
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií 

 

 

 

 

 

 

Bc. Martina Bednářová 

 

 

 

Proměny hlavní zpravodajské relace Události  

a regionálního zpravodajství ČT  

od roku 2007 do roku 2012 

 
Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Bc. Martina Bednářová 

Vedoucí práce: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 

Oponent práce: 

Rok obhajoby: 2013 

Hodnocení:  



 

 

Bibliografický záznam 

BEDNÁŘOVÁ, Martina. Proměny hlavní zpravodajské relace Události a regionálního 

zpravodajství ČT od roku 2007 do roku 2012. Praha, 2013. 116 s. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií  

a žurnalistiky, Katedra mediálních studií. Vedoucí práce prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 

 

Abstrakt 

Diplomová práce Proměny hlavní zpravodajské relace Události a regionálního 

zpravodajství ČT od roku 2007 do roku 2012 si kladla za cíl představit zpravodajství 

v kontextu normativních teorií, televizní zpravodajství v kontextu České republiky, jeho 

vývoj a současnou situaci. Teoretickým rámcem práce byla politická ekonomie komunikace 

nastiňující pozadí vzniku zpráv a napomáhající uchopení problematiky zpravodajství. 

Nedílnou součástí práce byla kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy, pomocí nichž 

jsme zkoumali dodržování zpravodajské objektivity hlavních a regionálních zpráv 

veřejnoprávní České televize od roku 2007 do roku 2012, její vývoj a rozdíly ve večerním  

a regionálním zpravodajství. Objektivita byla zkoumána prostřednictvím složek relevance, 

která je přisuzována jednotlivým typům zpráv, a nestrannosti, tedy obrazové vyváženosti  

a neutrální prezentace. Bylo zjištěno, že se hlavní Události věnují nejvíce zahraničním, 

příležitostným a politickým zprávám, 35 % zpráv hlavních Událostí vykazuje určité prvky 

stranění, a to například dramatizací, možným pokřivováním reality a užíváním expresivních 

výrazů. V případě brněnských Událostí v regionech jsme zaznamenali největší přisuzovanou 

relevanci zajímavostem a domácím zprávám, 17 % zpráv vykazovalo prvky stranění zejména 

užíváním hodnotících výrazů. Počet předpojatých zpráv od roku 2007 do roku 2012 v případě 

hlavních Událostí mírně klesal, v případě Událostí v regionech jsme zaznamenali mírný 

nárůst. 

  



 

 

Abstract 

The main aim of the master thesis Transformations of the evening news Události and 

regional news of ČT since 2007 to 2012 was to introduce news in context of normative 

theories, television news in context of Czech Republic, their development and current 

conditions. Theoretical frame of the thesis was political economy of communication, 

outlining the background of news production, and contributing to understand news issues. 

Essential part of the thesis was the combination of quantitative and qualitative analysis used 

as a tool for examining news objectivity at evening and regional news of public television 

Česká televize since 2007 to 2012, its development and differences between evening and 

regional news. Objectivity was researched through relevance and uncovering bias by visual 

balance and neutral presentation. It was found that evening news Události dedicate most of 

the time to foreign, occasional and political events, 35 % of news showed elements of siding, 

for example by dramatization, possible reality distortion and using expressive expressions. In 

terms of regional Brno’s news Události v regionech it was found that the highest relevance 

was assigned to points of interest news and local news, 17 % of news showed elements of 

siding using mostly evaluative expressions. In case of evening news Události the amount of 

biased news was slightly decreasing, in case of regional news Události v regionech a slight 

increase of biased news was registered since 2007 to 2012. 
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Změny schválených tezí 

Na základě konzultace s vedoucím práce došlo v průběhu realizace k následujícím změnám 

oproti schváleným tezím: 

a – Hlavní cíl práce byl zúžen na zkoumání obsahu, a to složek objektivity prostřednictvím 

kvantitativní i kvalitativní analýzy, jejichž kombinace umožňuje komplexnější  

a přehlednější způsob zkoumání. Na základě této změny byly upraveny i výzkumné otázky  

a hypotézy. 

b – Bylo upraveno uspořádání některých kapitol v teoretické části práce. V teoretické části 

byly zpracovány tři hlavní kapitoly Zpravodajství v médiích a jeho ukotvení, Televizní 

zpravodajství a Politická ekonomie komunikace. Obsah v tezích uvedené 4. kapitoly byl 

včleněn do druhé kapitoly Televizní zpravodajství. Původní 3. kapitola byla nahrazena 

kapitolou Politická ekonomie komunikace, která nahradila obsah původní 3. kapitoly uvedené 

v tezích. Byly vypuštěny podkapitoly týkající se zábavy ve zpravodajství, komercionalizace či 

trendů ve zpravodajství, protože byly na základě předvýzkumu vzhledem k celku práce 

shledány jako irelevantní. 

c – V praktické části byla původní kapitola Výzkumná část nahrazena názvem Metodologie, 

byla přidána kapitola Výsledky kvantitativní analýzy.  

d – Některé zdroje uvedené v tezích byly pro nadbytečnost vypuštěny, některé vzhledem 

k zúžení zkoumané problematiky naopak přidány. 
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Úvod 

Podstatou diplomové práce Proměny hlavní zpravodajské relace Události  

a regionálního zpravodajství ČT od roku 2007 do roku 2012 je uvedení zpravodajství do 

kontextu normativních teorií a do problematiky televizního zpravodajství. Dále práce 

analyzuje objektivitu a její vývoj v hlavních večerních Událostech a brněnských regionálních 

Událostech v regionech od roku 2007 do roku 2012.  

Předmětem našeho zkoumání je veřejnoprávní zpravodajství vysílané Českou televizí, 

které má dle zákona, kodexu i normativních teorií nabízet vyvážené informace, neutrálním 

způsobem má pokrývat zájmy všech sociálních skupin, a proto se vůči nikomu žádným 

způsobem nevymezovat. Na veřejnoprávní zpravodajství tak existuje množství nároků, 

z nichž jedním je i objektivita jakožto kvalitativní měřítko a hlavní aspekt našeho zkoumání. 

Důvody vedoucí nás k rozkrývání kvality veřejnoprávního zpravodajství jsou trendy  

a fenomény televizního zpravodajství posledních let i desetiletí, jako komercionalizace, 

konvergence či konkurence mezi veřejnoprávním a soukromým mediálním sektorem. Tato 

fakta nás vedou k vymezení, jak by takové zpravodajství mělo vypadat, co od něj lze 

s přihlédnutím na situaci v mediálním světě očekávat, a v poslední řadě nakolik veřejnoprávní 

zpravodajství výše zmíněné obecně platné představy naplňuje. 

Práce je členěna do dvou částí. První část Teoretický kontext zahrnuje tři hlavní 

kapitoly, druhá praktická část začíná Metodologií a přes výsledky analýzy se dostává až 

k Závěru práce. 

V první kapitole Zpravodajství v médiích a jeho ukotvení představujeme normativní 

teorie, u nichž nastiňujeme představy a požadavky jako přínos veřejnosti, svoboda, 

spravedlnost či solidarita, které jsou na média a zpravodajství kladeny v moderní 

liberálnědemokratické společnosti. V podkapitole Faktory ovlivňující vznik zpráv a jejich 

význam hovoříme o politickém a socioekonomickém prostředí českých médií s ohledem na 

vývoj po revolučním roce 1989, dále seznamujeme čtenáře s mediální legislativou a stavem 

samoregulace, v poslední řadě mluvíme o organizačních faktorech, které napomáhají ucelení 

představy o zpravodajské produkci. 

Kapitola Televizní zpravodajství je podrobnějším výkladem konkrétních složek našeho 

zkoumání, sktruktury televizních zpráv a jejich formálních náležitostí. Bližší představení 

veřejnoprávního vysílání a jeho vývoje uvádí Českou televizi do zahraničního kontextu  
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a porovnává příbuzné aspekty českého veřejnoprávního a zahraničního veřejnoprávního 

vysílání. V podkapitole Česká televize vymezujeme její činnost, která je stanovena zákonem  

i závaznými samoregulačními opatřeními, na jejichž základě definujeme vlastnosti 

zpravodajství zkoumané v praktické části práce. V rámci této kapitoly také charakterizujeme 

večerní a regionální zprávy, představujeme jejich specifika a stručně přibližujeme hlavní 

zpravodajskou relaci Události a regionální zpravodajskou relaci Události v regionech. 

