zákon o České televizi 483/1991 Sb a jeho pozdější 

novelizace – viz kapitola Veřejnoprávní médium/instituce | definice výše. Důležitým 

paragrafem pro diplomovou práci je § 2, který říká „Česká televize poskytuje službu 

veřejnosti České republiky tvorbou a šířením televizních programů na celém území 

České republiky. Jejím posláním je poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a 

vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů, rozvíjet kulturní identitu českého 

národa a národnostních a etnických menšin v České republice, zprostředkovávat 

ekologické informace, sloužit vzdělávání, výchově mladé generace a přispívat k zábavě 

diváků.“ Z toho vyplývá, že zpravodajové a zahraniční nevyjímaje, jsou nedílnou 

součástí zpravodajství. Dále je § 2 ještě upřesněn vymezením těchto oblastí:  

„(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména  

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných 

informací pro svobodné vytváření názorů, 

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky, 

c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny 

skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, 

etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví 

tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, 

náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné 

porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti, 

d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních 

nebo etnických menšin, 

e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, 

uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro 

děti a mládež.“ 
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Velmi konkrétní a důležitou náplní zpravodajství České televize garantovanou zákonem 

je § 3, odstavec (1), písmena d), který říká, že ČT „zřizuje síť vlastních zpravodajů,“ a 

písmena i) „poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24hodinovou 

programovou službu, včetně aktuálního zpravodajství,“. (Ceskatelevize.cz [online] 

<http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-

televizi.pdf>). 

 

Zákon tedy hovoří o zřizování zpravodajské sítě, ale už neupřesňuje její parametry jako 

např. v jakém počtu zpravodajských kanceláří a v jakém osazení, ve kterých státech či 

regionech apod. Rozhodnutí je na samotné České televizi. Jak uvádí Martin Řezníček, 

zahraniční zpravodaje vybírá a o jejich vyslání rozhoduje vedení redakce, 

tzn. šéfredaktor a ředitel zpravodajství. Finální rozhodnutí je na generálním řediteli ČT, 

resp. je o věci zpraven, podepisuje jmenovací dekret, a pokud by se postavil proti 

rozhodnutí vedení redakce, pak by takový zpravodaj jen stěží vycestoval, jak potvrdil 

vedoucí zahraničních zpravodajů České televize, Martin Řezníček.  
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2.2 Česká televize | stručná historie zahraniční zpravodajské 
sítě 

Předchůdkyně ČT - Československá televize - začala vysílat na měsíc přesně po třiceti 

letech od zahájení rozhlasového vysílání. Konkrétně připadl počátek vysílání 

na 1. května 1953, kde kromě jiného byly odvysílány Filmové aktuality. (Kolektiv 

autorů, 2003, s. 193). O tři roky později, 2. října 1956, se objevuje „pokusné vysílání 

Televizních aktualit a zajímavostí, první samostatné zpravodajské relace. (…) Do té 

doby byla vysílána čtvrthodina čtených zpráv Československého rozhlasu a 

na obrazovce se pouze objevoval nápis, že jsou nyní přepojeny rozhlasové zprávy.“ 

(Kolektiv autorů, 2003, s. 201 - 202). 

 

Ze vzpomínek pamětníka Martina Glase, který od padesátých let vystřídal v rámci 

Československé televize několik postů, vyplývá, že zpočátku neměla ČST své stálé 

zahraniční zpravodaje a zpravodajství ze zahraničí zpravidla přejímala od televizí 

východního bloku, zejména z tehdejších NDR a SSSR, ke kterým se později přidaly 

další státy. Zahraniční zpravodajství bylo také pokryto nákupem reportáží od světových 

zpravodajských agentur jako United Press a Visnews. Až později, což však Martin Glas 

nijak nedatuje, byly posty zřízeny v sousedním Rakousku a ve Spojených státech 

amerických. Avšak jak poznamenává „příspěvky obou byly sotva na diletantské úrovni 

a jejich angažmá bylo zřejmě personálně politickou záležitostí.“ (Ceskatelevize.cz 

[online] <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/vzpominky-pametniku/martin-

glas/pocatky-zpravodajstvi/organizace-redakce/>). 

Později v roce 1957, kdy bylo zřízeno Televizní studio Bratislava, začala tamní redakce 

dodávat vlastní příspěvky do pražské centrály, které se zpravidla dopravovaly nočním 

rychlíkem. (Ceskatelevize.cz [online] <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-

ct/historie/vzpominky-pametniku/martin-glas/pocatky-zpravodajstvi/organizace-

redakce/>). 

 

Během čtyřicetileté éry komunistického režimu byl proces výběru zahraničních 

zpravodajů a jejich následné kontroly zcela jiný, než jak probíhá dnes. Zahraniční 

redaktor musel být tzv. politicky odpovědný, čemuž odpovídá i dobové tvrzení 

Haškovce, jenž píše „(…) v nichž se uplatní pohled profesionálního zpravodaje 

dokonale seznámeného s prioritami čs. zahraniční politiky, vyškoleného v duchu 
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vědeckého světového názoru a zásad leninské žurnalistiky.“ (Haškovec, 1983, s. 126). 

Byť je tvrzení převzato z publikace o činnosti tiskových agentur, lze jej vztáhnout na 

všechna tehdejší média. O vlivu StB (tajné složky policie – Státní bezpečnost) na výběr 

zahraničních korespondentů vzpomíná Martin Glas. „Politická policie si samozřejmě 

osobovala právo ovlivňovat výběr a kontrolu ˊkádrových zálohˋ do funkcí zahraničních 

zpravodajů ČST a zvláštních zpravodajů vysílaných k zajišťování ˊvýznamných 

politických, kulturních a sportovních akcí, jako jsou zasedání Valného shromáždění 

OSN, návštěvy představitelů strany a vlády v kapitalistických státech, mistrovství světa 

ve sportovních disciplínáchˋ a dalších významných kulturních akcí pořádaných 

v zahraničí.“ (Ceskatelevize.cz [online] <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-

ct/historie/ceskoslovenska-televize/stb-versus-cst/2-cast/>). 

 

Martin Glas dále uvádí, že se StB snažila maximálně eliminovat možné selhání 

zahraničního korespondenta ještě před jeho odjezdem, z čehož vyplývá, že byl takový 

uchazeč podroben důkladné kontrole a prověrce. Ti, kteří prošli nejen prověrkou, ale 

rovněž byli vytipování jako zvláště spolehliví, mohli být osloveni s nabídkou 

spolupráce. „Cílem prověrky je odhalovat osoby s nepevným morálně politickým 

charakterem, mající sklony k maloměšťáctví, egoismu a neoprávněnému obohacování se 

nebo inklinující k západnímu způsobu života a tak zamezovat nežádoucím jevům 

v zahraničí ještě před odjezdem. Kromě realizování zpravodajských pohovorů s těmito 

pracovníky získávala Státní bezpečnost mezi nimi ˊvhodné a prověřené typy 

ke spolupráciˋ a předávala je ˊke zpravodajskému využití čs. rezidentuře v zahraničíˋ.“ 

(Ceskatelevize.cz [online] <http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-

ct/historie/ceskoslovenska-televize/stb-versus-cst/2-cast/>). 

 

Informace o stavu sítě stálých zahraničních zpravodajů České televize lze z písemných 

pramenů nalézt nejčastěji ve výročních zprávách. Jak již bylo řečeno v Úvodu, 

ve výročních zprávách ČT sledovaných od roku 2000, je možné dohledat informace 

k síti zahraničních zpravodajů pouze k rokům 2005 až 2008. Do roku 2004 se prakticky 

informace neobjevovaly a ve výročních zprávách z let 2009 a 2010 je uveden pouze 

jeden stručný odstavec.  
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2.3 Česká televize | hospodaření 

Ve výročních zprávách, které jsou volně dostupné na internetu, ať už na stránkách 

České televize, nebo na stránkách obchodního rejstříku, jsou uveřejněny náklady 

za jednotlivé pobočky pouze z let 2005 – 2008. Roky předcházející i následující takové 

informace postrádají. Například ve výroční zprávě z roku 2010 se v souvislosti 

s hospodařením pouze říká, že síť stálých zahraničních zpravodajů „byla v důsledku 

rozpočtových škrtů oslabena zrušením zpravodajského postu ve Vídni a místa jednoho 

ze dvou zpravodajů v Bruselu. (…) Rozpočtové škrty se žádným zřetelným způsobem 

neprojevily na kvalitě zahraničního zpravodajství České televize.“ (Ceskatelevize.cz 

[online] <http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/zprava2010.pdf?ver=1.03>). Současné náklady na jednotlivé 

zahraniční pobočky nechtěl sdělit ani šéf redakce zahraničních zpravodajů Martin 

Řezníček. Pro účely práce je tedy třeba vycházet pouze z omezených a neaktuálních 

údajů, ze kterých si lze alespoň částečně vytvořit představu o nákladech, protože 

takováto data nestačí na sofistikované závěry.  

 

Tabulka č. 1: Rozpočet zpravodajských postů v r. 2005 (plán/skutečnost, v Kč). 

 

(Ceskatelevize.cz [online] <http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-

ct/rocenky/2005/priloha52.pdf >). 

 

V příloze o zahraničních zpravodajích výroční zprávy z roku 2005 se rovněž uvádí, jak 

vysoké jsou náklady na síť v porovnání s rokem předchozím a také nabízí odpovědi, kde 

a jak ušetřit. „Rozpočet zahraničních zpravodajů na rok 2005 byl oproti původnímu 

požadavku ředitele zpravodajství vycházejícího z reálného odhadu a zkušeností 
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z minulých let z důvodu úsporných opatření snížen o 1.417 tis. Kč. Byl dokonce nižší než 

rozpočet na rok 2004. Možnosti zahraničních zpravodajů šetřit jsou velmi omezené. 

Většina výdajů (nájemné, pojištění, režie bytů atd.) je fixní, jejich výše je dána 

dlouhodobými smlouvami. Navíc můžeme říct, že jsou nastavené tak, že jenom těžko lze 

v dané lokalitě a čase dosáhnout úspor. Prakticky jedinou možností šetřit je snižování 

částky za vedlejší služby, která zahrnuje i náklady na satelitní spojení – živé vstupy a 

trasy. Jak ale vyplývá z dlouhodobé statistiky, tato položka se vyvíjí opačným směrem. 

Podíl zahraničních zpravodajů na vysílání zvyšuje – nese to s sebou ale taky vyšší 

náklady na jejich fungování.“ (Ceskatelevize.cz [online] 

<http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-

ct/rocenky/2005/priloha52.pdf >). 

 

Tabulka č. 2: Rozpočet zpravodajských postů v r. 2006 (plán/skutečnost, v Kč). 

 

(Ceskatelevize.cz [online] <http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-

ct/rocenky/2006/zprava2006.pdf >). 
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Tabulka č. 3: Rozpočet zpravodajských postů v r. 2007 (plán/skutečnost, v tisících Kč). 

 

(Ceskatelevize.cz [online] <http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/prilohy_07/zahranicni_zpravodajove_56.pdf>). 

 

Při porovnání přehledů z let 2006 a 2007 je viditelné rozšíření zpravodajské sítě o posty 

v Pekingu a Vídni. V tomto složení zůstala síť ještě nějakou dobu, avšak dnes už má ČT 

pouze jednoho zpravodaje, resp. zpravodajku v Bruselu a stálý vídeňský post už také 

neexistuje. Nově bude mít Rakousko na starosti bratislavský zpravodaj.  
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Tabulka č. 4: Rozpočet zpravodajských postů v r. 2008 (plán/skutečnost, v Kč). 

 

(Ceskatelevize.cz [online] <http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/prilohy_08/52.pdf>). 

 

Není překvapující, že největší položkou, jež se podílí na celkových nákladech, jsou 

právě mzdy, což shodně potvrdili vedoucí zahraničních zpravodajů obou 

veřejnoprávních médií ČT a ČRo. Z přehledů je zřejmé, že u některých poboček byl 

plán nižší a u jiných vyšší než skutečnost. Pokud se sečtou všechny plánované a 

skutečné náklady, pak lze říci, že celkově síť zahraničních zpravodajů nepřekračuje 

plánované náklady a hospodaří vyrovnaně a predikovaně. Data se vztahují k rokům 

2005 až 2008, postrádá proto smysl porovnávat mzdy zahraničních redaktorů, protože 

na většině míst došlo k obměnám redaktorů. Lze ale vypozorovat, že mzdy jsou 

zpravidla nižší ve státech s nižší životní úrovní, resp. zemích bývalého východního 

bloku mimo Ruska, konkrétně tedy Slovenska a Polska.  

 

Ve sloupci trasy, resp. UNI a služby jsou uvedeny náklady na cestovné. Nejvyšší 

náklady na tuto položku měl varšavský zpravodaj, přestože hlavní město Polska nepatří 

k nejvzdálenějším. Lze se domnívat, že je to tím, že zpravodaj vyjížděl často i mimo 

Polsko – např. Bělorusko, Ukrajina, případně Rusko, což v dotazníku potvrdil i samotný 

varšavský zpravodaj. Za Varšavou následuje post v Moskvě a Washingtonu. Obě země 
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jsou nejen mocensky a geopoliticky významné, ale patří i k nejrozsáhlejším 

na zeměkouli, dá se tedy předpokládat, že zpravodajové se na delší vzdálenosti 

přepravují letecky. V částce za cestovné jsou zahrnuty i lety do České republiky. 

Náklady za letenky na delší vzdálenosti patří mezi ty dražší. Na druhé straně stupnice 

nákladovosti stojí posty v Bratislavě, Vídni a Košicích. Cestovné košického zpravodaje 

nedosahuje ani padesáti tisíc korun. Všechny státy jsou v porovnání s ostatními 

pobočkami blízko pražské centrále, jsou zde nižší životní náklady a zpravodajové 

cestují na kratší vzdálenosti, byť např. bratislavská zpravodajka vyjíždí i do sousedního 

Maďarska. Martin Řezníček z ČT řekl, že se hospodárně musí chovat jak ČT, tak 

zpravodaj, což ilustruje: „Musíme pokrývat velké věci z hlavního města, ale když chceme 

mít ponětí o té zemi, tak ho (zpravodaje, pozn. autora) musíme dostat z toho města, musí 

natáčet různé kouty země, a to něco stojí. Když už tam toho člověka máme, tak může 

udělat reportáž z východního i západního pobřeží, když tam jede na Oscary, tak natočí 

další 3-4 reportáže, ať už aktuální, nebo si je necháme do zásoby a použijeme později, 

protože jedině tak snížíme náklady.“, prohlásil v rozhovoru. 

 

Pokud jde o nájmy, ty jsou nejvyšší ve Washingtonu, následně v Bruselu a v Moskvě. 

Ve všech těchto třech odbočkách přesahují nájmy jeden milion korun. Naopak nulové 

nájmy vykazují zpravodajové na Slovensku a v Polsku, což je dáno tím, že ze Slovenska 

informují zpravodajové, kteří na Slovensku trvale žijí. To samé lze prohlásit o Polsku, 

kde tamní zpravodaj žije skoro již dvacet let.  

  

Při srovnání celkových celoročních nákladů z pohledu plánu a skutečnosti, pak pouze 

ve sledovaném roce 2005 došlo k překročení plánovaných nákladů a to v hodnotě necelé 

dva miliony korun. Naopak v dalších sledovaných letech docházelo k úsporám. 

K nejvyšším úsporám došlo hned v následujícím roce 2006, kdy rozdíl přesáhl dva 

miliony korun. Nejdražší odbočkou během sledovaných let byl washingtonský post 

v roce 2008 s náklady 12,6 milionů korun, kdy navíc došlo k přečerpání alokovaných 

peněz o dva miliony. Washingtonská pobočka až na rok 2006 přesáhla plánované 

výdaje v každém sledovaném roce.  

 

Důležitým zjištěním je také to, že součet nákladů ve sloupcích mzdy, UNI/služby a 

nájmy se nerovná celkovým nákladům. Jedná se o náklady – například u již 

zmiňovaného postu ve Washingtonu (2008) činí rozdíl mezi celkovými náklady a 
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náklady konkrétně zmíněnými (mzdy, UNI/služby a nájmy) téměř 6 milionů korun, tedy 

přibližně polovina všech nákladů. Je otázkou, o jaké náklady se jedná. 
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3. Český rozhlas 

3.1 Český rozhlas | právní rámec 

Stejně jako fungování České televize, tak i činnost Českého rozhlasu upravuje zákon – 

Zákon o Českém rozhlasu 484/1991 Sb. včetně pozdějších novelizací, jak je uvedeno 

výše v kapitole Veřejnoprávní médium/instituce | definice. Pole působnosti ukotvuje 

§ 2, který říká: 

„(1) Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením rozhlasových 

programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém 

území České republiky a do zahraničí (…).“ Zákon také konkrétně specifikuje službu 

veřejnosti v pojetí Českého rozhlasu v bodě číslo 2. 

„(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména 

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných 

informací pro svobodné vytváření názorů, 

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky, 

c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny 

skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, 

etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví 

tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, 

náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné 

porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti, 

d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních 

nebo etnických menšin, 

e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, 

uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro 

děti a mládež.“ (Rozhlas.cz [online] 

<http://www.rozhlas.cz/digital/legislativa/_zprava/158850>). Zřizování zpravodajské 

sítě je ukotvena v pasáži „1a) § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České 

televizi, ve znění pozdějších předpisů.“ pod písmenem „d) zřizuje síť vlastních 

zpravodajů,“. (tamtéž).  
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3.2 Český rozhlas | stručná historie zahraniční zpravodajské 
sítě  

Historie Českého, resp. dříve Československého rozhlasu, se odvíjí téměř shodně 

dlouho jako historie Československa a nástupnického státu. Jen rok po docílení 

samostatnosti republiky v roce 1918 se uskutečnily první pokusy o přenos hlasu 

po radiových vlnách a o další čtyři roky později, 18. května 1923, započalo pravidelné 

rozhlasové vysílání v Československu (Kolektiv autorů, 2003, s. 9 - 10).  

Zpočátku bylo zpravodajství doménou ČTK, která zprávy ČRo dodávala. Zpočátku byly 

zprávy telefonovány ze studia ČTK během vysílání pracovníkovi Rozhlasu, později 

redaktoři ČTK vstupovali přímo do vysílání, jak vysvětluje Josef Maršík: „V dubnu 

1924 došlo k dohodě Radiojournalu s Československou tiskovou kanceláří o spolupráci 

při tvorbě zpravodajských relací. Znamenalo to v podstatě postoupení tvorby 

zpravodajství do kompetence ČTK (podle požadavku státu), která zprávy nejprve 

dodávala telefonicky hlasateli ještě během vysílání, později byly zprávy interpretovány 

přímo z budovy ČTK jejími redaktory. Zprávy měly ještě po dlouhé období ˊpečeťˋ 

tiskové agentury – byly spíše určeny pro čtení než pro poslech. Proto bylo zpravodajství 

ČTK vysílané rozhlasem předmětem časté kritiky jak ze strany posluchačů, tak také 

odborné veřejnosti a tisku. Radiojournal mohl připravovat jen zprávy kulturní a 

přehledy tisku.“ (Maršík In. Ješutová, 2003, s. 43). 

 

Teprve o několik let později vzniká samostatná redakce zpravodajství ČRo. Redaktoři 

rozhlasu vyjíždějí čím dál častěji za hranice, aby referovali o událostech ve světě. Ještě 

ve dvacátých letech se uskutečnil první mezistátní přenos. „Přenosy domácích událostí 

byly postupně doplněny vysíláním významných událostí ze zahraničí. Dnes 6. září 1926 

se uskutečnil první mezinárodní přenos z paláce Společnosti národů v Ženevě, v jehož 

rámci byl posluchačům zprostředkován projev tehdejšího ministra zahraničních věcí 

Edvarda Beneše.  

Mikrofonní spojení do Prahy bylo značně komplikované: procházelo z Ženevy přes 

Bern, Curych, Ulm, Řezno, Brod nad Lesy a Plzeň do Strašnic a podílelo se na něm 

několik zahraničních rozhlasových společností. Přenos byl velmi úspěšný.“ (Maršík In. 

Ješutová, 2003, s. 64). V této době však nelze hovořit o stálých zahraničních 

zpravodajích. Redaktoři vyjížděli jako doprovod československé delegace nebo 

k významným mezinárodním událostem. Dalšímu kontinuálnímu vývoji zabránila druhá 
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světová válka, ale není cílem ani smyslem diplomové práce mapovat dění během 

válečných událostí.   

 

Na další rozvoj a posilování zpravodajství mohl ČRo pomýšlet až po skončení druhé 

světové války, jakmile to bezpečnostní a finanční situace umožnily. V této době sehrál 

Rozhlas důležitou úlohu především při vypořádání se s nacistickými zločinci. Eva 

Ješutová uvádí, že „pro politické zpravodajství bylo velmi důležité vybudování vlastní 

sítě zahraničních zpravodajů. Průkopnickými činy v tomto směru byla vyslání Františka 

Gela jako mimořádného zpravodaje na norimberský proces s nacistickými zločinci a 

zpravodajství ze zasedání Spojených národů v Londýně, kam poprvé jako doprovod 

oficiální vládní delegace vycestoval Václav Linhart, i z mírové konference v Paříži.“ 

(Ješutová, 2003, s. 216). 

 

Přestože se ještě nejednalo o síť stálých zahraničních zpravodajů, ale často o posty 

dopisovatelů či spolupracovníků, snažil se ČRo zajistit žurnalisty v bývalých exilových 

městech, jako byly Londýn či Moskva. „Do roku 1947 vlastní síť zahraničních 

zpravodajů Čs. rozhlasu pokrývala Londýn (Václav Linhart), Varšavu (Karel Hrabal) a 

Bělehrad (Miroslav Čapek), dopisovatel byl v Moskvě, stálí spolupracovníci působili 

v Berlíně, Paříži a Vídni. V roce 1948 přibyli zpravodajové v tehdejším západním 

Německu (Vladimír Veselý) a USA (Miloš Midloch). Po únoru 1948 předal rozhlas 

torzo zpravodajské sítě České tiskové kanceláři.“ (Ješutová, 2003, s. 216). Během druhé 

poloviny páté dekády 20. století již opět probíhalo rozšiřování sítě, byť především 

ve spřátelených zemích nebo států z Hnutí nezúčastněných zemí, kterými byly např. 

