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Abstrakt
Práce se zabývá moderací zpravodajských pořadů na ČT24 v rozmezí let 2005 - 2010.
Nejprve se v práci pokusíme shrnout historii vysílání zpravodajství na České televizi a
vznik kontinuálního vysílání v roce 2005. To přineslo do zpravodajství několik nových
prvků a výrazně ovlivnilo i práci moderátora. V další části pak definujeme roli moderátora zpravodajských pořadů, k čemuž využijeme i poukázání na rozdíly v práci moderátora oproti podobným profesím konferenciéra, reportéra a komentátora. V práci budou
definovány prostředky, kterými se moderátor vyjadřuje, jak ty verbální, tak hlavně neverbální. Rozbor jejich používání na ČT24 pak bude cílem praktického zkoumání.
Pro praktické zkoumání bude využito záznamů internetového vysílání České televize
z období 24.5.2010 – 28. 5.2010 a rozebírán bude dopolední blok vysílání. V něm se
zpravodajská relace objevuje každých třicet minut a zprávy v ní mají charakter krátkých, úderných, sdělení. Typickým prvkem pro kontinuální vysílání je střídání žánrů ve
zpravodajství – reportáž, rozhovor, čtená zpráva. V analýze ověříme, jestli se u moderátorů zpravodajství v kontinuálním vysílání objevuje neverbální komunikace

Abstract
This work deals with moderation of news programmes on ČT24 in years 2005 – 2010.
First we try to sum up history of news broadcast on Czech television and also to tell
something about beginning of continual broadcasting in 2005. This type of broadcasting
came with new elements to news broadcast and it also significantly affected the work of
anchormans. In next part we define the role of anchorman in news broadcasting. Differences between anchorman and quite simmilar jobs as host, reporter or commentator are

shown. In the work the means of moderator‘s communication are defined – verbal and
especially nonverbal. Analysis of using this means is content of practical part of work. .
We use iVysílání of Czech television for practical research, specifically period
24.5.2010 – 28.5.2010. Forenoon part of broadcasting is analyzed. There news broadcast every thirty minutes. Items of news are short, catchy and very often we can see
changing of news genres – report, interview, read peace of news. This mixing of genres
is typical for continual broadcast. We check in analyse if anchormans use nonverbal
communication in continual broadcast.
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Úvod
Cílem této práce je pokusit se definovat hlavní rozdíly práce moderátora zpravodajství v kontinuálním vysílání oproti dřívějšímu pojetí moderátorské práce. Až od roku
2005, kdy vznikl kanál ČT24, byly zpravodajské relace vysílány čtyřikrát denně, přičemž pouze Události měly delší stopáž. Moderátor tak musel pracovat naprosto jinak,
než v systému kontinuálního vysílání, který v současnosti na ČT24 funguje. Zjednodušeně řečeno se role moderátorů přesouvá od podavačů informací k dispečerům dění.
Právě tento rys bude v práci zkoumán. Zároveň bude rozebrána převážně neverbální
komunikace moderátorů zpravodajství a v praktické části se pokusíme zjistit, jestli a
jakou neverbální komunikaci používají moderátoři na ČT24.

Práce se obsahově shoduje s tezí, nicméně upuštěno bylo od snahy porovnat moderátory na ČT24 s moderátory zahraničních zpravodajských stanic. Toto porovnání by
jako podkapitola této bakalářské práce nutně bylo příliš krátké a vágní, vyžaduje spíše
samostatné zkoumání.
Krom obsahové analýzy vysílání ČT24 bylo při tvorbě práce využito i rozhovorů přímo
s moderátory zpravodajství na ČT24, konkrétně Marcelou Augustovou, Jitkou Slukovou
a Bohumilem Klepetkem. Marcela Augustová moderuje večerní Události, mezi lety
2005 – 2007 ale zároveň moderovala i kontinuální vysílání. Jitka Sluková pracuje na
ČT24 od roku 2007 a je moderátorkou kontinuálního vysílání. Bohumil Klepetko pak
byl až do roku 2012 moderátorem Událostí a zároveň pracoval i jako moderátor kontinuálního vysílání. Byl to první moderátor zpravodajského pořadu na kanálu ČT24 po
jeho vzniku. Kromě těchto praktických zdrojů jsem v práci využil knihy týkající se mediální tématiky a problematiky mezilidské komunikace.
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1. Zpravodajství na ČT1 a ČT24
1.1 Vznik ČT24
Po roce 2000 vysílala Česká televize Zprávy pravidelně v 9:00, v 12:00, v 16:00
a Události v 19:15. Stopáž vyjma Událostí činila v součtu 20 minut, i s Událostmi 50
minut. V neděli bylo zpravodajství ještě méně, krom Událostí se zpravodajství vysílalo
jen v 13:00 a 18:00, vždy po pěti minutách. Od roku 2004 pak ve všední den zmizely
Zprávy v 9:00. Z tohoto stručného výčtu je čitelné, že moderátor zpravodajství byl vytížen jinak, diametrálně odlišně, než v současnosti, při existenci kontinuálního vysílání.
Zpravodajský kanál ČT24 začal vysílat 2. května roku 2005. Ze začátku byla televizní stanice dostupná jen malé části diváků, kteří využívali služeb satelitní nebo kabelové televize. Její sledovanost postupně rostla, dnes má už každý divák díky digitalizaci možnost ČT24 sledovat. V současné době se sledovanost zpravodajské televize
pohybuje okolo 4 %. Nejsledovanějšími pořady, které jsou vysílané čistě na ČT24 jsou
Události komentáře (12. 4. 2012 sledovalo 163 000 diváků) a Hyde Park (12. 4. 2012
sledovalo 110 000 diváků). 1
V plánu nového kanálu bylo nabízet divákům televizní zprávy každou celou hodinu,
v krátkém přehledu vždy v půl. Toto uspořádání platilo na ČT24 po celý sledovaný interval 2005-2010 a platí dodnes. Změnilo se pouze schéma nočního vysílání, kdy do
listopadu 2010 ČT24 vysílala kontinuální zpravodajství i v noci, od té doby už jsou aktuální zprávy vysílány pouze od šesti hodin ráno do půlnoci. Televize má momentálně
čtyři, ve všední den šest velkých zpravodajských pořadů. Jsou jimi Polední události v
12:00, Odpolední události v 16:00, Události v 19:00 a Noční události v 23:00. Ve všední dny navíc divákům nabízí ještě Ranní události v rámci pořadu Studio 6 a Dopolední
události v 9:00.

1.2 Kontinuální vysílání
Marcela Augustová, moderátorka zpravodajství ČT1 a ČT24:
1

URL: <http://www.ceskatelevize.cz, [citováno 9. května 2012]
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„Když si na to vzpomenu, tak to bylo hrozně náročné v tom, že jsme začínali
zprávami v 12:00, které jsou relativně dlouhé a vznikaly na poslední chvíli, protože
ta hodina je brzká. Kolikrát šel moderátor do studia a neměl všechno hotové – musel spoléhat, že mu tam editor něco dopíše. Mně se i zdálo, že to nemůžeme v té fázi
přípravy rozjet. Byly to docela nervy. Pak jsme se to naučili. Změna strašná to byla v tom, že bylo najednou potřeba hrozně nových lidí, to je požírač pracovních sil.
Přišli lidé velmi mladí a celý ten tým se to kontinuální vysílání musel naučit zvládnout. Když to vidím dneska, tak to běží jako na drátkách. Ty začátky ty byly kolikrát svízelné. Mě na tom bavilo, že to byla změna, nový impuls – seznámila jsem se
spoustou nových lidé a bylo to prostě zábavné. Někdy o půl jedné jste vylezl ze studia a říkal si: „Zaplať Pánbůh, že to mám za sebou.“ Ale celkově to hodnotím tak,
že mě to bavilo.“ 2
Vzpomínka Marcely Augustové na počátky vysílání ČT24 výstižně charakterizuje tehdejší období. Česká televize se rozhodla začít vysílat kontinuálně. To nutně vyžadovalo nabrat nové zaměstnance do zpravodajství. Ze začátku totiž museli moderátoři
hlavní relace, jako například Marcela Augustová, moderovat i zpravodajství během dne.
To je rarita, která ve světě není běžná a dlouhodobě by byla neudržitelná. Postupem
času se tak na ČT24 vytvořila nová skupina moderátorů, kteří pocházeli hlavně z řad
reportérů zevnitř televize i zvenčí.
V systému práce se od doby před kontinuálním vysíláním změnily tři výrazné
prvky. Prvním z nich bylo posílení důležitosti zpravodajské směny. Ta v České televizi
zajišťuje, že kdykoliv bude připraven reportér, aby vyjel přímo na místo události a odsud prakticky okamžitě mohl živě vysílat. Díky tomu je zpravodajství České televize
schopno poskytovat zcela aktuální informace. Zároveň je ale potřeba, aby moderátor
hodně spoléhal na reportéra, protože často nemá šanci zkontrolovat jeho práci, kterou
předkládá divákům.
Jitka Sluková, moderátorka zpravodajství na ČT24:
„Ještě než jde reportér ráno točit reportáž, už ode mě nebo svého nadřízeného ví, co všechno nesmí opomenout. Ale pak jsou akce, které se připravit nedají.
Tam pak spoléháme na reportéra. Při kontinuálním vysílání musím důvěřovat je-
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ho informacím, spolehnout se na naši zpravodajskou službu a na editora. Tam vůbec nemám prostor, abych informace z reportáže ověřovala.“ 3