Politická ekonomie komunikace je kapitolou pojednávající o teorii, jež při zkoumání 

médií zohledňuje sociální, ekonomické a politické vztahy a zabývá se zákulisními tlaky 

vedoucími v konečném důsledku k ovlivňování zpravodajské produkce. Následně tak 

nastavují společenské hodnoty, jejichž stimulace by ze strany médií měla probíhat primárně 

ve jménu demokratických hodnot podporujících občanskou společnost a veřejný zájem. 

Kapitola Politická ekonomie komunikace je v této práci koncepčním základem jak teoretické, 

tak praktické části, současně však čtenáři napomáhá porozumět případnému porušování 

stanovených kritérií. 

Praktická část práce sestává z metodologie a výsledků kvantitativní a kvalitativní 

analýzy, kde prezentujeme kompletní zjištění o objektivitě hlavních i regionálních zpráv 

České televize, a to za pomoci strukturovaných grafů, výsledky kvalitativní analýzy 

představujeme intepretací poznámek. Zaměřujeme se na složky objektivity, tedy na relevanci, 

kterou zpravodajské relace určitým typům zpráv přisuzují, v kvalitativní části pak na 

vyváženost obrazu a neutrální prezentaci. 

V Diskuzi nad výsledky analýzy polemizujeme a hledáme nové způsoby a koncepční 

rámce pro výzkum zpravodajství, které by přinesly relevantní poznatky o české veřejnoprávní 

zpravodajské produkci. V Závěru interpretujeme hlavní zjištění práce a přehledně 

odpovídáme na výzkumné otázky, vyvracíme či potvrzujeme stanovené hypotézy. 

Technické poznámky 

1. V případě nedostupnosti původně zamýšlené zpravodajské relace jsme použili relaci 

z následujícího dne, tedy ze čtvrtka. 

2. Cizojazyčné zdroje jsme překládali do češtiny. Anglické výrazy byly použity 

v případě, že v češtině neexistuje vhodný ekvivalent. 

3. Rozhodli jsme se nepřechylovat ženská příjmení. 

4. Změny oproti schváleným tezím jsou vysvětleny před Obsahem.  
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TEORETICKÝ KONTEXT 

1. Zpravodajství v médiích a jeho ukotvení 

V následující kapitole vyložíme nejdříve normativní teorie, které jsou pro celou práci 

zcela určující a odvíjejí se z nich i další kapitoly v průběhu celé práce. V rámci této 

podkapitoly vyložíme i pojmy jako veřejný zájem v médiích a zpravodajství. Následuje 

podkapitola zabývající se faktory, které ovlivňují podobu zpravodajství. Vyjmenované oblasti 

zkoumání jsou základem k analýze zpravodajství a díky poznatkům z následujících dvou 

podkapitol získáváme přehled o tom, jaké jsou na mediální obsahy a zpravodajství požadavky 

a co podobu těchto mediálních výstupů nejvíce ovlivňuje. Spolu s tezemi z ostatních kapitol 

nabízejí konkrétní konstrukt analýzy a otázky, na něž lze v analýze zpravodajství hledat 

odpovědi. 

Protože analyzujeme veřejnoprávní zpravodajství, o němž ve společnosti existují jisté 

předpoklady o fungování a přínosu, je třeba osvětlit si obecně platné normativní teorie, které 

právě o médiích určité rámcové představy přinášejí.
1
 V kvalitativní analýze této práce 

využíváme normativní teorie, jejichž výstupy stavíme vedle tezí kritické politické ekonomie 

komunikace (poslední kapitola teoretické části), a to k určení oblastí zkoumání,  

ale i kritickému závěrečnému hodnocení zjištěných poznatků analýzy. 

V druhé části první kapitoly přibližujeme faktory, které vznik a podobu mediálních 

obsahů, v našem případě zpravodajství, ovlivňují. Stručně nastiňujeme struktury, které mají 

na konečnou povahu zpravodajských sdělení vliv. Tyto informace jsou v praktické části 

nezbytné zejména pro obhajitelnost námi analyzovaného zpravodajství a zdůvodnění 

možného nenaplnění normativních představ o zpravodajství. 

 

1.1 Normativní teorie  

V kontextu médií je normativní teorie souborem obecně platných představ  

„o žádoucím chování médií, které v dané společnosti převládají a prosazují se, je očekáváním, 

                                                 
1
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3. 
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jež společnost spojuje s médii jako celkem i s jednotlivými projevy mediální komunikace.“
2
 

Na těchto obecně platných předpokladech by měla být založena mediální politika státu, která 

je vyjádřením vztahu médií a politiky. „V současné době a v převládajícím prostředí 

kapitalismu a globalizujících se trhů je, zdá se, určována především tržním prostředím, 

koncentrací vlastnických vztahů, měnícími se technologiemi a sociálně hodnotovým 

kontextem založeným na kombinaci základních lidských práv a osvícenské tradice.“
3
 

„Normativní teorie médií (…) se nevyhnutelně dotýká otázek ideologie, politiky, práva nebo 

morálky,“
4
 i proto v samostatné podkapitole rozebíráme mediální legislativu a politicko-

ekonomické prostředí. K poznání normativní teorie je třeba brát ohled na vývoj a koexistenci 

hodnot v určité společnosti nebo zemi. Ty se mohou výrazně lišit podle historického vývoje  

a aktuálního politického nastavení. Současně „vyjasnění normativní teorie není 

deterministický proces historického vývoje, ale nepřetržitý dialog mezi hlavními 

společenskými aktéry hledající východiska, jak by měl veřejný diskurz v sociopolitickém 

kontextu pokračovat.“
5
 Proto je třeba věnovat se i pozadí, jež stojí za vznikem mediálních 

obsahů. 

Vycházíme zde zejména z tezí Denise McQuaila a Jamese Currana, jež byly 

představeny i v publikaci Politická komunikace a média.
6
 Nalézáme v nich nejen uvedení 

starších přístupů a teorií, ale i velmi zásadní pohled na současná média, kdy autoři 

neopomíjejí vliv nových technologií, změny v hodnotovém nastavení nebo komerční vlivy na 

média. Vyčerpávající shrnutí přihlížející i k politické ekonomii komunikace nalézáme 

v publikaci Masová média,
7
 která ilustrativně vysvětluje vývoj i aktuální stav normativního 

pojetí médií v současné době. Tyto klíčové teze nastavujeme o tvrzení Clifforda Christianse
8
  

a Moniky Metykové s Lenkou Waschkovou Císařovou.
9
 Důvodem, proč normativním teoriím 

věnujeme tak rozsáhlou část práce, je zejména fakt, že jsou to právě normativní teorie, které 

                                                 
2
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3., s. 118. 

3
 Tamtéž., s. 118. 

4
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace: S českou předmluvou Jana Jiráka. 3. vyd. Praha: 

Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-338-3., s. 148. 
5
 CHRISTIANS, Clifford G., Theodore L. GLASSER a Denis MCQUAIL. History of Communication : 

Normative Theories of the Media : Journalism in Democratic Societies. Champaign: University of Illinois Press, 

2009. ISBN 9780252090837., s. 65. 
6
 JIRÁK, Jan a Blanka ŘÍCHOVÁ. Politická komunikace a média. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, 163 s. ISBN 

8024601826. 
7
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3. 

8
 CHRISTIANS, Clifford G., Theodore L. GLASSER a Denis MCQUAIL. History of Communication : 

Normative Theories of the Media : Journalism in Democratic Societies. Champaign: University of Illinois Press, 

2009. ISBN 9780252090837. 
9
 METYKOVÁ, Monika a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Changing journalistic practices in Eastern 

Europe : The cases of the Czech Republic, Hungary and Slovakia. Journalism. 2009, č. 10, 719 - 736. DOI: 

10.1177/1464884909106541. 



8 

 

poskytují základní představu o médiích a jejich důležitosti. Mohou z nich pak vycházet další 

kapitoly a teze. Poskytují tak hlavní rámec jak pro teoretickou, tak praktickou část. 