Jugoslávie nebo Indie. „Od roku 1952 do roku 1958 ji vedl Karel Šubrt (zahraniční 

zpravodajskou redakci, pozn. autora). (…) V padesátých letech redakce trpěla velmi 

omezeným stykem se světem. Jedině Miroslav Čapek měl za sebou zahraniční praxi 

z dvouletého zpravodajského pobytu v Bělehradě. Prvním zahraničním korespondentem 

padesátých let se stal až v roce 1955 Květoslav Faix, ovšem jenom ve východním 

Berlíně. Jako další zahraniční korespondent odjížděl – tentokrát do Budapešti – v roce 

1956 Ladislav Porjes a do Moskvy Jiří Brunner. Teprve v roce 1957 byla proražena 

dlouholetá mezinárodní izolace, když hranice sovětského bloku překročili hned tři noví 

zahraniční dopisovatelé: Dušan Ruppeldt odjel do Indie, Jan Vinař do Číny a Ludvík 

Čermák do Spojených států. V roce 1958 se znovu otevřela Jugoslávie, kde začal 

pracovat Miloslav Pátek. Redakce mezinárodního života byla jediným pracovištěm, 
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kterému se dařilo pomocí jazykových znalostí svých redaktorů a sledováním těžce 

získávaného zahraničního tisku (byť to byly většinou jen tiskové orgány tamních 

komunistických stran) získávat přehled o skutečné situaci ve světě. Vychovala řadu 

novinářů, kteří se později zařadili mezi žurnalistickou elitu (z padesátých let to byli 

zejména M. Čapek, M. Pátek, V. Šťovíčková-Heroldová, Jan Petránek, z pozdějších 

Čestmír Suchý, Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský, Karel Jezdinský a další). (Běhal In. 

Ješutová, 2003, s. 261). 

 

V šedesátých letech pokračovalo rozšiřování sítě zahraničních zpravodajů ČRo, kteří 

přispívali i do tehdy oblíbeného pořadu Rubrika mezinárodního života. Nejednalo se 

pouze zkvalitnění sítě co do počtu zahraničních žurnalistů, ale také jejich profesní 

úrovně, což se odrazilo i na poslechovosti. Milan Rykl uvádí, že „Rubrika 

mezinárodního života (RMŽ) čerpala ze stále se rozvětvující a zkvalitňující skupiny 

zahraničních korespondentů, kteří působili ve všech nejdůležitějších teritoriích světa. 

Z více než dvacítky zahraničních korespondentů Čs. rozhlasu se přičinili o nezaujaté 

pohledy na dění v cizině Jiří Dienstbier, Jan Petránek, Luboš Dobrovský, Karel 

Jezdinský, Věra Šťovíčková-Heroldová, Dušan Ruppeldt, Miloslav Pátek, Laco Porjes, 

Karel Kyncl, Jiří Ruml, Vilém Fuchs, Jiří Frodl, Ludvík Čermák a další. Široký rozhled, 

osobní statečnosti a znalost rozhlasového řemesla způsobily, že posluchači věřili jejich 

slovům více než projevům z úst československých politiků. Byli to především oni, kdo 

pod vedením neúnavného organizátora Milana Weinera pozvedli úroveň komentátorské 

činnosti ve zpravodajství a publicistice.“ (Rykl In. Ješutová, 2003, s. 293). Pořady, 

do kterých promlouvali nebo přispívali zahraniční korespondenti, se zpravidla těšily 

značnému zájmu a oblíbenosti rozhlasových posluchačů, zejména v období 

normalizace. „Jako úspěšný byl hodnocen například nový typ týdeníku O čem se hovoří, 

Spektrum – minuty se zahraničními zpravodaji, pořady Hovoří Berlín (Sofie, Varšava, 

Budapešť, Moskva), Zápisník zahraničních zpravodajů, Zahraničněpolitické poznámky.“ 

(Bouček – Hubička In. Ješutová, 2003, s. 369). 

 

Podobně jako v letech 1948 nebo 1968, došlo i po roce 1989, resp. po roce 1992, kdy 

došlo k rozdělení Československa, ke snížení počtu stálých zahraničních zpravodajů 

o padesát procent. „Po zániku stanice Československo v roce 1992 se zpravodajství 

Českého rozhlasu muselo potýkat s redukcí sítě zahraničních zpravodajů na polovinu. 

Českému rozhlasu zůstali zpravodajové ve Spojených státech, Německu, Velké Británii a 
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Polsku. Zpravodajské posty Čs. rozhlasu v Rusku, Maďarsku, Chile a Itálii byly zrušeny 

nebo připadly Slovenskému rozhlasu.“ (Moravec In. Ješutová, 2003, s. 446 - 447). 

 

Nově vzniklý Český rozhlas musel krátce po osamostatnění Slovenska řešit situaci 

právě v sousedním státě, což se mu podařilo během několika prvních dní nového roku, 

avšak zanedlouho pobočku nechal zavřít a zpravodajství získával externě. „Jako první 

byl od 5. ledna 1993 na krátkou dobu zřízen post zpravodaje Českého rozhlasu 

v samostatné Slovenské republice, ale brzy bylo místo zrušeno a ČRo zajišťoval 

zpravodajství ze Slovenska pomocí externích spolupracovníků.“ (Moravec In. Ješutová, 

2003, s. 446 - 447). K dalšímu rozvoji sítě stálých zahraničních zpravodajů docházelo 

v devadesátých letech – vznikaly nové odbočky, některé byly časem opět uzavřeny. 

Nově vzniklé kanceláře se nejčastěji otevíraly v sousedních zemích, dále v Belgii, resp. 

Bruselu, který byl a je centrem mnoha evropských a mezinárodních institucí jako 

NATO či ES (předchůdce EU). Navíc Brusel byl poblíž i dalších významných center 

jako Štrasburk, Lucemburk, kde sídlí další orgány EU, nebo nizozemského Haagu, kde 

sídlí Mezinárodní soudní dvůr. K opětovnému otevření odboček došlo i v obou 

světových mocnostech – Spojených státech amerických a Rusku. Nedlouho poté ČRo 

obsadil i post na Blízkém východě. Václav Moravec popisuje období změn následovně 

„V roce 1994 si vedení ČRo 1 – Radiožurnálu, v jehož kompetenci byla síť zahraničních 

zpravodajů, stanovila jako prioritu zajistit vlastní autentické zpravodajství 

ze sousedních zemí a dvou hlavních světových mocností – Spojených států amerických a 

Ruské federace. Nejprve bylo od 1. července 1994 obsazeno místo zahraničního 

zpravodaje v Moskvě. Zároveň byl vytvořen ekonomicky efektivnější model zahraničních 

zpravodajů, kteří exkluzivně pracovali pro Český rozhlas, přestože neměli vybudovanou 

vlastní kancelář. Postupně tak bylo zajištěno zpravodajství ze Slovenska, Rakouska, 

ze zemí Blízkého východu a z dalších oblastí. Začleňování České republiky 

do euroatlantických struktur vedlo ke zřízení místa zahraničního zpravodaje Českého 

rozhlasu v Bruselu. Z ekonomických důvodů byla naproti tomu zrušena kancelář 

zahraničního zpravodaje ve Velké Británii, odkud zpravodajství nově zajišťoval externí 

spolupracovník ČRo.“ (Moravec In. Ješutová, 2003, s. 446 - 447). 
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3.3 Český rozhlas | hospodaření 

Veřejně dostupné jsou hned dvě zprávy – výroční zpráva o hospodaření Českého 

rozhlasu a výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu s několika přílohami. V žádné 

zprávě od roku 2000 však nejsou uvedené náklady na zahraniční odbočky, a to ani 

celkové. (Rozhlas.cz [online] <http://www.rozhlas.cz/rada/dokumenty>). Údaje, týkající 

se týkají financování, které se podařilo získat, jsou tak pouze zprostředkované, 

orientační a vážící se pouze k roku 2011. Během osobního rozhovoru se šéfem 

zahraniční redakce ČRo Jiřím Hoškem byla zmíněna částka necelých 30 milionů korun. 

Nikdy se dle jeho slov nestalo, aby hospodaření skončilo v mínusových částkách, nikdy 

nepřekročí rozpočet na daný rok. Stává se ale, že některá pobočka svůj rozpočet 

přesáhne, avšak jiná jej má nižší, takže celková bilance je vyrovnaná. Hospodaření 

zahraničních zpravodajů je podle Hoška sledováno měsíčně a čtvrtletně; zahraniční 

zpravodajové dodávají každý měsíc vyúčtování za svou kancelář. Zahraniční 

zpravodajové si však rozpočet nehlídají, tato odpovědnost přísluší vedoucímu 

zahraničních zpravodajů a ekonomickému oddělení ČRo. V celkové sumě zmíněných 

30 milionů jsou zahrnuty tyto nákladové položky: mzda, služební byt, služební vůz, 

mobilní telefon, připojení k internetu, cestovné v dané oblasti apod. Největší položkou 

jsou mzdy, řekl Jiří Hošek během rozhovoru, což je shodné jako u nákladových položek 

zahraničních zpravodajů České televize.  
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4. Česká tisková kancelář 

4.1 Česká tisková kancelář | právní rámec 

Postavení ČTK je podobné jako ČT a ČRo s tím rozdílem, že ČTK musí být soběstačná, 

protože není financovaná žádnými koncesionářskými poplatky. Je to dáno i povahou 

činnosti, protože jejím úkolem je vytvářet vlastní mediální produkty a prodávat je dál. 

Jak se uvádí na jejich webových stránkách „ČTK je veřejnoprávní institucí, která byla 

zřízena zákonem č. 517/1992 Sb. Stát neodpovídá za závazky agentury a agentura 

neodpovídá za závazky státu. ČTK není dotována ze státních prostředků, ani nečerpá 

finance z žádných jiných veřejných zdrojů. ČTK je politicky i ekonomicky nezávislá.“ 

(Ctk.cz [online] <http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/>). 

 

Status a fungování ČTK upravuje Zákon o České tiskové kanceláři 517/1992 Sb. V § 1 

je stanoven právní statut tiskové kanceláře o její působnosti: „§ 1 (2) Tisková kancelář 

je právnickou osobou, která nakládá s vlastním majetkem, jehož základem je majetek 

převedený z Československé tiskové kanceláře, 1) a to do doby převodu všech 

majetkových a jiných práv tiskové kanceláře na jiný právní subjekt zvláštním zákonem 

nebo postupem podle zvláštního zákona. Tisková kancelář vlastními úkony nabývá práv 

a zavazuje se. Tisková kancelář se zapisuje do obchodního rejstříku. Tisková kancelář 

používá zkratku ČTK. 

(3) Stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář neodpovídá 

za závazky státu.“ V § 2 je vymezena činnost a poslání ČTK. Pro téma diplomové práce 

je důležitý bod č. (2), který přímo ČTK ukládá poskytovat i informace a zpravodajství 

ze zahraničí a rovněž také bod č. (3) § 3, který ČTK ukládá zřizovat pobočky 

v zahraničí. Už ale nedefinuje, v jakém množství a v jakých oblastech. „§ 2 (1) 

Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro 

svobodné vytváření názorů. (2) Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením 

slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí. § 3 (2) Tisková 

kancelář zřizuje síť odboček, zpravodajů a spolupracovníků v České republice a 

v zahraničí. (Koncelik.eu [online] <http://www.koncelik.eu/zakon-517-1992/>).  
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4.2 Česká tisková kancelář | stručná historie zahraničních 
zpravodajů 

Z dostupných pramenů se historii Československé tiskové kanceláře věnují zejména dvě 

publikace – Zprávy z českého století od Jana Stejskala, což je obsáhlá kniha s mnoha 

podrobnými a užitečnými informacemi. Druhá publikace nese název ČTK včera, dnes a 

zítra od Richtera a kol.  

 

Historie Československé tiskové kanceláře je ze všech tří porovnávaných médií 

nejdelší. ČTK kopíruje podstatné události země od samotného počátku, tedy rok 1918, 

přes II. světovou válku, následně roky 1948, 1968 a 1989. „28. října 1918 je 

rozhodnutím předsednictva Národního výboru československého, tj. prozatímní vlády, 

zřízena Československá tisková kancelář, která v prvních dnech plní spíše funkci 

tiskového odboru NV a sdílí s ním i první působiště v Obecním domě a Harrachovském 

paláci v Jindřišské ulici v Praze.“ (Richter a kol., 1998, s. 1). 

 

Už devět dní po založení ČTK v roce 1918 vznikla první pobočka mimo 

Československo. Volba na metropoli, která byla ještě před deseti dny hlavním městem 

mocnářství. „6. listopadu začíná ve Vídni působit první zahraniční odbočka ČTK. 

Zpočátku má více zaměstnanců než její pražská centrála.“ (Richter a kol., 1998, s. 1). 

Postupem času se rozrůstá nejen zahraniční redakce, ale vznikají i pobočky doma i 

v zahraničí (Plzeň, Košice, Užhorod). „10. února 1919 se ČTK slučuje s bratislavskou 

Slovenskou tiskovou kanceláří (Slovenská tlačová kancelária, STK) v agenturu 

pod jednotným názvem Československá tisková kancelář. STK vznikla v prosinci 1918 

v Žilině (podle jiných zdrojů již v listopadu). Od 10. února 1919 pracovala bratislavská 

redakce již jako odbočka ČTK.“, uvádí se v publikaci. (Richter a kol., 1998, s. 2). 

Stejně jako vzniku Československa předcházela dlouhá a náročná jednání exilové i 

domácí elity, ani ČTK nevznikla za jednu noc, naopak měla své předchůdce – dvě 

tiskové kanceláře. Obě pojí začátek I. světové války, kdy první byla založena 

ve Washingtonu a druhá v Londýně. Tu založil první československý prezident Tomáš 

Garrigue Masaryk. (Richter a kol., 1998, s. 1). Vývoj ČTK po první světové válce dostal 

na starosti úředník ministerstva zahraničí Emil Čermák, který se v roce 1919 vrátil 

po skoro pětadvaceti letech ze zahraničí. O rok později se stal ředitelem agentury. 

Jedním z jeho vizionářských úkolů bylo vybudování samostatné a nezávislé sítě 

zahraničních zpravodajů tak, aby se vyhnula problémům, které vyvstaly například 
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ve Vídni. Zde se několikrát obměnila redakce včetně vedení, jak uvádí Stejskal v knize 

Zprávy z českého století. „Odbočka pracovala v rámci Československého vyslanectví. 

(…) V Lobkovickém paláci redaktoři nejen pracovali, ale také se tam stravovali. 

V poválečné hladové Vídni byla o jídlo nouze. Ambasáda proto nechala na dvoře 

vybudovat provizorní přístřešek s kuchyní, kde se u oběda scházeli diplomaté, personál i 

novináři.“ (Stejskal, 2008, s. 149). Přelom nastal o dva roky později, kdy se začalo se 

změnami, které Čermák avizoval již dříve po svém nástupu do funkce. „Agentuře, která 

nikdy vlastní zpravodajství neměla, vybudoval během několika málo let rozsáhlé 

mezinárodní informační zázemí, které ji katapultovalo mezi přední zpravodajské 

podniky střední Evropy a uznávané tiskové kanceláře kontinentu.“ (Stejskal, 2008, 

s. 149). Z původních tří destinací – z toho dvou poboček v Evropě a jedné v Severní 

Americe – se síť rozšířila především po kontinentální Evropě. Vznik dalších poboček se 

odvíjel od zaměření a potřeb politiky nově vzniklé republiky. „V roce 1919 měla ovšem 

ČTK odbočky jen ve Washingtonu, Vídni a Paříži, a to ještě formálně. S Washingtonem 

prakticky neexistovala spojení, Vídeň fungovala spíš jako centrála než odbočka 

(pozůstatek Korbyra, pozn. autora – Korbyro byla rakouská tisková agentura, přesněji 

C. k. Telegrafní a korespondenční kancelář a Korbyro česká zkratka – pozn. autora 

diplomové práce) a Paříž byla vytížena servisem pro Benešovo ministerstvo 

(zahraničních věcí, pozn. autora). (…) V srpnu 1921 byla otevřena odbočka ČTK 

v Bělehradě (zpravodaj Dušan Loncarević, který v srbské metropoli působil už před 

válkou jako zpravodaj Korbyra), od jara 1923 byla obsazena regulérní agenturní 

odbočka v Paříži (zpravodaj Karel Kraus), od ledna 1924 odbočka v Londýně 

(zpravodaj Miloš Novotný), od října 1924 korespondenční post v Curychu (zpravodaj 

Alois Krbec). Poslední tři odbočky tvořily západoevropskou komunikační páteř, na níž 

byl přes Paříž napojen i Washington, přes Curych Řím.“ (Stejskal, 2008, s. 150). 

 

V následujících letech byla uzavřena Vídeňská odbočka, tedy pobočka sousední země, 

se kterou mladou republiku pojila dlouhá společná historie a blízké vztahy. Bylo to 

způsobeno i tím, že se Československo přeorientovávalo na jiné státy Evropy. 

„Vídeňská odbočka byla v roce 1925 zrušena, zpravodajskou práci zajišťoval už jen 

místní dopisovatel. Její klíčový význam, tak patrný v prvních popřevratových týdnech, 

postupně upadal. Část redakčního personálu (František Just a Martin Doležal) byla 

převedena na vyslanectví, početný redakční personál se většinou přesunul do Bratislavy 

a Brna.“ (Stejskal, 2008, s. 150). 
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Nově se zájem nejen české diplomacie, ale i médií, obracel ke Slovanským národům a 

tradičním exilovým městům jako byl Londýn, Paříž nebo Curych. Kromě nich se 

zakládaly pobočky i jinde. „V roce 1924 pokračovalo budování zpravodajské sítě 

na Balkáně, která byla vzhledem k orientaci státu na země Malé dohody považována 

za mimořádně významnou. Už o rok později měla ČTK své vlastní zpravodaje v Paříži 

(dva), Berlíně, Londýně, Curychu a Bělehradě, do konce 20. let ještě v Sofii a Římě. 

Místní dopisovatelé spolupracovali s ČTK z Vídně, Záhřebu, Bukurešti, Lublaně, 

Drážďan, Mnichova, Milána, Varšavy, Moskvy a Oděsy. Do sídla Společnosti národů 

v Ženevě, kde měla ČTK formálně stálou kancelář, pravidelně dojížděli zvláštní 

zpravodajové.“ (Stejskal, 2008, s. 150). 

 

Významnou úlohu sehráli zahraniční zpravodajové ČTK během začátku a v průběhu 

II. světové války, kde působili jako zprostředkovatelé informací mezi domácími 

odbojáři a zahraničním exilem. Došlo k pomyslnému rozdělení na oficiální a 

neoficiální. Ta neoficiální, tzv. svobodná, působila v zahraničí. Tato „působila 

za II. světové války v Londýně a od roku 1940 v New Yorku. Později měla exilová ČTK 

přímé telegrafické spojení s Blízkým východem, Indií, Dálným východem, Austrálií, 

Novým Zélandem a Jižní Amerikou.“ (Richter a kol., 1998, s. 9.). V období války 

přebírá ČTK zahraniční zpravodajství povinně od nacistické DNB (Deutsches 

Nachrichten Büro). (Richter a kol., 1998, s. 9).  

 

Po skončení II. světové války došlo k přesunům sídla ČTK, po roce 1948 proběhly 

personální změny, ale zahraniční zpravodajství bylo přebíráno z jiných agentur. „V roce 

1953 má ČTK pouze dva vlastní zahraniční zpravodaje. Monopolní postavení 

v zahraničním zpravodajství získal sovětský TASS, zatímco význam západních agentur 

pro zpravodajství ČTK byl maximálně omezován.“ (Richter a kol., 1998, s. 13). 

Se zlepšováním přenosové techniky se zvyšovala také rychlost transportovaných zpráv 

od zahraničních zpravodajů do pražské centrály. „1. června 1965 je uveden do provozu 

dálnopisný okruh Praha-Paříž-Londýn a 26. srpna 1965 okruh Praha-New York-

Washington, který umožnil nepřetržité spojení se zpravodaji ČTK v těchto městech. 

Jejich prostřednictvím se s pražským ústředím spojovali i ostatní zahraniční 

zpravodajové ČTK.“ (Richter a kol., 1998, s. 15). V následujících letech dochází 

k největšímu růstu počtu stálých zahraničních zpravodajů a odboček, ČTK pokrývá 

zpravodajství z mnoha částí světa a kontinentů. „V 70. letech disponuje ČTK v zahraničí 
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více než 40 stálými a místními zpravodaji a na základě dvoustranných dohod udržuje 

trvalé spojení s 62 tiskovými agenturami, institucemi, listy a tiskovými úřady.“ (Richter 

a kol., 1998, s. 17). Takto ČTK víceméně fungovala až do konce roku 1992, než se 

Československo rozpadlo na nástupnické státy. „31. prosince 1992 o půlnoci zaniká 

s Československem i Československá tisková kancelář (na základě zákona č. 597/92 Sb. 

o zrušení Čs. rozhlasu, Čs. televize a ČTK.“  (Richter a kol., 1998, s. 20). Jak bylo 

uvedeno v kapitole 4.1 Česká tisková kancelář | právní rámec – viz výše – ČTK byla 

založena za existence Československé tiskové kanceláře, která oficiálně skončila 

k 31. prosinci 1992. Česká tisková kancelář vznikla k 15. listopadu 1992 na základě 

zákona 517/1992. „Do roku 1996 vstupuje ČTK poprvé bez státní dotace, která ještě 

v předcházejícím roce činila 16 miliónů korun a rok před tím 44 miliónů korun. Od roku 

1996 saturuje ČTK veškeré své náklady, včetně finančně náročné činnosti zahraničních 

zpravodajů, z vlastní komerční činnosti. Zahraniční zpravodajská síť se od té doby 

ustálila do této podoby: Bonn, Bratislava (a Košice), Brusel, Londýn, Moskva, New 

York, Paříž, Varšava a Vídeň.“ (Richter a kol., 1998, s. 22). V roce 1993 činila dotace 

 29,3 milionu Kč, a to pouze na zahraniční zpravodajství. (Psp.cz [online] 

<http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t1013_01.htm>). 

 

V této době, tedy v roce 2012, je situace opět jiná a jak bylo uvedeno na začátku 

diplomové práce, v síti stálých zpravodajů dochází často ke změnám – zahraniční 

pobočky se zakládají a ruší podle potřeby a finanční situace. Poslední změny proběhly 

koncem roku 2011, kdy byla ČTK z finančních důvodů nucena uzavřít pobočky 

v Londýně a Varšavě, jak potvrdily Ludmila Trunečková, resp. Hana Brusová. 

