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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 

 

Na zpravodajství v televizi lze nahlížet z mnoha úhlů. Lze sledovat tendenci k bulvarizaci, podléhání 

marketingovým strategiím, personální stránku apod. Ani po osmnácti letech od sametové revoluce, kde 

začínáme náš výzkum, média svou modelaci rozhodně nedokončila a i v 21. století změny pokračují 

rychlým tempem. Oba námi analyzované zpravodajské formáty se posunuly o velký kus dopředu, 

zapojily do zpravodajství nové technologie, byla spuštěna ryze zpravodajská ČT24. Během 

analyzovaných šesti let zaznamenáváme také pohyby s načasováním večerního zpravodajství, obměny 

moderátorů, v některých případech přeběhlictví mezi televizními stanicemi, nového generální ředitele, 

nová grafická zpracování, nové znělky, nová studia, nové názvy, reklamní kampaně, neopomenutelnou 

digitalizaci. K analýze tohoto vývoje, který lze u zpravodajských relací v analyzovaných šesti letech 

sledovat, využijeme též srovnání se zahraničními zpravodajskými trendy a podíváme se, jak razantní 

změny ve zpravodajství hýbou se sledovaností.  

Bude nás zajímat zejména obsahová stránka jednotlivých zpravodajských relací a jejich forma ve vztahu 

k žurnalistické kvalitě, principu objektivity a mediálním trendům posledních let. 

 

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

1800 znaků):  

 

Cílem práce bude porovnat hlavní zpravodajské relace ČT 1 a regionální zpravodajství ČT Události 

v regionech (Praha) a Události v regionech (Brno) po stránce formální i obsahové v kontextu 

veřejnoprávní stanice. Zaměříme se též na sebeprezentaci jednotlivých zpravodajských relací, jejich 

formální, grafické a personální obměny a samozřejmě technologické inovace. 

 

Základní hypotézy: 

Dle mnoha kritiků současné mediální krajiny podléhají média mocenským a konkurenčním tlakům, což 

zásadně ovlivňuje jejich obsah. Těmto tlakům podléhají jak hlavní zpravodajské relace, tak regionální. 

Jejich obsah se stále zjednodušuje a důležitým motivem je právě konkurenceschopnost, boj o diváka, 

postavení ve společnosti a v médiích obecně. Jako projev takového motivu lze určit zprávy, jejichž 

obsah je evidentní snahou přitáhnout co nejvíce diváků, důraz na formu zpracování a vizualizaci.  

H1: Zpravodajství regionálních relací obsahuje více zábavných zpráv než zpravodajství hlavní 

zpravodajské relace. 



 

H2: Ve srovnání s rokem 2007 je v roce 2012 kladen větší důraz na vizuální stránku zpravodajské 

relace. (Možnost využití dotykových obrazovek, práce s internetovými verzemi pořadů, propojení se 

sociálními sítěmi a jejich zobrazování, digitální fotografie, HD rozlišení, důraz na vzhled 

zpravodajského studia.) 

 

H3: Ve srovnání s rokem 2007 jsou zpravodajské obsahy v roce 2012 jednodušší a kratší. 

 

Výzkumné otázky: 

a) Jaké prostředky (bulvarizace, trivializace, depolitizace) používají jednotlivé zpravodajské 

formáty, aby jejich zpravodajské relace byly divácky atraktivní? 

b) Vyskytují se pseudoudálosti jak u večerního, tak regionálního zpravodajství? 

c) Ve kterém formátu zpravodajských relací se vyskytuje nejvíc negativních zpráv a jaký je podíl? 

d) Který zpravodajský formát poskytuje více politických zpráv? 

e) Které barevné kombinace používají jednotlivé zpravodajské relace v grafickém ztvárnění a jak 

tyto barevné kombinace korespondují s ozkoušenými reklamními tahy. 

f) Jaké jsme vypozorovali hlavní rozdíly mezi hlavní zpravodajskou relací a regionálními 

zpravodajskými relacemi? 

 

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

charakteristikou jejich obsahu): 

 

1. ÚVOD 

Charakteristika tématu, obsah a struktura práce. Naznačení výzkumné problematiky a stručné 

vyobrazení použitých přístupů. 