Z důležitosti médií a zpravodajství ve společnosti vyplývá současně všeobecný zájem 

o to, aby média fungovala, jak mají, protože představují nejen přísun informací široké 

veřejnosti, ale také umožňují její seberealizaci a angažovanost na věcech veřejných.
10

 

K uchopení a kontrole této problematiky slouží právě normativní teorie, které se z obecného 

hlediska podle Denise McQuaila  

„zabývají tím, jak by média měla fungovat, čili co se od nich očekává. 

Přestože každá národní společnost má pravděpodobně svou vlastní, více či 

méně typickou a od ostatních odlišnou verzi normativní teorie médií, 

můžeme vysledovat určité obecné principy ‘jednání médií’ (…) vztahující se 

k moderní masové komunikaci a často působící napříč různými národy a 

státními útvary (…). Normativní teorie pojednává o tom, co je žádoucí ve 

vztahu mezi strukturou médií a jejich chováním.“
11

  

James Curran rozvíjí ideologické představy o organizaci médií a namítá, že k naplnění 

demokratické role médií je třeba přehodnocení struktur mediálních systémů například směrem 

k podpoře veřejné služby.
12

 

 

1.1.1 Vývoj normativních teorií 

Z výše uvedených poznatků můžeme usoudit, že v rámci demokratického nastavení 

České republiky od médií vyžadujeme dnes podobné chování jako v západním světě, kde se 

představy o ideálním fungování médií posunuly od čtyř teorií tisku
13

 až po politickou 

ekonomii komunikace, o níž hovoříme na konci teoretické části práce. Čtyři teorie tisku, jež 

v sobě nesou myšlenky i Johna Miltona a Johna Stuarta Milla,
14

  bývaly základním kontextem 

                                                 
10

 MCCHESNEY, Robert W. Problém médií: Jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň: Grimmus, 2008. ISBN 

978-80-902831-2-1. 
11

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace: S českou předmluvou Jana Jiráka. 3. vyd. Praha: 

Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-338-3., s. 147. 
12

 CURRAN, James. Nový pohled na masová média a demokracii. In: JIRÁK, Jan a Blanka ŘÍCHOVÁ. 

Politická komunikace a média. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, 163 s. ISBN 8024601826., s. 116. 
13

 MCQUAIL, Denis. Masová média ve veřejném zájmu: hledání rámce norem pro chování médií. In: JIRÁK, 

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

8024601826., s. 99. 
14

 CHRISTIANS, Clifford G., Theodore L. GLASSER a Denis MCQUAIL. History of Communication : 

Normative Theories of the Media : Journalism in Democratic Societies. Champaign: University of Illinois Press, 

2009. ISBN 9780252090837., s. 65. 
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k uvažování o médiích po téměř celou druhou polovinu 20. století
15

 a v průběhu desetiletí si 

vysloužily silnou kritiku, která poukazovala jednak na jejich omezenou perspektivu 

bipolárního světa a euroamerickou perspektivu, ale zejména na hlavní koncepční problém, že 

jsou čtyři teorie definovány „z perspektivy jedné z nich, a to klasického liberalismu.“
16

 

Navázalo na ně však mnoho teoretiků, z nichž nejvýznamnějším byl zřejmě Denis McQuail, 

který nastavil čtyři teorie o teorii rozvojovou a teorii demokratické participace. Daniel  

C. Hallin s Paolem Mancinim
17

 navrhli omezenější nahlížení na média a definovali tři 

mediální systémy pouze pro země západního světa. V dnešní době se však výše zmíněné 

přístupy jako celky, zejména pak čtyři teorie tisku, jeví jako nedostatečně aktuální,
18

 je proto 

třeba hledat koncepty, které počítají s vývojem a na média nahlížejí z pohledu dneška.  

Pro kontext českých médií zasazených do demokratického režimu se nabízejí přístupy 

ztotožňující se s teorií politické ekonomie komunikace, která vedle své komplexnosti 

neopomíná rozlišovat mezi normativitou a reálnou praxí, kdy kapitalismus není to samé jako 

demokracie.
19

 Je to právě teorie politické ekonomie komunikace ukazující aktuální pohled na 

média ovládaná mocnými vlastníky a média podrobená skryté propagandě, neopomíná trendy 

médií a vývoj spojený s komercionalizací či depolitizací a stále častější důraz na lidské 

příběhy, které výrazně ovlivňují mediální obsah.
20

 Proto věnujeme kritické politické ekonomii 

komunikace samostatnou kapitolu, kde ve jménu veřejného zájmu a s ním spojené svobody, 

spravedlnosti a solidarity probíráme koncept, který chápe média jako instituce směřující 

k „ideálu společensky přínosného jednání.“
21

 V jejím duchu též v užším smyslu nastiňujeme 

konkrétní otázky, na které chceme v analýze nalézt odpovědi. Proto je kapitola Politická 

ekonomie komunikace, byť je koncepčním rámcem celé práce, zařazena až před praktickou 

část. 

 

                                                 
15

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3., s. 121. 
16

 Tamtéž, s. 124. [Citováno podle NERONE, John C. Last rights: revisiting four theories of the press. Urbana: 

University of Illinois Press, c1995, xi, 205 s. ISBN 0-252-06470-4.] 
17

 HALLIN, Daniel C. a Paolo MANCINI. Systémy médií v postmoderním světě: Tři modely médií a politiky. 

Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-377-2. 
18

 NERONE, John C. Last rights: revisiting four theories of the press. Urbana: University of Illinois Press, 

c1995, xi, 205 s. ISBN 0-252-06470-4. 
19

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3. 
20

 MCCHESNEY, Robert W. Problém médií: Jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň: Grimmus, 2008. ISBN 

978-80-902831-2-1. 
21

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3., s. 122. 
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1.1.2 Roviny a úkoly 

Podle Christianse a kol. má normativní teorie několik úkolů a rovin zkoumání. Na 

ideologické úrovni se „musí vypořádat se svobodným a rovným přístupem do veřejné diskuze 

a (…) bránit nějakou formu svobody, vyjadřování názoru na veřejnosti bez odvety, bránit 

pozici veřejné diskuze (…).“
22

 Vedle toho musí normativní teorie „nalézt způsob, jak 

v deliberaci řešit spory (…), vyvážit umění přesvědčovacího, elegantního, srozumitelného 

veřejného diskurzu, (…) a rozvíjet adekvátní normativní teorie ve vztahu k akademické obci  

a oblasti veřejného diskurzu.“
23

  

Užití normativních teorií lze vidět i „ve státem preferované mediální struktuře 

promítající se v legislativě v podobě regulativních opatření, v kritériích uplatňujících se 

v mediální kritice, (…) v autoregulačních opatřeních samotných médií a ve veřejně 

formulovaných výhradách vůči reálnému jednání médií.“
24

 Normativní teorie „především 

formuje základní rámec pro ustavování profesněetických principů chování médií a profesí, 

které v nich pracují, (…) je projevem modernizačního procesu a politické liberalizace, 

vyjadřuje potřeby a tužby veřejnosti.“
25

 Jak už jsme zmínili výše, podoba normativních teorií 

je závislá na společensko-historickém kontextu a vývoji technologií, obecně však lze říci, že 

mají společný základ „v akceptování liberalizovaných médií jako faktoru ustavování moderní 

veřejnosti a její emancipace.“
26

 Denis McQuail dodává, „že za návrhem jakéhokoliv 

normativního rámce stojí základní předpoklad, že média skutečně slouží ‘veřejnému zájmu’ či 

‘obecnému blahu’, ať už tak činí záměrně nebo shodou okolností.“
27

 Právě myšlenka plnění 

role přispívání veřejnosti je dalším motivem analýzy, v níž hledáme na základě 

analyzovaných zpravodajských relací odpovědi na to, zdali je zpravodajství veřejnosti 

prospěšné. K naplnění této role podle McQuaila přispívá respektování hodnot, jako jsou 

svoboda, spravedlnost/rovnost a pořádek/solidarita.
28

 

                                                 
22

 CHRISTIANS, Clifford G., Theodore L. GLASSER a Denis MCQUAIL. History of Communication : 

Normative Theories of the Media : Journalism in Democratic Societies. Champaign: University of Illinois Press, 

2009. ISBN 9780252090837., s. 72. 
23

 Tamtéž, s. 73. 
24

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3., s. 120. 
25

 Tamtéž, s. 119. 
26

 Tamtéž, s. 119. 
27

 MCQUAIL, Denis. Masová média ve veřejném zájmu: hledání rámce norem pro chování médií. In: JIRÁK, 