Druhou věcí, kterou přineslo kontinuální vysílání je větší spolupráce mezi moderátorem a editorem. To sice divák nevidí, nicméně výslednou podobu zpravodajské relace a výkon moderátora to ovlivní enormně. Při zpravodajství, které se vysílalo před
nástupem ČT24, měl moderátor vždy dost času si prohlédnout reportáže, zkontaktovat
reportéra a iniciovat ho. Při kontinuálním vysílání je už tento styl práce spíše výjimečný, moderátor komunikuje s editorem, který pak koordinuje práci reportérů. Výhodou
tohoto systému je, že moderátor má více času připravovat si svůj výstup a studovat si
informace, o kterých bude mluvit. Nevýhodou je, že často není předem seznámen
s reportáží.
Třetí změna se pak týká hlavně moderátorů kontinuálních bloků. To jsou Studia
ČT24, která nejsou čistým zpravodajstvím, ale kombinují více žurnalistických žánrů
(rozhovory, publicistika). Ale například při nečekaných nebo důležitých událostech se
tyto studia mění v kontinuální zpravodajství. Avizovanou třetí změnou pak je použití
počítače a internetových zdrojů přímo při vysílání. Dnes už je zcela běžné, že moderátor
má před sebou na stolku počítač a bez zdržení využívá informací například z ČTK nebo
reakcí z Facebooku. Moderátor se zde stává oním „dispečerem“, který shromažďuje
informace a pomáhá divákovi se v nich zorientovat.
Výše popsané tři změny, které přišly s kontinuálním vysíláním, pomohly
v českém prostředí takřka změnit chápání televize. Mnohem více než televizní kanály
z před deseti lety totiž dnešní ČT24 připomíná rádio. Svou schopností okamžitě reagovat, přinášet informace v reálném čase. Tento posun směrem od klasické televize
k rádiu přinesl do televizního vysílání prvek známý právě z rádia – komunikaci mezi
jednotlivými moderátory. Ti si na ČT24 předávají slovo, stává se například, že moderátor zpravodajství vstoupí do Studia ČT24 s aktuální informací nebo poznámkou.
Jitka Sluková, moderátorka zpravodajství ČT24:
„Ta komunikace je naprosto improvizovaná, účastnici musí být do problematiky dobře zasvěceni. Dokonce zpravodajec sedí ve studiu, ani neodchází a po1
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slouchá, co říká moderátor Studia 24. Na to pak třeba i reaguje ve svých krátkých
zprávách.(…) Opravdu tam není čas si něco připravit, ti dva se pouze domluví třeba na pořadí příspěvků, což pak použijí při předání slova, kdy řeknou například:
„A jak vím, ty teď začínáš rozhovorem s novým ředitelem Českých drah, tak o čem
budete mluvit?“ Takže je to opravdu velká improvizace, ale improvizace zasvěcených a velmi informovaných lidí.“ 4
Režim moderátorů zpravodajství je při kontinuálním vysílání náročný. Na denním bloku jsou vždy dva zpravodajci, každý z nich má trochu jinou práci. Jeden moderuje ucelené zpravodajské bloky, jako jsou Polední události nebo Události v 16:00. Tento moderátor má při odpolední směně na starost i zpravodajství po pořadech Hyde park
nebo v Událostech, komentářích. Jeho práce není ještě typickým zpravodajstvím
v kontinuálním vysílání, protože jeho zpravodajské bloky jsou delší a kompaktnější.
Druhý zpravodajec má pak na starosti krátké zprávy, které se prolínají Studiem ČT24.
Ty bývají krátké, trvají okolo pěti minut. Právě při této práci se naplno projevuje kontinuální vysílání, zpravodajec si zjišťuje nové informace a kdykoliv s nimi může vstoupit
přímo do vysílání. Tento způsob práce je, pokud má být kvalitní, značně unavující.
Únava moderátora se pak může projevit nejen přímo ve vysílání.
Jitka Sluková, moderátorka zpravodajství na ČT24:
„Únava není vidět ve studiu, ale projeví se v přípravě před tím studiem.
Když mám tolik zpráv za sebou, snažím se, aby každé to studio bylo jiné. Ale když
už je pátek v noci, člověk je tu celý den, popáté za sebou, tak pak už prostě není
síla to studio po sobě po šesté předělávat. (…) Na obrazovce se únava projevit nesmí, to by bylo na odchod z televize. My padáme po vysílání, když vylezeme ze studia, tak tam se někdy stane, že člověk téměř zkolabuje. Ve studiu se mi stalo, že mi
kvůli únavě a klimatizaci odešel hlas, nebyla jsem schopna doříct větu. Jinak se ale
na mě únava nikdy neprojevila.5

2. Role moderátora ve zpravodajství
2.1. Definice moderátora
„Pro moderátora zpráv je těžké, když dosáhne takové slávy, že se sám o sobě
stane zprávou. Existuje nebezpečí, že už nebude tak výkonným hlasatelem zpráv, když se
4,5
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lidé dívají, jestli zvedáte obočí, nebo jak vyslovujete Nkomo. Jste placeni za uvádění
zpráv. Nemám rád celý tenhle kult osobnosti. Jsem jen obyčejný, nikterak výjimečný
člověk, který se snaží číst zprávy kompetentně, a nechci, aby se mi do toho pletl můj
charakter.“ 6
John Humphrys, moderátor BBC
K vymezení role moderátora využiji definice této profese v odborné literatuře.
Podle Praktické encyklopedie žurnalistiky je moderátor „v televizi nebo rozhlase průvodce pořadem, obvykle besedou nebo diskuzí, který jej uvádí, řídí a prezentuje. Je prostředníkem mezi diváky a účastníky rozhlasového nebo televizního pořadu. Moderátor je
tvůrčí pracovník, který zpravidla spojuje několik tradičních rozhlasových či televizních
profesí – redaktorskou, hlasatelskou, reportérskou, ale i komentátorskou a částečně
také režisérskou a dramaturgickou. Uplatňuje se zejména v tzv. živém vysílání, převážně
v pořadech typu magazínu. Moderátor interpretuje předem připravené texty, avšak
značná část jeho produkce je zpravidla založena na osobité schopnosti improvizace,
opírající se o široký všeobecný přehled i hlubší znalosti v oboru, resp. příslušné specializaci.“ 7
To je současná definice moderátora, podívejme se do minulosti. Definici najdeme už v
Televizním výkladovém slovníku vydaném v roce 1978. Tam je moderátor definován
jako průvodce programem, který relaci uvádí, řídí a prezentuje (Tesár, 1978).

Další definici moderátora nalézáme v Malé encyklopedii žurnalistiky z roku
1982: „Moderátor uvádí relaci, vysvětluje, doplňuje fakty a argumenty, komentuje a
glosuje je, poukazuje na souvislosti, je hostitelem vystupujících, usiluje o navázání kontaktu, uzavírá relaci. Problematiku relaci musí vidět komplexně. Na rozdíl od konferenciéra nemá žádnou přímou zpětnou vazbu.“ 8
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Poslední definice moderátora pochází z terminologického slovníku žurnalistiky
z roku 1989, kde se píše, že moderátor je „tvořivý pracovník uvádějící rozhlasovou nebo televizní relaci.“ 9
Vidíme, že všechny definice se od sebe příliš neliší. Ani jedna z nich přesně nedefinuje moderátora ve zpravodajství, společně se ale shodují na tom, že každý moderátor provází a řídí. To se dá tvrdit i o moderátorovi zpravodajství, který prostřednictvím
svých textů před reportážemi, tzv. studií, pomáhá divákovi se orientovat ve zpravodajské relaci.
Druhou důležitou rolí moderátora je prezentace celé relace, v širším smyslu pak
i celého média, protože zpravodajství bývá vnímáno jako vlajková loď televizní stanice.
Obzvlášť to platí u zpravodajské televize. Při kontinuálním vysílání se sice nedá tvrdit,
že by každý z moderátorů reprezentoval celou stanici, ale je na něm, aby divákům prodal práci velkého množství svých kolegů – reportérů, dramaturgů, režisérů, editorů atd.
Obzvlášť zajímavá je citovaná definice z Malé encyklopedie žurnalistiky. V ní
nalézáme dvě charakteristiky moderátora, které už dnes neplatí. Jednak je to to, že moderátor komentuje a glosuje události. Dnes má moderátor zpravodajství za úkol informace uvádět, nikoliv je komentovat. Tato role patří jiným žurnalistickým profesím, jak
popíšu dále. Zároveň neplatí ani to, že by moderátor neměl přímou zpětnou vazbu. Tu
mu v současné době poskytují hlavně sociální média, stejně jako třeba možnost elektronické komunikace. Díky těmto technologickým pokrokům má dnes moderátor možnost
získat od diváků prakticky okamžitou reakci.
Funkci moderátora v současné žurnalistice shrnuje Paul Cleveland, kterého ve
své příručce cituje Andrew Boyd. Tuto citaci uvádím jako poslední proto, že je nejaktuálnější a zároveň vystihuje i rozdílnost rolí moderátorů v jednotlivých zemích: „Jedním
slovem, moderátor musí působit věrohodně. Divák musí věřit tomu, co moderátor říká, i
tomu, že sám chápe význam toho, co říká. Člověk má někdy dojem, že někteří britští
hlasatelé svým informacím příliš nerozumějí. Když někdy vidíte předního britského
zprávaře moderovat televizní soutěž nebo uvádět zábavný pořad jiného typu, je vám
zřejmé, že by tohle většina amerických ambiciózních novinářů neudělala. Ti dobří se ze
všeho nejvíc cítí jako novináři.“ 10
10
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Na tomto místě se ještě hodí zmínit, že pojetí moderátora zpráv, tak jak ho chápeme v České republice, není obecně platné ve všech zemích. Ve Spojených státech se
těmto lidem většinou říká „anchorman“ (od slova anchor = kotva). Už podle slova, od
kterého označení v USA vzniklo, je zřejmé, že moderátor tam funguje jako autorita,
která „ukotvuje“ celou zpravodajskou relaci, poskytuje ji záštitu a je nejzkušenějším
novinářem z celého týmu. Zjednodušeně by se dalo říct, že je novinářem nad novináři.
Tento pojem se ale pro moderátory v České republice příliš nehodí. Tito novináři většinou nefungují jako autorita pro zprávy, které uvádějí. Hodí se pro ně tedy spíše označení „newsreader“, tedy ,,předčítač“ nebo lépe hlasatel zpráv. Tímto pojmem se ostatně
ještě v nedávné historii čeští moderátoři běžně označovali. Pro hlasatele je typické, že
k divákům přistupují méně osobně, soustředí se hlavně na obsah zprávy a nesnaží se
žádným způsobem prodat svoji osobnost ani svou novinářskou zkušenost.