V současnosti má ČTK nejméně stálých zahraničních zpravodajů v porovnání 

s ostatními veřejnoprávními mediálními institucemi. 
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4. 3 Česká tisková kancelář | hospodaření 

Důležitým zdrojem informací pro zjištění hospodaření České tiskové kanceláře, resp. 

zahraničních odboček, jsou jednotlivé výroční zprávy, které jsou dostupné na internetu, 

a to buď skrze webové stránky obchodního rejstříku, nebo přímo přes webové stránky 

ČTK. Z výročních zpráv lze rovněž vyčíst, v jakých zemích či městech má nebo měla 

ČTK své odbočky. Na druhou stranu význam výročních zpráv ČTK nelze přeceňovat, 

protože v nich nejsou rozepsané náklady na všechny jednotlivé pobočky, ale pouze 

na nejvýznamnější dvě až tři. Z toho vyplývá, že ani přesný počet odboček a jejich 

umístění nelze v rámci výročních zpráv dohledat. Dle Ludmily Trunečkové se 

geografické rozmístění sítě zahraničních zpravodajů ČTK za posledních patnáct let 

téměř nezměnilo až do předloňského roku 2010, kdy postupně uzavřela své tradiční 

pobočky v Paříži (únor) a následně ve Vídni (říjen). (Lidovky.cz [online] 

<http://www.lidovky.cz/agentura-ctk-nema-penize-rusi-zpravodaje-v-zahranici-pcr-/ln-

media.asp?c=A101013_114555_ln-media_pks>). V roce 2010 také ČTK poprvé 

po dvanácti letech vykázala ztrátu k sedmi milionům korun. (tamtéž). V loňském roce 

došlo opět k uzavření odboček, tentokrát v Londýně a Varšavě. V dostupné výroční 

zprávě z roku 2009 pak není zcela žádná zmínka ani o pobočkách, ani o finanční 

náročnosti zahraničních odboček. Při porovnání údajů z let 2003 – 2010 je možné dojít 

k závěru, že náklady na stálé zahraniční zpravodaje v posledních letech pozvolna 

klesají. Nejvíce finančních prostředků plynulo do sítě ČTK v roce 2006. Ještě o rok 

později byly náklady srovnatelné, přestože byly nižší, avšak v roce 2008, tedy v roce 

tzv. krize, poklesy citelněji, a to o 2 663 tisíc korun, což dokládá přehled celkových 

nákladů v tabulce níže.  
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Tabulka č. 5: Přehled celkových nákladů na zahraniční síť ČTK (v milionech Kč). 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Celkové 

náklady 

15,0

23 

nedostupn

é 

18,745 21,408 21,655 20,997 20,844 18,18

2 

Srovnání 

oproti 

předchozí-

mu roku 

-

3,72

2* 

- -2,663 -0,248 
+0,65

8 

+0,15

3 

+2,66

2 
-2 

*porovnání roku 2010 s rokem 2008 

Zdroj: jednotlivé výroční zprávy ČTK z let 2003 – 2010 [online] 

<http://www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/>. 

 

V roce 2003 nastal pokles, což je vzhledem k velmi nízké inflaci v daném roce (viz 

dále) pochopitelné. V následujícím roce 2004 se, jak vyplývá z výroční zprávy ČTK 

z roku 2003, náklady dostávají na obdobnou úroveň jako v roce 2002. Další dva roky je 

patrný mírný nárůst nákladů, avšak od roku 2007 lez pozorovat pokles, který trvá až 

do posledně sledovaného roku 2010.  

 

Pro lepší názornost jsou data s výdaji na síť zahraničních odboček sestavena do grafu. 

Patrné je tak mírné navyšování od počátku tisíciletí, následně několikaletá stagnace, 

resp. pokles, pokud zůstaly výdaje téměř shodné, protože korunu oslabovala inflace. 

Od roku 2008 už dochází k poklesu a tento trend se zatím nemění, byť nejsou známa 

konkrétní data. Lze tak usuzovat i z důvodu uzavření odbočky ČTK ve Varšavě, jak 

potvrdila bývalá polská zpravodajka ČTK Hana Brusová, a v Londýně. V předchozích 

letech ČTK rovněž uzavřela pobočky v Paříži a Vídni, jak uvedla Ludmila Trunečková. 
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Graf č. 1: Přehled celkových nákladů na zahraniční síť ČTK (v tisících Kč). 
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Zdroj: jednotlivé výroční zprávy ČTK z let 2003 – 2010 [online] 

<http://www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/>. 

 

Z jednotlivých výročních zpráv se lze rovněž dovědět podrobnější údaje o slovenské 

odbočce, která je na rozdíl od jiných zahraničních odboček nejen vyčleněná, ale rovněž 

lze zjistit podrobnější informace o nákladech rozdělených zvlášť na slovní a obrazové 

zpravodajství.  
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Tabulka č. 6: Přehled nákladů na slovenskou odbočku ČTK v letech 2003 – 2010; 

pokud bylo možné dohledat, jsou náklady rozdělené na slovní a obrazové zpravodajství 

(v tisících Kč). 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Slovní  11 509 - 10 568  10 118   7 493 

Obrazové 1 443 - 1 455  1 710   804 

Celkem 12 952 - 12 023 12 650 11 828 9 532 8 444 8 267 

Vývoj 

míry 

inflace 

1,5 % 1,0 % 6,3 % 2,8 % 2,5 % 1,9 % 2,8 % 0,1 % 

Reálná 

změna 
12 757 - 11 265 12 295 11 532 9 350 8 207 8 258 

 

Zdroj: jednotlivé výroční zprávy ČTK z let 2003 – 2010 [online] 

<http://www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/>. 

Zdroj: [online] <http://www.estav.cz/finance/inflace.html>. 

 

Z veřejně dostupných údajů lze rozpoznat, které pobočky vyžadují nejvíce finančních 

prostředků pro jejich provoz, který zahrnuje pronájem nemovitosti 

s bydlením/kanceláří, techniku, služební vozidlo, mzdu, cestovné a provozní náklady. 

Dostupné jsou však jen tři nejnákladnější odbočky v daném roce, mimo roku 2009, kdy 

není rozdělení nákladů ve výroční zprávě uvedeno. Zcela provozně nejdražší pobočkou 

ČTK byla slovenská pobočka, ve které pracovalo až 15 zaměstnanců. Množství lidí se 

projevilo zejména na mzdových nákladech chodu odbočky, avšak k dnešnímu roku se 

stav redukoval na jednoho zpravodaje. Slovenskou pobočku tak nelze srovnávat 

s ostatními odbočkami, kde působil až na jednu výjimku pouze jeden zpravodaj, proto je 

z celkového srovnání vyčleněna. Výjimkou mezi zahraničními odbočkami byla 

v minulosti bruselská pobočka, kde probíhaly několikaměsíční stáže, jichž se také 

zúčastnili minimálně dva zpravodajci, kteří zaslali vyplněný dotazník. Na pobočce tedy 

pracoval vždy jeden zkušený a stálý zpravodaj a druhý nezkušený elév, stážista. 

V Belgii se budoucí stálí zpravodajové ČTK připravovali na svůj samostatný post. 
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Po celou dobu sledování, tedy v letech 2003 – 2010, náleží vždy do první nejnákladnější 

trojice pobočky v Bruselu a Londýně. Brusel z podstaty své agendy – město, kde sídlí 

celá řada evropských i světových institucí. A Londýn jako centrum evropského a 

světového obchodu, kde má (evropské) sídlo celá řada význačných firem. Mezi třemi 

nejdražšími se velmi často objevuje New York, většinou jako třetí nejdražší odbočka. 

V roce 2010 pak nastává změna, kdy se na druhé místo za Brusel co do výše 

nákladovosti zařadil Berlín. Londýn se o třetí příčku dělí s Moskvou. Dostupné údaje 

lze také interpretovat tak, že náklady na belgickou kancelář činily v roce 2003 přibližně 

šestinu ze všech nákladů na zahraniční síť, v roce 2006 to byla téměř čtvrtina a v roce 

2010 se náklady přibližovaly k jedné třetině. I přesto, že náklady za jednotlivé roky 

nejsou konstantní, dá se říci, že relativnímu zvyšováním podílu bruselské pobočky 

předcházela redukce či nutnost redukce jiných zahraničních kanceláří. 

 

Tabulka č. 7: Přehled nákladů na tři nejnákladnější zahraniční odbočky ČTK bez 

Slovenské republiky (v milionech Kč). 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

Brusel 4,0 - 4,7 5,3 5,3 5,4 3,0 3,4 

Berlín 2,2 - - - - - - - 

Londýn 2,1 - 2,8 3,7 3,5 3,4 3,4 3,5 

Moskva 2,1 - - - - - - - 

New 

York 

- - 2,3 2,7 3,1 2,8 2,9 2,7 

Celkové 

náklady 
15,023 - 18,745 21,408 21,655 20,997 20,844 18,182 

Zdroj: jednotlivé výroční zprávy ČTK z let 2003 – 2010 [online] 

<http://www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/>. 
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5. Zpravodajové 

5.1 Zpravodajové | Zpravodaj (veřejnoprávního) média 

Zpravodaj, tedy zprostředkovatel informačního sdělení, může referovat z domácího 

prostředí země, nebo ze zahraničí, tj. mimo zemi původu veřejnoprávního média. 

Pro výkon profese zpravodaje, a je jedno, zda se jedná o zpravodaje veřejnoprávního, 

nebo soukromého média, není nutná odborná znalost nebo vzdělání, jak vyplyne z textu 

dále. I z dotazníkového šetření mezi zahraničními zpravodaji vyplynulo, že ne každý má 

vysokoškolské žurnalistické vzdělání. Nicméně jisté předpoklady, talent či novinářská 

zručnost v širokém slova smyslu, jsou bezpochyby výhodou. Práce stálého zahraničního 

zpravodaje je ještě více specifická. Klade se u ní důraz na jazykovou vybavenost, 

samostatnost, profesionalitu. Obdobně o tom píše Tomáš Trampota v publikaci 

s názvem Zpravodajství. Přestože se definice vztahuje k redaktorovi a nikoliv 

zpravodaji, lze z ní v obecné rovině vyjít a použít i jako definici zpravodaje. Zpravodaj 

pracuje jak v redakci, tak v terénu. „O profesi redaktora zpravodajství, podobně jako 

o žurnalistice obecně, se často mluví jako o otevřené profesi. (Kunczik, 1988). Ačkoli 

její provádění vyžaduje určité schopnosti, jako je schopnost rychle vyhledávat, sbírat a 

zpracovávat informace, nevyžaduje žádné specifické oprávnění, licenci nebo atestaci. 

Ve většině demokratických mediálních systémů je práce v redakci zpravodajství 

otevřenou profesí, která nevyžaduje absolvování nějakého odborného vzdělání.“ 

(Kunczik, 1988 In. Trampota, 2006, s. 49). Vedoucí zahraniční redakce ČT Martin 

Řezníček spatřuje rozdíly mezi redaktorem a zahraničním zpravodajem takto: 

„Zpravodaj venku není jen ten novinář, který tam dělá venku, ale na rozdíl od redaktora 

tady, který v 9 hodin do práce přijde a v 7 hodin odejde, tak ten člověk jednak funguje 

24 hodin denně, nemá víkendy, a to není stěžování, to je charakteristika té práce, musí 

být pořád k dispozici, vzbudíme ho třeba ve 3 hodiny v noci, když se něco stane, třeba 

spadne most, musí si sehnat to letadlo, musí se hned vypravit a být schopný reagovat. 

Divák v žádném případě nesmí poznat, že nespal.“ 

 

Tím, že se jedná o otevřenou profesi, jak bylo uvedeno, není vzdělání nutným 

předpokladem pro získání práce v médiích. Z průzkumu mezi stálými zahraničními 

zpravodajci vyplynulo, že ne každý z těch, kteří odpověděli, mají žurnalistické/mediální 

vysokoškolské vzdělání. „Pracovníky zpravodajství se tak stávají absolventi spektra 
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různých oborů. To na jedné straně zaručuje bohatší škálu znalostí z různých 

tematických oblastí, kterou lze využít při zpracování zpráv o rozličných událostech. 

Na straně druhé jednotlivé mediální organizace musejí zajistit, aby nově příchozí 

redaktoři pracovali takovým způsobem, jaký vyžadují. Negativním rysem takovéto 

otevřenosti novinářské profese může být skutečnost, že začínající redaktoři, kteří 

neprošli profesním vzděláváním, nejsou obeznámeni se základy novinářské etiky, 

profesními normami nebo s posláním a rolí médií v demokratické společnosti.“ 

(Trampota, 2006, s. 49). Toto však neplatí pro zahraniční novináře, především proto, že 

všichni jsou to špičkoví žurnalisté. Toto kritérium – totiž být velmi dobrý a zkušený 

redaktor – je téměř bez výhrady jednou z podmínek pro tuto činnost. „Při snaze nalézt a 

definovat nějakou specifickou žurnalistickou schopnost, která tuto profesi odlišuje 

od ostatních, Kepplinger poukazuje na schopnost vybírat a prezentovat informace podle 

zvážení jejich účinku na roztroušené publikum (Kepplinger, 1984). Podle Kunczika ale 

ani přesto nelze ve spojení s žurnalistickou profesí mluvit o zvláštní žurnalistické 

kompetenci, protože technicky odhalování, psaní a editace, mohou být po určitém 

tréninku praktikovány jakýmikoli talentovanými lidmi. (Kunczik, 1988). Největší devizou 

praktikujícího redaktora tak pro mediální organizaci není příslušné vzdělání, ale stává 

se jím jeho přístup k informačním zdrojům a bohaté spektrum osobních kontaktů 

z oblasti, kterou se zabývá.“ (Kepplinger, 1984 In. Trampota, 2006, 1 – 29). Vysokou 

kvalitu od novinářů, ať zahraničních, nebo domácích, vyžaduje i Etický kodex 

Syndikátu novinářů ČR. „Povahou novinářské profese je odpovědnost k veřejnosti. 

Proto je základním předpokladem pro tuto činnost vysoká profesionalita.“ (Syndikat-

novinaru.cz [online] <http://syndikat-novinaru.cz/1/5/36/etika/eticky-kodex>). 

 

O tom, že vzdělání v oboru – obecně - není zdaleka nejdůležitější, vypovídají i výsledky 

studie. „Studie vypracované Harvardovou i Stanfordskou univerzitou ve spolupráci 

s Carnegieho nadací upozorňují, že úspěch v zaměstnání závisí jen z 15 procent 

na odborné způsobilosti. Rozhodujících 85 procent připadá na společenskou 

způsobilost. Mnohé prestižní univerzity se rozhodly vést studenty nejen k akademickým 

vědomostem, ale učí je též pracovat v týmu, působit v sociální sféře, být empatickým, 

asertivním, ovládat své emoce a sebejistě se pohybovat ve společnosti.“ (Mezuláník In. 

Z vůle médií, 2006, s. 61).  
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I když je post zahraničního zpravodaje považován za prestižní, ne každý by ho mohl 

vykonávat, přestože by splňoval výše uvedené požadavky. Nutily by ho k tomu jiné 

důvody. Jedná se například o odloučení od rodiny a/nebo domoviny, zdravotní omezení, 

délku pobytu, jiné kulturní prostředí apod. Rozdílné nároky jsou na zpravodaje kladeny 

i z pohledu média, které zastupují, pro které pracují. Televizní zpravodaj, který na rozdíl 

od svých kolegů z ČRo a ČTK, pracuje v páru společně s kameramanem, musí kromě 

jiného bezchybně zvládat výstup před kamerou, částečně producentskou práci. Naproti 

tomu na zpravodaje ČTK i ČRo se v posledních letech zvýšily nároky na zvládnutí 

techniky směřující k multimedialitě, o které se v dotaznících zmiňují samotní 

zpravodajové. Kromě písemného projevu musejí zvládat zvukovou reportáž, fotografie, 

a nově, jak vyplynulo z dotazníků, také videoreportáž. Jan Tůma vnímá současnou větší 

flexibilitu zpravodajů, což uvádí v publikaci Z vůle médií v kapitole Profese redaktora 

ve veřejnoprávním rozhlasu, v kontextu strukturálních a technologických proměn 

následovně: „(…) Nastal a zřejmě i nadále bude pokračovat ústup od psaných pořadů 

k pořadům komponovaných střihem a montáží z různých akustických prvků 

s minimálním průvodním a spojovacím slovem. Znamená to tedy, že předběžná odborná 

vybavenost redaktora už nespočívá ve specializovaném vzdělání, ale v míře kreativity, 

v odvaze vnášet svůj jedinečný pohled na téma do způsobu cítění a zpracování 

autentických zvukových materiálů, ale také na účelné a nápadité využití dalších 

výrazových akustických prostředků. V důsledcích by tato situace – při správně 

prováděném programovém auditu a koncepčním řízení veřejnoprávního rozhlasu – 

mohla znamenat proměnu rozhlasových žánrů směrem k větší flexibilitě, výpovědní 

bohatosti, emocionální účinnosti. Tedy k většímu oslovení posluchače, potažmo 

k vytvoření dominantní a nezastupitelné pozice veřejnoprávního rozhlasu na ˊmediálním 

trhuˋ. (Tůma In. Z vůle médií, 2006, s. 94 - 95). 

 

Jak již bylo uvedeno, že redaktor musí být jazykově velmi dobře vybaven. Ani 

v případě zahraničního zpravodaje nejde pouze o zvládnutí cizího jazyka, ale rovněž 

o perfektní znalost a schopnost užití mateřského jazyka, literárních a žurnalistických 

útvarů. Z pohledu technické vybavenosti nestačí jen zvukovou nebo obrazovou reportáž 

nahrát, ale také sestříhat, připojit komentář a dovedně zvládnout stavbu reportáže. „Jako 

profesi, která předpokládá poměrně značnou vybavenost v užívání mateřského jazyka 

(ale i jazyků vůbec – tento akcent vyplývá z otevření se okolnímu světu a ze zcela 

pochopitelné ambice konfrontovat hodnotu vlastní redaktorské práce se srovnatelným 
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produktem zahraničních veřejnoprávních médií), dále velice široké spektrum alespoň 

základních znalostí z různých oborů (jednooborová specializace nenávratně pominula, 

prosazuje se univerzální použitelnost pracovníka), akustická obraznost, manuální 

flexibilita (protože zcela jistě se vynoří další a další technologie záznamu, střihu a 

montáže, které bude potřeba zvládnout, a to rychle). Akcentovány by měly být i základní 

znalosti praktické psychologie, protože rozhlasová tvorba by neměla být obrazem 

běžných komunikačních modelů, ale obrazem komunikace. Zcela jistě se proporčně 

rozšíří i podíl produkční práce, ta totiž profesní výkon redaktora podmiňuje.“ (Tůma In. 

Z vůle médií, 2006, s. 94 - 95). 

 

O požadavcích a nárocích na zahraniční zpravodaje svědčí i současná nabídka 

mediálních produktů ČTK, která již dávno není omezena pouze na písemné zprávy, 

případně fotografie. A nejde jen o videozpravodajství, ale i o sociální média, různé 

mobilní platformy jako iPhone nebo Android od Google. „V roce 2006 spouští nový 

multimediální redakční systém a službu videozpravodajství. V roce 2007 vzniklo nové 

středisko s názvem Fotobanka ČTK, jehož náplní je zpracovávat, ukládat a prodávat 

fotografie klientům i z jiných oblastí, než jsou odběratelé tzv. aktualitního zpravodajství. 

(…) V roce 2008 připravila tehdejší dceřiná společnost Neris několik informačních 

kanálů pro službu Twitter a v roce 2009 vytvořila ČTK svou stránku na Facebooku. (…) 

V roce 2010 uvedla ČTK aplikaci pro přístup ke svému servisu prostřednictvím aplikace 

pro mobilní telefony iPhone a tablety iPad. Tyto aplikace také nabídla a prodala 

některým svým klientům. V lednu 2011 ČTK uvedla kompletní mobilní verzi svých 

internetových publikací na adrese m.ceskenoviny.cz, která vznikla sloučením WAP 

portálu a stránek pro zařízení PDA, jež provozovala Neris od roku 2000. V červnu 2011 

ČTK uvedla zpravodajskou aplikaci pro smartphony a tablety s operačním systémem 

Android.“ (Ctk.cz [online] <http://www.ctk.cz/o_ctk/historie/>). 
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5.2 Zpravodajové | Zahraniční zpravodaj  

Zahraniční zpravodaje, novináře, je možné rozdělit do několika skupin. Nejedná se 

o oficiální dělení, ale pro účely diplomové práce je důležité vymezit konkrétní pojetí 

zahraničního zpravodaje. Např. ČT dělí svoji síť zahraničních zpravodajů na stálé, 

ad hoc a externí. K tomuto dělení se autor diplomové práce přiklání a považuje jej 

pro jeho účely za dostatečné a bude s ním nadále pracovat. 

 

Stálý zahraniční zpravodaj – je stálým a kmenovým zaměstnancem veřejnoprávního 

nebo soukromého (popřípadě státního) média. Do zahraničí odjíždí na delší časovou 

dobu zpravidla na čtyři roky. Tuto lhůtu shodně dodržují všechna česká veřejnoprávní 

média, což odsouhlasil jak šéf zahraničních zpravodajů ČT Martin Řezníček, tak šéf 

zahraničních zpravodajů ČRo Jiří Hošek. Mezi zahraničními reportéry existují i 

výjimky. Někteří se v dané zemi usadili a žijí tam trvale – jako v případě Miroslava 

Karase, zpravodaje České televize v Polsku.  

 

V pojetí širší definice, jak zahraničního zpravodaje vnímá a definuje Česká televize, se 

nejedná pouze o stálého zahraničního zpravodaje, „ale i zvláštní zpravodaje ad hoc 

vysílané do zahraničí za účelem pokrývání nečekané (přírodní katastrofy, nehody, 

teroristické útoky apod.) nebo očekávané (volby, střídaní politických garnitur) události. 

Jejich pobyt v zahraničí je ve srovnání se stálými zpravodaji nesrovnatelně kratší, což 

neznamená, že takové cesty nejsou finančně náročné. Zahraniční redakce České televize 

se však ve všech případech snaží, aby natáčení v zahraničí bylo maximálně ekonomicky 

efektivní, proto se, dovoluje-li to situace, snaží cesty využít nejen k pokrývání aktuálních 

událostí, ale i k pořízení obrazového materiálu pro nadčasové využití v jiných pořadech, 

než jsou hlavní zpravodajské relace. Vedle stálých a zvláštních zpravodajů Česká 

televize spolupracuje i s externími zpravodaji, všichni členové těchto tří skupin 

podléhají stejnému editoriálnímu dohledu a přístupu.“, jak se uvádí ve Zprávě pro Radu 

ČT o činnosti zahraničních zpravodajů v roce 2008. (Ceskatelevize.cz [online] 

<http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/prilohy_08/52.pdf>). 

 

Bylo již zmíněno, že práce a její náplň stálého zahraničního zpravodaje neobnáší jen 

samotnou žurnalistickou činnost, ale mnoho dalších, které například kolegové domácích 
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redakcí nemusejí vykonávat. Dokládá to i výňatek ze Zprávy pro Radu ČT o činnosti 

zahraničních zpravodajů, které nelze hodnotit pouze počtem příspěvků. „Práce 

reportéra v domácí a zpravodaje v zahraniční redakci se totiž v žádném případě nedá 

srovnávat. Zahraniční zpravodaj je nejen reportérem, ale také vedoucím střediska 

zodpovědným za úkoly produkční, účetní, komunikuje s místními úřady, provádí rešerše. 