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

8024601826., s. 102. 
28

 Tamtéž 
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V kontextu médií je tak normativní teorie nezbytná také jako základní definiční 

koncept mediální logiky a funkce v rámci převažujícího paradigmatu, jež je současně 

„modelem nebo základní logikou, která ovlivňuje všechna hlediska oborových významů.“
29

 

V závislosti na odlišných paradigmatech se pak různí i normativní teorie.
30

 Vedle toho je 

normativní „teorie veřejné komunikace chápána jako konceptuální základ, vysvětlující 

důvody institucionálních uspořádání komunikace a roli médií v demokracii.“
31

 Demokratické 

uspořádání je případem i České republiky, proto lze aplikovat teze vzešlé ze zahraničních 

výzkumů i na analýzu uplatněnou v české mediální krajině.
32

  

 

1.1.3 Normativní předpoklady médií 

Jak už jsme zmínili výše, normativní požadavky na média se různí v závislosti na 

mnoha faktorech, ale vzhledem k demokratickému zřízení
33

 v České republice a svobodě 

slova lze odvodit, že z těchto hodnot budou vycházet i normativní kritéria. Nastiňujeme zde 

nároky, vlastnosti a úkoly médií, které by sdělovací prostředky měly naplňovat. Společností 

předpokládaná podpora demokratických hodnot, spojená s odpovědností vůči společnosti  

a naplňováním veřejně prospěšných hodnot, může být podle McQuaila naplňována kvalitami, 

jako jsou svoboda, spravedlnost a pořádek.
34

 Tyto hodnoty velmi silně ovlivňují existenci 

jedince ve společnosti, ale i společnosti jako celku. 

Dalekosáhlost fungování médií a demokracie je velmi široká a společnost tak pro svou 

vlastní ochranu potřebuje právě „normativní teorii, která se může stát svědomím lidí a může 

prosazovat demokratičtější veřejnou komunikaci.“
35

 Možnost veřejnosti komunikovat bývá 

zajištěna právě médii, která by měla zprostředkovat komunikační platformu stimulující 

veřejný dialog tak, aby všechny složky státu měly pocit dostatečné praktické či potenciální 

                                                 
29

 CHRISTIANS, Clifford G., Theodore L. GLASSER a Denis MCQUAIL. History of Communication : 

Normative Theories of the Media : Journalism in Democratic Societies. Champaign: University of Illinois Press, 

2009. ISBN 9780252090837., s. 66. 
30

 Tamtéž, s. 66. 
31

 Tamtéž, s. 67. 
32

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace: S českou předmluvou Jana Jiráka. 3. vyd. Praha: 

Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-338-3., s. 180. 
33

 KLVAŇA, Tomáš P. New Europe's Civil Society, Democracy, and the Media Thirteen Years After : The 

Story of the Czech Republic. The Harvard International Journal of Press/Politics. 2004, č. 9, 40 - 55. DOI: 

10.1177/1081180X04266505. 
34

 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3. 
35

 CHRISTIANS, Clifford G., Theodore L. GLASSER a Denis MCQUAIL. History of Communication : 

Normative Theories of the Media : Journalism in Democratic Societies. Champaign: University of Illinois Press, 

2009. ISBN 9780252090837., s. 71. 
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participace. McQuail hovoří také o jistých pravidlech, o nichž prohlašuje: „Uvedená pravidla 

jsou poněkud nesourodá a kromě toho kolem nich existuje řada neshod. Na různé mediální 

jevy je nelze aplikovat různým způsobem. Některé z nich se například vztahují ke struktuře  

a organizaci (jako třeba koncentrace vlastnictví), jiné ke konkrétní službě a konkrétnímu 

jednání médií (například různorodost a možnost výběru pro spotřebitele).“
36

 Patří mezi ně 

svoboda médií, rovnost médií, rozmanitost médií, informační kvalita, společenský řád a 

solidarita, kulturní řád.
37

 Vycházejí ze zúženého výčtu již zmíněných hodnot – svoboda, 

spravedlnost/rovnost a pořádek/solidarita. Aby média mohla naplňovat tyto hodnoty, potřebují 

ke svému fungování kvalitní žurnalistiku a novináře. 

 

1.1.3.1 Funkce žurnalistiky 

Nelze zmínit ani přesně definovat zcela všechny aspekty normativních předpokladů 

médií, ale nutno přiblížit alespoň základní složky norem, které jsou pro analýzu zásadní. Je to 

nevyhnutelně žurnalistika, jež „je důležitou funkcí mediální komunikace. Česká žurnalistika  

a čeští novináři byli jedni z klíčových nositelů normativní ideologické funkce médií.“
38

 Ilona 

Biernacka-Ligieza však hovoří o „globální ideologii žurnalistiky, která bývá interpretována 

různě v lokálním kontextu a v různých médiích.“
39

  Do této globální ideologie můžeme řadit  

i etický ideál žurnalistiky jako šiřitele pravdy, který je veřejností přijat, protože důvěryhodná 

informace má rozhodující důležitost pro orientaci a adekvátnější postavení občanů ve 

společnosti,
40

 pro racionální a pozitivní politickou a ekonomickou volbu, pro demokratickou 

sociální přeměnu. To úzce souvisí s naplňováním objektivity, na vyšší úrovni hodnot 

spravedlnosti, pořádku i svobody.
41

 „Reálným protikladem obecných hodnot a norem profesní 

žurnalistiky je například PRnalismus podněcující úpadek profesionalismu novinářů a značnou 

                                                 
36

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace: S českou předmluvou Jana Jiráka. 3. vyd. Praha: 

Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-338-3., s. 166. 
37

 Tamtéž, s. 166. 
38

 JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Mass media and Czech society: interpreting media transormation after 

1989. In: JIRÁK, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ a Denisa KASL KOLLMANOVÁ. Média dvacet let poté: Media 

twenty years after. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-446-5., s. 50. 
39

 BIERNACKA-LIGIEZA, Ilona. New era for local journalism – an analysis of the local media journalism in 

the time of media globalization and concentration. In: JIRÁK, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ a Denisa KASL 

KOLLMANOVÁ. Média dvacet let poté: Media twenty years after. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-

446-5., s. 196. 
40

 Changing Role of the Media. Forum 2000 [online]. 2012 [cit. 2013-02-07]. Dostupné z: 

http://www.forum2000.cz/en/web-tv/cat/2012/detail/changing-role-of-the-media-/ 
41

 MCQUAIL, Denis. Masová média ve veřejném zájmu: hledání rámce norem pro chování médií. In: JIRÁK, 

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

8024601826., s. 108. 
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degradaci kognitivní funkce žurnalistiky.“
42

 Je důsledkem všeprostupující komercionalizace, 

která s sebou nese například zjednodušování zpravodajských obsahů nebo zábavu ve 

zpravodajství, a to za jediným účelem zvýšit čtenost, poslechovost nebo sledovanost kvůli 

následným příjmům z inzerce a reklamy. Tento trend posledních desetiletí mění podstatu 

ideologie žurnalistiky. Její zástupci by však těmto vlivům měli maximálně odolávat a řídit se 

primárně normativním pojetím jejich práce, která vyplývá z funkce médií jako takových.
43

  

Dle normativních teorií by součástí ideologie žurnalistiky měla být i „myšlenka, že je 

důležité pátrat po porušování sociálního řádu a poukazovat na něj, že je důležité upozorňovat 

na bezpráví a stát na straně sociálně marginalizovaných skupin, že je důležité podporovat 

sociální spravedlnost.“
44

 Nepochybně očekáváme od žurnalistiky investigativní práci, která by 

odhalovala právě porušování sociálního řádu a naplňovala tak svoji úlohu hlídacího psa 

demokracie.
45

 Obecně tato úloha patří mezi všeobecně přijatá kritéria jako součásti práce 

novinářů. „Schopnost novinářů vyšetřovat a nejen referovat o událostech a šířit informace 

z tiskových konferencí bývá často prezentována jako klíčová definice funkce masmédií  

a demokracie.“
46

 Naplnění takových požadavků však není snadné, protože je jednak kvalitní 

investigativní práce finančně nákladná a jednak, „aby mohli novináři takhle fungovat, musejí 

být schopni získat informace od lidí, kteří je nechtějí prozradit. Pro tento účel potřebují 

novináři zdroje a musejí být odpoutaní od přímých komerčních a politických tlaků.“
47