2.2. Ukotvení moderátora mezi ostatními žurnalistickými profesemi
Původní význam slova moderátor nemá s televizí ani zpravodajstvím nic společného. Původně se tímto slovem totiž označovala látka, která zpomaluje rychlost neutronů při řízených jaderných reakcích (Buchtelová, 1998). Až postupem času, poprvé
v osmdesátých letech, se začalo slovo moderátor používat místo tehdy běžného slova
konferenciér. Tyto dvě profese ovšem nejsou totožné, což se pokusím vysvětlit později.
Zároveň do tohoto vysvětlení zahrnu ještě jednu profesi – reportéra. I ona totiž bývá
často zaměňována s funkcí moderátora, často se to stává například při politických debatách.
Konferenciér je profese, která se ve zpravodajství nevyskytuje. Podle Terminologického slovníku žurnalistiky je konferenciér „osoba uvádějící jednotlivé části programu na veřejných vystoupeních anebo studiových nahrávkách, obvykle zábavného
charakteru.“11 Jeho úkolem většinou bývá provádět, ať už večerem či pořadem. Náplní
jeho práce tedy je komunikovat s publikem, vyplňovat čas mezi jednotlivými vystoupeními, bavit obecenstvo.
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Reportér je naopak profese, která výsostně patří do zpravodajství. Už podle názvu této profese je zřejmé, že jeho úkolem je vytváření reportáží. „Novinář, který přináší autentické, plastické, účinné a působivé svědectví o události. Musí být pohotový,
schopný přesně zachytit událost a vykreslit ji poutavě a barvitě, musí mít smysl pro fakta, pro celkový obraz. Jeho projev má být živý, svěží, bohatý na výrazové prostředky.“12
Současná Praktická encyklopedie žurnalistiky pak reportéra definuje jako „ novináře,
který se orientuje na autentické, přímé svědectví a práci takzvaně v terénu, vykonává
zpravodajskou a reportérskou činnost, ať již pro noviny, rozhlas či televizi. K jeho
vlastnostem má patřit pohotovost, schopnost rychle formulovat, smysl pro detail i souvislosti, osobitý způsob vidění.(..)“13 Reportér není člověk, který by přímo komunikoval
s divákem, nýbrž ho oslovuje svou prací.
Moderátor je profese, která se výrazně liší od obou předchozích. Rozdíl mezi
moderátorem a konferenciérem tkví většinou v tom, že moderátor má za úkol usměrňovat, tak jak určuje původní význam tohoto slova ve fyzice. Dobře je to vidět například
při debatě, kde rolí konferenciéra je předávat slovo jednotlivým mluvčím, nýbrž moderátor má právo vstupovat do jejich řeči, dávat jim otázky, konfrontovat jejich názory se
skutečností. Zároveň by moderátor měl působit směrem k divákovi, což je role nepostradatelná právě ve zpravodajství. Moderátor je zde totiž ten, kdo musí divákovi přicházející reportáž prodat, nalákat ho na ni, pomoci mu ji uchopit, což je role, v níž by
konferenciér neuspěl. A neuspěl by v ní ani reportér, který by se při práci neměl přímo
soustředit na diváka. Jeho cílem musí být vystihnout podstatu věci, o které dělá reportáž, předat pravdivou informaci. Jistě, jeho reportáž musí být pochopitelná, divácky
atraktivní, nicméně reportér by měl být svou prací uspokojen v momentu, kdy stvoří
kvalitní reportáž. Naopak moderátor má odpracováno až když předá reportáž divákovi.
Popisem jeho práce je tedy po konzultaci s reportérem zprávu pochopit, vhodným způsobem na ni diváka upoutat a navnadit ho na reportáž.
Všechny prvky této práce jsou důležité. Pokud reportáž nepochopí moderátor,
divák pak má nulovou šanci, aby ji sám pochopil, protože už sdělení od moderátora ho
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navede na špatný kontext. Navíc moderátor musí být o zprávě informován natolik, aby
byl připraven zvládnout případné problémy při vysílání.
Marcela Augustová, moderátorka zpravodajství na ČT1 a ČT24:
„To je ohromně důležité – moderátor musí sám být natolik informačně vybavený, aby v případě, že cokoliv při živým vysílání selže, tak aby byl schopný to
divákovi, byť improvizovaně, přetlumočit. Musí sám o té věci strašně moc vědět.
Když tohle informační zázemí nemá, je to na projevu vidět.14
Upoutat diváka je také klíčové. I když totiž moderátor zprávu pochopí, nestačí
říct, co divák uvidí. To je velkým nešvarem začínajících, menších televizí, kde moderátor na reportáž neupoutává, ale jenom stručně shrne, co v ní divák uvidí. Tím přitom
nejenže nevykoná dobře svou práci, ale ještě zhatí tu reportérovu, protože sdělí divákovi
obsah reportáže předem. Upoutat na reportáž atraktivním způsobem a přitom nepůsobit
hloupě nebo nevkusně je alchymie, kterou se v současné době snaží ovládnout všechny
české televizní kanály. Typickým příkladem jsou takzvané „oslí můstky“, tedy více či
méně povedené asociace, které diváka nasměřují od jedné reportáže k druhé. Fungují
zároveň i mezi zpravodajskou relací a sportovními zprávami. Například v Událostech
dne 5. 4. 2012 předává Marcela Augustová na konci pořadu slovo Vojtěchu Bernatskému, moderátoru Branek, bodů, vteřin, slovy: „A za okamžik už Branky, body, vteřiny
dnes s Vojtěchem Bernatským. A taky s informací, jak dopadl los daviscupového zápasu mezi Českem a Srbskem.“ Vojtěch Bernatský pak přebírá slovo: „Dobrý večer Marcelo, tak já to neprozradím úplně všechno, ale aspoň naznačím. Jako první nastoupí zítra
na kurt v pražské O2 aréně Tomáš Berdych a po něm Radek Štěpánek. No a jména jejich soupeřů se dozvíte už za chvilku.“ Tímto předáním slova se vytvořila spojka mezi
oběma relacemi a divák má motivaci se dívat dál. Dodám, že podobné předání slova
bývalo dříve typické pro komerční TV Nova, nyní už ale tedy funguje i na veřejnoprávní České televizi.15 (Daný příklad nepochází z období, které zkoumá tato práce, nicméně
zvolil jsem ho, protože v současnosti je tendence „dělat zajímavá“ předání slova na
České televizi silnější než dřív.) Tak, jak jsem ukázal na tomto předávání si slova mezi
relacemi, funguje moderátor i před každou jednotlivou reportáží. Je dokonce časté, že
ještě před reportáží komunikuje živě s reportérem, který nejdříve sdělí aktuální informace a pak teprve se pustí jeho reportáž.
14
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Pokud rozdíl mezi reportérem a moderátorem definuji tak, že hlavní úlohou moderátora je zasadit diváka do kontextu následující reportáže a nalákat ho na ni, je potřeba dodat ještě jednu věc, která funguje v praxi. Reportér totiž v drtivé většině případů
píše text úvodního studia moderátorovi. Tato praxe má jasnou výhodu v rychlosti, protože reportér ví, o čem jeho reportáž je, a snadno studio napíše. Moderátor zase
v rychlosti nemusí sledovat reportáž a přemýšlet nad ní. Toto urychlování práce ale nezvyšuje kvalitu relace, protože právě střízlivý nadhled, který moderátor na rozdíl od
reportéra k dílu má, mu pomáhá předat informaci divákovi srozumitelněji. Zatímco reportér, který se přípravou materiálu zabýval celý den nebo i několik dní, považuje
v reportáži za důležitou nějakou věc, moderátorovi se stejně jako později divákovi může
zdát nejdůležitější úplně něco jiného. Moderátor je vždy blíž divákovi než reportér, proto by měl mít vždy alespoň čas, přečíst si připravený text studia, porovnat ho s reportáží
a udělat v něm úpravy. V českém prostředí je nicméně běžné, že reportéři se časem stávají moderátory a tak na smývání rozdílů mezi těmito dvěma profesemi nebývá
v Čechách nahlíženo kriticky.
V této části jsem profesi moderátora charakterizoval v kontrastu k víceméně podobným žurnalistickým profesím. Pro úplnost je potřeba zmínit ještě profesi komentátora. Jak už bylo uvedeno v citátu o moderátorovi z Malé encyklopedie žurnalistiky, moderátor tehdy měl právo události i komentovat. Dnes musí být nestranný a právě komentátor je ten, který pomáhá divákovi zasadit události do užšího kontextu. „Komentátor je
žurnalista, který pohotově vysvětluje hodnoty, zaujímá k problémům jasné a zdůvodněné
stanovisko.“ Moderátor zpravodajství by si měl uvědomovat, že jeho prací není komentování událostí. V současnosti se komentářové prvky u moderátorů prakticky nevyskytují, pokud ano, bylo by to považováno za profesní selhání. Jediným oborem žurnalistiky, kde to je akceptovatelné, pravděpodobně zůstává sportovní zpravodajství.

2.3. Moderátor na veřejnoprávním médiu
Moderátor zpravodajství na veřejnoprávní stanici musí splňovat jiné nároky, než
jeho kolega na televizi komerční. K nastínění těchto rozdílů použiji citaci ze Zákona o
České televizi 483/1991 Sb: „Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména a)poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a
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všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.“17 Tento aspekt, který musí
veřejnoprávní zpravodajství splňovat, je vlastně klíčovým prvkem celého veřejnoprávního vysílání.
Moderátor veřejnoprávního zpravodajství by tak v první řadě měl být zkušený
novinář, který je schopen zajistit objektivitu zpráv. Na to je sice v televizi dost dalších
lidí, jenže právě moderátor je ten, který jde s kůží na trh, a proto si musí být jistý, že
informace jsou pravdivé a objektivní. Divák vnímá moderátora jako reprezentanta celého zpravodajství, a proto každá dezinformace, kterou moderátor zpravodajství vypustí,
může v konečném důsledku nabourat důvěryhodnost celého veřejnoprávního zpravodajství.
V České televizi je svědomitě dodržováno to, že moderátoři zpravodajství jsou
především novináři. Na českých komerčních televizích toto pravidlo neplatí, to je tedy
další specifikum veřejnoprávní televize. Sice na České televizi nejsou moderátoři tak
zkušení, jako v zahraničí, kde je často moderátorům přes šedesát let, ale to je dáno logicky vývojem České republiky a vznikem ČT24, o čemž už bylo psáno výše.
Marcela Augustová, moderátorka zpravodajství na ČT1 a ČT24:
„My oproti konkurenci razíme trend, že jsme všichni novináři, toho času
moderující. Není tedy důležité to, jak člověk vypadá, ale je kladen důraz na novinářskou a reportérskou zkušenost.“ 18

2.4. Moderátor v kontinuálním vysílání
Moderátor zpravodajství při kontinuálním vysílání pracuje výrazně odlišným
způsobem než moderátor klasických zpravodajských relací. K poukázání na tyto odlišnosti použiji část vysílání zpravodajské stanice CNN při nouzovém přistání dopravního
letadla na řece Hudson v New Yorku z 15. ledna 2009. 19
Kontinuální vysílání uváděl Wolf Blitzer. Na jeho výkonu je dobře vidět, že moderátor při kontinuálním vysílání nemá primárně za úkol přinášet divákům nové informace, ale funguje doslova jako dispečer celého vysílání. Jeho úkol tkví v předávání slova jednotlivým reportérům, vyslýchání svědků události a častém opakování informací.

18
19

viz. příloha číslo 5: Marcela Augustová (rozhovor)
CNN, [vysíláno 15.1.2009]
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Jeho snahou je pomoci divákovi orientovat se v nových informacích, podat je srozumitelně a v kontextu s dalšími přicházejícími novinkami.
I na ČT24 je při kontinuálním vysílání znát, že moderátor se snaží fungovat jako
dispečer. Není to ale tak výrazné, často moderátor přináší nové informace, což se na
CNN neděje. Oproti CNN vidíme v českém prostředí například časté používání sociálních sítí. I toto dělá z moderátora spíše dispečera a organizátora informací spíše než
novináře.
Jitka Sluková, moderátorka zpravodajství na ČT24:
„Souhlasím s tím, že kontinuální vysílání přibližuje televizi rádiu, zvlášť při
nečekaných událostech. Moderátor, který jde ráno do práce a neví, že se něco takového stane, nemůže fungovat jako informátor diváka, a proto je jeho úkolem
spíše pomáhat mu zorientovat se v dění.“ 20
Moderátora jsem v předchozí části definoval jako jinou profesi než konferenciéra. S trochou nadsázky se ale dá říct, že moderátor kontinuálního vysílání se konferenciérovi podobá. Musí být samozřejmě skvěle informovaný o dění a fungovat v rámci žurnalistických norem, nicméně typický úkol konferenciéra, tedy že „uvádí jednotlivé části
programu“, sedí i na moderátora kontinuálního vysílání.