 

2. TEORETICKÝ RÁMEC 

    2.1 Zpravodajství v médiích a jeho socioekonomické ukotvení 

          2.1.1 Normativní předpoklady zpravodajství (obsah a skladba jednotlivých zpráv) 

          2.1.2 Faktory ovlivňující vznik zpráv a jejich význam 

                   2.1.2.1 Vnější (politické vlivy, vlivy technologie, vlivy nemediálních aktérů) 

                   2.1.2.2 Vnitřní (faktory produkce - gatekeeping, zpravodajské hodnoty, zdroje, PR; faktory 

organizační – redakční analýza, struktura newsroomu, personální složení redakcí; 

ekonomické vlivy – komercializace, vlastnictví médií) 

          2.1.3 Sociální konstrukce reality 

          2.1.4 Mediální produkt ve zpravodajství a jeho socioekonomický význam 

    2.2 Televizní zpravodajství 

          2.2.1 Filozofie večerních zpráv a jejich specifika 

          2.2.2 Filozofie regionálního zpravodajství a jeho specifika 

          2.2.3 Diskurz veřejnoprávní televizní stanice 

 

3. SOUVISLOSTI VZNIKU ZPRAVODAJSKÝCH OBSAHŮ 

    3.1 Média jako předmět podnikání, jeho pronikání do zpravodajských obsahů a problém médií 

veřejné služby 

(Komercializace mediálních obsahů, maximalizace zisku a minimalizace nákladů = problém 

objektivity, teorie postavení veřejnoprávního zpravodajství mezi zpravodajskými formáty 

komerčních TV.) 

    3.2 Trendy televizního zpravodajství a jejich ideologické ukotvení 

          3.2.1 Pozitivní jevy (technologické možnosti – multimedialita, digitalizace, kvalita obrazu a 

zvuku; snadná dostupnost zdrojů; dostupnost divákům)  

          3.2.2 Negativní jevy (konec žurnalistiky, bulvarizace, trivializace, depolitizace, pseudoudálosti, 

infotainment, využití headlines, familiérní vystupování moderátorů, dramatizace, reportáže 



na rozloučenou, diskontinuita) 

    3.3 Politická ekonomie komunikace/médií  

          (Mocenské a společenské vztahy promítající se v mediálních sděleních, média jako nástroj 

nátlaku a jako služba dominantním elitám, vztah povahy mediální organizace a povahy sdělení, 

které produkuje, mocenské vztahy X individuální přístup novináře). 

    3.4 Zábava ve zpravodajství X seriózní zpravodajské obsahy 

          (Kritické a pozitivistické nahlížení na zprávy, střet autorů vystupujících proti zábavě ve 

zpravodajství proti těm, kteří tento fenomén považují za nevyhnutelný vývoj médií.) 

 

4. HLAVNÍ ZPRAVODAJSKÁ RELACE A REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ČT  

(Definice veřejnoprávní ČT 1, její postavení na trhu a ve společnosti v letech 2007 - 2012. Ideologie 

hlavní zpravodajské relace a regionálních zpravodajských relací, jejich cílové skupiny a sledovanost. 

Proměny struktur zpravodajských relací, jejich jasně viditelné změny formální a technologické.) 

 

5. VÝZKUMNÁ ČÁST 

    5.1 Stanovení problému a cílů práce 

    5.2 Metodologie – kvalitativní analýza 

    5.3 Výzkumné otázky a hypotézy 

 

6. KVALITATIVNÍ ANALÝZA – POROVNÁNÍ HLAVNÍCH ZPRÁV ČT 1 A REGIONÁLNÍHO 

ZPRAVODAJSTVÍ ČT 

    6.1 Obsahová stránka 

          6.1.1 Náplň zpráv  

          6.1.2 Typologie, skladba, délka, načasování 

    6.2 Formální stránka 

          6.2.1 Grafika a vizualizace (digitální triky, počítačová grafika, animace) 

          6.2.2 Moderátoři, redaktoři, reportéři - jejich jazyk, řeč těla, vzhled 

 

7. ZÁVĚR 

(Odpovědi na výzkumné otázky, potvrzení nebo vyvrácení stanovených hypotéz a navržení nových 

hypotéz.) 

          

Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 

Z každého roku vybereme jednu hlavní zpravodajskou relaci - Události a dvě regionální zpravodajské 

relace - Události v regionech (Praha) a Události v regionech (Brno) vždy ze stejného dne. Konkrétní den 

určíme náhodným výběrem z předem stanoveného měsíce, kdy začneme únorem (pokračujeme dubnem, 

květnem atd.). Pokrytí co největšího množství měsíců v roce má za cíl získat co nejkomplexnější data, 

kdy se tematická agenda bude s největší pravděpodobností lišit v souvislosti s ročním obdobím, 

počasím, prázdninami, Vánoci apod. 