 Tyto 

tlaky, jak uvidíme níže, investigativní žurnalistiku značně brzdí. Podle Jamese Currana by 

však problémům s nemožností naplňovat ideály žurnalistiky mohla pomoci reorganizace 

mediálních systémů zahrnující například silnější podporu médií veřejné služby.
48

 

I sami novináři vidí v žurnalistice jasnou ideu hledání a šíření pravdy. I když pravda 

bývá v rámci médií poněkud relativní.
49

 Ve výzkumu Metykové a Waschkové Císařové byli 

tázáni novináři z několika postkomunistických zemí a ukázalo se, že „několik respondentů 

                                                 
42
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43

 MCCHESNEY, Robert W. Problém médií: Jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň: Grimmus, 2008. ISBN 
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45
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(…) považuje hledání pravdy (někdy spojováno s investigativní žurnalistikou) za hlavní roli, 

kterou novinář ve společnosti zastává, a současně za hlavní smysl pro to stát se novinářem.“
50

 

Konkrétně z českého prostředí uveďme příklad pracovníka veřejnoprávního média, jehož 

přístup k práci bychom v rámci média veřejné služby mohli považovat za ideální.  

„Ačkoliv existuje obecná dohoda o zpravodajských hodnotách, novináři 

pracující pro veřejnoprávní média vidí svoji roli v poněkud jiném světle. 

Podle slov českého editora pracujícího pro veřejnoprávní rádio: ‘Když 

vybíráme událost, kterou chceme zpracovat, je prvním kritériem, do jaké 

míry je událost ve veřejném zájmu, do jaké míry je ve veřejném zájmu být  

o této události informován. To je pravděpodobně základní kritérium  

a nezáleží na tom, jestli jde o událost v Súdánu nebo ve Vlkově pod 

Oškobrhem’.“
51

  

V době komercionalizace nebývají vždy normativní předpoklady naplněny a hlavním 

motivem bývá oproti veřejnému zájmu zájem osobní a finanční.
52

 To se pochopitelně odráží 

na kvalitě žurnalistiky, která je podle Roberta McChesneye, o jehož teze se v práci opíráme, 

ve fázi velké krize. Příkladem toho, že jsou obavy McChesneye oprávněné, může být  

i následující tvrzení: „‘Míra, s jakou se novináři zaprodávají, by lidi vyděsila’, poznamenal 

jeden spin doctor.
53

 Pokračoval příkladem, kdy upravoval jeden příběh: ‘Měl jsem konečné 

slovo v rozhodování o fotce, titulku a celém textu do novin, fungujících údajně bez vlivu 

PR.’“
54

 Přitom „uměním reportéra má být víc než cokoliv jiného oslavování pravdy. 

Důvodem, proč miliony lidí sledují a poslouchají, je to, že stavíme náš zájem o pravdu nad 

všechno ostatní.“
55

 Být ale 100 % nezávislým novinářem je v dnešních podmínkách PR, 

mediálních konglomerátů a jejich vazeb na politiku velmi obtížné. O nezávislost by však 

novináři, zejména ve zpravodajství, měli v rámci snah o dosažení sociální odpovědnosti a 
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objektivity usilovat v maximální možné míře. Jak uvidíme níže, ukládá jim tuto úlohu i zákon 

a etické kodexy. 

Kvalitní žurnalistika by měla být silným nástrojem k naplňování demokratických 

hodnot, které by měly být stěžejními pilíři médií. Dodržování oněch principů fungování médií 

a žurnalistiky v nich by mělo být společensky prospěšné. Vysvětlení a objasnění vztahu médií 

a společnosti uvádíme níže.  

 

1.1.3.2 Koncepce veřejného zájmu v médiích 

McQuail hovoří o předpokladu, že se  

„od médií očekává služba ‘veřejnému zájmu’ nebo ‘obecnému blahu’, ať už 

je to jejich záměrem či nikoli. V praxi to znamená, že masová média nejsou 

stejná jako jiné druhy podnikání nebo služeb, ale před svými 

proklamovanými organizačními cíli často přednostně plní některé úkoly 

přispívající k širšímu a dlouhodobému prospěchu společnosti jako celku, 

zvláště v kulturních a politických záležitostech. Na tento předpoklad se 

někdy odvolávají i sama média, když prohlašují, jakkoli výběrově a 

podmíněně, že hrají významnou roli ve veřejném životě, a na tomto základě 

si činí nárok na některá práva a privilegia.“
56

  

O to více by se na přispění funkční demokracii s angažovanou veřejností měla podílet 

veřejnoprávní televize, jejíž činnost je vymezena zákonem. Detailněji se však veřejnoprávní 

televizi věnujeme v samostatné kapitole.  

McQuail pojednává o veřejném zájmu jako o výsledku „procesu demokratické diskuse 

a rozhodování. Veřejný zájem tudíž nikdy není jednou provždy daný, ale stále se mění, vyvíjí 

a je třeba se o něm neustále dohadovat.“
57

 I Nico Carpentier hovoří o významu neshody  

a konfliktu, který by jako stimulant a střet mnoha názorových skupin měl přispívat ke kvalitě 

demokracie, a to za pomoci funkčních médií zajišťujících poskytování pravdivých  

a relevantních informací, kritiky, prezentaci politiky a právě stimulaci diverzifikace za 

pomoci konfliktu, který by v ideálním případě neměl být střetem pouhých dvou stran.
58

 Tato 

myšlenka střetu několika názorových skupin přináší princip diverzity, který vyplývá 
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z demokratického nastavení a respektu k občanské společnosti. Role médií je proto pro 

občanskou společnost a kontrolu vlády nesmírně důležitá
59

 a „od žurnalistiky se tak požaduje 

klíčová mise zajištění členům veřejnosti, že budou moci čerpat z různorodého trhu myšlenek 

pro udržení a vyzývání jejich smyslu světa kolem nich. Tato zodpovědnost nabízet bohaté  

a široké spektrum informačních zdrojů staví žurnalistiku do ústředí veřejného života.“
60

  

Vedle obecných představ o médiích pojímá normativní teorie i konkrétně 

zpravodajství. Požadavky na zpravodajství vycházejí nepochybně z představ obecných, ale 

jsou obohaceny o další aspekty, které musí zpravodajské formáty splňovat. 

 

1.1.3.3 Zpravodajství v médiích 

Zpravodajství jakožto mediální obsah má „především funkci informační a definiční, 

snaží se aktuální události bez prodlení zachytit, popsat a předat (za pomoci technických 

prostředků) různě diferencovanému publiku.“
61

 „Ačkoliv je primární a proklamativní funkcí 

zpravodajství přinášet informace o aktuálních (sociálních) jevech a dějích, splňuje 

zpravodajství ve společnosti i další společenské funkce. Ty však mohou být latentní, a to jak 

ve vnímání zpráv publikem, tak v sebenáhledu a sebeuvědomění samotných médií.“
62

 „Jeho 

zásadní funkce tkví v přinášení klíčové práce v přispívání systému ověřování a rovnováhy, 

všeobecném udržování role představitele demokratických struktur a procesů,“
63

 jež jsou velmi 

úzce spojeny s vyvážeností a nestranností. „Celá diskuze o vyváženosti zpravodajství  

a nestrannosti má však jednu základní podmínku, bez které ztrácí smysl: zaručenou svobodu  

a nezávislost médií a společnosti,“
64

 jež napomáhají utváření demokracie.
65

 Takové podmínky 

jsou však v České republice mladší než v západních zemích, stejně tak duální systém vysílání, 

kdy vedle sebe existují jak soukromá, tak veřejnoprávní vysílací média. Zmíněný duální 

                                                 
59
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vysílací systém se jeví jako výhodný, ovšem ne dokonalý,
66

 a to i v otázce různorodosti médií, 

která je jednou ze složek sociální odpovědnosti současné normativní teorie zpravodajství.
67

  

O zpravodajství v televizi hovoříme detailněji v kapitole Televizní zpravodajství. 