3. Minulost a budoucnost moderátorů na veřejnoprávní
televizi
Vladimír Mlynář v polovině devadesátých let v časopise Respekt publikoval článek „Mubarak se utopil v Berounce“.21 V něm se zamýšlí nad fungováním televizního
zpravodajství. Nevynechal ani moderátory: „Britský sociolog John Bagley před dvaceti
lety dokázal, že monotónnost hlasu a přílišná pohlednost redaktora silně oslabuje diváckou pozornost. Proto jsou hlavní zpravodajské relace nejsledovanějších televizí, jak
americké CNN nebo britské Sky News, vždy střídavě uváděny dvěma hlasateli. Důležitý je i úhel záběru: moderátorovu tvář je třeba snímat co „nejtěsněji“, aby mohl hledět
přímo divákovi do očí, a tak být co nejpřesvědčivější.“ Většina zpravodajských relací je
i dnes, skoro dvacet let po vydání Mlynářova článku, uváděna dvěma moderátory. Často
20

viz. příloha číslo 6: Jitka Sluková (rozhovor)
MLYNÁŘ, Vladimír, SZYMANOWSKI, Maciej, Mubarak se utopil v Berounce,
Respekt, č. 27/1995, str. 10
21

15
to bývají vizuálně odlišné typy lidí (černovlasý a blondýna, starší s mladším), což potvrzuje předchozí slova. Divák se totiž neunudí sledováním jednoho stále stejného obličeje. Na ČT24 moderuje denní zprávy od jejího vzniku vždy jen jeden moderátor.
Vzhledem ke krátké stopáži to ale nemusí být na závadu. Hlavní zpravodajská relace
Události pak už od konce devadesátých let šla cestou ustálených moderátorských dvojic.
Až v roce 2012 přichází nové Události pouze s jedním moderátorem. Nicméně i v nich
hraje druhý moderátor důležitou roli, přichází do studia a moderuje se opět ve dvou.
Důležitost očního kontaktu, jak ji zmiňuje Bagley, bude ještě popsána v další
části textu. Řekněme si ale rovnou, že u moderátora je její potřeba ještě silnější než při
běžné komunikaci. To je dáno tím, že divák sleduje moderátorovy oči a ty by ho měly
upoutat, mimoslovně mu sdělit, že se jedná o důležitou informaci a k reportáži ho „připoutat“.
Bagley ve svém výzkumu zdůraznil i to, že moderátor zpravodajství by neměl
působit jakkoliv extravagantně. Jde hlavně o takzvané artefakty, tedy šperky, zvláštní
oblečení nebo účes. „Úkolem televizních moderátorů je přesvědčit o své kompetentnosti
a důvěryhodnosti, nikoliv vyvolávat užaslé výkřiky typu „Proboha, co to má zase za
příšernou kravatu!“
Mlynář se mimochodem ve svém článku nevyhýbal ani hodnocení práce českých
televizních zpravodajství, včetně práce moderátorů: „Tak jako my se potýkáme
s problémem, jak má televizní zpravodajství fungovat, potýkají se s ním v podstatě
všechny seriózní televizní stanice světa. V západní Evropě a především v USA se dokonce v této souvislosti mluví o „krizi důvěryhodnosti médií“, „info - zábavě“, „informační pornografii“ a „televizní kultuře idiotů“. V Česku je to zatím, zdá se, odtažité
téma. I lidé ve zpravodajství veřejnoprávní České televize vidí jako prvořadý problém
nízkou sledovanost a nikoliv mizernou kvalitu své práce.“ Pokud toto Mlynářovo hodnocení zpravodajství z roku 1995 přijmeme, naskýtá se otázka, kam se za 17 let televizní zpravodajství v Čechách posunulo. Co se týče práce moderátorů, která je pro nás klíčová, dá se předpokládat, že její kvalita se pravděpodobně zlepšila. Je to dáno tím, že
v roce 1995 lidé ve zpravodajství pracovali maximálně pět let, od roku 1989,
v současnosti už jsou to lidé s více než dvacetiletou praxí. To zlepšuje kvalitu práce a
navíc jim jejich vyšší věk dodává na důvěryhodnosti. Vznik kontinuálně vysílající zpra-
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vodajské stanice také pravděpodobně nebyl motivován větším diváckým zájmem, ale
spíše možností lépe plnit funkci veřejnoprávního média.
Na druhou stranu je i na veřejnoprávní stanici snaha často měnit spíše formu ve
snaze nalákat diváka, než zlepšit obsah.
Bohumil Klepetko, moderátor zpravodajství na ČT1 a ČT24:
„V roce 1995 bych s Mlynářem a jeho tvrzením zcela jistě nesouhlasil. Tehdy se Česká televize ve zpravodajství soustředila čistě na obsah a naopak jí bylo
vyčítáno, že se nestará o lepší formu. V současnosti už je ale situace trochu jiná.
Vždycky se mluví o vylepšování obsahu, ale často všechny vylepšení končí u nové
formy. To je podle mě špatně, ale děje se to, příklon k infotainmentu je zřejmý.“ 22
Na závěr této části, věnované fungování veřejnoprávního zpravodajství, použijme ještě citaci z rozhovoru s Václavem Sochorem, šéfredaktorem Rádia Česko, který
poskytl deníku E15: „Ve Velké Británii rychle klesá role BBC jako média, které ještě
donedávna určovalo, co je důležitá informace a co se bude ve společnosti řešit. Ve Spojených státech už v podstatě zpravodajská média jako taková neexistují. Moderátory
dnes nahradili stand-up comedians v lepším případě typu Jana Krause, nejpopulárnější
jsou ti na Fox News a říká se tomu zprávy. Ve skutečnosti se dozvíme, co si takový
„moderátor“ o tom kterém politikovi či kolegovi myslí a koho chce on či jeho stanice
natřít. U nás má možná i zpoždění s digitalizací a vůbec trochu zamrzlý mediální trh
zásluhu na tom, že ještě sledujeme klasické zpravodajství. Televizní noviny na Nově
jsou pořád nejsledovanějším pořadem, ale jejich éra pomalu končí. Když se podíváme
na západ od nás, tak čím jsou lidé mladší, tím méně se o zprávy zajímají. Ve Spojených
státech se o dění ve světě zajímá už jen mizivé procento prvovoličů.(…) Budoucnost
komerčních zpravodajství je v oné interpretaci zpráv, které vám někdo zábavně podá.
Zkrátka ve zpravodajské show. Tenhle trend už samozřejmě bere pomalu za svůj i Evropa. S nástupem digitalizace a nových programů bude klasických zpráv ubývat. A právě tady bude podle mě potřeba upevnit roli veřejnoprávních médií, která by měla alespoň ještě několika generacím zajistit kvalitní zpravodajství.“ 23

22

viz. příloha číslo 7: Bohumil Klepetko (rozhovor)
URL: <http://strategie.e15.cz/rozhovor/vaclav-sochor-uloha-verejnopravnihozpravodajstvi-poroste-407439 [citováno 5. května 2012]
23
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4. Moderátor a jeho role v komunikaci
4.1. Moderátor v sociální komunikaci
„Základním cílem každé komunikace je někomu sdělit nějakou myšlenku, vyjádřit
názor, případně přesvědčit svého komunikačního partnera o správnosti vlastních postojů.“ 24
Sociální komunikaci můžeme definovat jako sdílení informace mezi lidmi, její
součástí je předávání a přijímání informací. V každé sociální komunikaci člověk dělá
obě tyto činnosti. Sociální komunikací je i mediální komunikace, které se vyznačuje
tím, že všechny aktivity v něm probíhají prostřednictvím médií (Reifová, 2004). Při
mediální komunikaci nedochází k přímé zpětné vazbě od diváka, i když v dnešní době
možnosti diváků reagovat pokročily.
Moderátor je v této komunikaci komunikátorem. Irena Reifová definuje komunikátora jako toho, „kdo je původcem mediovaného sdělení a komu se zpravidla přisuzuje role iniciátora komunikačního chování.“ 25
V sociální komunikaci funguje zjednodušený řetězec komunikátor → obsah sdělení → adresát. Úkolem moderátora coby komunikátora je vybrat důležitou informaci,
převést ji na znaky pokud možno srozumitelné pro adresáta a iniciovat komunikaci.
Potřebné je, aby sdělení bylo srozumitelné jak pro komunikátora, tak pro adresáta sdělení, jinak k úspěšnému předání informace nemůže dojít.
To, jestli se komunikace skončí úspěchem a adresát přijme předávanou informaci, záleží na několika faktorech, které jsou označovány jako bariéry. Gabriela Žibritová
je rozdělila do následujících skupin26:
Psychické bariéry jsou způsobené rozdílnou náladou, emocemi nebo charakterem komunikátora a adresáta. Ve vysílání se může projevit například při únavě moderátora. Podobně může úspěšný výsledek komunikace zhatit moderátorův stres.
Subjektivní bariéry jsou způsobeny odlišnými názory, odlišným pohledem na
věc. Projevit se to může, když moderátor přikládá důležitost jiné informaci než divák.
24

PECH, Jaroslav, Řeč těla a umění komunikace, Praha: NS Svoboda, 2009, 138
stran, ISBN 978-80-205-0606-1, str. 8
25
REIFOVÁ, Irena a kol., Slovník mediální komunikace, Praha: Portál, 2004, 327
stran, ISBN: 80-7178-926-7, str.102
26
ŽIBRITOVÁ, Gabriela, Sociálna komunikácia, Bratislava: Štatnie pedagogické
nakl., 1984, str 27-28
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Tu pak ve své upoutávce ve zprávě zdůrazní, diváka tím nezaujme a komunikace je
zhacena.
Sociální bariéry mají vznik v odlišných sociálních původech aktérů komunikace.
V masové komunikaci se projevují výrazně, protože moderátor komunikuje přes masové médium k velké skupině lidí s rozdílným sociálním postavením a komunikace
s některou z nich tak nemusí být úspěšná.
Informační bariéry vyplývají z toho, že moderátor a divák mají různé vědomosti.
Pokud pak moderátor předkládá divákovi informaci, kterou ten není na základě svých
vědomostí schopen pochopit, dojde ke komunikačnímu nesouznění.
Bariéry spojené s kolektivním charakterem novinářské práce jsou důsledkem toho, že výsledná podoba zpravodajské relace je vždy výsledkem týmové činnosti, už bylo
řečeno, že moderátor ve výsledku reprezentuje všechny své spolupracovníky. Pokud
některý z nich ale například neodvede svou práci dobře, nebo se bude snažit nadměrně
prosadit sám sebe (například kameraman volbou záběrů nebo střihač nezvyklou střihovou skladbou) můžou v konečném důsledku zkazit komunikaci mezi moderátorem a
divákem.
Bariéry plynoucí z procesu práce moderátora jsou poslední z možných překážek
komunikace. Tento typ se může projevit obzvlášť u kontinuálního vysílání. Jde o to, že
moderátor může být při práci unavený stereotypem nebo třeba není dostatečně informovaný o zprávě, kterou divákovi předkládá.