Tedy úkony, které mají v domácím prostředí na starosti různá oddělení nebo útvary ČT. 

Navíc není potřeba zdůrazňovat, že práce v zahraničí je sama o sobě nesmírně 

komplikovaná. Nejde v tomto smyslu jen o země s odlišnou kulturou a principy 

fungování společnosti, jako jsou např. Rusko nebo Čína, kde veškerý úřední styk se 

státním aparátem je velice složitý a nesrovnatelný s prostředím v České republice. 

Výrazným omezujícím faktorem celkové výpovědní hodnoty statistik je 

nekvantifikovatelná odlišnost v podmínkách pro práci novinářů v jednotlivých zemích, 

komplikovanost zpracování témat nebo jejich relevance pro českého diváka.“ 

(Ceskatelevize.cz [online] <http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/prilohy_08/52.pdf>). 

 

Na druhou stranu, i přes svoji univerzalitu, často nemohou být zahraniční zpravodajové 

odborníci ve všech oblastí jako například ekonomika, kultura apod., tedy témat, jejíž 

agendu v domácím zpravodajství rozdělí specializované redakce. Haškovec, jenž píše 

o tiskových agenturách a ČTK, uvádí, že redakce zahraničního zpravodajství má 

v tomto těžší práci než redakce domácího zpravodajství, a že v daleko vyšší míře je 

odkázaná i na externí zdroje, např. z jiných tiskových agentur. „Kromě popsaného 

charakteru zdrojů a přístupu k nim se zahraniční zpravodajství (ve srovnání s domácím 

zpravodajstvím) vyznačuje dále tím, že je v celkovém pojetí povšechnější; (…) 

V zahraničním zpravodajství tak detailní odborná dělba práce možná není – redaktoři 

rozvíjejí svou odbornost hlavně podle problematiky jednotlivých světových regionů, 

skupin zemí a k tomu potřebné jazykové průpravy. Závislost sdělovacích prostředků 

na zahraničním zpravodajství tiskových agentur je zpravidla ještě vyšší než u domácího 

zpravodajství, které si velké redakce tisku, rozhlasu a televize mohou z podstatné části 

opatřovat samy.“ (Haškovec, 1983, s. 122).  

 

O tom, že předpoklady, které museli splňovat aspiranti na post stálého zahraničního 

zpravodaje, byly dříve, do roku 1989, částečné odlišné, svědčí text učebnice 

o fungování tiskových agentur Slavoje Haškovce. „Ke kvalifikaci redaktorů 
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specializovaných na zahraniční zpravodajství patří kromě politických a odborných 

předpokladů také dobrá znalost světových popř. i jiných jazyků (nejméně dva, často tři i 

více) a znalost geopolitických, historických i kulturních reálií z příslušné světové oblasti 

skupiny zemí i jednotlivých zemí, jakož i dostatečné redakční zkušenosti. Souborné 

kvalifikační požadavky tedy nejsou malé, což souvisí s tím, že tito redaktoři musí být 

připraveni pracovat jako zahraniční zpravodajové ČTK. (…) Zpravodajství ČTK se 

nemůže opírat jen o informace ze zahraničních zdrojů (které by byly levnější než 

udržování vlastní zpravodajské sítě) – protože z klíčových středisek mezinárodního dění 

potřebuje informace původní, v nichž se uplatní pohled profesionálního zpravodaje 

dokonale seznámeného s prioritami čs. zahraniční politiky, vyškoleného v duchu 

vědeckého světového názoru a zásad leninské žurnalistiky.“ (Haškovec, 1983, s. 126). 

Většina zmíněných požadavků je univerzálních a relevantních i dnes, ať už se jedná 

o znalost jazyků či znalost místních reálií (kulturních, geografických a historických) a 

především. Zpravodaj však musí být hlavně excelentním žurnalistou, který své řemeslo 

zvládá bravurně.  

 

Pokud jde o rozmístění stálých zahraničních zpravodajů, panuje mezi českými 

veřejnoprávními médii víceméně shoda. Ještě v loňském roce 2011 měly všechny 

veřejnoprávní instituce post zpravodaje v Polsku, který však zrušila ČTK. Ještě v roce 

2011 byla ČTK poslední z trojice, která měla stálého zpravodaje v Londýně, kterého 

tam již dnes nemá. Naopak ČRo londýnský post znovu obsadí počátkem léta 2012. Dále 

se odlišují posty na Slovensku, kde tamní události pro ČT pokrývají dva zpravodajové, 

resp. zpravodajka a zpravodaj. O dění v Číně a východní Asii mohou skrze své stálé 

zahraniční reportéry zpravovat ČT a ČRo. Unikátním postem je odbočka ČRo 

v Jeruzalémě, jejíž zpravodaj má na starosti celý blízkovýchodní region. 
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Tabulka č. 8: Přehled zahraničních odboček k 1. 1. 2012. 

 Česká televize Český rozhlas Česká tisková 

kancelář 

Slovensko Ano (2x) Ano Ano 

Polsko Ano Ano Ne (přítomen pouze 

do podzimu 2011) 

Německo Ano Ano Ano 

Belgie (EU) Ano Ano Ano 

Velká Británie Ne Ne Ne (přítomen pouze 

do podzimu 2011) 

Rusko Ano Ano Ano 

Spojené státy 

americké 

Ano Ano Ano 

Čína Ano Ano Ne 

Blízký východ Ne Ano Ne 

Celkový počet 8 8 5 

Zdroj: webové stránky jednotlivých institucí a odpovědi z dotazníků. 

 

Geografická shoda rozmístění stálých zahraničních zpravodajů mezi médii veřejné 

služby není, jak vyplývá z publikace Základy teorie agenturního zpravodajství, 

náhodná. „Většina „národních“ i „mezinárodních“ agentur věnuje mimořádnou 

pozornost událostem v sousedních zemích, případně dalších vybraných státech 

zvláštního geopolitického zájmu z hlediska státu, v němž příslušná agentura působí. (…) 

Zahraniční zpravodajství si tiskové agentury jednotlivých zemí zajišťují prostřednictvím 

vlastní zpravodajské sítě, zčásti přebíráním zpravodajství zpracovaného původně 

zahraničními agenturami, …“ (Haškovec, 1983, s. 121 - 122). Byť se jedná o pasáž 

z knihy o agenturách, lze ji vztáhnout na všechna média, o čemž svědčí i již citovaná 

Zpráva pro Radu ČT o činnosti zahraničních zpravodajů z roku 2008. „Posty jsou 

dislokovány tak, aby z nich šlo v maximálně možné míře pokrývat nejen hlavní město 

dané země, v němž zpravodaj sídlí, ale i bližší či vzdálenější okolí. Zpravodaj, resp. 

tenkrát zpravodajka v Bratislavě např. pokrývá nejen nejdůležitější události 

na Slovensku, ale cestuje i po zemi samotné a často zpravuje také o událostech 

v Maďarsku, podobně jako např. východoslovenský zpravodaj či další korespondenti. 
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Zpravodaj v Číně referuje nejen o dění v Pekingu, ale vedle Číny pokrývá i širší oblast 

jihovýchodní Asie, která se v poslední době stává důležitým politicko-ekonomickým 

prostorem. Podobně je tomu i v případě všech dalších zpravodajů.“ (Ceskatelevize.cz 

[online] <http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/prilohy_08/52.pdf>). 

 

Během socialistického zřízení byla síť stálých zahraničních zpravodajů ČTK největší 

co do počtu redaktorů a u zbylých dvou institucí tomu nebylo jinak. Lze se jen 

domnívat, které posty byly opravdu smysluplné a efektivně využité. Rovněž, byť 

v mezích spekulací, je na uvážení, kteří zpravodajové pracovali pouze pro své médium a 

zda někteří nepracovali pro tajné služby. Slavoj Haškovec v roce 1983 zdokumentoval 

místa pobytu zpravodajů ČTK takto. „Československá státní agentura rozmisťuje své 

stálé zpravodaje v zahraničí především do hlavních měst zemí socialistického 

společenství (Moskva, Varšava, Berlín, Budapešť, Sofia, Bukurešť, Hanoj, Havana), 

dále do hlavních měst nejdůležitějších kapitalistických států (Paříž, Londýn, Bonn, 

Řím), do sídel mezinárodních organizací (New York, Brussel, Vídeň), jakož i 

do některých důležitých středisek ostatních částí světa (Dillí, Bejrút, Mexiko, Peking, 

Kábul). ČTK má také místní spolupracovníky v některých rozvojových zemích Asie a 

Afriky a v Latinské Americe.“ (Haškovec, 1983, s. 126). Irena Reifová zpracovala heslo 

síť zpravodajská ve Slovníku mediální komunikace. Zmínila se také o rozmístění 

zpravodajů. „Síť zpravodajská je tvořena zejména svými uzlovými body, které slouží 

jako receptory či lapače událostí převáděných na zprávy. Uzlovými body sítě 

zpravodajské jsou jednotlivá umístění zpravodajů; lokality pokrývané zpravodajskou 

činností. Příkladem uzlových bodů sítě zpravodajské mohou být umístění zahraničních 

zpravodajů (…) vzhledem k tomu, že uzlové body uzlové body nejsou rozmístěny 

náhodně, ale bývají totožné s místy nejvyšší koncentrace moci (…) navenek převládá 

zdání, že jsou novináři přítomni tam, kde se odehrávají události.“ (Reifová, 2004, 

s. 230). 

 

Pokud jde o porovnání jazyků, které patří mezi nejužívanější dnes a které to byly dříve, 

před třiceti lety, není zde téměř žádný rozdíl. „Nejdůležitějšími světovými jazyky, které 

se používají v mezinárodní zpravodajské výměně, jsou v současné době angličtina, 

ruština, francouzština, španělština; regionálně také arabština a němčina.“ (Haškovec, 

1983, s. 122). Dnešní pořadí by pravděpodobně bylo trochu odlišné, byť angličtina by 



44 
 

byla stále na špici. Mezi jazyky, které v posledních letech postupně přesahující vlastní 

region, patří čínština. Společně s ekonomickým vzestupem roste význam a tedy i užití 

například jazyka hindí v indické oblasti nebo portugalštiny v Latinské Americe.  

 

Z dostupných pramenů neexistuje nebo nejsou jednoznačně definovány pojmy jako 

externí zpravodaj a zvláštní zpravodaj, které ve své terminologii používají 

veřejnoprávní média. Ani tento výčet není konečný, protože pro obě pojmenování se 

někdy užívají i jiné výrazy. Je však třeba zmínit, že není cílem diplomové práce detailně 

popsat a definovat rozdíly mezi různými typy zahraničních zpravodajů, tedy stálý 

vs. zvláštní vs. externí.  

 

Zvláštní (ad hoc) zpravodaj – zpravidla působí v zemi, kde sídlí médium, pracuje 

v redakci zahraničního zpravodajství (což ale neplatí vždy – např. během Olympijských 

her vyjíždějí do zahraničí sportovní žurnalisté a komentátoři. Dalším příkladem mohou 

být novináři shromažďující informace o automobilech a novinkách v tomto oboru – ti 

mohou vyjet v rámci testovacích jízd či na mezinárodní autosalony do zahraničí), ale 

nemají pevně dané teritorium. Opět lze vyjít ze stejné  již použité definice ČT, podle 

které jsou zvláštní neboli ad hoc zpravodajové „vysílaní do zahraničí za účelem 

pokrývání nečekané (přírodní katastrofy, nehody, teroristické útoky apod.) nebo 

očekávané (volby, střídaní politických garnitur) události. Jejich pobyt v zahraničí je 

ve srovnání se stálými zpravodaji nesrovnatelně kratší, což neznamená, že takové cesty 

nejsou finančně náročné.“ (Ceskatelevize.cz [online] 

<http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/prilohy_08/52.pdf>).  

Volba na konkrétního ad hoc zpravodaje vychází z jeho orientace, znalostí konkrétních 

teritorií, případně jazykové vybavenosti. Zpravodaj zahraniční redakce míří do teritoria, 

kde je ho potřeba, aby tzv. pokryl určitou událost, a kde médium nemá stálého 

zahraničního zpravodaje, případně je území příliš rozlehlé (např. Spojené státy 

americké). Tím mohou být zejména velké přírodní katastrofy nebo politické volby.  

 

Externí zpravodaj – někdy také označovaný termínem korespondent, dopisovatel, 

apod. není kmenovým zaměstnancem (veřejnoprávního) média. Konkrétní definici 

podle ČT lze aplikovat z již zmíněné, jež byla použita ve Zprávě pro Radu ČT 

o činnosti zahraničních zpravodajů. Tam se pouze tvrdí, že „vedle stálých a zvláštních 
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zpravodajů Česká televize spolupracuje i s externími zpravodaji, všichni členové těchto 

tří skupin podléhají stejnému editoriálnímu dohledu a přístupu. (Ceskatelevize.cz 

[online] <http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/prilohy_08/52.pdf>). 

Více vyplynulo z osobních rozhovorů se šéfy zahraničních zpravodajů ČT a ČRo, což 

lze shrnout následovně. Externí zpravodaj může pracovat i pro více médií či se zabývá i 

zcela jinou činností, často je však ze strany veřejnoprávních médií vyžadována 

exkluzivita, což vyplynulo i z rozhovorů s Martinem Řezníčkem (ČT) a Jiřím Hoškem 

(ČRo). Exkluzivita nemusí být bezvýhradná – externí spolupracovník může přispívat 

jak do ČT, tak do ČRo, ale nikoliv už do dalších elektronických médií. Rovněž může 

externě spolupracovat s nekonkurujícími typy médií, což můžou být noviny či časopis. 

Pokud se v dané zemi jeho působnosti dějí zásadní události, poskytne zpravidla osobní 

svědectví z místa, případně shrne zpravodajství tamních médií. Toto zprostředkování 

z autentického prostředí může být podáno písemně nebo telefonicky. V dnešní době se 

využívá i moderních komunikačních prostředků a platforem jako např. Skype a jiné 

technologie. 

 

Válečný zpravodaj – jedná se o specifické označení novináře, který se „specializuje“ 

na válečné a ozbrojené konflikty. Tito novináři mohou pracovat pro určité médium nebo 

se nechají najmout, případně pracují pod svým jménem „na volné noze“ a své mediální 

produkty prodávají médiím, jež projeví zájem. Za případné subkategorie lze považovat 

rozdělení na píšící a fotografující. Velmi často však fotografové, kteří zachycují války 

na kinofilm nebo datovou kartu, přidávají alespoň stručné zprávy, někdy i celé 

reportáže. A stejně tak žurnalisté, kteří zaznamenávají události slovem, používají 

fotoaparáty. V českých reáliích se dá jen stěží mluvit o čistě válečném zpravodajci, byť 

někteří mají bohaté zkušenosti z bojů a bývají tak veřejnou či laickou veřejností takto 

vnímáni. Jedná se např. o Petru Procházkovou a Jaromíra Štětinu, kteří měli vlastní 

zpravodajskou agenturu Epicentrum a zaměřovali se na země bývalého Sovětského 

svazu a tamní války. (Jaromirstetina.cz [online] 

<http://www.jaromirstetina.cz/zivotopis/>). Invaze do Iráku a následných bojů se 

zúčastnil zpravodaj České televize Michal Kubal, který dokonce strávil společně 

s kameramanem ČT Petrem Klímou a zpravodajem Českého rozhlasu Vítem Pohankou 

několik dní v zajetí, poté co byli uneseni. (Ceskatelevize.cz [online] 

<http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/?id=416&strana-2=86&category=2>). 
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Jedním z nejuznávanějších a renomovaných válečných zpravodajů je Francouz Patrick 

Chauvel, který je původem fotoreportér, který kromě reportáží napsal i několik knih. 

Chauvel pracoval pro mnoho médií a agentur, procestoval mnoho zemí, zejména těch, 

které postihly vojenské konflikty. Za svoji kariéru byl několikrát zajat, uvězněn, zraněn 

a často mu šlo o život. V jeho autobiografické knize Válečný reportér se dělí o své 

zážitky, zkušenosti, pohledem na svět, ale i zpětnou optikou na sebe samého a svoji 

práci, o jejímž smyslu někdy pochybuje. V kapitole knihy, která přibližuje Chauvelův 

pracovní pobyt v Panama City v roce 1989 během invaze severoamerické armády si 

klade otázky o smyslu práce fotoreportéra. „Tak jo, už to začalo. Hádají se o dolary, 

prožívám to jako noční můru, je to poprvé, co se přímo účastním dražby válečných 

snímků. Kolik za smrt ostatních – nebo případně mojí? Obvykle posílám snímky, které si 

ani sám neprohlédnu, o jejich prodej se stará agentura v Paříži. Skoro bych to radši 

nevěděl; tenhle pocit z kšeftování v přímém přenosu je na mě moc. Kdybychom si aspoň 

byli jistí, že máme pravdu. Ale má se ukazovat všechno? Komu? Pro koho? Proč?“ 

(Chauvel, 2009, s. 20). V autobiografii se nejedná o ojedinělé místo, kde Chauvel 

odhalil své pochyby. Obdobně pochybuje o významu své činnosti i při práci 

v Kambodži a Vietnamu v roce 1969, kdy se účastní bojů u jedné americké jednotky. 

„Vyprávět komu? Proč? Někdy se mi podaří udělat krásné fotky jako dobrým 

fotografům, stačí se soustředit. Ale příliš krásná fotka je mimo hru, už nevypovídá sama 

o sobě, fotograf se příliš domáhá svého autorství. V které chvíli je člověk opravdu 

novinářem? Je to nestálý stav, přichází a zase odeznívá.“ (Chauvel, 2009, s. 91). 

Přestože není hlavním cílem diplomové práce přiblížit či analyzovat život válečného 

zpravodaje, je zřejmé, že podmínky pro výkon povolání zpravodaje jsou horší, kladou 

vyšší nároky na fyzickou kondici reportéra a především psychiku a její odolnost. Avšak 

práce i v takto náročných podmínkách, kdy je žurnalista často delší dobu mimo domov a 

kdy často trpí soukromí (Chauvel sám je třikrát rozvedený), několikrát mu šlo o život, 

několikrát byl zajat, několikrát byl raněn, neodradila Chauvela pokračovat a přesouvat 

se z konfliktu do konfliktu. O tom svědčí i rozsáhlý přehled zemí, kde pobýval delší 

dobu a kde v danou dobu zpravidla probíhal konflikt. Seřazeno dle časové posloupnosti: 

„1967, Izrael; 1968, Paříž; 1969, Vietnam; 1972, Kambodža; 1972, Irsko; 1975, 

Eritrea; 1975, Paříž; 1975, Libanon; 1975, Angola; 1972-1973, Mosambik; 1977, 

Libanon; 1979, Írán; 1982, Libanon; 1991, Haiti; 1991, Paříž; 1994, Čečensko.“ 

(Chauvel, 2009, s. 236). 
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Existují výjimečné a ojedinělé situace, kdy média zapojí do práce více novinářů 

najednou, vyšle na místo události, aby tak pokryla a odfiltrovala co nejvíce důležitých 

informací. Česká televize tak učinila např. v roce 2003 při válečném konfliktu, 

ve kterém Spojené státy a jejich spojenci zaútočili na Irák. „Ve středu 19. března ve 2.00 

– téměř souběžně se zpravodajstvím CNN – zahájila ČT vysílání mimořádných 

zpravodajských relací s názvem ÚTOK NA IRÁK. Začalo její v historii nejrozsáhlejší 

zpravodajské angažmá v zahraničí. Vedle stálých zahraničních zpravodajů přímo 

v místě dění pracovali: Michal Kubal s kameramanem Petrem Klímou v Bagdádu, 

Martin Jazairi mezi Kurdy na severu Iráku, Barbora Šámalová s kameramanem 

Markem Ondříčkem v Kuvajtu u česko-slovenské protichemické jednotky a Jan Moláček 

s kameramanem Miloslavem Ptáčkem v Izraeli a na autonomních palestinských 

územích. Od 19. března do 9. dubna 2003 mohli diváci sledovat 43 vydání mimořádných 

relací v celkovém objemu zhruba 10 hodin. V průměru je vidělo 252 tisíc (3,0 %) 

dospělých a 15 tisíc (1,2 %) dětí ve věku 4 až 14 let.“ (Ceskatelevize [online] 

<http://img6.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/pdf/CT_2003-CZ.pdf>). 
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6. PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1 Výzkum | úvod do praktické části 

Informace o podmínkách stálých zahraničních zpravodajů veřejnoprávních médií byly 

zjišťovány metodou elektronického dotazníku v souboru MS Office Word. Tento typ 

sběru byl zvolen s ohledem na fakt, že novináři dlouhodobě žijí a pracují mimo území 

České republiky a s ohledem na jejich časové vytížení. Se dvěma novináři byl proveden 

 telefonický rozhovor nad rámec dotazníku. Nejedná se o kvantitativní výzkum, svým 

pojetím se blíží ke kvalitativnímu výzkumu. Většina otázek byla otevřeného typu. 

Celkem bylo obesláno 22 stálých zahraničních zpravodajů (z toho 8 zpravodajů ČT, 

8 zpravodajů ČRo a 6 zpravodajů ČTK). Respondovalo zhruba 64 % novinářů, 

konkrétně čtyři dotazníky byly vyplněny zpravodaji ČT, 6 dotazníků bylo vyplněno a 

zasláno zpravodaji ČRo a 4 dotazníky byly zodpovězeny zpravodaji ČTK, dohromady 

tedy 14 dotazníků z dvaadvaceti.  

Obdobné dotazníky, ale s jinými otázkami, byly zaslány všem třem vedoucím 

zahraničního zpravodajství. Kladně reagovali šéfové ČT a ČRo, kteří však pro svoji 

zaneprázdněnost volili osobní setkání. Oba rozhovory byly provedeny v budově jejich 

zaměstnavatele a byly zaznamenávány na digitální diktafon. Vedoucí zahraniční 

redakce ČTK nezareagoval ani na jednu z výzev.     

Oba dotazníky, tedy jak dotazník pro stálé zahraniční zpravodaje, tak pro vedoucí 

zahraničních zpravodajů, jsou uvedeny v příloze diplomové práce jako Příloha č. 1 a 

Příloha č. 2. 

 

Sběr dat probíhal od podzimu 2011, především však v únoru a březnu 2012.  
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6.2 Výzkum | srovnání předpokladů  

Vzdělání. V teoretické části bylo řečeno, že žurnalistika je otevřený obor, tedy že 

na rozdíl od jiných profesí není bezpodmínečně nutné žurnalistické vzdělání. 