Z výše zmíněných důvodů a patrné důležitosti se o normativní teorii médií opíráme jak 

v průběhu celé práce, tak v analýze. Normativní teorie je totiž styčným bodem v pohlížení na 

média a hodnocení, jestli kvalitativní požadavky naplňují. Zejména v případě veřejnoprávní 

televize považujeme za přínosné objasnit, zdali právě zpravodajství veřejné služby naplňuje 

ona očekávání (někdy zřejmě i idealizovaná) a nabízí zpravodajství kvalitní.
68

 Důvodem 

k tomuto zkoumání je všeobecná komercionalizace, která je fenoménem posledních desetiletí 

po celém světě.
69

 Dále kvůli typickému evropskému boji veřejnoprávních televizí 

s komerčními
70

 a zkušenostem v České republice, kdy soustředěnost společnosti se v době 

transformace po roce 1989 upínala spíše k ekonomické reformě než k budování občanských 

hodnot. Máme tedy důvod zabývat se tím, zdali zpravodajství normativní požadavky plní. 

„Devadesátá léta byla totiž v České republice charakteristická důrazem právě na ekonomickou 

reformu, která zastínila rozvoj občanské společnosti.“
71

 Úkolem naší analýzy je pak zjistit, 

zda veřejnoprávní médium skutečně podléhá třem výše zmíněným fenoménům, nebo naopak 

naplňuje funkci načrtnutou v normativních teoriích. Zajímá nás, jestli se zpravodajství 

veřejnoprávní televize snaží občanskou společnost podpořit, nabídnout platformu veřejné 

diskuze, odrážet potřeby společnosti a zprostředkovat dialog mezi dvěma vrstvami, tedy těch, 

kteří jsou u moci, a těch, kteří jsou ovládaní.
72

 Na této platformě se nepochybně podílí 

publicistika a konečně zpravodajství, které se ze své strukturální a socioekonomické podstaty 

těší značné důležitosti.  
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Mediální, a pochopitelně i zpravodajské, obsahy vznikají nejen z motivu normativních 

teorií, které tvrdí, že média jako společnost potřebujeme, ale vznikají a jsou formována  

i množstvím dalších vlivů a tlaků, které představujeme v následující podkapitole.  

 

1.2 Faktory ovlivňující vznik zpráv a jejich význam 

Abychom v závěru práce mohli kriticky soudit zjištění analýzy, je třeba sledovat  

u zpravodajského obsahu nejen text samotný, ale i motiv jeho vzniku a důvod, proč má tu 

kterou podobu a ne jinou. Proto se zaměřujeme jak na makroskopické – obecnější, tak 

mikroskopické – konkrétnější faktory, které vznik a podobu zpravodajství ovlivňují. V části 

zabývající se politicko-ekonomickým ukotvením, mediální legislativou a samoregulací 

využíváme publikace českých autorů, a to zejména Jana Jiráka,
73

 Tomáše Trampoty a Václava 

Moravce.
74

 V části, která se zabývá organizačními faktory ovlivňujícími zpravodajství, 

využíváme výzkumu Moniky Metykové a Lenky Waschkové Císařové
75

 zaměřující se na 

prostředí postkomunistických zemí. Johna Street
76

 se zabývá problematikou masmédií, 

politiky, demokracie a poskytuje i detailnější náhled na fungování mediálních organizací. 

Obsah všech mediálních sdělení bývá ovlivněn makroskopickými faktory, například 

politickým uspořádáním, které formuje povahu mediální legislativy a ekonomiky dané země. 

Na nižší úrovni se soustředíme na samotnou mediální organizaci, která jednak pracuje 

v určitém prostředí, jednak má nastavené profesní rutiny, danou strukturu redakce  

a financování. Všechny tyto aspekty mediální obsahy nejen ovlivňují, ale i utvářejí.
77

  

Při tvorbě zpráv dochází ke střetu makroskopických i mikroskopických faktorů a je na 

redaktorech, aby vedle vyhovění oběma stranám (k němuž v praxi dochází), vyhověli  

i přeneseně řečeno žurnalistickému svědomí, které by mělo být vedeno výše zmíněným 
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normativním pojetím médií.
78

 Těchto faktorů ovlivňujících vznik zpravodajství je skutečně 

mnoho a příliš na to, abychom se v diplomové práci zabývali všemi zvlášť. Každý element, 

který zpravodajství ovlivňuje, by vydal na samostatnou úžeji pojatou diplomovou práci. Proto 

se přikláníme k pouhému výčtu předpokládaných vlivů a přibližujeme je pouze v případech, 

kdy jsou faktory úzce spojeny s naší analýzou a pozornost pro ni vyžadují.  

 

1.2.1 Politické a socioekonomické prostředí 

Na povahu mediálních obsahů má na nejvyšší úrovni vliv politické zřízení  

a socioekonomické prostředí dané země, které předurčuje fungování mediálních organizací, 

ale v konečném důsledku i charakter konkrétních mediálních sdělení. Proto je na místě 

věnovat prostor autorům zabývajícím se přímo českou mediální krajinou a jejím 

socioekonomickým pozadím. Vycházíme zde zejména z publikace 10 let v českých médiích.
79

 

V normativních teoriích zmíněné ideály fungování a chování médií nejsou 

samozřejmostí, naopak lze říci, že v některých případech až utopickou představou, která bývá 

velmi těžko dosažitelná. V případě České republiky, kde známe z druhé poloviny 20. století 

tzv. příkaznický systém médií, je možné se domnívat, že oněch hlubších demokratických 

hodnot bude český mediální systém dosahovat po dvaceti letech od pádu totalitního režimu 

stále obtížně, a to přesto, že o oficiálním demokratickém fungování není pochyb.
80

 Jinde se 

dlouhodobá tradice budování demokracie totiž v médiích velmi silně odráží.
81

 

Po roce 1989 docházelo spolu se změnou politického režimu od komunismu 

k demokracii i k postupnému přechodu od centrálně řízené ekonomiky k volnému tržnímu 

hospodářství a v případě médií ze systému tzv. příkaznického k liberálnědemokratickému.
82

 

Tato proměna médií však vycházela právě z restrukturalizace politického a ekonomického 

sektoru a lze ji charakterizovat jako přechod ke svobodě. Do důsledku znamenala obsahovou 
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proměnu médií, odstátnění, privatizaci, ustavení duálního principu ve vysílání, přizpůsobení 

mediální legislativy, příchod zahraničních vlastníků a investic do nových technologií.
83

 

V případě médií došlo v 90. letech ke změně funkce, kdy již média neměla sloužit 

k prosazování dominantní ideologie, ale naopak měla být nezávislá a měla „splňovat nároky 

liberálnědemokratického modelu.“
84

 Média jako nedílná součást společnosti (i za bývalého 

režimu) byla v době transformace chápána jako konstitutivní složka v přechodu k demokracii. 

Tato transformace médií s novou úlohou ochrany demokracie však vzhledem k otevření trhu 

skýtala i úskalí jako tendenci médií k maximalizaci zisku a minimalizaci nákladů.
85

 Média se 

v České republice rychle dostala do područí komercionalizace a nadnárodních ekonomických 

struktur vyplývajících částečně z důsledné deregulace, kterou James Curran považuje pro 

mediální systémy za velmi problematickou.
86

 

Již zmíněný duální systém s sebou přinesl prostor pro vznik veřejnoprávního vysílání 

televize, ale i soukromých médií, „jejichž hlavním posláním je zajišťovat investorům 

návratnost investic a generovat zisk.“
87

 Komercionalizace měla na svědomí nejen proměnu 

struktur, ale pochopitelně i změnu mediálních obsahů, které se zjednodušovaly, depolitizovaly 

a podbízely svým příjemcům s hlavním účelem být pro potenciální inzerenty atraktivní.  