4.2. Typy sociální interakce
Bylo řečeno, že moderátor hraje klíčovou roli komunikátora v sociální komunikaci. Nyní je ještě potřeba tři typy komunikační interakce. K tomu využiji Thompsona27, který rozděluje sociální komunikaci na tři druhy, které se liší především
v časoprostorovém vnímání, rejstříku symbolických prvků a také tím, jestli se jedná o
dialogickou nebo monologickou formu komunikace.
Prvním typem je interakce tváří v tvář. Interakce tváří v tvář se odehrává
v kontextu sdílené přítomnosti. Obě strany komunikace spolu sdílejí časoprostorový a
referenční rámec. Druhým typem je komunikace mediovaná, kde jde opět o dialog dvou
stran, které spolu ale nesdílejí časoprostorový rámec. Jedná se například o telefonický

27

THOMPSON, John, Média a modernita, Praha: Karolinum, 2004, 220 stran,
ISBN: 80-2460-652-6, str. 70
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rozhovor. Tyto dva druhy interakce ale nejsou pro účely této práce příliš důležité, protože se při moderování zpravodajství neobjevují.
Klíčová je zprostředkovaná kvaziinterakce. Ta je typická pro zpravodajství a
obecně pro mediální sdělení. Interakci zprostředkovává nějaké masové médium – kniha,
rozhlas, televize nebo internet. Rozdíl oproti předchozímu typu interakce tkví v tom, že
zde vlastně k žádné interakci nedochází, proto předpona kvazi-. Způsob komunikace je
totiž monologický. Probíhá jedním směrem k neurčité mase diváků. To znamená, že tato
komunikace přináší velkou míru svobody na straně sdělovatele, zároveň ale jen malou
šanci na poskytnutí zpětné vazby od příjemce. Není to ale tak, že by konzumenti sdělení
neměli šanci na komunikaci reagovat – nejsnadnější reakcí v případě televizního zpravodajství je přepnutí na jiný kanál. Pomocí peoplemetrů a dalších způsobů měření se tak
může v delším časovém horizontu vysílatel zprávy dočkat zpětné vazby. Navíc v dnešní
době, jak už bylo napsáno výše, mají diváci možnost reagovat okamžitě pomocí nových
technologií.
Při studiu těchto tří směrů dochází Thompson k jasnému závěru, že přibývá
zprostředkovaných typů interakce na úkor interakce tváří v tvář: „Lidé stále častěji získávají informace a symbolické obsahy spíše z jiných zdrojů než od lidí, s nimiž přímo
přicházejí do styku ve svém každodenním životě.“ (Thompson 2004: 74-75).

4.3. Moderátor v masové komunikaci
Zprostředkovaná kvaziinterakce se děje prostřednictvím masových médií.
V následující části se tedy vyložím pojem masová komunikace a roli moderátora zpravodajství v této komunikaci.
„Komunikace masová je rovinou sociální komunikace. Je to proces přenosu sdělení od komunikátora k adresátovi, přičemž komunikátorem je komplexní organizace
zaměstnávající profesionální komunikátory a užívající specializované technologie
k výrobě vysoce standardizovaných sdělení určených pro rozsáhlé, nesourodé a disperzní publikum.“ 28

28

REIFOVÁ, Irena a kol., Slovník mediální komunikace, Praha: Portál, 2004, 327
stran, ISBN: 80-7178-926-7, str. 100
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Moderátor je při masové komunikaci zástupcem média, reprezentuje jej. Pro masového diváka je zároveň středem zájmu, je hlavním komunikačním prvkem. Pro masovou komunikaci je typické, že je jednosměrná, probíhá od moderátora k divákovi. Divák
má možnost na komunikaci od moderátora reagovat jenom jejím přerušením. Tento stav
už ale v současnosti neplatí, obzvlášť na ČT24. Tato televize se snaží držet technologických trendů, a jak už bylo psáno výše, se svými diváky komunikuje prostřednictvím
sociálních sítí. Tím mají diváci možnost okamžitě na moderátora reagovat a ten se o
jejich reakci s velkou pravděpodobností doví. Masová komunikace se v tomto pojetí
vlastně přibližuje komunikaci interpersonální, která probíhá mezi dvěma lidmi nebo
skupinami lidí.
Klíčovou pro správné přijetí informace v procesu masové komunikace je, aby
měl moderátor divákovu důvěru. Tu přitom může ztratit velmi snadno, stačí se jednou
nepřipravit na vystoupení, nebýt dostatečně informován, a velká skupina recipientů pak
ztracenou důvěru k moderátorovi někdy získává zpět velmi dlouho. „Naprosto stejné
komunikace mohou být buď přijaty, nebo odmítnuty podle toho, zda přicházejí ze zdroje, jenž je pokládán za důvěryhodný, nebo nedůvěryhodný.“ 29
Pokud divák moderátora ještě nezná, jediným kritériem hodnocení jeho kvality,
jeho osobnosti, je moderátorova komunikace (ať už verbální nebo neverbální). „Hodnocení osobnosti moderátora recipientem se přenáší i na jím komunikované výpovědi a
moderátor tak ovlivňuje jejich účinnost. Při utváření obrazu o moderátorovi je důležité,
jakou roli mu recipient připisuje. Intenzita společné interakce je závislá na chování komunikátora, ale i na přístupu recipienta.“ 30

5. Moderátorovy komunikační prostředky
5.1. Verbální komunikace
Tato práce má za cíl zabývat se hlavní neverbální složkou komunikace moderátora. Nicméně kontinuálním vysíláním, únavou z něj, je ovlivněna i verbální komunikace moderátora. Proto na tomto místě stručně charakterizuji jednotlivé verbální prvky
moderátorské výstupu.

29

KUNCZIK, Michael, Základy mezilidské komunikace, Praha: Karolinum, 1995,
307 stran, ISBN: 807184134X, str. 164
30
tamtéž
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V úvodu vysílání má moderátor za úkol přivítat se s divákem. V této fázi moderátor přímo oslovuje diváka a snaží se s ním navázat kontakt. Na ČT24 je přístup
k přivítání značně rozdílný, Daniel Takáč se s diváky běžně vítá až pět sekund, naopak
třeba Jiří Petrovič si většinou vystačí s vteřinovým pozdravem. U kontinuálního vysílání, kdy jsou zprávy divákům servírovány každou půl hodinu, nemá pozdrav takovou
roli, jako při velkých zpravodajských relacích, nicméně ani tady by neměl být podceňován.
Klasickým prvkem práce moderátora je potom čtení studiových úvodů pro reportáže, tzv. „studií“. Těmi moderátor láká diváka ke sledování reportáže. První věta studiového textu má charakter headlinu. Důležité je, aby „studio“ tvořili jeden celek
s reportáží, přitom je ale nepřípustné, aby reportáž stylisticky přímo navazovala na studiové uvedení.
Při kontinuálním vysílání roste důležitost čtených zpráv. „Čtená zpráva patří
k nejstarším typům televizní zprávy. Jde o krátkou, flešovou informaci obvykle přejatou
ze zpravodajských agentur, stylisticky upravenou podle zásad mluveného jazyka a živě
interpretovanou moderátorem ze studia.“31
Dalším důležitým žánrem, který je při kontinuálním vysílání posílený, je obrazová zpráva, série bloku zpráv nazývaná „kraťas“. Na pozadí bloku hraje hudba, většinou informuje o méně důležitých informacích. V kontinuálním vysílání se běžně
v pětiminutové relaci objevují dva tyto bloky, někdy dokonce tři. Němé obrázky doplňuje moderátor většinou živě čteným komentářem.
Živé vstupy jsou klíčovým prvkem kontinuálního zpravodajství. Před jeho příchodem bylo vysílání živě z místa nějaké události spíše výjimečné a dělali ho jen ti nejzkušenější z reportérů. Dnes se mluví spíše o druhém extrému, o nadužívání živých
vstupů. Z hlediska verbální komunikace je důležité to, že zde dochází ke komunikaci
moderátora s reportérem. Ta mívá předem danou osnovu, konkrétní verbální projev je
ale věcí improvizace, obzvlášť u kontinuálního vysílání. Moderátor se zde opět projevuje jako dispečer, který reportéra nevyslýchá, spíše mu předává slovo a nechává ho mluvit.
31
LOKŠÍK, Martin, Televizní zpráva a televizní zpravodajství. In Osvaldová Barbora,
Zpravodajství v médiích, Praha: Karolinum, 2001, ISBN 80-246-0248-2, str. 84
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Rozloučení s diváky je při kontinuálním vysílání spíše nadstavbou. Běžně se stává, že relace končí poslední reportáží a po ní následuje sport nebo počasí aniž by se moderátor rozloučil. Zbytnost rozloučení je dána opět povahou kontinuálního vysílání, kdy
moderátor zpravodajství vlastně nikam neodchází.
Při tomto výčtu žánrů se hodí dodat, že v krátkých zprávách při kontinuálním
vysílání mizí prvek upoutávek, headlinů. Ty při klasických relacích běží na začátku
zpráv a mají za cíl nalákat diváka. Při kontinuálním vysílání ale na ně není čas a navíc
charakter mnoha zpráv se headlinu přibližuje, a proto není třeba je mít ještě extra vytyčené na začátku.
Od moderátora zpravodajství se žádá bezchybný spisovný projev a srozumitelnost řeči. V současnosti je typický přechod zpravodajského jazyka k hovorové formě
spisovné češtiny. Ta je žádoucí, protože zlepšuje porozumění mezi moderátorem a divákem. Moderátor musí volit vhodnou skladbu vět, používat aktivní slovesa, obecně
dodržovat zásady mluveného novinářského jazyka.
V televizi se mluví zvukem i obrazem. Je proto potřeba, aby moderátora hlídal
srozumitelnost, tedy vztah obrazu, zvuku a textu. Neměl by tedy svým komentářem
tvrdit něco jiného, než ukazuje obraz, zároveň by ale neměl přímo komentovat dění na
obraze. I když důležitost obrazového sdělení u kontinuálního vysílání je menší než při
klasickém zpravodajství, umění všech tvůrců sladit smysluplně obraz s mluveným slovem je stále jedna z hlavních dovedností.