Z dotazníkového šetření mezi stálými zahraničními zpravodaji se tato teoretická teze 

potvrdila, protože většina reportérů žurnalistické vzdělání nemá. Faktem ale je, že 

většina má vysokoškolské, humanitně zaměřené vzdělání. Část z nich má vystudovány 

obory kombinované – např. žurnalistiku v kombinaci s jiným oborem, případně 

v bakalářském programu studovali jeden obor a v magisterském programu druhý. Dva 

novináři mají doktorát. Někteří zpravodajové však mají technické vzdělání, což opět 

jenom podtrhuje již výše uvedenou tezi o otevřenosti povolání novináře. Pouze jediný 

zpravodaj má středoškolské vzdělání. Nejvíce žurnalisticky vzdělaných lidí působí 

v České televizi, je však třeba mít na zřeteli, že odpověděla pouze polovina respondentů 

ČT. Celkem má alespoň částečné žurnalistické vzdělání šest stálých zahraničních 

zpravodajů napříč veřejnoprávními médii. Není zde patrný rozdíl ani trend v typu média 

nebo v lokalitě umístění zpravodaje. Pro úplnost je uveden výčet typů vzdělání 

(abecedně): Doprava a spoje, Filozofie (2x), Humanitní obor, Mezinárodní studia, 

Politologie, Právo, Strojírenství (SŠ), Západoevropská studia, Žurnalistika (6x). 

Jiří Hošek, vedoucí redakce zahraničního zpravodajství  ČRo uvedl, že nebazírují 

na ukončeném vysokoškolském vzdělání, tento fakt není nikde ani kodifikován, naproti 

tomu uchazeč o práci zahraničního zpravodaje musí mít všeobecný rozhled, znalosti 

reálií, historie a současnosti daného teritoria.  

 

Novinářská praxe. Nejvíce se odráží od věku zpravodaje, který však nebyl zjišťován. 

Většina dotázaných se začala žurnalistice věnovat ihned po dokončení vzdělání opět 

s několika výjimkami, kdy např. zpravodajka ČTK vycestovala jako au-pair do USA na 

dobu delší než jeden rok. Z dostupných údajů vyplývá, že zpravodajové ČTK začínali 

buď v tištěném médiu, případně v internetovém médiu či přímo v ČTK. Jejich 

žurnalistická práce měla výhradně psanou podobu. Pokud jde o novináře ČRo, i oni se 

dostali k rozhlasu různými způsoby. Začínali v psaném médiu (tištěném nebo 

elektronickém) nebo začínali jako externisté či pracovníci jiných rádií, ale jsou i tací, 

kteří svoji žurnalistickou praxi začínali přímo v ČRo. Z došlých dotazníků od redaktorů 

ČT jsou odpovědi velmi různorodé. Ani jeden ze zpravodajů však nezačal pracovat 

v televizi ihned, ale po předchozí praxi v jiném typu média, ať tištěného (v jednom 
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případě), či rozhlasu. Novináři ČT bez rozdílů získávali praxi i u jiných typů médií. 

Pokud lze média odstupňovat od psané podoby (ČTK) přes mluvenou (ČRo) k vizuální 

(ČT), pak lze říci, že všichni postupovali v rámci této hierarchie. Mezi dotázanými 

novináři není takový, který by začínal v televizi, následně působil v rozhlase a poté 

v ČTK. Došlo-li během novinářské praxe ke změnám mezi typy médií, pak právě 

ve směru psaná, rozhlasová a televizní žurnalistika. U novinářů s nejdelší praxí dosahuje 

doba strávená prací v médiích více než pětadvacet let. Všichni čtyři novináři ČT pak 

žurnalistickou praxi mají minimálně patnáct let a nejdéle sedmadvacet let. 

Zpravodajové ČRo pracují v médiích od sedmi, osmi let až po devatenáct a více. 

U novinářů ČTK je pak minimálně šest let (tuto dobu shodně uvádějí dva novináři) a 

nejdéle pak pětadvacet let. Tady je však větší rozdíl, protože dva novináři mají po šesti 

letech praxe, třetí devět let a čtvrtý již zmíněných 25 let. 

 

Nikdo ze stávajících novinářů tedy nemá nulovou praxi, všichni za sebou mají 

minimálně šest let novinářské praxe, spíše však déle. Jiří Hošek z ČRo uvedl, že všichni 

potenciální zahraniční zpravodajové musí prokázat své novinářské kvality před tím, než 

jsou vyslání do zahraničí. Dále musí být skvělými novináři, jazykově vybavenými a 

nesmí být úzkoprofiloví. Preferují, aby si novináře tzv. „vychovali“, jen výjimečně 

vyšlou někoho mimo konkrétní médium. Právě výjimkou byl zpravodaj na Blízkém 

východě Břetislav Tureček, který do rozhlasu přešel z redakce deníku Právo.  

 

Zahraniční pobyty a délka pobytu v současné zemi působení.  Vzhledem k tomu, že 

ve všech třech sítích stálých zahraničních zpravodajů dochází k relativně mnoha 

změnám, je obtížné zachytit a postihnout dlouhodobější stav během příprav a psaní 

diplomové práce. Už bylo zmíněno v teoretické části, že ČTK bez náhrady zrušila post 

v Polsku a tamní zpravodajka se vrátila do České republiky. Stejně tak Česká televize 

by měla do konce června 2012 zrušit druhý post slovenského zpravodaje v Košicích. 

Navíc bude rok 2012 plný změn i kvůli pravidelné rotaci a obměňování zpravodajských 

postů, ke kterým dochází v průměru jednou za čtyři roky. Ze stávajících osmi stálých 

postů dojde ke změnám na šesti až sedmi do konce roku 2012. Jediný, koho se změna 

minimálně do prosince 2012 nedotkne, je čínský zpravodaj Tomáš Etzler. Ojedinělé 

také je, že ke změnám dojde i na místech vedoucích zahraničních zpravodajů ČT i ČRo. 

Martin Řezníček z ČT zamíří do Spojených států amerických, kde nahradí Michala 

Kubala, kterému končí mandát, a Jiří Hošek z ČRo od počátku července znovuotevře 
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britskou pobočku v Londýně, která byla v devadesátých letech uzavřena, jak uvedl Jiří 

Hošek při rozhovoru s autorem.  

 

Nejbližší změny napříč zpravodajskými sítěmi (nejprve je vždy uvedeno jméno 

současného zpravodaje/zpravodajky a následuje jméno, kdo je nahradí): 

ČTK 

• Varšava � trvale zrušena bez náhrady; zpravodajka odešla po 2 letech (podzim 

2011) 

 

ČRo 

• Londýn � znovuotevřena po 12 letech /Jiří Hošek/ (červen 2012) 

• Moskva /Lenka Kabrhelová/ � výměna zpravodajky /Martin Dorazín/ (prosinec 

2012) 

• Brusel /Pavel Novák/ � výměna zpravodaje po 4 letech /Ondřej Houska/ (léto 

2012) 

• Paříž � ČRo uvažuje, že post současného spolupracovníka Jana Šmída změní 

na stálého zahraničního zpravodaje.   

 

ČT 

• Brusel /Eva Hrnčířová/ � výměna zpravodajky po 5 letech /Bohumil Vostal/ 

(léto 2012) 

• Košice /Ladislav Kerekeš/ � zrušení postu bez náhrady (srpen 2012) 

• Varšava /Miroslav Karas/ � výměna zpravodaje po 14 letech /jméno dosud 

neoznámeno/ (červen 2012) 

• Moskva /Pavel Vondra/ � výměna zpravodaje po 9 měsících /Miroslav Karas/ 

(červen 2012) 

• Berlín /Eva Pláničková/ � výměna zpravodajky po 10 měsících /Martin Jonáš/ 

(červen 2012) 

• Washington /Michal Kubal/ � výměna zpravodaje po 5 letech /Martin 

Řezníček/ (konec roku 2012) 

• Bratislava /Olga Baková/ � zatím není zcela jasné kdy a kým bude nahrazena 

Zdroj: dotazníky, rozhovory a [online] 

<http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=735524>. 



52 
 

Z výše uvedených změn a z jejich množství je zřejmé, že pokud by se diplomová práce 

psala dříve či později, takové změny by byly jen stěží zachytitelné. Ojedinělý je případ 

Miroslava Karase, který v Polsku žije již dvacet let. Na počátku svého pobytu pracoval 

jako zpravodaj ČRo a později jako zpravodaj ČT. Na této pozici působí 14 let, což je 

napříč všemi veřejnoprávními médií unikátní, avšak v letošním roce dojde ke změně i 

na jeho postu a přesune se do Moskvy. Ostatně již nyní měl kromě Polska na starosti 

také Bělorusko, Ukrajinu a Pobaltí. Podobně bohaté zkušenosti má současný stálý 

zpravodaj ČTK v Moskvě Milan Syruček, pro kterého je současný post již několikátým 

místem. Předtím působil po čtyřech letech ve službách ČTK na pobočkách v Bratislavě, 

Varšavě a Bruselu. Pro ČRo, po nejdelší souvislou dobu v rámci jedné odbočky, pracuje 

Břetislav Tureček, a to čtyři roky a čtyři měsíce (ke konci dubna 2012).  Eva Hrnčířová 

v bruselské odbočce ČT působí již téměř pět let a Tomáš Pirkl z ČTK pracuje v Bruselu 

rovněž téměř pět let. V minulých letech působil jako bruselský zpravodaj ČTK Karel 

Barták, který zde pobýval více než 10 let, který se tak rovněž řadí mezi rekordmany 

z pohledu délky působení zahraničního novináře.  

 

Délka pobytu nijak nesouvisí s místem pobytu. Neznamená to, že by zpravodaj začínal 

v okolních zemích a následně se „vypracoval“ do vzdálenější země. Například Kateřina 

Procházková, současná zpravodajka ČRo v Číně, je na svém prvním dlouhodobém 

pobytu pro Rozhlas. Pro mnoho současných zahraničních zpravodajů je to jejich první 

dlouhodobý pobyt v roli reportéra. Novináři z ČTK Hana Brusová a Tomáš Pirkl 

absolvovali v minulosti několikaměsíční stáž na postu v Bruselu. Tato pozice sloužila 

pro zaškolení, kde si mohl budoucí zahraniční zpravodaj práci vyzkoušet. Dnes se však 

již podobné stáže nekonají, jak uvedla Brusová.  

 

Zcela odlišná a specifická je pozice zpravodajů ČT na Slovensku. Oba současní 

novináři jsou slovenské národnosti, oba žijí na Slovensku. V jejich případě se proto 

nejedná o zahraniční pobyt. Výhodou může být perfektní znalost jazyka, prostředí, reálií 

apod. Na druhé straně mohou mít odlišný pohled, než kdyby na pobočce působil rodilý 

Čech. Na Slovensku je situace o to jedinečnější, že s Českou republikou sdílí společnou 

dlouhou historii, podobný jazyk aj., a proto někteří lidé nepovažují Slovensko za 

„pravou cizinu“. Výhodou pro televizi je také to, že ušetří za ubytování, což bylo 

zmíněno v kapitole výše. Několik novinářů uvedlo, že v minulosti absolvovali 

dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí či se zúčastnili krátkodobých pracovních cest. 
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Jazyková vybavenost a oblast působnosti. Jestliže od zahraničních zpravodajů není 

vyžadováno žurnalistické vzdělání, tak jazykové znalosti na vysoké úrovni rozhodně 

ano. Nároky redakce na práci reportéra v jiném než mateřském jazyce jsou jako takové 

dost vysoké. Naprostá většina zpravodajů se domluví minimálně dvěma i více jazyky. 

Až na opravdové výjimky všichni hovoří jazykem země, ve které působí. Jsou případy, 

kdy má žurnalista na starosti region, kde se mluví více jazyky – některé ovládá více, 

jiné méně. Martin Řezníček z ČT uvedl, že Tomáš Etzler, který působí zejména v Číně, 

neumí, až na základy, čínsky. Břetislav Tureček z ČRo, jenž pokrývá Blízký východ, 

má bohatou jazykovou výbavu, ale v arabštině zvládá základy a hebrejsky nehovoří 

vůbec (až na některé fráze a slova). Kromě výborné znalosti angličtiny, kterou v oblasti 

zná mnoho místních, se domluví persky (využití v Íránu) a rusky, což se hodí v Izraeli, 

kde je velké množství přistěhovalců z Ruska a rusky mluvících zemí. 

 

ČT 

Ladislav Kerekeš (Košice) má kromě východní části Slovenska na starosti i 

Maďarsko. Domluví se česky (10 let psal pro ČTK výhradně česky), maďarsky, 

anglicky a rusky. 

Olga Baková (Bratislava) má v kompetenci také Slovensko a Maďarsko. Domluví se 

anglicky, rusky a německy. 

Eva Hrnčířová (Brusel), která má na starosti jednak agendu EU a pak také region 

Beneluxu a Francii, částečně i Velkou Británii, hovoří anglicky a francouzsky. 

Pro natáčení využije, a vystačí si s nimi, své částečné znalosti němčiny a nizozemštiny. 

Ovládá tedy jak nejběžnější dva jazyky EU, tak i celé oblasti.  

Miroslav Karas (Varšava) se také domluví jazyky oblasti, kde působí a kterou má 

na starosti (Polsko, Bělorusko, Ukrajina a Pobaltí), kromě pobaltských jazyků. 

Domluví se polsky, rusky a anglicky.  

 

ČRo 

Břetislav Tureček (Jeruzalém) má na starosti Egypt, Izrael, Írán včetně všech 

arabských zemí. Domluví se anglicky, rusky, persky a částečně arabsky. 

Vojtěch Berger (Bratislava), který má v kompetenci Slovensko a Rakousko, se 

domluví německy, anglicky a má částečné znalosti španělštiny. 

Pavel Novák (Brusel) – stejně jako Eva Hrnčířová z ČT sleduje dění v centrále EU a 

v Beneluxu. Velmi dobře se domluví anglicky, rusky, polsky, španělsky, francouzsky. 
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Dobře konverzuje v srbštině, chorvatštině a němčině. Pasivně pak nizozemsky. Skvěle 

vybavený žurnalista, který je mezi těmi, kteří se zúčastnili výzkumu, rekordmanem 

co do počtu jazyků, o kterých tvrdí, že se jimi domluví. 

Klára Stejskalová (Berlín) má na starosti především Německo a okrajově pak 

Švýcarsko a Dánsko. Dohovoří se německy, anglicky a rusky. 

Petr Vavrouška (Varšava) sleduje shodně jako Miroslav Karas z ČT dění v Polsku, 

Bělorusku, Ukrajině a Pobaltí. Domluví se polsky, rusky, anglicky a německy. 

Kateřina Procházková (Hongkong) informuje z oblasti jižní a jihovýchodní Asie se 

specializací na Čínu. Kromě mandarínské verze čínštiny hovoří anglicky a polsky. 

Částečně pak ovládá francouzštinu a japonštinu.  

 

ČTK 

Tomáš Pirkl (Brusel) stejně jako jeho bruselští kolegové z ČT a ČRo se stará o agendu 

EU a Beneluxu. Mluví anglicky, francouzsky, částečně pak rusky a italsky, dále má pak 

základy nizozemštiny.  

Hana Brusová (Varšava) měla na starosti Polsko a částečně také Ukrajinu a 

Bělorusko. Domluví se anglicky, německy a polsky, okrajově také rusky.  

Filip Nerad (Berlín) informuje o událostech v Německu a výjimečně v dalších 

německy mluvících zemí jako Rakousko a Švýcarsko. Dohovoří se německy, anglicky a 

irsky. Základy má z francouzštiny a ruštiny.  

Milan Syruček (Moskva) v minulosti vystřídal již několik postů zahraničního 

zpravodaje v různých zemích, nyní má na starosti Rusko. Domluví se polsky, rusky, 

francouzsky a pasivně používá angličtinu.  

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že zahraniční novináři mluví minimálně dvěma jazyky a až 

na výjimky mluví jazykem země, kde působí, a také jazyky oblasti či regionu, kterou 

mají na starosti. Velmi dobře lze porovnat pobočky ve Varšavě a Bruselu, neboť 

z těchto měst odpověděli zástupci všech tří médií veřejné služby. Lze říci, že jak 

varšavští, tak bruselští kolegové sledují dění ve zcela shodném regionu s drobnou 

výjimkou dnes již bývalé odbočky ČTK ve Varšavě, která neměla přímo v popisu práce 

jiné země, ale spíše záleželo na vůli a ochotě zpravodajky, věnovat se Ukrajině a 

Bělorusku. Pobaltské státy na rozdíl od kolegů z ČT a ČRo nezmiňuje vůbec. Bruselští 

novináři shodně hovoří anglicky a francouzsky, bez těchto jazyků by práce v belgické 

metropoli byla jen těžko představitelná, ba nemožná. Eva Hrnčířová z ČT dodává, že je 
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handicapem každý jazyk, který novinář neovládá, protože tím, že je Brusel nepsaným 

hlavním městem EU, zde se pohybuje mnoho lidí (politiků) z různých zemí a ne každý 

umí dobře anglicky nebo francouzsky. Jak je uvedeno na webových stránkách instituce 

http://europa.eu/, současný počet úředních jazyků EU je 23 (!). (Europa.eu [online] 

<http://europa.eu/>). Zahraniční zpravodajové používají tlumočníky velmi málo. 

Vedoucí zahraniční redakce ČT Martin Řezníček potvrdil autorovi diplomové práce, že 

Tomáš Etzler, zpravodaj v Číně, využívá tlumočnické služby v Číně takřka neustále, 

protože čínsky neumí. Tento zpravodaj má však bohaté zkušenosti z předchozího 

desetiletého působení u CNN. Částečně se na ně musí spoléhat i Břetislav Tureček 

na Blízkém východě. U ostatních zpravodajů je využití tlumočníků ojedinělé. Např. 

Klára Stejskalová z ČRo využila tlumočníky při cestě za reportáží do Albánie či 

na východě Turecka, tedy v oblastech, kde se lze jen stěží domluvit některým světovým 

jazykem.  
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6.3 Výzkum | srovnání podmínek pro práci 

Počet členů pobočky. Rozdíly jsou mezi televizí na jedné straně a rozhlasem a tiskovou 

kanceláří na straně druhé. ČT tým se skládá ze dvou lidí – ze zpravodaje a kameramana. 

Reportéři ČRo a ČTK pracují samostatně. Ze čtyř vrácených dotazníků zpravodajů ČT 

vyplývá, že na pobočkách pracují jak zpravodajové, tak kameramani a všichni jsou 

Češi. V bruselské odbočce příležitostně najímají tamní externí soukromou firmu 

na produkční práce, se kterou spolupracují i po technické stránce. Kameraman má 

na starosti natáčení a střih. Ve varšavské odbočce je kameramanem Polák, se kterým 

zpravodaj mluví polsky. Oba slovenští zpravodajové jsou Slováci a oba mají k dispozici 

slovenského kameramana. Kameramani zajišťují obrazový materiál, střihačské práce a 

starají se o techniku. Zpravodaj musí zvládnout ještě širokou administrativní agendu, a 

to jak směrem ke své centrále v Praze, tak k zemi, kde působí. Pro cizince, byť 

novináře, není v některých zemích snadné získat povolení pro natáčení (např. Čína nebo 

Rusko), jak uvedl Martin Řezníček z ČT. Zpravodajové ČRo a ČTK pracují sami. 

Pod tlakem na jejich multimediálnost z jejich ústředí musejí obstarávat zvukové, 

obrazové a částečně i videomateriály vlastními silami.  

 

Doprava v zemi/regionu působení. Většina zpravodajů v Evropě má k dispozici 

služební vůz. Zpravidla se jedná o tovární značku Škoda. Z odpovědí, kde respondenti 

upřesnili model, vyplývá, že zpravodajové ČT a ČRo využívají Octavie a zpravodajové 

ČTK Fabie. Octavie je větší model než Fabie, lze tedy zjednodušeně říci, že novináři 

ČT a ČRo řídí lepší a pohodlnější automobily. Zpravodaj ČTK v Bruselu však používá 

po dohodě se zaměstnavatelem vlastní vůz, jehož značku neupřesňuje. Blízkovýchodní 

zpravodaj ČRo má pouze pronajatý vůz a dle jeho slov se jedná o nejmenší, nejlevnější 

a nejzákladnější verzi na tamním trhu. Avšak po Palestině a Izraeli se přepravuje 

s pomocí městské hromadné dopravy (MHD) a na delší vzdálenosti po regionu létá. 

Zcela bez auta je zpravodajka ČRo v Číně. Ta se dopravuje výhradně taxíkem či MHD. 

Na delší vzdálenosti po regionu letadlem. Vlak či MHD zmiňují ale i ti zpravodajci, 

kteří mají k dispozici služební vůz. Zdůvodňují to tak, že je cesta vlakem mnohdy 

rychlejší či dokonce bezpečnější. 

 

Kancelář/pracoviště. Zpravodajové ČT mají různě řešená pracoviště. Bratislavská 

zpravodajka do budovy Slovenské televize (STV), která je přibližně 20 km vzdálená 
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od jejího bydliště, jezdí autem. Za spolupráci s STV je rád i Martin Řezníček, který řekl, 

že díky ní mají velmi dobré podmínky pro práci. Košický zpravodaj dojíždí 

do kanceláře autem a cesta mu zabere asi 10 minut. Bruselská zpravodajka také dojíždí 

do kanceláře autem, což jí zabere 5-10 minut. Naproti tomu kancelář varšavského 

zpravodaje je součástí jeho pronajatého bytu. Pro ni má vyhrazený jeden pokoj, kde je i 

střižna a studio. Zpravodajové ČRo a ČTK mají oba „kancelář“ v bytě, kde žijí. 

Nedojíždějí do jiné budovy. Jedinou výjimkou je asijská zpravodajka ČRo, která má 

kanceláře dvě. Jedna je rovněž součástí jejího bytu v Hongkongu, druhá se nachází 

v Pekingu. Když tam přijede, má v místě k dispozici „stůl“. Hlavním důvodem 

pekingské kanceláře je, že bez ní by novinářka nezískala čínská víza.  

 

Lze těžko jen konstatovat, zda je výhodnější mít kancelář v bytě, či nikoliv. S ohledem 

na technickou náročnost, jež televizní žurnalistika vyžaduje, je pravděpodobně snazší 

mít kancelář či pracoviště mimo domov, kde je větší technické zázemí. V případě 

polského zpravodaje lze televizní studio provozovat doma, pokud je byt dostatečně 

velký. Část zpravodajské činnosti se samozřejmě odehrává v terénu, kde se sbírá 

materiál, dělají se rozhovory, navštěvují se tiskové konference apod. Tudíž novinář, a 

nezáleží, zda zastupuje televizi, rozhlas nebo tiskovou agenturu, tráví čas mimo 

pracoviště a doma vykonává „home office“. Tím může ušetřit čas cestováním do práce. 