I nově ustavená veřejnoprávní média se potýkala s problémy, a to hlavně z důvodu jejich 

poměrně labilní pozice (pozn. autora: v roce 2005).
88

 S tímto deregulativním procesem nabyl 

na síle trend, kdy „soukromé televize začaly určovat směr vývoje televizního vysílání, protože 

dokázaly zaujmout atraktivitou nabídky, flexibilitou a i efektivitou výkonu.“
89

 Výsledkem 

tohoto trendu, který se rozmohl i ve velké části Evropy,
90

 je „dlouhodobá a hluboká krize 

médií veřejné služby, zvláště televizí.“
91

 Tuto krizi způsobilo v případě České republiky 

minimální zázemí, nepřátelsky naladěná polistopadová garnitura vůči transformaci původně 

státního média, nezkušenost výrobců i veřejnosti, v neposlední řadě příchod komerční TV 
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Nova v roce 1994. Ta velmi rychlým agresivním nástupem
92

 přilákala velké množství diváků, 

získala převahu i ve zpravodajství a veřejnoprávní Česká televize nedokázala na nové trendy 

přicházející s Novou a z toho plynoucí deregulací reagovat.
93

 Následná profilace České 

televize „hledala řešení v postavení na odlišnosti, na investicích do české tvorby, na 

programování pro celou rodinu a způsobem zásahu trošku jiným než Nova.“
94

 Přesto je v roce 

2005 veřejnoprávní Česká televize velmi podobná televizi Nova, a to zejména svou orientací 

na masové publikum.
95

  

Takto ovlivňuje politicko-ekonomické nastavení a celková nálada ve společnosti 

podobu médií a pochopitelně i mediálních obsahů na evidentní úrovni. Do politických  

i ekonomických vlivů patří však i skrytější formy nátlaků, kterými se ale zabýváme blíže až 

v kapitole věnující se politické ekonomii komunikace. Tyto skryté tlaky spojené například 

s PR a propagandou totiž podle Roberta W. McChesneye patří mezi ty nejsilnější,
96

 nelze se 

tedy omezit na pouhý výčet a nevyložit problematiku blíže. Nyní představíme nastavení 

mediálního systému dané zákonem. 

 

1.2.2 Ukotvení mediální legislativy a samoregulace 

Z politického nastavení země vycházejí i regulativní opatření, která bývají uplatňována 

na externí i interní úrovni. Jsou to pochopitelně mediální legislativa, která má v České 

republice základy v počátku 90. let a vychází primárně z ústavy, jež staví svobodu
97

 mezi své 

hlavní pilíře, vedle toho interní předpisy ve formě kodexů a statutů, které jsou společně 

s mediální legislativou součástí normativního rámce, v němž média fungují.
98

 Lze očekávat, 

že v případě českého liberálnědemokratického státu budou i zákony a kodexy vycházet 

z obdobných hodnot, které jsme nastínili v podkapitole normativní teorie, tedy z principů 
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volného tržního hospodářství a demokracie. Regulaci médií lze také chápat „jako soubor 

ideologicky, politicky, ekonomicky nebo eticky motivovaných postupů a prostředků, s jejichž 

pomocí je ovlivňováno a omezováno působení médií ve společnosti.“
99

 Patří tak mezi jedny 

z nejvýznamnějších prostředků ovlivňování mediálních obsahů. 

 

1.2.2.1 Mediální legislativa 

Mediální legislativa je externím regulativním opatřením, v rámci něhož mohou být 

média činná. Z hlediska vývoje nutno zmínit, že její úpravy probíhající po roce 1989 započaly 

již 29. listopadu 1989, kdy došlo ke změně v Ústavě, a to k „vypuštění článku 4 o vedoucí 

úloze KSČ. Tím se dostaly sdělovací prostředky zpod kontroly Ústředního výboru KSČ  

a Národní fronty.“
100

 K otevření tiskového trhu došlo v březnu 1990, kdy byl přijat zákon 

umožňující vydávání periodického tisku na základě registrace. K umožnění provozování 

rozhlasového a televizního vysílání na základě licence došlo v roce 1991, v ten samý rok byl 

ustaven již zmiňovaný duální systém vysílání, který v zákoně rozlišil vysílatele na 

provozovatele ze zákona (neboli veřejnoprávní vysílatele – Česká televize) a na držitele 

licence.
101

 Současně se českým vysílatelům v roce 1997
102

 otevřel prostor pro spolupráci 

s Evropskou unií, a to zejména díky směrnici Televize bez hranic, která měla v rámci 

vysílatelů za cíl usnadnit pohyb služeb – televizních programů a podporovat distribuci  

a produkci evropských televizních programů. Tato směrnice, jež byla implementována do 

zákona č. 231/2001 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání, v roce 2007 změnila název na 

Směrnici o audiovizuálních mediálních službách.
103

 

V nynější době se činnosti médií v Česku dotýká nejvíce tiskový zákon č. 46/2000 

Sb.,
104

 zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v případě 
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České televize pak zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, zákon č. 348/2005 Sb.,  

o rozhlasových a televizních poplatcích, opět zákon č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuální službě na 

vyžádání
105

 a směrnice a předpisy EU.
106

 Nelze nezmínit zákonem stanovený kontrolní orgán 

Radu pro rozhlasové a televizní vysílání
107

 (dále jen RRTV) a Radu České televize, které 

dohlížejí na plnění povinností televizních vysílatelů. Blíže se budeme věnovat pouze zákonu  

o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v podkapitole Česká televize, pak zákonu 

o České televizi. 

Televizní i rozhlasové vysílání v ČR je definováno zákonem č. 231/2001 Sb.,  

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, který se vedle 

jiných vztahuje i na provozovatele vysílání ze zákona, tedy veřejnoprávní vysílání, a též 

hovoří o zřízení a působnosti kontrolního orgánu RRTV. Podle tohoto zákona je RRTV  

 

„ústředním správním úřadem, který vykonává státní správu v oblasti 

rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a v oblasti 

audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle jiného 

právního předpisu 1e), a dohlíží na zachovávání  

a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového  

a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou 

nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními 

právními předpisy.“
108

 

 

V části Práva a povinnosti při vysílání programu se hovoří například o svobodné  

a nezávislé programové nabídce, o poskytování objektivních a vyvážených informací ve 

zpravodajských a publicistických pořadech.
109

 Zejména část týkající se objektivity je velmi 

sporná, protože objektivita bez bližšího vysvětlení je „právnicky velmi těžko uchopitelná  

a obtížně přezkoumatelná.“
110

 Vlastimil Růžička navrhuje upřesnění objektivity pomocí 

pojmů věcná správnost a nestrannost, ty se však v tomto zákoně přesně nedefinují.  

O nestrannosti hovoří zákon pouze a nepřímo v případě politických stran a hnutí. 
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Dále zákon hovoří o ochraně dětí a nezařazování nevhodných obsahů jako pornografie 

a samoúčelné násilí. Zákon varuje před bezdůvodným zobrazováním „osoby umírající nebo 

vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou 

důstojnost.“
111

 Tato část zákona byla mnohokrát porušena zejména v roce 2008 ve spojitosti  

s tzv. kuřimskou kauzou, kdy byl ve zpravodajství všemi celostátními TV stanicemi 

nadbytečně zobrazován týraný chlapec.
112

 Četná správní řízení vedená proti těmto přestupkům 

ze strany celostátních televizí vedla až k přijetí novely trestního řádu a dalších norem  

č. 52/2009 Sb., která byla novináři označena jako náhubkový zákon. Jako náhubkový byl 

označen proto, že se s návrhem k ochraně týraných osob dostaly do úpravy zákona i paragrafy 

zakazující zveřejňování informací z policejních odposlechů, pokud nebyly před soudem 

použity jako důkaz. Byť se proti tomuto zákonu s žádostí o vetování obrátili na prezidenta 

republiky jak novináři nejvýznamnějších českých médií, tak Syndikát novinářů, Unie 

vydavatelů, Světová asociace novin i Reportéři bez hranic, oslovený prezident Václav Klaus 

zákon podepsal.
113

 

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání též stanovuje povinnost 

zodpovědného přístupu k tématům, jako je válka, rasová nesnášenlivost atd., a povinnost 

nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se 

etnických, náboženských nebo rasových menšin.
114

 

Přiblížením zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání jsme nastínili 

oblasti, které lze v českém zpravodajství důvodně analyzovat. Výše uvedené zákony však 

nejsou jediným regulativním opatřením, existuje i regulace na nižší úrovni, a to interní 

samoregulace. 

 

1.2.2.2 Samoregulace 

V 90. letech, na jejichž počátku se ustavovala mediální legislativa, vycházely na 

veřejnost i úvahy o potřebě regulace na interní úrovni, tedy samoregulace ve formě etických 
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kodexů. Pouhé úvahy o jakékoliv regulaci byly v době deregulace médií v prvních letech po 

revoluci téměř nepřijatelné
115

 a jejich prosazení nebylo jednoduché. 