5.2. Neverbální komunikace
Neverbální komunikace je v každém komunikačním aktu jeho důležitou součástí. Podle De Vita (De Vito, 2001) platí, že neverbální komunikace tvoří asi 55 % veškerého sdělení během komunikace. Verbální část oproti tomu pouhých 7 %, zbylých 38 %
pak připadá paraverbální komunikaci (tón hlasu, hlasitost).
Pokud v běžné komunikaci hraje neverbální část tak značnou roli, dá se očekávat, že stejně tomu bude i v komunikaci moderátorů zpravodajství směrem k divákům.
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Divák totiž, jak už bylo řečeno, nemá možnost okamžitě odpověď vysílateli zprávy, dát
mu rychlou zpětnou vazbu. Proto je logické, že úsilí, které by v případě dialogu věnoval
odpovědi, přenese při kvaziinterakci do většího soustředění se na sdělení moderátora.
Včetně jeho projevů neverbální komunikace.
Nejdříve je potřeba rozdělit jednotlivé kategorie neverbální komunikace podle
funkce. V tom vyjdu Poppera (Popper, 1995), který rozděluje funkce komunikačních
aktů do čtyř skupin.
 Expresivní funkce
 Signální funkce
 Deskriptivní funkce
 Argumentativní funkce
Argumentativní funkce je taková, která se snaží dokázat platnost nebo neplatnost
tvrzení a neverbální komunikace se v ní podle Kleina (Klein, 1998) vůbec nevyskytuje.
Deskriptivní funkce ověřuje pravdivost a v ní už Klein (Klein, 1998) přiznává určitou, i
když takřka zanedbatelnou funkci neverbální komunikace. Nejvíce se neverbální komunikace projevuje ve zbylých dvou funkcích, tedy signální, u níž je důležitá účinnost
nebo neúčinnost, a expresivní, která si zakládá na viditelnosti. Obě tyto funkce jsou přitom člověku společné se zvířaty, i to je podle Kleina (Klein, 1998) důvod, proč je u nich
neverbální složka tak podstatná.

Na základě funkce výpovědi pak můžeme rozdělit i jednotlivá gesta. Gesto
deskriptivní je například ukázka délky ulovené ryby. U moderátorů zpravodajství pravděpodobně nemůžeme takovouto gestikulaci příliš očekávat. Gesto signální je například
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určené příjemci a vyjadřuje signál. Těch naopak ve zpravodajství můžeme vidět velké
množství, jak se později pokusím dokázat na obsahové analýze vysílání ČT24. Zbývají
ještě gesta expresivní, vyjadřující pocity mluvčího. Ty by z logiky věci (zpravodajství
má být nestranné, citově nezabarvené) neměly u moderátorů být k nalezení.

Klein (Klein, 1995) zároveň rozděluje komunikaci na komponenty prvního a
druhého řádu. Toto rozdělení je pro mou práci důležité. Neverbální komunikace je totiž
vnímána jako celek, jednotný děj. Nicméně podle Kleina (Klein, 1995) existují komponenty prvního řádu, které ovlivňují komponenty druhého řádu. Komponenty prvního
řádu jsou prostorové chování, pozice těla a postavení partnerů proti sobě. Na tyto pak
navazují komponenty druhého řádu: mimika, chování očí, gestikulace, parajazyk. Při
uplatnění tohoto Kleinova rozdělení na moderátory zpravodajských relacích je jasné, že
u nich jsou velmi specifické komponenty prvního řádu. Prostorové chování moderátorů
v posledních letech mění svůj význam a dává větší prostor pro neverbální komunikaci.
Když ale dříve moderátoři seděli v křesle a prakticky se nepohybovali, komponenty
druhého řádu pak byly značně omezeny. Podobné je to s postavením partnerů proti sobě. Divák dříve neměl možnost vidět celé tělo moderátora, což v rozklíčování neverbální komunikace znamenalo značnou překážku. Například Navarro (Navarro, 2010) totiž
považuje za nejdůležitější prvek neverbální komunikace chování nohou. To ale běžně
divák u moderátora zpravodajství nevídal. Ani dnes jistě není běžné, aby se moderátor
zpravodajství nějak výrazněji pohyboval před kamerou nebo aby bylo vidět celé jeho
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tělo. Přeci jenom vidíme tendenci k tomu, že moderátor musí být aktivnější, například
pracovat s dotekovou obrazovkou a podobně, což ho často dostává do nových pozic
před kamerou. Právě proto by teď měla být ideální doba k rozebrání jednotlivých rysů
neverbální komunikace moderátora zpravodajství tak, jak to dřív nebylo možné.

Neverbální signály
Nyní představím jednotlivé signály podle toho, jak je člověk předvádí. Zaměřím
se převážně na ty, které je možné u moderátorů zpravodajství vidět. Budou to tedy signály mimické a zrakové, gestikulace, signály prostřednictvím předmětů, mimojazyková
komunikace a využití ticha. Rozdělení přebírám opět podle De Vita (De Vito, 2004),
popis gestikulace pak čerpám od Allana a Barbary Peasových (Peasovi, 2001).

I.

Mimické signály

Mimika jako jediná vyjadřuje míru pocitu potěšení nebo sympatie, ostatní neverbální projevy už mnoho dalších informací v tomto směru nepřidávají. Pro zkoumání
neverbální komunikace moderátorů zpravodajství je proto mimika klíčová. Jeden z výzkumů (Ekman, Friesen & Ellsworth, 1972) tvrdí, že mimika vyjadřuje nejméně sedm
následujících emocí: štěstí, strach, překvapení, smutek, hněv, odpor, opovržení. Stejná
studie dodává, že některé emoce se vyjadřují i rozpoznávají snadněji, než jiné (štěstí
bylo identifikování s přesností od 55 % do 100 %, překvapení od 38 % do 86 % a smutek od 19 % do 88 %.
Pro dekódování emocí z mimiky je nezbytné vědět, jak se jednotlivé nálady do
obličeje projevují. Již použitá studie (Ekman, Friesen & Ellsworth, 1972) toto jasně
specifikuje. Podívejme se tedy na projevy sedmi základních emocí v mimice:

Štěstí

pozvednuté tváře

pozvednuté koutky
úst

Strach
Překvapení

pozvednuté

obočí, skloněná

brada,

pozvednutá víčka

sklopená hlava

pozvednuté obočí

uvolněná
čelist

spodní
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pozvednuté

Smutek

nebo stažené koutky úst

naopak stažené obočí
stažené obočí, po- rty pevně sevřené k

Hněv

zvednutá nebo nao- sobě
pak stažená víčka
stažené nosní dírky

Odpor

stažené rty i koutky
úst

Opovržení

koutky

úst

v nejnižší poloze

K tomuto základnímu přehledu je potřeba dodat, že mimické prostředky a jejich
dekódování se liší v rámci jednotlivých kultur a kontextů. Je například znám pokus
(Ekman, 1987), při němž američtí a japonští studenti sledovali filmový záznam operace.
Následně pak o filmu diskutovali. Zatímco při sledování filmu obě skupiny studentů
prokazovaly podobné mimické vyjadřování, při diskuzi už to bylo jinak. Američtí studenti projevovali ve tváři v případě nesouhlasu nelibost, japonští studenti neprojevovali
žádné emoce. Podobně se ví, že v japonské kultuře se považuje za nevhodné, aby se
ženy ve společnosti výrazně smály. Ty tak často svůj smích krotí nebo si zakrývají ústa
rukou. Z toho vyplývá, že vyjadřování emocí napříč kulturami se nemusí nutně lišit.
Existují spíš jiné kulturní vzorce chování, které pak vedou k tomu, že emoce se na veřejnosti jinak projevují.

II.

Zrakové signály

Signály sdělené očima se liší v závislosti na délce, směru a charakteru pohledu.
Při výzkumu (Argyle, Ingham, 1972) prováděném v Anglii bylo zjištěno, že průměrná
délka pohledu je 2,95 vteřiny, průměrná délka pohledu z očí do očí pak 1,18 vteřiny.
V případě, že je zrakový kontakt kratší, mohou mít druzí lidé pocit, že jejich komunikační partner nemá o komunikaci zájem, stydí se nebo myslí na něco jiného. Když je
pohled delší, může být vnímán jako nevhodný projev zájmu nebo i nepřátelství. Co se
směru pohledu týče, většinou se doporučuje pravidelně střídat pohledy do obličeje druhého a mimo něj. Tento rys je v komunikaci moderátora zpravodajství směrem
k divákům potlačený, neboť ten sleduje kameru. Nicméně při analýze neverbální komu-
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nikace moderátorů mezi sebou je možné tento jev rozebrat. I charakter pohledu je důležitý, jde zejména o zorničky. Jejich rozšíření nebo zúžení totiž signalizuje zájem, překvapení nebo strach.

III.

Gestikulace

Typy gest shrnul ve své publikaci De Vito (De Vito, 2001):
 Symboly, které mohou být přeloženy přímo do slova. Klasickými symboly je
například vztyčený palec, dvěma prsty naznačené V, nebo palec a ukazováček
tvořící O. Nejvíce symbolů se uplatňuje mezi izraelskými studenty, až 250 běžně
používaných (Peasovi, 2001). Symboly jsou nejčastěji vyjadřovány gesty, mohou být ale vyjádřeny i mimikou (pokrčení nosu – znechucení) nebo postavením
celého těla (pokrčení rameny – nejistota).
 Ilustrátory, které doprovázejí a doplňují slovní sdělení. Typickým příkladem využití ilustrátoru je případ, kdy mluvčí hovoří o nějakém předmětu a zároveň
ukazuje jeho směrem. Ilustrátory mohou sloužit i k naznačení velikosti předmětu. Míra používání ilustrátorů se liší u jednotlivých osob podle jejich temperamentu. Lze říct, že pokud jsou ilustrátory používány asynchronně, mohou vést
ke zmatení komunikace. Naopak jejich vhodné používání prohlubuje kvalitu
komunikace.
 Regulátory, které udržují a kontrolují řeč druhého. Nejčastějšími regulátory je
přikyvování a různé druhy pohledů. Rychlé kývání hlavou sděluje mluvčímu,
aby si pospíšil, ukončil svou řeč, naopak pomalé pokyvování posluchače dává
najevo jeho zájem. Pohledy se zase běžně používají například k předání slova
dalšímu mluvčímu. Zároveň platí, že pokud se člověk nechce podřídit
v komunikaci partnerovi, vyhýbá se jeho regulátorům. Ať už je řečník, který nechce přenechat slovo dalšímu na řadě, nebo školák, který nechce být vyvolán –
oba se vyhýbají pohledům komunikačních partnerů ve snaze nepodřídit se
v komunikaci jejich vůli.
 Adaptéry, které slouží k zvládnutí pocitů. Často se objevují ve stresových situacích a odrážejí způsoby zvládání těchto situací, které si člověk zapamatoval
z dětství. Typickým adaptérem je tahání se za ušní lalůček, pohrávání si
s tužkou, pletení si prstýnků z vlasů apod.
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U moderátora zpravodajství se dá počítat s přítomností hlavně ilustrátorů. Tyto
neverbální signály mu totiž pomáhají doplnit zprávu. Zároveň se ale můžou objevit i
adaptéry, které by naznačovaly, že moderátor je ve stresu a regulátory, při komunikaci
moderátora s reportérem.