Mnoha novinářům, byť to v dotaznících přímo neuvedli, se stírá rozdíl mezi pracovní a 

mimopracovní dobou. Vhodně to vyjádřil Jiří Hošek, současný šéf zahraničních 

zpravodajů ČRo a bývalý stálý zpravodaj ČRo v Berlíně. „Skoro čtyři a půl roku jsem 

nechodil do práce. Ne, nebyl jsem nezaměstnaný, ale byl jsem v práci pořád. Pracoval 

jsem, i když jsem byl v kině, během tenisových zápasů v klubu Bergmann-Borsig Berlín, 

ale vlastně i během nemoci a na dovolené. Práce zahraničního zpravodaje Českého 

rozhlasu nikdy nezačíná a nikdy nekončí. Je to neustálé vstřebávání dojmů a informací, 

které třeba vědomě nikdy nepoužijete, ale které vám pomáhají zemi vašeho působení 

poznat. Zároveň jsem ¸nechodil do práce‘ taky v tom smyslu, že jsem pracoval doma. 

Zpravodajové Českého rozhlasu nemají ani kancelář, ani speciální studio.“ (Hošek, 

2011, s. 8). Rovněž se ve své knize Německo v přímém přenosu – Naši sousedé včera a 

dnes zmiňuje o jeho cestách do práce/kanceláře. „Když jsem zrovna neběhal po Berlíně 

nebo necestoval po Německu, obnášelo ¸chození do práce‘ několikametrovou pouť 

z ložnice do pracovny. (…) Pozoroval jsem zblízka tuto zemi v průběhu pěti let, od roku 

2005 až do roku 2010.“ (Hošek, 2011, s. 9). 
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6.5 Výzkum | srovnání pracovní agendy 

Kontakt s novináři v místě působení. Obecně se dá říci, že zahraniční novináři 

bez výjimky přikládají kontaktům s ostatními novináři velký význam bez ohledu na 

lokalitu, kde pracují. Pokud v zemi působí kolegové z ostatních českých 

veřejnoprávních médií, pak zpravidla udržují kontakty mezi sebou. Neomezil-li se 

novinář v odpovědi na jednoslovnou odpověď, což udělal málokdo, tak se poměrně 

rozepsal. Nepřímo se dali jejich výroky ověřit zejména u těch odboček, ze kterých 

odpověděli všichni tři novináři jako Brusel nebo Varšava. Z berlínských zpravodajů 

odpověděli z ČRo a ČTK a oba shodně odpověděli, že se vídají včetně zpravodajky ČT. 

Z víceslovných odpovědí lze zmínit, že někteří zpravodajové jsou v kontaktu s místními 

a dalšími zahraničními novináři a to dokonce z různých typů médií (novin, agentur, 

rádií či televizí a jeden z novinářů přímo uvedl i internetový portál Aktualne.cz 

v Moskvě). Někteří nedělají rozdíly ani mezi veřejnoprávními a soukromými médii. 

Jsou případy, kdy si novináři vzájemně pomáhají, dělají reportáže společně. Někteří se 

scházejí i soukromě – v hospodách či restauracích, jiní pouze pracovně. Asijská 

korespondentka navíc uvedla, že je členkou místní organizace sdružující zahraniční 

novináře China Foreigner Correspondent Club, jejíž členství je zpoplatněno. Už jen 

z návštěvy webových stránek www.fccchina.org lze uvést, že organizace může být 

zejména nově příchozím žurnalistům nápomocna cennými radami. Činnost a fungování 

Svazu zahraničních novinářů (Verein der Ausländischen Presse = VAP) v Německu si 

pochvalují jak Klára Stejskalová z ČRo, tak Filip Nerad z ČTK – oba jsou uvedeni mezi 

členy: http://www.vap-deutschland.org/mitgliederliste.php (společně ještě s dalšími 

dvěma českými novináři). VAP organizuje společné cesty, exkurze do míst, kam by se 

samotní novináři nedostali, rozhovory s důležitými lidmi, besedy k aktuálním tématům 

apod. Takto se snáze podaří získat rozhovor např. s vládními činiteli, než kdyby o něj 

žádal jediný reportér. Vždy jednou ročně si na členy VAP udělá čas i kancléřka Angela 

Merkelová. 

 

Zahraniční zpravodajové drží při sobě, pomáhají si, jsou v kontaktu a to jak s českými, 

tak místními či dalšími zahraničními. Pro novináře jsou také zdrojem informací. Někteří 

využívají členství v organizacích pro zahraniční novináře a kladně hodnotí jejich 

činnost. 
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Technika a co musejí zpravodajové zvládnout. Existují rozdíly mezi televizními 

novináři na jedné straně a rozhlasovými a agenturními na straně druhé. Televizní 

pracovníci mají více „těžké“, televizní techniky. Uvádějí kameru, notebook vybavený 

editovacím softwarem, mobilní střižnu, software pro zajištění live přenosů 

prostřednictvím internetu, mikrofony, přehrávače, světla a další. Zahraniční 

zpravodajové společně s kameramany musejí zvládat mnoho technických činností: 

filmování, střih, editaci videa, konverze různých obrazových formátů s využitím 

počítačové techniky, živý přenos, nastavení parametrů počítačů či zapojení techniky. 

Eva Hrnčířová, která v Bruselu pracuje pátým rokem, dodává, že ze začátku jejího 

působení se stříhalo tzv. lineárně na střihových strojích, záhy se přešlo na digitální střih 

v počítači a že dříve se příspěvky posílaly přes satelit, což se dnes téměř nevyužívá a 

většina dat putuje přes internet. Živé vstupy se od letošního roku 2012 začaly provádět 

přes internet, pokud však jde o vstup do hlavní zpravodajské relace – večerních 

Událostí, pak upřednostňují kvůli vyšší kvalitě satelitní přenos. Miroslav Karas se 

považuje za pamětníka a dodává, že za jeho dobu působení se technika velmi proměnila 

– údajně začínal s magnetofonovým páskem na cívkách.  

 

Technika zpravodajů ČRo se s ohledem na již zmiňovanou multimediálnost rozšiřuje. 

Nejčastěji jmenují tyto technické prostředky: notebook, nahrávací zařízení (někdo 

zmiňuje i záložní), (vlastní) fotoaparát, kodec (přístroj pro živé vstupy na studiové 

úrovni), smartphone, TV, PC, mp3 nahrávač. Způsob zpracování příspěvků se údajně 

moc nezměnil, ale technika je čím dál kvalitnější a uživatelsky příjemnější. Jak už bylo 

řečeno, novináři ČRo a ČTK pracují sami, musí tedy všechnu techniku ovládat. 

Mateřská redakce v Praze po rozhlasových novinářích požaduje, aby kromě zvukových 

a textových příspěvků posílali také fotografie a pokud možno také videa. Zkouší rovněž 

nového možnosti hlasové komunikace na bázi Skype, aby se všechny hovory 

do vysílání nemusely uskutečňovat přes telefon.  

 

Zařízení novinářů ČTK je vesměs totožné s tím, které používají žurnalisté ČRo. 

Z dotazníků vyplynulo, že pracují s kamerou, notebookem, fotoaparátem, diktafonem. 

Rovněž vnímají posun k multimediálnosti (posílání videí, fotografií, zvukových stop) 

avšak jedni sebekriticky přiznávají, že se jim nedaří točit příliš kvalitní videa, jiní jsou 

naproti tomu údajně schváleni ze strany centrály. Velkou proměnou prošel a pamatuje 

Milan Syruček, který před lety začínal (v jiné zahraniční odbočce) s psacím strojem a 
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zprávy posílal do ústředí dálnopisem. Následně dostal první notebook, poté foto a audio 

na současném postu i video.  

 

V současné době se smazávají rozdíly mezi médii a technikou, kterou používají kvůli 

tlaku na multimediálnost. Český rozhlas může videa, fotografie a zvukové záznamy 

využít i na svých webových stránkách a ČTK může prodat či ke zprávě připojit taktéž 

audio nahrávku, foto či video. Na jedné straně se zvyšuje počet přístrojů, které musí 

novinář zvládnout, na straně druhé práce s nimi zjednodušuje.  

 

Nastolování agendy, bohemika, množství příspěvků, komunikace s centrálou a 

hodnocení práce zahraničních zpravodajů. Odpovědi zpravodajů ČT se poměrně 

shodují až na několik drobných odchylek. Víceméně se tvrdí, že nemají stanovenou 

minimální kvótu příspěvku, avšak existuje jakási nepsaná kvóta, kterou se všichni snaží 

dodržovat. Průměrně připravují dvě až tři reportáže pro hlavní zpravodajskou relaci 

Události za jeden týden. Do tohoto počtu není zahrnuto množství telefonických nebo 

živých vstupů, ať prostřednictvím internetu, nebo prostřednictvím satelitního 

přenosového vozu (DSNG), který televize zpravidla využívá ke zpravodajsky 

významným akcím. Zpravodajové kromě toho přispívají i do dalších relací jako např. 

Horizont, 168 hodin, Objektiv a další. S většinou příspěvků a témat přicházejí 

zahraniční novináři a ústředí v Praze se k nim vyjadřuje, schvaluje je. Konzultuje se 

nejen výběr, ale i zpravování témat. Jen část příspěvků a reportáží je tvořená na zakázku 

centrály. Postup je obyčejně následující: zpravodaj napíše v neděli večer plán, 

ze kterého pak v pondělí večer editoři vybírají, co se v daném týdnu zpracuje a 

co nikoli. Záleží na dramaturgii zpravodajství nebo také co je nejzajímavější či 

nejdůležitější. Případně jak a zda ve spolupráci s domácí redakcí. Kontakt s editory či 

šéfem zahraničních zpravodajů je prakticky každodenní. Hodnocení příspěvku, jeho 

klady a zápory si strany vzájemně sdělují stručně ihned po odvysílání, s dalšími 

nadřízenými pak zcela nepravidelně. Slovenští zpravodajové se shodují, že bohemika, 

tedy témata dotýkající se České republiky, jsou více prioritní než u jiných států, právě 

pro historickou a kulturní blízkost. Bohemika nebo „český linku“ zpracovávají 

zpravodajové v Bruselu a Varšavě, podle nich jsou také na prvním místě, ale zdaleka 

nezpracovávají jen tato témata, ale témata vztahující se k dané zemi či regionu. Agendu 

zpravodajství z Bruselu ovlivňují evropské či světové instituce jako EU nebo NATO. 
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V příloze o zahraničních zpravodajích k výroční zprávě ČT z roku 2008 je uvedený 

přehled příspěvků, tedy vlastních reportáží a živých vstupů na obrazovce, tehdejších 

zahraničních zpravodajů. 

 

Tabulka č. 9: Celkový počet reportáží a živých vstupů zahraničních zpravodajů ČT 

v roce 2008. 

 

Legenda: L – živý vstup; U – reportáž posílaná klasickou, satelitní cestou; UI – reportáž 

posílaná přes internet. 

Zdroj: Zpráva pro Radu ČT o činnosti zahraničních zpravodajů v roce 2008 [online] 

<http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-

ct/vyrocni_zpravy/prilohy_08/52.pdf>. 
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Ne všechny zpravodaje lze mezi sebou srovnávat, protože ne každý působil na postu 

celý sledovaný rok. Avšak porovnat lze počet příspěvků Romana Bradáče a Michala 

Kubala. Oba působili jako stálý zahraniční zpravodajové ČT ve Spojených státech 

amerických, Roman Bradáč první polovinu, Michal Kubal druhou polovinu. Kubal 

za stejnou dobu připravil o 46 příspěvků více než Bradáč a patřil tak 

k nejproduktivnějším zpravodajům. Absolutně nejvíce příspěvků a vstupů měla Barbora 

Šámalová jako první bruselská zpravodajka, následně moskevský zpravodaj Josef 

Pazderka a těsně za ním druhá bruselská zpravodajka Eva Hrnčířová. Výsledný počet 

příspěvků závisí na zpravodajovi samotném ale také na lokalitě, kterou má na starosti. 

Jak uvedl Martin Řezníček, vedoucí zahraniční redakce ČT, natočit reportáž v Číně je 

vzhledem k různým překážkám (např. byrokratickým) časově náročnější, než v západní 

Evropě. 

 

Jestliže odpovědi stálých zahraničních zpravodajů ČT byly relativně shodné, odpovědi 

rozhlasových žurnalistů se lišili o poznání více. Byť většina uvedla, že minimální kvótu 

určenou nemají, byli i tací, kteří odpověděli, že kvótu mají a jeden z respondentů uvedl, 

že je minimální množství uvedeno ve smlouvě. Zpravodajové uvádějí, že připravují 50 – 

100 příspěvků měsíčně. Podíl vlastních a zadaných témat se také různí, ale čísla jsou 

však podobná. Je třeba vzít v úvahu, že se jedná o subjektivní hodnocení každého 

novináře. Nejčastěji napsali rozdělení v poměru 90 (vlastní) ku 10 (zadaná centrálou) 

nebo 95 ku 5 ve stejném pořadí. V jedné odpovědi se objevilo srovnání 70 ku 30. 

Zpravodajové jsou v každodenním kontaktu s editorem a šéfem zahraničních 

zpravodajů, obvykle přes e-mail, případně po telefonu. Po ránu posílají návrhy témat 

nebo denní nabídkou. Všichni pak s nadřízenými konzultují dlouhodobější plány, 

služební cesty, natáčení dokumentů apod. Příspěvky se nejčastěji objevují v hlavní 

zpravodajské relaci Radiožurnálu, ale přispívají i do jiných stanic ČRo (např. Rádio 

Česko) nebo pořadů (např. ZZZ – Zápisník zahraničních zpravodajů). Témata 

na objednávku nejčastěji slouží pro dokreslení domácího zpravodajství. Na bohemika se 

zaměřují skoro všichni, ale čím dále od území ČR, tím méně bohemik. Často se objevují 

ve zprávách ze Slovenska (ze stejného důvodu jako ČT), dále v Německu (opět 

pro svoji historickou i geografickou blízkost) – mezi typická témata patří přeshraniční 

kriminalita, zahraniční obchod nebo problematika jaderné energie). Jeden z novinářů 

uvedl, že se snaží vyhýbat takovým bohemikům, která nejsou ničím zajímavá, než 

jenom tím, že to jsou bohemika. Dle jeho osobního názoru taková témata/reportáže nic 
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nevypovídají o zemi, kde působí a jsou znakem malých států s nízkým sebevědomím. 

Hodnocení některých zpravodajů probíhá písemnou formou s jednodenním zpožděním 

po odvysílání, u jiných je spíše sporadické.   

 

Zpravodajové ČTK si také většinu agendy a témat volí sami, částečně přicházejí témata 

„sama“ (např. volby). Menší část pak dochází z pražské centrály jako zadání – 

k dokreslení reportáže (např. jak se slaví Vánoce) či mají připravit větší feature 

k důležitým výročím (např. stavba Berlínské zdi). Počet příspěvků nemají stanovený, 

záleží spíše na zemi působení. Někteří zpravodajové připraví i tři a více zpráv za den. 

Plánování a hodnocení probíhá na denní, týdenní, měsíční a roční bázi. Každoročně se 

všichni stálí zahraniční zpravodajové ČTK setkávají v Praze na poradě, kde probíhá i 

hodnocení. Dosud probíhalo hodnocení následovně: zahraniční zpravodaj šel 

na pohovor s šéfredaktorem slovního zpravodajství, šéfem zahraniční redakce a jedním 

z editorů ze zahraniční redakce. Na služební cesty je potřeba svolení od nadřízeného. 

V kontaktu jsou s ústředím každý den – pomocí e-mailu, Skype, telefonu. I od nich jsou 

vyžadována a upřednostňována bohemika s tím, že v Bruselu je více mezinárodních 

témat (EU, NATO). O nutnosti ČTK podávat zprávy-bohemika je zmínka v publikaci 

ČTK včera, dnes a zítra. „(…) síť zpravodajů a spolupracovníků v zahraniční, jejichž 

hlavním úkolem je sledovat dění v jejich regionu „českýma očima“. Tedy popsat vše, 

co je důležité pro českou veřejnost – ať je to NHL, hostování českého orchestru, jednání 

o vstupu do EU, zahraniční zkušenosti v té či oné věci nebo klíčový zvrat v evropské 

nebo světové politice.“ (Richter a kol., 1998, s. 25). Myšlení zpravodajů ČTK je více 

„obchodní“, protože svůj mediální produkt se musí prodat a tedy o něj musí být zájem 

ze strany českých médií. To potvrzuje i jeden z novinářů „Rozhodně bohemika, která 

jsou tím hlavním, co musím hlídat a zaznamenávat. Tvoří tak podstatnou část mého 

zpravodajství, protože je o ně v českých médiích největší zájem.“.  

 

S tím, že minimální množství příspěvků stanovené není, ale přesto existuje jejich 

nepsaná hodnota, souhlasí i šéf zahraničních zpravodajů ČRo Jiří Hošek. Myslí si, že 

zpravodajové připraví enormní množství příspěvků, nesrovnatelně více než 

zpravodajové v televizi, přiznává ale, že by bylo korektní tyto činnosti srovnávat. 

Uvádí, že v průměru zpravodaj zpravidla připraví tři až čtyři třicetivteřinové zvuky 

(zvukové příspěvky) a jeden delší denně. Zpravodajové v nejvytíženějších zemích 

připraví 1000 – 1200 příspěvků během roku. 
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Zdroje informací. Odpovědi se v zásadě shodují napříč veřejnoprávními médii a spíše 

záleží, zda zpravodaj odpověděl jednou větou nebo se rozepsal. Někteří jmenovali 

konkrétní média a zdroje, jiné použili spíše obecnou rovinu (např. tiskovou agentur – 

ale už nespecifikují jakou). Naopak, kde byli konkrétní, tam autor diplomové práce 

název ponechal.  

 

ČT 

Košice – má předplacenou agenturu SITA (Slovenská tlačová agentura), v minulosti 

měl TASR. Denně sleduje slovenský a maďarský tisk, rozhlas a televizi, dále internet, 

konkrétně vládní portály, odebírá newslettery z ministerstev a nevládních organizací, 

využívá sociální sítě, zejména Twitter, Facebook a Google+ ke sledování výstupů 

politologů a dalších lidí, jež utvářejí či ovlivňují veřejné mínění. 

Bratislava – využívá tiskovou agenturu, samozřejmostí je sledování tamních médií a 

stejně tak dalších zdrojů informací a kontaktů.  

Varšava – všechny dostupné zdroje včetně internetu. 

Brusel – využívá světové agentury, evropské servery, místní média a především pak 

primární zdroje – dokumenty, rozhovory s lidmi, natáčení na místě. 

 

ČRo 

Jeruzalém – izraelský a palestinský tisk, SMS bleskové zpravodajství od jedné 

izraelské agentury a al-Džazíra. Dále denní ranní svodky hebrejského tisku, rozhlasové 

vysílání a internetové zpravodajství Íránu i dalších zemí. 

Varšava – nemá předplacenou agenturu. Využívá internetové zpravodajské portály, 

odebírá denní tisk a časopisy, sleduje televizi a dle vlastních slov se dívá kolem sebe a 

mluví s lidmi. 

Berlín – sleduje agentury ČTK, Reuters, DPA, AFP, online servery německých médií a 

lokální zdroje, což považuje za nezbytné. Důležitou roli hraje již zmiňovaný VAP. 

Brusel – sleduje místní webové stránky, noviny a využívá osobní kontakt. 

Bratislava – využívá především lokální média – internet, televizní stanice, tiskové 

agentury (ať slovenské, tak rakouské). 

Peking – pravidelně čte noviny South China Morning Post, využívá agentury DPA, 

Reuters, ČTK a jiné. Dále také místní tisk, televizi a magazíny.  
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ČTK 

Moskva – využívá místní tiskové agentury, místní tisk, místní internetové servery, 

přímé přenosy a vlastní účast na akcích či rozhovory. 

Berlín – sleduje tisk, televizi, rozhlas, tiskové agentury, zpravodajské servery. ČTK 

centrálně odebírá servis největší německé agentury DPA, kterou zpravodaj také používá 

Varšava – sleduje denní tisk, webové stránky, rozhlas, televizi. Má přístup do polské 

tiskové agentury PAP. 

Brusel – sleduje všechny možné zdroje, které jsou k dispozici. Evropské instituce mají 

rozsáhlý mediální aparát, který zprostředkovává řadu služeb – od možnosti sledovat 

přenosy tiskových konferencí, po přístupy k nejrůznějším materiálům a dokumentům. 

Kromě toho čte dostupná média skrze press revue, což je každodenní přehled, 

monitoring témat týkající se EU v evropském tisku. Připravuje jej Evropská komise. 

 

Novináři ze všech tří veřejnoprávních institucí se snaží využívat všechny dostupné 

zdroje, které mají k dispozici, což v dnešní době znamená především internet a jeho 

platformy. Jak zpravodajci ČT, tak ČRo mimo jiné sledují zpravodajství ČTK a 

samozřejmě i jiných agentur. S nadsázkou lze říci, že všichni se sledují navzájem. 

Důležitým zdrojem informací jsou lokální média, což platí ve všech státech. Velky 

význam zpravodajové připisují osobním setkáním, rozhovorům, tiskovým konferencím, 

dokumentům apod. 

 

Spolupráce s jinými médii či institucemi. Zahraniční zpravodajové veřejnoprávních 

médií si většinou musejí nechat spolupráci schvalovat vedením, na což obyčejně postačí 

rámcová dohoda. V ČRo platí zákaz přispívání do jiných (konkurenčních) 

audiovizuálních médií, pouze na základě individuálního souhlasu šéfredaktora se mohou 

použít např. klipy či zvukové úryvky, což může být např. ze sportovních akcí, kde má 

ČRo zpravodaje. Je ale nutné takový příspěvek opatřit logem Rozhlasu a uvést zdroj. 

Velmi dobrá spolupráce funguje mezi ČT a ČRo, kdy mohou jednotlivá média využívat 

příspěvky toho druhého bez větších komplikací. Navíc se v místech, kde mají obě 

instituce zpravodaje, zastupují v případě nemoci či dovolené. Novináři ČT spolupracují 

s jinými médii pouze okrajově, jeden dokonce zmínil, že vůbec nespolupracuje. Jiné 

jmenoval také ČRo. Postoj a situace novinářů ČRo je dle odpovědí různá. Někteří 

přispívají minimálně, někteří na vyžádání centrály a jiní mají dokonce exkluzivní 

smlouvu (s tištěnými médii), což znamená, že jinam dotyčný zpravodaj přispívat nesmí, 
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a u příspěvku se vždy musí objevit, že autor je zahraničním zpravodajem ČRo. Z médií, 

která novináři ČRo v dotaznících zmínili, se jedná o tyto: Česká televize, Reflex, 

Lidové noviny, Právo, Hospodářské noviny, Lidé a země, National Geographic, 

Mezinárodní politika, Ekonom. Pokud jde o příspěvky do ČT, mohou to být telefonické 

vstupy nebo návštěvy ve studiu. Služby ČTK využívají jak ČT, tak ČRo v případě, že 

na daném místě nemají svého zpravodaje, pro své vstupy do vysílání. Stejně tak platí, že 

i zde nebo kdekoliv jinde musí být uvedeno, že se jedná o zpravodaje ČTK. Pro 

příspěvky musejí mít novináři schválení ústředím. Všichni zahraniční zpravodajové 

přispívají jednou ročně do slovenského ekonomického týdeníku Trend s analýzou a 

výhledem dané země na další roku. 