Metody (techniky) zpracování materiálu: 

S využitím kvalitativní analýzy provedeme komparaci hlavní zpravodajské relace a regionálního 

zpravodajství ČT. Soustředit se budeme na obsahovou i formální stránku a budeme sledovat trendy, 

které jednotlivé zpravodajské formáty následují. Určení markantních tendenčních rozdílů mezi hlavní 

zpravodajskou relací a regionálním zpravodajstvím bude hlavním výstupem diplomové práce.  

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

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

  

MCCHESNEY, Robert W. Problém médií: Jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň : 

Grimmus, 2009. 144 s. ISBN 978-80-902831-2-1. 

Komplexní hodnocení médií, která se podle McChesneyho zmítají na prahu hlubokého úpadku. 

McChesney upozorňuje na pohlcení médií finančními korporacemi, s tím související změny 

obsahů a formy zpravodajství, bulvarizaci. Hovoří o principech, které ovlivňují mediální 



systémy a jejich každodenní fungování. Text je psán čtivě, vhodný i pro laiky. Přesto obsahuje 

velké množství cenných informací. 

 

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. 192 s. ISBN 80-7367-096-8. 

Publikace učebnicového typu zabývající se vznikem zpravodajských obsahů, chodem zpravodajských 

redakcí, organizačními rutinami, výběrem zpráv, produkční i marketingovou stránkou zpravodajských 

relací jak tištěných, tak vysílaných. 

 

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2009. 372 s. ISBN 978-

80-246-0139-7. 

Příručka k výzkumné metodě, k možnostem nahlížení na mediální obsahy. Kniha nastiňuje konkrétní 

kroky, jak postupovat při kvalitativním i kvantitativním výzkumu. 

 

POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti : Veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha : Mladá fronta, 

2010. 208 s. ISBN 978-80-204-2206-4. 

Autor zde líčí historii amerických médií a posléze komentuje současná média a jejich trendy. Například 

ke stavu současného televizního zpravodajství se staví v jistém ohledu poměrně nekriticky a jeho 

výroky tak dávají mnoho podnětů k hypotézám, které se můžeme pokusit vyvrátit. Postman staví do 

rozporu Orwellovy a Huxleyho představy o kultuře, na konci dochází k závěru, že k naplnění dospěla 

spíše Huxleyho vize. 

 

JIRÁK, Jan, Milan ŠMÍD a Miloš ČERMÁK. 10 let v českých médiích. Praha: Newton 

Information Technology, 2005. ISBN 80-7178-925-9. 

Informacemi nabitá publikace, kde deset autorů pojednává o českých médiích po roce 89. Zabývají se 

jednak společensko-historickou základnou, která určila směr, jakým se média v České republice budou 

ubírat. Kromě médií samotných zde autoři seznamují čtenáře i s marketingovou stránkou světa médií, 

novinářskou etikou nebo vše prostupující komercializací a trivializací, která bezesporu obsah médií 

velmi silně postihuje. 

 

ALLAN, Stuart. News culture. 2nd ed. Buckingham [U.K.] : Open University Press, 2004. 258 s. ISBN 

0335210732. 

 

ATKINSON, Joe. Performance Journalism: A Three-Template Model of Television News. The 

International Journal of Press/Politics. 2011, č. 16, 102 - 129. DOI: 10.1177/1940161210381646. 

 

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality : Pojednání o sociologii 

vědění. 1. Brno : CDK, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. 

 

BOYD, Andrew. Příručka pro novináře : zpravodajství v rozhlase a televizi. Praha : Centrum nezávislé 

žurnalistiky, 1995. 163 s. 

 

BRO, Peter. Normative navigation in the news media. Journalism. 2008, č. 9, 309 - 329. DOI: 

10.1177/1464884907089010. 

 

CURRAN, James, Inka SALOVAARA-MORING, Sharon COEN a Shanto IYENGAR. Crime, 

foreigners and hard news: A cross-national comparison of reporting and public perception. Journalism. 

2010, č. 11, 3 - 19. DOI: 10.1177/1464884909350640. 

 

CURRAN, James a Jean SEATON. Power without responsibility: the press and broadcasting in Britain. 

5th ed. London: Routledge, 1998, viii, 420 s. ISBN 0-41511407-1. 

 

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobila, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. 