IV.

Signály prostřednictvím předmětům

Do této kategorie patří komunikace pomocí předmětů vyrobených lidskýma
rukama. Může tedy jít o barvu prostoru, barvu oblečení, volbu šperků a podobně.
Barvy jsou v jednotlivých kulturách vnímány různě. Například červená je v Číně
považována za barvu prosperity (De Vito, 2001), zatímco ve většině Evropy jde spíše o
vyjádření mužnosti. Oproti tomu zelená barva je v našich končinách vnímána jako barva
ženskosti, případně i kapitalismu. Zajímavá je i role černé, která je ve většině západního
světa vnímána jako barva smrti, zatímco například v Malajsii je považována za symbol
odvahy. Barva dekorací televizního studia je tedy další důležitou složkou v celku neverbální komunikace moderátorů.
Podobně jako barvy fungují v tomto směru i tzv. artefakty, tedy například módní
doplňky nebo šperky. Například velké výrazné hodinky symbolizují mužnost a bohatství svého nositele.
Posledním prvkem v komunikaci prostřednictvím prostoru je jeho dekorace. Ta
je i u televizního studia důležitá. Existuje určitý vzorec, jak by televizní studio mělo
vypadat – stůl, za ním moderátor, v pozadí většinou obrazovky. Tento model je způsob
neverbální komunikace, který už na první pohled sděluje divákovi, že ho čeká zpravodajství. S menšími odlišnostmi vypadají zpravodajská studia podobně po celém světě.
Od dekorace studia tedy nelze očekávat, že sdělí nějaké jedinečné mimoslovní poselství,
protože jeho podoba je do velké míry unifikována. Ovšem už samotná informace, že se
jedná zpravodajství, které dekorace studia sděluje, je neverbální komunikací. V českých
podmínkách by se pak za prvek neverbální komunikace často daly považovat například i
dotykové obrazovky. Tam, kde mají význam a poslouží k lepšímu sdělení zpráv, jsou
důležité a slouží jako prostředek komunikace, nikoliv jako její obsah. V českém zpravodajství ale bývají dotykové obrazovky často používány samoúčelně, nijak nerozvíjejí
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sdělení a stejně jako ony by posloužily prosté obrazovky. V tomto případě pak už dotykové obrazovky slouží jako předmět sdělení, který divákovi říká, že ve studiu je dotyková obrazovka a zpravodajství je proto lepší, světovější. (Podobně mnohdy fungují i
živé vstupy reportérů. Ani ty často nemají za cíl rozšířit sdělovanou informací, nýbrž
předat neverbální signál o exkluzivitě a aktuálnosti sdělovaného obsahu.)

V.

Mimojazyková komunikace

Touto komunikací se rozumí vokální dimenze řeči. Nejde tedy o to, co mluvčí
říká, ale jak to říká. Mezi aspekty mimojazykového projevu patří přízvuk, slovosled,
rychlost, hlasitost a rytmus řeči. Změna těchto jednotlivých prvků sama o sobě něco
sděluje. Například pomalejší projev sděluje pravděpodobně smutnější, vážnější informaci než projev rychlý. Jestli je toto platné i v novinářské praxi na České televizi jsem
ověřil následujícím pokusem. Porovnal jsem dvě úvodní studia moderátorky Jolany
Voldánové. 18. 12. 2011 zemřel první český prezident Václav Havel a Jolana Voldánová uvedla reportáž o jeho úmrtí těmito slovy: „Václav Havel odešel z tohoto světa. Posledního československého a prvního českého prezidenta už delší dobu trápily zdravotní
problémy. Skonal ráno na své chalupě na Hrádečku.“32 Čtení tohoto studia moderátorce
zabralo 10 sekund, její sdělení obsahovalo 25 slov. Četla tedy rychlostí 2,5 slova na
vteřinu. O den dříve uváděla stejná moderátorka veskrze veselou a pozitivní zprávu o
tom, kolik jaké vánoční stromky se v Česku nakupují. Tu uvedla slovy: ,,Češi už tolik
nekupují umělé vánoční stromky, ale znovu objevují kouzlo těch živých. Potvrzují to
přímo obchodníci. Zatímco vloni se kupovaly nejvíc smrky, letos jsou to jedle. Ty jsou
při tom výrazně dražší, naprostá většina z nich se vozí z Dánska. Odhadem se u nás letos prodá milión vánočních stromků.“33 Studio mělo padesát slov a moderátorka jej četla 16 vteřin. To znamená rychlost 3,125 slova za sekundu. Z toho malého experimentu
tedy vyplývá, že emocionální obsah sdělení ovlivňuje jeho rychlost i u moderátorů
zpravodajství České televize.

VI.

Využití ticha

Použití ticha v komunikaci směrem od moderátora k divákovi není ve zpravodajství příliš obvyklý. I tady ale můžeme najít místa, kdy moderátor výrazně pomlčí mezi
větami neb například nastane chvíle ticha mezi moderátorovým studiem a samotnou
reportáží. V tomto případě je výrazná chvíle ticha buď způsobem jak vyhrotit napětí
32
URL: <http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328udalosti/211411000100518/ [citováno 10. dubna 2012]
33
URL: <http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/ivysilani/1097181328udalosti/211411000101217/ [citováno 10. dubna 2012]
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diváka nebo naopak jak mu dát čas, před například smutnou, diváka emočně zasahující
reportáží.
Obecně je mlčení v komunikaci vnímáno rozdílně podle situace. Známé je mlčení například mezi životními partnery, tzv. tichá domácnost. V tomto případě si partneři
dávají extrémním způsobem najevo vzájemnou ignoranci. V diskuzích může mlčení
přicházet před velkým konfliktem, pověstná klid před bouří. Vnímání ticha
v komunikaci se liší i napříč kulturami. Například indiánský kmen Apačů, považuje
mlčení za důležitý prvek společenského života (De Vito, 2001). Neznámí lidé se
v Apačské kultuře vůbec neseznamují slovy, například při vzájemné práci několik dní
mlčí a až když se trochu vzájemně poznají a udělají si na partnera názor, začínají aktivně komunikovat. Při navazování známostí je například běžně, že pár spolu několik měsíců vůbec nemluví, mlčení v době námluv je v jejich kultuře považováno za projev
slušnosti a mírnosti.

6. Obsahová analýza projevu moderátorů zpravodajství
na ČT24
6.1. Popis zkoumání
Pro svůj výzkum jsem si položil pět otázek, na které se budu snažit analýzou
sledovaného zpravodajství odpovědět:
a) Jsou moderátoři výrazným prvkem zpravodajství z pohledu obsahového i časového?
b) Používají moderátoři kontinuálního zpravodajství na ČT24 neverbální komunikaci?
c) Jaké prvky neverbální komunikace u moderátorů zpravodajství převládají?
d) Používají moderátoři zpravodajství některé prvky neverbální komunikace
záměrně?
e) Projevuje se na moderátorech nějak únava z kontinuálního vysílání?
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Zkoumány budou projevy moderátorů zpravodajství. U nich pak budou analyzovány prvky neverbální komunikace, bude zjištěno, které prvky neverbální komunikace
převládají. Zároveň bude zkoumána obsahová složka moderátorských výstupů a bude
sledováno, zda se na ní projevuje únava moderátora a zda přináší informační hodnotu.

6.2. Hypotézy
1. Moderátoři zpravodajství mají ve zprávách výrazný podíl času a jejich informační přínos je velký.
2. Moderátoři zpravodajství na ČT24 používají méně prvků neverbální komunikace, než je běžné při klasické mezilidské komunikaci.
3. U moderátorů zpravodajství převládá mimika nad ostatními prvky neverbální
komunikace.
4. Prvky neverbální komunikace u moderátorů nejsou nacvičené.
Únava se na moderátorech kontinuálního zpravodajství projevuje doslovným opakováním studií. Naopak neprojevuje se výraznějším množstvím přeřeků.

6.3. Operacionalizace
Pro účely výzkumu bude sledováno i Vysílání České televize, konkrétně dopolední zpravodajství na ČT24 v týdnu od 24.5.2010 do 28.5.201034. V rámci dopoledního
vysílání budou analyzovány zprávy v 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00 a 11:30. Polední
události nebudou do výzkumu zahrnuty, protože se svojí formou liší od povahy kontinuálního vysílání. Zvolené období bylo vybráno náhodně, nicméně rok 2010 byl vybrán
cíleně proto, že v tu dobu už kontinuální vysílání na ČT24 běželo pátý rok a dá se předpokládat, že chování moderátorů už bylo ustálené a srovnatelné se současným.

34

Zdrojem mi bylo iVysílání České televize. Zkoumal jsem vždy pořady Zprávy
v 9:00 a 11:30 a pořad Studio ČT24.
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6.4. Výsledky výzkumu
Hypotéza 1
„Moderátoři zpravodajství mají ve zprávách výrazný podíl času a jejich informační přínos je velký.“
Z tabulky číslo 1 se dá vcelku jednoznačně určit, že moderátoři dostávají
v kontinuálním zpravodajství velký prostor. Tento jev je dán hlavně povahou velké části
výstupů moderátora – jde totiž velmi často o čtené zprávy nebo takzvané „kraťasy“.
Kupříkladu v pondělí 24. 5. 201035 tvoří tyto dva prvky 5 a půl minuty z celkových moderátorových 13 minut. Z těchto zjištění vyplývá, že moderátor zpravodajství při kontinuálním vysílání často opravdu funguje trochu jako moderátor vysílání v rádiu. Vzhledem k nutnosti poskytovat informace rychle, takřka v reálném čase, je moderátor nucen
často prezentovat informace sám. Tento prvek se dá považovat za typický pro kontinuální vysílání, protože při klasickém večerním zpravodajství je míra čtených zpráv a
„kraťasů“ výrazně menší.
Stanovenou hypotézu tedy můžeme považovat za potvrzenou právě díky tomu,
že moderátor je ten, který často přináší kompletní informace tam, kde ještě není hotova
reportáž, případně pro ni není dostatek obrazového materiálu.