 

Z uvedených odpovědí lze dovodit, že v zásadě mohou zpravodajové přispívat do jiných 

médií. Vždy je však třeba mít svolení centrály – ať už rámcové na delší dobu, nebo 

individuální pro konkrétní příspěvek. Kromě toho je bezpodmínečně nutné uvést zdroj a 

to že autor je zahraniční zpravodaj daného média. Veřejnoprávní média si vzájemně 

vypomáhají, zejména ČT a ČRo. 

 

Zpravodajové a vlastní knihy. Někteří zpravodajové již využili a zužitkovali svoje 

zkušenosti ze země, kde delší dobu pobývali, jiní knihu plánují. Další uvádějí, že v tuto 

chvíli knihu neplánují vydat, jiní o tom ani nepřemýšleli. Nejčinorodější je Břetislav 

Tureček z ČRo, který už vydal knihy dvě a třetí plánuje. První se jmenuje Světla a stíny 

islámu (2007), která mu vyšla ještě před nástupem na zpravodajský post v Jeruzalémě. 

Již dříve ale na místě působil jako novinář deníku Právo. Druhou knihou je Nesvatá 

válka o Svatou zemi (2011), která vyšla teprve vloni. Obě knihy se zabývají vztahy a 

situací na Blízkém východě. Chystaná kniha bude o Íránu, tedy zemi, kterou má novinář 

v agendě. Petrovi Vavrouškovi z ČRo, současnému polskému zpravodaji, jenž dříve 

působil v Polsku, vyšla po jeho návratu z Moskvy kniha Ruské duše (2009). Obdobnou 

publikaci plánuje napsat i z Polska. Stejné úmysly má i varšavský zpravodaj ČT 

Miroslav Karas, který plánuje knihu o Polsku. Knihu po návratu z berlínské odbočky 

napsal a vydal i současný šéf zahraničního zpravodajství ČRo Jiří Hošek pod názvem 

Německo v přímém přenosu: naši sousedé včera a dnes (2011). Čínská zpravodajka 

ČRo Kateřina Procházková zatím neví, v tuto chvíli se však podílí na překladech 

z čínštiny (neupřesňuje čeho). 

 



67 
 

Co novináře na práci zahraničních zpravodajů baví a na jaká setkání/rozhovory 

jsou hrdí. Byť se může zdát, že se jedná spíše o anketní otázky, opak může být 

pravdou. První otázka zjišťuje motivaci lidí, zpravodajů, kteří se rozhodli vykonávat 

náročnou práci v odlišných podmínkách a co je případně přivedlo k této činnosti. 

Setkání a rozhovory se zajímavými lidmi jsou jejich odměnou za práci, kterou dělají. 

Pokud by neměli motivaci a výsledky, je možné, že by se nestali zahraničními 

zpravodaji. Ne každý vypsal či uvedl jména a i ti, kteří některá zmínili, zdůrazňují, že 

významných či z jejich pohledu jedinečných, zajímavých osob je mnohem více, a proto 

je jejich výběr spíše náhodný.  

 

Olga Baková (ČT) 

Motivace: „Zahraničný spravodajca je počas svojho pôsobenia svedkom 

najdôležitejších momentov danej krajiny, občas historicky ojedinelých. Svojim divákom 

(poslucháčom) sprostredkuváva udalosti ku ktorým verejnost často nemá prístup. Ide 

o nezriedka ojedinelé situácie, neraz tragické, občas komické, no zvyčajne veľmi 

zaujímave. Stretáva sa so zaujímavými a mnohokrát veľmi inšpirujúcimi ľuďmi. Často je 

táto práca veľmi dynamická, adrenalínová, čo zase testuje odolnosť spravodajcu, 

psychickú, ale nezriedka i fyzickú. Učí ho vytrvalosti, vyrovnanosti a pokore. Každý deň 

robíte niečo iné, takmer každý deň je výzva.“ 

Setkání/rozhovory: V USA - rozhovor s prezidentem Georgem Bushem, Hillary 

Clintonovou (ve funkci senátorky za New York), Madeleine Albrightovou, Zbigniewem 

Brzezinskym, bývalým poradcem prezidenta Jima Cartera, s Alinou Fernandez – dcerou 

Fidela Castra, Guy Tozzolim, prezidentem WTO („Dvojčat“) v New Yorku, Lesterem 

Brownem, významným americkým ekologem a mnoho dalších… Na Slovensku – 

rozhovory s politiky a osobnostmi veřejného života není těžké získat.  

 

Eva Hrnčířová (ČT) 

Motivace: „Protože považuji za smysluplné zprostředkovávat lidem v Česku informace 

o tom, co se děje kolem mě. Mám pocit, že úkolem novináře je přenášet nejen 

informace, ale i určitou atmosféru místa a nejrůznější pohledy lidí na věc. Tuto práci 

mám velmi ráda, protože je neuvěřitelně pestrá, kreativní, umožňuje vám neustále 

poznávat něco nového, nutí vás neustále se zamýšlet a shánět informace o nových a 

nových tématech. Hledat nové pohledy na věc. A i když ji děláte dlouho, stále vám zvedá 

adrenalin v krvi.“ 
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Setkání/rozhovory: Lidí a osobností je mnoho, navíc zajímaví lidé jsou často ti, které 

v Česku nemusí nikdo znát. V poslední době dělala rozhovory nebo mluvila 

s: Andersem Fogh Rasmussenem, Geertem Wildersem, Markem Ruttem, několikrát 

s významnými představiteli institucí – Buzek, Schulz, Barroso, van Rompuy.  

 

Miroslav Karas (ČT) 

Motivace: „Splnil se můj sen, práce mi přinesla svobodu a spokojenost. Je to můj 

životní styl.“  

Setkání/rozhovory: Neuvádí konkrétní jména, ale říká, že za 20 let natočil desítky 

rozhovorů a setkal se se stovkami politiků i běžných lidí.  

 

Ladislav Kerekeš (ČT) 

Motivace: „Dělám to proto, že mě to i navzdory tomu, že jde o nevděčné povolání, 

pořád baví. Během těch let jsem měl možnost potkat vzácné lidi, kteří mi vyprávěli své 

příběhy, pustili mě do svých domovů. Několik z nich se stalo mými přáteli. Především mi 

ale vyhovuje volnost a nezávislost, která je s prací zahraničního reportéra spojena. 

Nikdy jsem necítil a nemusel čelit žádnému politickému, či jinému tlaku na to, jak mám 

svou práci dělat.  Za to si své nadřízené vážím.“ 

Setkání/rozhovory: Javier Solana (bývalý generální tajemník NATO, královna Alžběta 

II., papež Jan Pavel II., Václav Havel, bývalý maďarský prezident Árpád Göncz, Viktor 

Orbán a další. 

 

Vojtěch Berger (ČRo) 

Motivace: „Setkávání se zajímavými lidmi, poznávání nových míst, práce v kulturně 

sympatickém regionu, možnost, ale i nutnost pracovat kreativně, sebevzdělávání.“  

Setkání/rozhovory: Říká o sobě, že „neloví žádné super známé osobnosti a že na to 

Slovensko není stavěné. Rád točil např. s Mariánem Labudou nebo Zdeňkem Svěrákem 

na filmovém festivalu v Trenčianských Teplicích, nebo s kapelami na trenčínském 

festivalu Pohoda, s premiérkou Radičovou nebo se stoletým a dnes už zesnulým 

kavárníkem Leopoldem Hawelkou ve Vídni. Zajímavý podle něj ale může být i 

obyčejný člověk, který má zajímavý příběh a vzpomínky. Spíše než na rozhovory je 

pyšný na kompletní reportáže, „v neznámé zapadlé vesnici se dá natočit lepší příspěvek, 

než na společenské akci se třemi prověřenými respondenty. Ale to je subjektivní pocit, 

protože na co jsem pyšný já, nemusí být pyšný posluchač.“  
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Pavel Novák (ČRo) 

Motivace: „Často adrenalin z toho, že je člověk v centru dění. Možnost sdělovat to 

ostatním. Zachycovat atmosféru, pocity. Představovat nové věci, neznámá místa, lidi.“  

Setkání/rozhovory: Karel Kovanda – vzpomínky na 11. září 2001, majitel polévkového 

baru v Metz, Jerzy Buzek – bývalý předseda Evropského parlamentu, Milena 

Kolaříková – Československá obec legionářská – stará se o hroby českých vojáků 

ve Flandrech, John Bernaerts – tvůrce nejhlubšího bazénu pro potápěče na světě 

v Bruselu, manažer pivovaru Orval, předseda spolku přátel řeky Senne – řeka tekoucí 

pod Bruselem, o které se neví. 

 

Kateřina Procházková (ČRo) 

Motivace: „Žiji v oblasti, o kterou se zajímám, pracuji se zajímavými lidmi, nemám 

omezenou denní pracovní dobu, cestuji, vybírám si sama témata ke zpracování etc.“  

Setkání/rozhovory: Odkazuje na svou tvorbu na www.rozhlas.cz.  

 

Klára Stejskalová (ČRo) 

Motivace: „Protože mně to neuvěřitelně baví jako celek. Rádio má tu úžasnou možnost 

vše zprostředkovat hned, rychle, v daný okamžik, být u toho, setkávat se se zajímavými 

lidmi, často je to neskutečný adrenalin, což mne taky přitahuje a zároveň práce 

rozhlasového zpravodaje je neuvěřitelně pestrá. V novinách jste pouze v zahraniční 

rubrice. Jako zpravodaj v rozhlase děláte politiku, kulturu, ekonomiku, sport, 

motorismus. Prostě všechno možné. Protože se zajímám o umění, operu, fotbal, formuli 

1, sport obecně, protože mně zajímá historie, mám tu úžasnou možnost dělat práci 

korespondujíc s mými koníčky. I když je to někdy pěkně náročný koníček.“  

Setkání/rozhovory: Během let působení se setkala s celou řadou zajímavých lidí, tvrdí 

ale, že ti nejzajímavější bývají většinou ti nejobyčejnější. Ráda by udělala rozhovor 

s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Rozhovory nevnímá jako prioritu své 

práce. 

 

Břetislav Tureček (ČRo) 

Motivace: „Zužitkování dosavadních zkušeností a vědomostí, objevování nových, práce 

je mým koníčkem a opačně. Dobrodružství, někdy i napětí a nebezpečí, cestování, čtení 

knih, setkávání s lidmi, důležitost blízkovýchodní tématiky pro celý svět (ropa, 

bezpečnost, náboženství...), možnost improvizace a využití komunikačních schopností...“  
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Setkání/rozhovory: Izraelský prezident Moše Kacav, palestinský prezident Mahmúd 

Abbás, následník íránského šáha (v exilu) Mohammad Pahlaví, palestinský radikál a 

terorista Ahmad Džibríl, bývalí agenti izraelské tajné služby Mosad, irácký prezident 

Džalál Tálabání (první rozhovor s ním dělal, ještě když byl „jen“ kurdským gerilovým 

vůdcem), přední činitel libanonského Hizballáhu šajch Kávúk, irácký kurdský vůdce 

Masúd Bárzání, přední libanonský klerik šajch Fadlalláh, přední íránský opoziční 

duchovní ájatolláh Sáneí a další. 

 

Petr Vavrouška (ČRo) 

Motivace: „Je to ten nejlepší způsob, jak poznat místa a především lidi, ke kterým bych 

se nijak nedostal. Je inspirativní srovnávat svůj styl života, tradice, hodnoty s jinými 

národy. A pro mě jako otce je to skvělá možnost, jak se podílet maximálně na výchově 

dětí. Díky tomu, že mám práci doma.“  

Setkání/rozhovory: Lech Walesa, Wojciech Jaruzelski, Andrzej Wajda, Agnieszka 

Holland atd. Nejzajímavější prý byla setkání a rozhovory s lidmi, kteří přežili hrůzy 

Osvětimi. 

 

Hana Brusová (ČTK) 

Motivace: „Do značné míry ta práce nabízí velkou míru svobody, setkáte se se 

zajímavými lidmi, které byste asi jinak nepoznal, dostanete se na neobvyklá místa. Je to 

šance určitou zemi pochopit. Pro mě jako pro Češku bylo v Polsku strašně příjemné to, 

že nás mají Poláci rádi, a jsou proto vůči nám poměrně otevření a ochotní.“  

Setkání/rozhovory: Ráda vzpomíná na setkání s mnoha naprosto „obyčejnými" lidmi, 

díky kterým se v Polsku cítila tak dobře. „Moc se mi líbilo na návštěvě u pána, který 

vlastní firmu vyrábějící designové jantarové šperky, nebo u pána, kterému patří několik 

vyhlášených varšavských restaurací. Nebo důchodkyně, která pořádá taneční zábavy 

pro své vrstevníky.“ 

 

Filip Nerad (ČTK) 

Motivace: „Baví mě ta samostatnost, že jsem více méně svým pánem, který si většinou 

rozhoduje o tom, co a kdy bude dělat a jak to bude dělat. Mám díky ní možnost poznat 

celou zemi a to, jaký je v ní život (i obecně, jaké je to žít v zahraničí, což považuji 

za neocenitelnou zkušenost, která člověka velmi obohatí). V neposlední řadě je to 

prostředek ke kariérnímu a profesnímu růstu.“  
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Setkání/rozhovory: Za dobu působení v Německu se setkal s téměř všemi nejvyššími 

politickými představiteli této země. Dělal rozhovor s dnes již bývalým prezidentem 

Christianem Wulffem před jeho první návštěvou ČR nebo bavorským premiérem 

Horstem Seehoferem krátce poté, co oznámil svou historickou cestu do Prahy. Velmi 

vzpomíná na setkání s Joachimem Gauckem před jeho první, tehdy ještě neúspěšnou 

kandidaturou na prezidenta v létě 2010, který mu svým vtipem, sebeironií a moudrostí 

v mnohém připomněl Václava Havla v jeho nejlepších letech. S ním se naposledy 

za jeho života potkal a mluvil právě v Berlíně. 

 

Tomáš Pirkl (ČTK) 

Motivace: „Proč ji dělám? Zajímavá práce, kde se člověk opravdu nenudí. Neustálá 

výzva, setkávání se zajímavými lidmi, prostředím…, nutnost neustálého 

sebevzdělávání…, ale to by bylo na dlouho.“  

Setkání/rozhovory: Setkal se a dělal rozhovory s mnoha lidmi z různých oborů a sfér 

od prezidentů a politiků po sportovce, umělce či vědce. Rád vzpomíná na setkání 

s cyklistou Eddy Merkcxem nebo na někdejší šéfku diplomacie Spojených států 

amerických Condoleezzu Riceovou nebo šéfem Evropské komise Josém Barrosem.  

 

Milan Syruček (ČTK) 

Motivace: „(…) asi více než slavná jména o dané zemi nakonec vypoví mozaika složená 

ze střípků zážitků a nejrůznějších setkání; to se ale hůře interpretuje.“  

Setkání/rozhovory: Například dělal rozhovory s Lechem Walesou a Wojciechem 

Jaruzelským, v Bruselu se setkal s generálním tajemníkem NATO a komisaři Evropské 

unie. Během pobytu v Rusku měl schůzky s prezidenty Dimitrijem Medveděvem, 

s Václavem Klausem v Chabarovsku a exprezidentem Michailem Gorbačovem. Dělal 

rozhovor i se sportovci Jaromírem Jágrem a Dominikem Haškem. V souvislosti se 

Slovenskem vzpomíná na doprovázení Vladimíra Mečiara do regionů, ať v opozici či 

v roli premiéra, či Mikuláše Dzurindu, když vedl kampaň na jízdním kole, anebo 

na návštěvu základny NATO v Afghánistánu.  

 

Novináři mají různé motivy a vyzdvihují rozmanité důvody, proč dělají svou práci, proč 

pracují jako zahraniční zpravodajové. V odpovědích nejčastěji opakují samostatnost, 

svobodu, poznání, sebevzdělávání, jistou dávku dobrodružství či poznání, být v centru 

dění nebo zprostředkování událostí, cestování a další. Svoji práci mají a dělají rádi.  



72 
 

 

V souvislosti s tím, na která setkání či rozhovory zpravodajové rádi vzpomínají, se 

většinou shodují, že jich byla celá řada a není snadné je vyjmenovat. Záleží také, 

na která jména si v době vyplňování dotazníku vzpomněli. Rovněž se shodují v tom, že 

příjemná setkání byla často ta s neznámými či „obyčejnými“ lidmi a jejich vyprávění 

o svých životech. Když už uvádějí jména osobností, pak jsou to zejména místní lidé, 

nejčastěji politici. Výjimkou je bruselský post, kde se koncentrují evropští a světoví 

činitelé.  
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6.4 Výzkum | srovnání podmínek pro (soukromý) život 

Bezpečnost. Jedna z otázek v dotazníku byla, zda se zahraniční zpravodajové cítí 

v zemi, kde žijí, bezpečně. Všichni zpravodajové napříč veřejnoprávními médii uvedli 

shodně, že se v dané zemi cítí bezpečně. Většina uvedla jednoslovnou odpověď „ano“, 

jen někteří s dovětkem jako např. že se cítí bezpečněji než v České republice; vědí, která 

místa jsou nebezpečná; při zachování nezbytné opatrnosti a základních pravidel; 

většinou. Zpětně se dá říci, že otázka nebyla zcela na místě. Otázka mohla být rozdělena 

do dvou rovin – jednak v rovině obyvatele, člověka, který v zemi dlouhodobě žije. 

A následně také v rovině novináře, zda se cítí bezpečně i jako novinář. Každý mohl 

pochopit otázku po svém a každý na ni odpovídal více či méně z jiné perspektivy – 

obyvatele, nebo novináře.  

 

Bydlení. Všichni zahraniční novináři bydlí ve služebních bytech nebo bytech, které si 

našli a pronajali sami, ale zaměstnavatel jim pokrývá náklady na bydlení. Výjimku opět 

tvoří slovenští zpravodajové České televize, kteří bydlí ve svých vlastních bytech, 

na které jim zaměstnavatel nijak nepřispívá. Zpravodajové v Bruselu a ve Varšavě si 

bydlení sehnali sami, které jim následně ústředí schválilo a hradí za ně platby spojené 

s ubytováním. Bruselská zpravodajka žije ve čtvrti, kde se koncentrují dočasně 

alokovaní lidé jako manažeři, diplomaté apod. Varšavský zpravodaj žije na okraji 

Varšavy.   

 

Zpravodajové ČRo bydlí různě s ohledem na zemi působení. Varšavský zpravodaj si 

bydlení našel sám, jedná se o řadový domek. Nájmy nejsou v hlavním městě Polska 

příliš vysoké a rozpočet na bydlení stačí na pokrytí nájmu. Blízkovýchodní zpravodaj si 

opatřil bydlení sám. První dva roky žil v arabské, okupované části Jeruzaléma. Po dvou 

letech, když majitel celý dům pronajal OSN, se přestěhoval do západní, židovské části 

Jeruzaléma. Jak uvádí, jeho byt je o velikosti necelých 100 m2, protože musí být i trochu 

reprezentativní kvůli návštěvám místních novinářů a někdy i diplomatů. Bruselský 

zpravodaj si byt shánět nemusel, bydlí ve stejném bytě jako jeho předchůdce. Berlínská 

zpravodajka přiznává, že služební byt v panelovém domě využívá ČRo od doby, 

co přesunul zpravodajský post z Bonnu do Berlína. Budova patří Ministerstvu 

zahraničních věcí ČR, které ji bude v blízké době prodávat. Novinářka si bude hledat 

nové bydlení sama. Současný byt je v příjemné lokalitě, přibližně půl hodinu od centra a 
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udává i rozměry 150 m2. Asijská reportérka žijící v Hongkongu bydlí jinde, než její 

předchůdce. Nalézt bydlení jí pomohla realitní makléřka.  

 

Novináři ČTK zpravidla služební byty „dědí“ po svých předchůdcích. Dnes již bývalá 

varšavská zpravodajka žila v – podle jejích slov - ošuntělém bytě 3+1 v menším 

panelovém domě při břehu Visly a na okraji čtvrti, jež byla oblíbená zejména před 

druhou světovou válkou. Byt obýval i její předchůdce. Cesta do centra ji zabrala 

přibližně 10 až 15 minut MHD. Berlínský zpravodaj žije nedaleko centra ve služebním 

bytě 4+1 a v bytě rovněž žil i jeho předchůdce. Bruselský zpravodaj byt ani čtvrť nijak 

neupřesňuje, jen uvádí, že i on bydlí ve stejném bytě jako kolega před ním. Nepatrně 

jiná je situace moskevského zpravodaje, který donedávna obýval byt 4+1, ve kterém 

bydlel už jeho předchůdce. Před časem zažádal kvůli úsporám o menší byt, poté, co se 

část rodiny vrátila do ČR. Současný byt má tři pokoje a jak tento, tak předešlý, se 

nacházejí v tzv. Českém domě v centru Moskvy. Webové stránky Českého domu 

v Moskvě uvádějí, že „ČESKÉ CENTRUM-ČESKÝ DŮM MOSKVA při Velvyslanectví 

České republiky v Ruské federaci nabízí českým podnikatelům a organizacím služby 

zaměřené na podporu jejich obchodních aktivit v Ruské federaci. (…) Vedle hotelových 

a restauračních služeb nabízí možnost pronájmů bytových a kancelářských prostor, 

pronájem garáží, služby sportovního a relaxačního centra. V současné době je 

v Českém domě akreditováno cca 100 zástupců českých firem. Prostřednictvím projektu 

jednotné ekonomické podpory podnikání jsou zde pod hlavičkou Business centra 

zastoupeny organizace Česká centra, CzechTrade, CzechTourism , Hospodářská 

komora ČR a Komora SNS.“ (Cesky-dům.czechcentres.cz [online] <http://cesky-

dum.czechcentres.cz/cs/o-nas/>). Fotografie Českého domu je uvedena v příloze číslo 3.  

 

Lze konstatovat, že většina je s bydlením spokojená, považují ho za dostatečné. 

V mnoha případech napříč médii si služební byty předávají předchůdci se svými 

nástupci až na několik výjimek, kdy se jedná o první post v zemi nebo z důvodu změny 

bydlení.  

 

Rodina a volný čas. Ne každý zahraniční zpravodaj odpověděl na tuto otázku, protože 

ji považoval za věc čistě soukromou nebo z bezpečnostních důvodů v souvislosti se 

svojí rodinou. S ohledem na ostatní, tedy i ty, kteří uvedli, zda s sebou mají rodiny, 
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bude interpretace této otázky spíše v rovině obecné. Opět, specifickou skupinou jsou 

slovenští novináři ČT, kteří bydlí doma a se svými rodinami.   