 

ERJAVEC, Karmen. Hybrid Public Relations News Discourse. European Journal of Communication. 

2005, č. 20, 155 - 179. DOI: 10.1177/0267323105052295. 

 

FISKE, John; HARTLEY, John. Reading television. London : Routledge, 1978. 223 s. ISBN 

0415042917. 

 

GOLDBERG, Bernard; CENKEROVÁ, Kateřina. Arogance : největší příběh, který média nikdy 

nezveřejní. Vyd. 1. Praha : Ideál, 2009. 329 s. ISBN 9788086995120. 

 

HARRINGTON, Stephen. Popular news in the 21st century : Time for a new crital 

approach?. Journalism. June 2008, 3, s. 266-284. 

 

HARTLEY, John. Understanding news. London : Routledge, 1982. 203 

 

HOGGART, Richard. Massmedia in a masssociety : myth and reality. 1st ed. London : Continuum, 

2004. 214 s. ISBN 0826476260.  

 

J SOCOLOW, Michael. 'We should make money on our news': The problem of profitability in network 

broadcast journalism history. Journalism. 2010, č. 11, 675 - 691. DOI: 10.1177/1464884910379707. 

 

JIRÁK, Jan; ŘÍCHOVÁ, Blanka. Politická komunikace a média. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2000. 163 

s. ISBN 8024601826. 

 

JOSEPHI, Beate. Journalism in the Global Age : Between Normative and Empirical. Gazette. 2005, č. 

67, 575 - 590. DOI: 10.1177/0016549205057564. 

 

KONČELÍK, Jakub. Rozvoj české společnosti v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve 

dnech 21.-23.10.2004). Vyd. 1. Praha : Matfyzpress, 2004. 433 s. ISBN 8086732355. 

 

MCCHESNEY, Robert W. The political economy of communication and the future of the field. Media, 

Culture & Society. 2000, č. 22, 109 - 116. DOI: 10.1177/016344300022001006. 

 

MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha : Portál, 2004. 184 s. ISBN 80-7178-840-6. 

 

MCQUAIL, Denis. Media performance: mass communication and the public interest. London: Sage 

Publications, 1992, xvii, 350 p. ISBN 0803982941. 

 

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2007. 448 s. ISBN 978-

80-7367-338-3. 

 

METYKOVÁ, Monika a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Changing journalistic practices in 

Eastern Europe : The case of the Czech Republic, Hungay and Slovakia. Journalism. 2009, č. 10. DOI: 

10.1177/1464884909106541. 

 

OSVALDOVÁ, Barbora; LÁBOVÁ, Alena. Zpravodajství v médiích. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2001. 

155 s. ISBN 8024602482. 

 

PRESTON, Paschal. Making the news : journalism and news cultures in Europe. London : Routledge, 

2009. 200 s. ISBN 9780415461894. 

 

R. BREWER, Paul a Timothy MACAFEE. Anchors Away: Media Framing of Broadcast Television 



Network Evening News Anchors. The Harvard International Journal of Press/Politics. 2007, č. 12. DOI: 

10.1177/1081180X07307526. 

 

RABOY, Marc. Public broadcasting for the 21st century. Luton, Bedfordshire, England : University of 

Luton Press, 1995. 303 s. ISBN 1860200060. 

 

SCHUDSON, Michael. Discovering the news : a social history of american newspapers. New York : 

Basil Books, 1978. 228 s. ISBN 0465016693. 

 

SEATON, Jean. Politics and the media: harlots and prerogatives at the turn of the millennium. 1st publ. 

Oxford: Blackwell, 1998, 135 s. ISBN 0-631-206191-1. 

 

THOMPSON, John B; JIRÁK, Jan. Média a modernita : sociální teorie médií. 1. čes. vyd.  

Praha : Karolinum, 2004. 219 s. ISBN 8024606526. 

 

TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha : Portál, 

2010. 293 s. ISBN 9788073676834. 

 

VÁGNER, Ivan. Televizní zprávy - psychický nátlak?. Vyd. 1. Praha : Argo, 1997. 149 s. ISBN 

8072031600. 

 

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) 

      

Datum / Podpis studenta/ky 

 

                                                                                                              ……………………… 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

      

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

      

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá 

mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  

 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

 

 

                                                                                                              ……………………… 

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                           Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 

 
TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU 

UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM 

PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ 

KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE.  

 

TEZE NA IKSŽ SCHVALUJE VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY. 

 