Hypotéza 2
„Moderátoři zpravodajství na ČT24 používají méně prvků neverbální komunikace, než je běžné při klasické mezilidské komunikaci.“
Tato hypotéza se při pohledu na tabulky36 také potvrdila. Možnosti neverbální
komunikace jsou u moderátorů zpravodajství oproti klasické mezilidské komunikaci
značně snížené. Je to dáno jednak účelem komunikace, kdy moderátor má za cíl sdělit
informaci a veškeré další účely komunikace při zpravodajství mizí. Druhým důvodem je
pak postavení moderátora, to že moderátor sedí a divák má možnost vidět pouze část
35

URL: <http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846zpravy/210411009000524/,
URL: <http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studioct24/210411058060524-pred-polednem/,
URL: < http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846zpravy/210411011300524/ [citováno 25. dubna 2012]
36
viz. přílohy číslo 1,2,3,4
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jeho těla. Tady je dobré poznamenat, že při zprávách na ČT24 se střídají dvě velikosti
záběrů – polocelek, kdy divák vidí moderátora od pasu nahoru, zároveň vidí i studio za
ním a často i moderátora Studia ČT24, který se v pozadí připravuje na vysílání, a polodetail, kdy je z moderátora vidět pouze hlava a ramena. Podle velikostí záběrů se liší
možnosti moderátora neverbálně komunikovat, při větším záběru může ukázat například
i nějaká gesta.
V klasické komunikaci tvoří její neverbální složka asi 55 %, jak bylo řečeno
v teoretické části. U moderátorů zpravodajství se toto číslo výrazně snižuje. Pokud například vezmu opět pondělí 24. 5. 2010, tak z moderátorových 7 a půl minut, kdy byl
vidět v obraze, komunikoval neverbálně 57 sekund. Zbytek doby četl zprávy bez jakékoliv gestikulace nebo mimiky. Neverbální komunikace se logicky většinou projevuje u
informací s nějakým emocionálním nábojem.
Hodně neverbální komunikace, především gesta, ale i úsměvy, se odehrává při
uvítání diváků a při loučení s nimi. Průměrně tyto dva zabírají v relaci dohromady 8
vteřin. Toto číslo je ale hodně proměnlivé, protože u některých moderátorů, například u
Jiřího Petroviče, se většinou přivítání omezuje na prosté ,,Dobrý den“ a neverbální komunikace se zde neobjevuje.

Hypotéza 3
„U moderátorů zpravodajství převládá mimika nad ostatními prvky neverbální
komunikace.“
Z tabulek jednoznačně vyplývá, že mimika je vůdčím druhem neverbální komunikace u moderátorů. Je to logické už vzhledem k tomu, že, jak jsem zmiňoval u předchozí hypotézy, možnost předvádět gesta nebo další prvky neverbální komunikace je
omezena.
Z veškerých mimických projevů převládá zvedání obočí a úsměvy. Oba tyto
prvky vyjadřují zájem o druhého člověka v komunikaci. Potvrzuje se tedy, že hlavní
úlohou neverbální komunikace u moderátora není dodat nějakou informaci, ale vytvářet
37

URL: <http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846zpravy/210411009000524/,
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pro diváka příjemnou atmosféru. Moderátor funguje jako průvodce novými událostmi a
jeho snahou je v divákovi vzbudit zájem a prokázat i svůj zájem o diváka.
Moderátoři často vyjadřují i emoce. Z tabulky je vidět, že v takřka každém dnu
se u moderátora objevilo vyjádření emocí tak, jak jej definuje Ekman (Ekman, 1972).
Pokud hledáme odpověď na to, proč moderátor, který by měl nezaujatě informovat o
událostech, projevuje známky emocí, odpověď je pravděpodobně kombinací dvou důvodů. Jednak je moderátor běžný člověk, který při komunikaci neskrývá své emoce.
Například Daniel Takáč při čtení studia: „V Praze mezi Vršovicemi a Hlavním nádražím nejezdí vlaky,“37 vyjadřuje překvapení, má povolenou dolní čelist a předsunutou
hlavu. Druhým důvodem vyjadřování emocí může být záměrně působení na diváka.
Moderátor už projevem svých emocí, které divák mimoděk vnímá, naznačuje, jak by
měla být zpráva vnímána. To je sice trochu proti zásadě objektivnosti zpravodajství,
objevuje se to ale spíše výjimečně u zpráv, které jsou jednoznačně radostné nebo naopak tragické. Tam proto tyto projevy nevadí a jsou naopak spíše žádoucí.
Používání gest je, jak už bylo řečeno, ve zpravodajství omezeno. Nicméně,
s příchodem kontinuálního vysílání má moderátor možnost používat více gest díky tomu, že se zvýšilo množství živých vstupů. Ve zkoumaném intervalu se často objevuje
živý vstup i dvakrát v jedné relaci. Moderátor při něm přebírá slovo a většinou se na
konci s reportérem i loučí. Právě při této příležitosti používá větší množství regulátorů,
tak jak je vidět z tabulky. Tento druh komunikace by se před nástupem kontinuálního
vysílání našel pouze při úvodu a konci zpravodajské relace moderované dvěma moderátory, kteří spolu mluví. V kontinuálním vysílání ale díky živým vstupům jeho důležitost
stoupá.
Můžeme si všimnout i toho, že u moderátorů zcela chybí symboly. To je dáno
tím, že moderátor zpravodajství se vyjadřuje exaktně, všechny informace předává slovem a důležitost signálů je tak mnohem menší než při běžné komunikaci.

Hypotéza 4
„Prvky neverbální komunikace u moderátorů nejsou nacvičené.“
37
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Ověřit tuto hypotézu pouze ze zkoumání není příliš možné. Dá se ale využít
zkoumání sociologů (Křivohlavý, 1988), které tvrdí, že neverbální projevy lidí, živících
se veřejným vystupováním (moderátoři, herci, politici) jsou kompletně naučené a předváděné záměrně. Toto tvrzení je vysoce pravděpodobné i u moderátorů zpravodajství, i
když existují prvky neverbální komunikace (mrkání, pocení), které jsou fyziologicky
dané, a moderátor je nemůže ovlivnit. K této otázce se v rozhovoru vyjádřila Marcela
Augustová.
Marcela Augustová, moderátorka zpravodajství ČT1 a ČT24:
„Byla tady paní, která nás školila. Já se tomu ale nepodrobuji. To školení
podle mě přílišný efekt nemělo. Pokud člověk dělá nějaké nevhodné gesto, je třeba, aby se ho odnaučil. Jinak ale těmto věcem nechávám volný průběh, tak jak
vysílání plyne. Rozhodně si to nechystám, nepřipravuji.“38
K podrobnému zkoumání tohoto jevu by bylo potřeba samostatného výzkumu,
pozorování moderátorů při práci i jejich běžném životě. Spokojme se tedy s tvrzením,
že neverbální komunikace moderátorů je s vysokou pravděpodobností kombinací vědomých a nevědomých prvků.

Hypotéza 5
„Únava se na moderátorech kontinuálního zpravodajství projevuje doslovným
opakováním studií. Naopak neprojevuje se výraznějším množstvím přeřeků.“
Tato hypotéza se potvrdila. Je totiž docela běžné, že studio, kterým moderátor
uvádí zprávu, se během celého dopoledne neměnilo. Dokonce, i když se vystřídali moderátoři, příchozí si studio po svém předchůdci nijak neupravoval a četl stále stejné.
Tento jev samozřejmě nemusí být projevem únavy, může být způsoben například nedostatkem času. Nicméně je to jev, který sebou přináší kontinuální vysílání. To není určené na soustředěné sledování po delší dobu, stejně jako například u rádia se předpokládá,
že divák (posluchač) si vysílání zapne na chvíli a nesleduje ho dlouhou dobu. Proto
pravděpodobně moderátoři nepovažují měnění studií za potřebné.
Bohumil Klepetko, moderátor zpravodajství ČT1 a ČT24:
38

viz. příloha číslo 5 – Marcela Augustová (rozhovor)
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„Přepisování studií je vždycky otázka. Jeden úhel pohledu je ten, že je potřeba stále přepisovat studio, aby se moderátor neopakoval. Tento trend se razil se
začátkem kontinuálního vysílání. V současnosti ale převládá druhý pohled, který
říká, že když jednou bylo napsáno studio pro danou reportáž, bylo psáno s tím,
aby bylo optimální. Porot každé další měnění studia tuto optimálnost snižuje a tím
ubírá na kvalitě celého zpravodajství. Podle mě je lepší mít stále stejné, kvalitní
studio, než ho účelově každou půlhodinu měnit.“ 39
Zůstává na zamyšlení, zda alespoň střídání moderátorů by nemělo být impulsem
pro změnu textu studia. Každý moderátor by tak měl studio takové, jak ho považuje za
optimální on sám, nikoliv jeho předchůdce. Je zřejmé, že tento jev, i když je možná
zčásti i záměrný, je projevem únavy z kontinuálního vysílání, jisté monotónnosti, kterou
pro moderátora každodenní čtení studia znamená.
Potvrdilo se i to, že únava se nebude projevovat na řeči moderátorů v podobě
chyb. To je dané tím, že v dopoledním bloku se po hodině a půl moderátoři střídali, takže k fyzické únavě mluvidel ani dojít nemohlo. Platí tedy, že zatímco dlouhodobá únava
z práce se u moderátorů projevuje, a to především v přípravné fázi, krátkodobá únava
před kamerou nijak pozorovatelná není.

Závěr
V této práci jsme se pokusili shrnout základní poznatky týkající se práce moderátora zpravodajství při kontinuálním vysílání. Byla definována role moderátora a ukázalo se, že jeho pozice se v průběhu času měnila. Zatímco dříve byl tím, kdo podával
informace a dokonce měl právo je i komentovat, v současnosti už pouze pomáhá divákovi se v dění orientovat. Vzhledem k tomu, že na uvedeném příkladu z vysílání CNN
byl tento posun ještě znatelnější, dá se předpokládat, že i v České republice bude moderátor v budoucnu ještě více plnit roli dispečera.
Definovali jsme i prvky komunikace moderátora s důrazem na neverbální projev. Ten byl potom analyzován u moderátorů dopoledního zpravodajského vysílání na
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ČT24 a ukázalo se, že nejdůležitější roli ze všech prvků neverbální komunikace hraje
mimika. To je logické vzhledem k povaze zpravodajství i záběru, který moderátora snímá. Ovšem vzhledem k trendu vidět z moderátorů víc, který se už nyní prosadil
v Událostech i tomu, že v západních médiích je u moderátorů mnohem výraznější gestikulace, se dá očekávat, že právě používání gest se časem u moderátorů vyrovná mimice.

Summary
In this work we tried to sum up basic items of knowledge about work of anchorman in continual broadcast. We defined role of anchorman and showed up, that
content of his job have been changed in years. In past, anchorman gave information to
viewers and he could also comment pieces of information, nowadays he just helps viewers with understanding the news. Because this shift is even more visible on example of
CNN broadcasting, we can suppose that anchormans will transform to ,,dispatchers“ in
Czech Republic too.

Also means of communication, mainly nonverbal, were in this work defined.
Nonverbal means of communication were analysed on anchormans of forenoon broadcasting on ČT24. It turns out that different facial expressions are most common means of nonverbal communication. It is logical because of size of shot in news, when
viewers see just upper part of body. But there launches a trend of showing whole body,
like viewers can see from 2012 in Události. So we can expect that gestures will be in
future as same important as facial expression.
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