 

Novináři se dají rozdělit do dvou skupin - ti, kteří s sebou mají své rodiny, tedy manžele 

či manželky a často malé děti a ti, kteří jsou v zahraničí sami. Pokud s sebou mají 

novináři rodiny s malými dětmi, uvádějí, že jsou jejich manželky doma na mateřské 

dovolené. V některých případech manželky či manželé v cizích zemích pracují, někdy 

také jako novináři, případně vypomáhají se zpravodajskou agendou svému 

manželovi/manželce. Jsou i případy, kdy se novinářům narodily děti během 

dlouhodobého pobytu v zahraničí. Shodně uvádějí, že se děti dobře a snadno adaptovaly 

v novém prostředí, totéž platí i pro jejich protějšky. Jeden z novinářů „off record“ 

přiznal, že začátky nebyly snadné, že např. první dny ve školce, kdy jeho dítě neumělo 

jazyk dané země, byl šok. Rychle si však zvyklo a vše bylo v pořádku. Pro rodinu a 

zejména pro děti, je pobyt v zahraničí velkou výhodou do budoucna, protože se 

relativně snadno a bez námahy naučí cizí jazyk či jazyky, budou znalé jiného prostředí a 

kultur, tím mu rodiče zajistí lepší start do života. Ostatně jiný novinář přiznal, že jeho 

děti umí lépe (alespoň co se akcentu týče) jazyk dané země, než on sám. Volným časem 

se většinou snaží své rodině vykompenzovat svoji zaneprázdněnost přes týden – čas 

tráví s rodinami, jiní vyrážejí na výlety, na návštěvy přátel, sportují, chodí za kulturou. 

Za novináři, kteří jsou v zahraničí sami, jezdí rodinní příslušníci několikrát do roka 

na delší či kratší návštěvy. 

 

Podle odpovědí v dotaznících není možné určit, zda je lepší s sebou mít rodinu, či 

nemít. Pokud ji novinář s sebou má a ta se dobře adaptuje, pak je to přínos pro všechny. 

Manžel/ka může pomoci s prací, rovněž si zlepší jazykové znalosti a děti získají větší 

rozhled, toleranci a jazykovou vybavenost. 
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo porovnat podmínky pro práci a život stálých zahraničních 

zpravodajů veřejnoprávních médií. Práce je rozdělená do dvou částí – na část první, 

teoretickou a část druhou, praktickou. V teoretické části jsou definovány termíny 

veřejnoprávní média, resp. média veřejné služby. Další tři kapitoly se věnují 

jednotlivým českým veřejnoprávním mediálním institucím, jakými jsou Česká televize, 

Český rozhlas a Česká tisková kancelář. Ty jsou dále členěny do podkapitol, kde se 

vždy první věnuje právnímu ukotvení v právním řádu České republiky včetně uvedení 

konkrétních právních norem. Druhá podkapitola se stručně věnuje historii daného 

veřejnoprávního média v souvislosti se sítí (a jejím budováním a změnami) stálých 

zahraničních zpravodajů. Třetí subkapitola pojednává o hospodaření každé instituce 

během posledních let. Původním cílem bylo zjistit náklady na jednotlivé zahraniční 

odbočky, avšak tyto (podrobné) údaje jsou v mnoha případech nedostupné. V případě 

ČT se podařilo dopátrat údaje ze čtyř let (2005 – 2008), novější údaje nejsou k dispozici 

a šéf zahraniční redakce ČT je nechtěl a údajně ani nemohl sdělit. 

Náklady na zahraniční síť Českého jsou zcela (veřejně) nedostupné. Nákladovost 

jednotlivých zahraničních poboček nebyla uvedena ani ve výročních zprávách, ani 

v jejich přílohách. Jednotlivé částky nechtěl uvést ani šéf zahraniční redakce ČRo. 

Kromě přibližné celkové částky vynaložené do sítě zpravodajů ČRo žádné jiné 

hospodářské údaje uvedené nejsou. Nejvíce údajů a konkrétních částek se dalo zjistit 

z výročních zpráv České tiskové kanceláře, byť se většinou jednalo o sumy peněz 

alokovaných do prvních tří nejnákladnějších odboček. Teoretická část je zakončena 

kapitolou o zpravodajství a podkapitolami, které definují zpravodaje (veřejnoprávních) 

médií. Následuje rozdělení zahraničních zpravodajů na stálé, ad hoc (zvláštní) a externí 

(dopisovatele). V kapitole jsou zmíněni i váleční zpravodajové, kteří stojí mimo 

základní dělení.  

 

Praktická část je uvozena popisem metody sběru – psaná forma elektronického 

dotazníku zaslaného e-mailem – která byla zvolena zejména s ohledem na geografickou 

vzdálenost zahraničních zpravodajů. Vedoucí zahraniční redakce byli kontaktováni 

písemně s tím, že následovat bude osobní schůzka. Rozhovor byl při schůzce 

zaznamenáván na diktafon. Celkem bylo kontaktováno 21 stálých zahraničních 

zpravodajů ČT, ČRo a ČTK, z nichž odpověděli a vyplněný dotazník poslali čtyři 
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novináři ČT, šest novinářů ČRo a čtyři novináři ČTK. Jeden novinář ČT odepsal, že 

dotazník nevyplní. K osobnímu setkání došlo ve dvou případech – se šéfy zahraničních 

redakcí ČT a ČRo. Vedoucí ČTK nereagoval na opětovnou prosbu. Vyhodnocení a 

mapování činnosti zahraničních zpravodajů se zakládá na 14 dotaznících zpravodajů a 

dvou dotaznících jejich nadřízených. Skladba dotazníků je uvedena v příloze.  

 

Praktická část byla dále rozdělena do několika podkapitol, které srovnávaly a mapovaly 

tyto oblasti: 1. předpoklady zahraničního zpravodaje pro práci, 2. podmínky pro práci, 

3. podmínky pro (soukromý) život a 4. pracovní agendu.  

Ad 1. Zjišťování a porovnávání vzdělání, novinářská praxe, zkušenosti s pobytem 

v zahraničí a jazykové znalosti. 

Ad 2. Mapování velikosti týmu v místě působení, pracovní zázemí, zda mají kancelář a 

jak se v dané zemi přepravují. 

Ad 3. Otázky se vztahovaly k bezpečnosti, kde a jak bydlí a žijí, zda s sebou mají 

rodinné příslušníky, či ne, případně čím tráví volný čas. 

Ad 4. S jakými novináři jsou zpravodajové v místě působení v kontaktu, jak probíhá 

nastolování agendy, komunikace s centrálou, jaká témata převažují, jakou techniku mají 

k dispozici, zda přispívají i do jiných médií a za jakých podmínek, jestli se chystají 

vydat knihu a v neposlední řadě na jaké rozhovory či setkání rádi vzpomínají nebo jsou 

hrdí, a co se jim na práci zahraničního zpravodaje líbí. 

 

Diplomová práce vznikala od podzimu 2011 do května 2012. Během této doby došlo 

ke zrušení varšavské odbočky ČTK a další velké změny se očekávají 

od června/července až do konce roku v ČT a částečně i v ČRo. Došlo tak k zachycení 

stavu zpravodajských sítí v určitém časovém úseku, avšak probíhají neustálé změny, ať 

už z důvodů rotace zpravodajů, resp. uplynutím doby, na jakou byli do zahraničí 

vyslání, nebo strukturním, v rámci kterých dojde k uzavření či otevření pobočky.  

 

Zobecněně lze říci, že pro práci stálého zahraničního zpravodaje není nutné 

(vysokoškolské) žurnalistické vzdělání, byť drtivá většina novinářů má VŠ 

s humanitním zaměřením. Důležitější jsou však kritéria novinářské praxe, rozhled a 

jazykové znalosti. Pokud dochází k přesunům mezi médii, pak směrem 

od novin/agentury přes rozhlas po televizi. Opačný pohyb redaktorů, byť jen 

v některých fázích, je ojedinělý. Zpravodajové ovládají minimálně dva, častěji však tři a 
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více jazyků. Většina současných novinářů je na svém prvním zahraničním postu. 

Novináři ČT pracují v páru s kameramanem, ostatní pracují samostatně. Všichni až 

na jednu výjimku mají k dispozici služební vůz Škoda, ale částečně se přepravují i jinak. 

V Evropě nejčastěji vlakem, v Asii letecky, po městě MHD či taxíkem. Ve všech 

případech novináři uvedli, že se v zemi působení cítí bezpečně, většina má s sebou 

rodinné příslušníky, často včetně malých dětí. Pro rodinu je to velká a zajímavá 

zkušenost a pro děti příležitost, jak se snadno naučit cizí jazyk a poznat novou kulturu. 

Za těmi, kteří s sebou rodinu nemají, jezdí rodinní příslušníci několikrát do roka. Volný 

čas tráví zejména s rodinou, cestováním, kulturou či sportem. Zahraniční zpravodajové 

si z velké části shánějí a vybírají témata sami, které poté posílají ke schválení do svých 

ústředí. Jen malá část je zhotovena na vyžádání centrály, zpravidla pro potřeby domácí 

redakce pro doplnění pohledu ze zahraničí. Témata velmi často obsahují bohemika, 

někde více, někde méně, nejedná se však o jediný atribut reportáží a příspěvků. 

V kontaktu jsou novináři se svými redakcemi v Praze každý den, nejčastěji komunikují 

pomocí e-mailu, telefonu a snaží se využívat i nová média jako Skype či Facebook. 

Mnoho novinářů, zejména z ČRo, přispívá i do jiných médií. Musí se jednat 

o nekonkurenční médium a u autora musí být uvedeno, že se jedná o zahraničního 

zpravodaje daného média. Mezi všemi médii probíhá spolupráce, obvykle si vzájemně 

pomáhají. Vazba mezi ČT a ČRo je ještě užší, pokud zpravodaj onemocní či je 

na dovolené, mohou se zpravodajové zastoupit. Dnes se žádný zpravodajský post 

neobejde bez notebooku, mobilního telefonu. Tým ČT má k dispozici televizní techniku 

s přenosnou střižnou, vybavení novinářů ČRo a ČTK je obdobné – zvukové nahrávací 

zařízení, software na úpravu zvuku, digitální fotoaparát a někdy i menší kameru. 

Většina současných zpravodajů nevydala knihu a ani se nechystá. Dvě knihy napsal a 

třetí plánuje vydat Břetislav Tureček, blízkovýchodní zpravodaj ČRo. Dle vyjádření 

žurnalistů mají svoji práci rádi, baví je, díky ní se dále vzdělávají, je pestrá a kreativní, 

jsou pány svého času, byť každý uvedl trochu odlišné motivy. Většina zpravodajů 

uvedla, na která setkání a které rozhovory jsou hrdí – zpravidla každý uvedl alespoň 

jedno jméno více či méně známého politika, mnoho z nich došlo ke shodě v tom, že rádi 

vzpomínají na rozhovory s „obyčejnými“ lidmi. 

 

Diplomová práce splnila vytyčený cíl, zmapovala a popsala současný stav sítí stálých 

zahraničních zpravodajů veřejnoprávních médií, podmínek pro výkon práce a život 

v zahraničí, a kde to bylo možné, bylo provedeno i srovnání. V České republice dosud 
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chybí souhrnná publikace, která by se hlouběji věnovala zahraničním zpravodajům, tato 

práce snad přispěje k lepší informovanosti zvoleného tématu. Z diplomové práce 

vyplynuly tipy pro budoucí bakalářské či diplomové práce – např. provést obsahovou 

analýzu příspěvků zahraničních zpravodajů z jedné či více zemí nebo zmapovat pohyb 

zahraničních zpravodajů cizích médií v České republice apod. 
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Summary 
The goal of the diploma work was to compare conditions for work and life of Czech 

foreign journalists in public media. The work is divided into two parts – first, 

the theoretical section, followed by the practical section. In the theoretical section, 

in the first chapter expressions such as “media in public service” are defined. Next, 

there are three chapters about Czech public media institutions, such as Czech 

Television, Czech Radio and Czech News Agency. These chapters are divided into sub-

chapters dealing with legislative regulations in the Czech Republic, the history 

of the public media, and economy of each institution. The theoretical section concludes 

with a chapter defining news and journalists. 

 

The practical section starts with the description of the collection of the data.  This was 

accomplished by electronic inquiry sent via e-mail to the journalists. In addition, 

the heads of the foreign editorial staff were sent requests to be interviewed in person. 

 All together, twenty-one journalists were asked to fill out the inquiry; there were 

fourteen replies.  The heads of the foreign editorial staff at both Czech Television and 

Czech Radio agreed to the interview. 

 

This diploma thesis took place from Autumn 2011 to May 2012. During this period, 

some changes happened and other big changes are expected from June 2012 onward. 

Because of this fact, this work could only cover some of the changes. The interviews 

showed many interesting things, e. g. that being a foreign journalist is a very “open job 

position”, the interviewed journalists have different educations, and that they are able 

to speak different languages (two or three at least).  For most of them, it is their first 

longer stay in a foreign country as a correspondent. Usually, journalists start work 

in written media and then move on to radio or television.  The highest number 

of interviewed journalists were from Czech News Agency, followed by Czech Radio, 

and finally Czech Television. Most themes are the ideas of the journalists, with very 

little coming as an order from headquarters. 

 

This diploma thesis has met the target, and it has described status quo of the foreign 

journalists’ network, and the conditions of their work and lives. Where possible, 

the results were also compared to other media and locations. In the Czech Republic, 
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there is no existing book that deals with the foreign journalists more seriously. This 

diploma thesis should contribute to a better view of the topic. Subsequent diploma 

theses or other works can, for example, analyse the contributions of the foreign 

journalists from one or more countries, or it can describe the movement 

of the journalists. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník pro stálého zahraničního zpravodaje (dotazník). 

 

DOTAZNÍK 
 
Jméno:  
Kontakt:  
Instituce, pro kterou pracujete:  
 
 
Pokud je Vaše působení v dané zemi již druhou či vícerou zkušeností a budete-li chtít, odpovídejte na otázky pro 
každý pobyt zvlášť tam, kde je to vhodné. 

 
1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání a v jakém oboru/zaměření?  

(uveďte případně zaměření studia na SŠ a VŠ, pokud se liší) 

 
 

2. Jaká je celková délka Vašich dlouhodobých (novinářských) pobytů v zahraničí?  
(lze rozdělit na dlouhodobé pobyty, které jste absolvovali např. během studia či stáže a na pracovní pobyty; 
pokud připadá v úvahu i jiná alternativa, prosím uveďte) 

 
 

3. Jaká je délka Vaší novinářské praxe (v letech) a na kolikátém (dlouhodobém) pobytu 

nyní jste? 
(můžete rozepsat v jakých médií včetně jejich typu; pokud jste již na několikátém pobytu, zmiňte prosím 
místa těch předchozích + můžete doplnit informaci dle Vašeho uvážení) 

 
 

4. Kolik měsíců pracujete kontinuálně v dané/současné zemi?  
(krátkodobé výjezdy do jiné země či domů se nepovažují za přerušení kontinuity) 
(pokud již nepracujete v zahraničí, otázku nevyplňujte) 

 
 

5. Jaké jsou Vaše jazykové znalosti - jazyk a stupeň? Ovládáte jazyk dané 

země/í/regionu? 
(můžete rozepsat, na jaké úrovni daný jazyk ovládáte) ; (popřípadě uveďte, zda máte k dispozici tlumočníka 

nebo jakým jazykem se nejčastěji dorozumíváte. Pokud jazyk dané země neovládáte, je to hendikep – jak 

moc?) 

 
 

6. V jaké zemi a městě žijete? A v jaké oblasti/regionu/místě byste chtěl/a pracovat? 
(bydlíte; trávíte zde většinu času nebo se sem nejčastěji vracíte) 

 
7. Jaké další země/region(y) máte na starosti? 

 
 

8. Máte-li v místě působení novinářský tým, kolik lidí jej tvoří a co mají na starosti? 
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9. Jedná se o Čechy nebo cizince (příp. jejich národnost)? 
(pokud se nejedná o Čechy, jedná se místní lidi (domorodce) či odjinud; jakým jazykem se s nimi 
dorozumíváte) 

 
 

10. Máte k dispozici služební auto? 
(můžete rozepsat: vlastní, pronajaté; případně značka vozu) 

 
 

11. Jak se přepravujete, pokud auto nemáte? 

 
 

12. Máte s sebou rodinné příslušníky?  

Pokud ano, koho? Jak se adaptovali pro život v dané zemi, mají práci? Co Váš a jejich 

volný čas, jak ho trávíte? Pokud máte děti, jak přijaly život v zemi ony? 

Pokud ne, jak často se vídáte? Kdo za kým jezdí častěji? 
(přítelkyni/přítele/manžela/manželku/děti, …) 

 

 
13. Kde bydlíte (dům vs. byt, nebo jinak /hotel/)? 

(případně počet místností či velikost v m2; popis lokality v rámci města/místa) 

 
 

14. Museli jste si bydlení sehnat sami? 
(případně, kdo sehnal/zajistil ubytování; nebo zde bydlel Váš předchůdce/předchůdkyně) 

 
 

15. Myslíte si, že rozpočet, který je pro Vás alokován na bydlení a život v dané zemi, je 

dostatečný? 

 
 

16. Víte, jaké jsou (alespoň přibližné) náklady na roční provoz pobočky? 
(ve výroční zprávě 2010 a 2009 jsem je nenašel) 

 
 

17. Nachází se Vaše kancelář na jiném místě, než kde bydlíte? 
(ať už v minutách nebo kilometrech) 

 
 

18. Cítíte se v dané zemi bezpečně? 

 
 

19. Jste na daném místě v kontaktu s jinými českými novináři, kteří v místě také působí? 
(Pokud ano, můžete přiblížit – typ média či název; veřejnoprávní vs. soukromé) 

 
 

20. Jste na daném místě v kontaktu s jinými místními a/nebo zahraničními novináři, kteří 

v místě také působí? 
(Pokud ano, můžete přiblížit – typ média či název; veřejnoprávní vs. soukromé) 
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21. Jakou techniku máte dispozici? 
(kamera, notebook, atd.) 

 
 

22. Jaké techniku ovládáte či musíte zvládnout? A projevily se změny/trend během 

Vašeho působení v zahraničí? Je více techniky, nástrojů a aplikací, které musíte 

využívat? 
(text či mluvené slovo, záznam a střih zvuku, záznam a střih videa či jiné) 

 
 

23. Máte určenou (minimální) kvótu příspěvků za určité časové období? 

 
 

24. Jak probíhá nastolování agendy? Konzultujete ji s ústředím v Praze? Kdo určuje 
témata, musíte si je nechat schvalovat? Jaký je podíl vlastních témat a těch, která 
jsou zadaná centrálou? Jak často jste v kontaktu a jakým způsobem probíhá 
hodnocení Vaší práce? 

 
 

25. Jak je to s preferencí témat a jejich podílem; konkrétně světové události vs. 
události, které se nějakým způsobem dotýkají ČR/bohemika? 

 
 

26. Jaké zdroje využíváte v dané zemi?  
(máte předplacené zpravodajství z tamní tiskové agentury?; jak moc využíváte lokální zdroje?) 

 
 

27. Přispíváte i do jiných médií (českých či zahraničních)? Pokud ano, za jakých 
podmínek? 
(je to s vědomím kmenové redakce; musíte povinně uvádět médium, pro které jste kmenovým pracovníkem?) 

 
 

28. Pracujete na nějaké knize nebo se chystáte vydat knihu, která vychází z Vašich 
zkušeností během působení v zahraničí v roli zpravodaje? 

 
 

29. S jakými zajímavými osobnostmi jste se v místě působení, které máte na starosti, 
setkal/a – např. kvůli rozhovoru? Případně, na které interview/setkání s nimi jste 
hrdý/á? 
(jmenujte prosím několik příkladů) 

 
 

30. Co Vás na práci zahraničního zpravodaje baví, proč tuto práci děláte? 
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Příloha č. 2: Dotazník pro vedoucího zahraničních zpravodajů (dotazník). 

 

 
DOTAZNÍK 

 
Jméno:  
Kontakt:  
Instituce, ve které pracujete:  
 
 

1. Je seznam stálých zahraničních zpravodajů uveřejněný na webových 
stránkách aktuální i pro letošní rok 2012   

 

2. Chystáte pro letošní rok nějaké změny? 
(myšleno rozšíření či naopak snížení sítě zahraničních zpravodajů, případně personální změny ve smyslu 
skončení kontraktu s daným zpravodajem) 

 

 
3. Jak se liší prostředky na provoz jednotlivých kanceláří zahraničních zpravodajů?  

(ve výročních zprávách, pokud jsou, jsou uvedené vynaložené prostředky na celou síť zahraničních 
zpravodajů. Lze získat rozepsané náklady na provoz po kancelářích?) 

 
4. Jaká jsou kritéria pro (stálé) zahraniční zpravodaje? 

(prosím, rozepište) 

4.1 Vzdělání: 
 

4.2 Praxe: 
 

4.3 Dovednosti: 
(např. ŘP, jazykové znalosti, technické znalosti – práce s kamerou, ...) 

 
4.4 Jiné: 

 
 

5. Kdo v instituci vybírá a rozhoduje, který novinář vyjede do zahraničí? 

 
 

6. Na jakou dobu se kontrakty obvykle uzavírají? 

 
 

31. Jak probíhá nastolování agendy, kdo určuje témata, musí si je nechat zahraniční 
zpravodaj schvalovat? Jaký je podíl vlastních témat zahraničního zpravodaje a těch, 
která jsou zadaná Vámi? Jak často jste v kontaktu a jakým způsobem probíhá 
hodnocení práce zahraničních zpravodajů? 

 
 

7. Je nějaká (minimální) kvóta příspěvků, které od nich vyžadujete? 
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8. Jak často jste s nimi v kontaktu – jedná se o pravidelný kontakt? 
(jakým způsobem – telefonicky, e-mailem či jinak) 

 

 

9. Působil(a) jste v minulosti také jako stálý(á) zahraniční zpravodaj(ka)? 
(Pokud ano, kde a jak dlouho) 

 
 

10. Jak se liší spolupráce s kmenovými/stálými zahraničními zpravodaji a zahraničními 

spolupracovníky? Máte vztah se spolupracovníky smluvně upraven? Pokud se 

v určité zemi nacházejí oba, tedy jak stálý zahraniční zpravodaj, tak zahraniční 

spolupracovník, podle jakého klíče mezi ně rozděluje práci?  
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Příloha č. 3: Český dům v Moskvě (obrázek). 

 

 
Zdroj: Cesky-dum.czechcentres.cz, [online] <http://cesky-dum.czechcentres.cz/cs/o-
nas/>. 
 