Vývoj samoregulace v českých médiích popsal Václav Moravec a rozdělil jej do čtyř 

etap. První období 1989–1995 označuje za údobí minimální (či nulové) samoregulace 

žurnalistiky, druhé období 1995–1999 jako první pokusy o kodifikaci českých principů, třetí 

etapu od roku 1999 jako kodifikaci etických principů významných celostátních médií  

a propojení principu externí a interní regulace u médií veřejné služby. Poslední etapu 

vrcholící rokem 2009 popisuje Moravec jako formální přístup k samoregulaci a prosazení 

přísně externí regulace žurnalistiky.
116

 Pro nás je důležité zejména druhé a třetí období, 

protože v roce 1995 byl Radou České televize schválen první Kodex ČT vycházející 

z Rezoluce č. 1003 o etice žurnalistiky, kterou přijala Rada Evropy v roce 1993,
117

 a třetí 

etapa, kdy „v roce 2001 schválil Parlament ČR (…) novelu zákona o ČT (č. 39/2001 Sb.), 

která uložila povinnost Radě ČT předkládat poslanecké sněmovně ke schválení Kodex ČT, 

který stanoví zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání.“
118

 O tomto 

Kodexu ČT, který byl vůbec prvním etickým kodexem u nás, stejně jako o zákonu o ČT, 

hovoříme blíže v podkapitole Česká televize, protože znění zákona a Kodexu ČT vedle jiného 

blíže hovoří o zpravodajství a jeho funkčnosti a kompetencích, což jsou informace pro naši 

analýzu zcela klíčové.  

 

1.2.3 Organizační faktory  

Organizační faktory můžeme dále rozdělit na profesní rutiny, redakční uspořádání  

a s tím spojené financování médií. Mnohé z vyjmenovaných bývají značně problematické. 

Zpravodajství se musí potýkat s mnoha obtížemi, které bývají často způsobeny střetem zájmů 

více zájmových skupin, nakonec však podléhá rozhodnutí redakcí, které obsahy vybírají  

a rámují. Tyto organizační faktory, jejichž podobu předurčují i výše zmíněné faktory  

a požadavky jakožto ideologický koncept, jsou pro analýzu též nezbytné, protože jejich 

znalost pomáhá identifikovat postupy zpravodajské práce a její zdůvodnění. 
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1.2.3.1 Profesní rutiny 

Mezi profesní rutiny patří jednoznačně zpravodajské hodnoty,
119

 jejichž význam se od 

60. let, kdy byly Johanem Galtungem a Mari Holmboe Ruge
120

 představeny, v závislosti na 

funkci médií a technologickém pokroku značně proměnil. I dnes však při letmém pohledu na 

zpravodajství a zpravodajské hodnoty, které byly mnohokrát přepracovány a rozšířeny, 

můžeme vidět, že své místo v procesu tvorby zpráv stále mají. Vedle jejich extenze o profesní 

hodnoty však spatřujeme se vznikem konzumní společnosti i nové tržní/ekonomické 

hodnoty.
121

 Jednoduchým příkladem uplatnění původních zpravodajských hodnot může být 

jakákoliv negativní zpráva o vraždě nebo hlavní zpráva týkající se padesáti mrtvých 

v Londýně versus sto padesát mrtvých v Pákistánu, k níž se váže minutový vstup zařazený do 

poloviny zpravodajské relace. K profesním hodnotám se vyjádřil i maďarský respondent:  

„Podle mě existuje pouze jedna novinářská profese. Všechny noviny jsou 

utvářeny podle stejných profesních hodnot, a to hodnot, které jsou v souladu 

zejména s hodnotami obsaženými v etickém kodexu BBC. Dle mého názoru 

se jedná o pokyny pro novináře v jakékoliv zemi, kde je svoboda tisku a 

projevu. Rozdíl není v hodnotách, ale ve způsobu, jak obsah prezentujeme. 

Tuna seriózních novin je spíše střízlivá, věty jsou delší, zatímco v bulvárním 

tisku jsou věty kratší a snažíme se ‘zabalit’ zprávy co nejjednodušeji, aby 

byly dostupné čtenářům na všech úrovních vzdělání.“
122

 

Lze říci, že dochází ke střetu dvou hodnotových složek, a to profesních, které by jako normy 

měly vést novináře ke kvalitní žurnalistice, a zpravodajských, které jsou spíše určitými trendy 

ve zpravodajství, jež vykrystalizovaly v průběhu. Do sporu pak může přicházet například 

objektivita na straně profesní naproti hodnotám zpravodajským, které mohou mít tendenci 

strhávat mediální obsahy tím nesprávným směrem. „Po čase se ukázalo, že teorie 

profesionální žurnalistiky obnáší jeden problém, ještě ke všemu nepřekonatelný. Tvrzení, že 

může přinášet neutrální a objektivní zprávy, bylo pochybné, ne-li zcela mylné. Dělat 

rozhodnutí je nevyhnutelnou součástí novinářského procesu a při rozhodování, proč si nějaký 
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příběh zaslouží být na titulní straně, zatímco jiný je opomenut, se nutně prosazují určité 

hodnoty.“
123

  

Nezbytný je pak ke zpravodajským hodnotám profesionální přístup, protože „by měly 

být chápány jako klíčová součást tvorby novinářského diskurzu a vztahu profesionálů ke 

zprávám, definovaným zpravodajskou komunitou.“
124

 Správné jednání novinářů a editorů 

založené na zpravodajských hodnotách má za úkol dávat společenskému světu smysl.
125

 Ten 

mediální pracovníci naplňují využitím zaběhnutých rutin, z nichž jednou je i rámování 

„dávající světu mimo bezprostřední zkušenost přirozený vzhled; jedná se o ‘principy výběru, 

důrazu a prezentace vytvořené neviditelnými teoriemi o tom, co existuje, co se děje a na čem 

záleží’.“
126

 Vedle toho „rámce třídí svět jak pro novináře, kteří o něm referují, tak neméně pro 

nás, kteří spoléháme na jejich zprávy. Rámce umožňují novinářům zpracovat velké množství 

informací rychle a rutinně: rozpoznat je jako informace, přiřadit je do příslušné kategorie  

a zabalit je do účinných výstupů pro publikum.“
127

 Pro tuto diplomovou práci „povědomí  

o zpravodajských hodnotách (…) pomáhá ve snaze porozumět zpravodajským textům  

a proces zprůhlednit,“
128

 stejně tak rozpoznat rutinní rámování a tím přispět k úspěšnému 

zachycení zpravodajského diskurzu.  

Na základě zpravodajských i profesních hodnot dochází k určitému výběru zpráv, 

které se k redaktorům dostanou, dochází k procesu gatekeepingu. „Výchozím bodem 

gatekeepingu je skutečnost, že novináři se při výkonu své profese setkávají s ohromným 

množstvím potenciálních zpráv, z nichž jen omezené množství mohou využít v obsahu svého 

média.“
129

 Pracují s přidělenými i vlastními zdrojovými kanály, jejichž kvalita má v důsledku 

vliv na konečné mediální sdělení. Vedle toho, že musejí „být vyškoleni k tomu být skeptičtí, 

ptát se na pravdivost informací, které dostávají, a na důvěryhodnost jejich zdrojů,“
130

 musejí 

se novináři neustále rozhodovat, co do zpráv zařadit a co vynechat. „Tato novinářská 
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zdůvodnění se točí kolem zpravodajských hodnot, které dělají materiál zpravodajsky cenným 

a jsou ústředním motivem rozhodování o tom, co ve zpravodajství zveřejnit a co ne.“
131

 Na 

tato rozhodování mají vliv také výše zmíněné politicko-ekonomické vlivy a regulační 

opatření. Ze zkušenosti dnes víme, že „zcela nejsnadnější průchod informační branou měly 

takzvané lidsky zajímavé příběhy a politické zprávy.“
132

 Klademe si otázku, nakolik staví 

Česká televize své zpravodajství právě na lidsky zajímavých příbězích, jejichž výskyt  

a relevance ve zpravodajství veřejné služby mohou mít podle politické ekonomie komunikace 

velmi nejasnou pozici. Na tuto otázku by měly odpovědět výsledky kvantitativní analýzy. 

Není to jen rozhodovací proces jedince, ale i organizace práce v redakci a rutiny práce 

se zdroji, které napomáhají žurnalistice sloužit demokracii.
133

 „Je to právě i investigativní 

žurnalistika, která vyžaduje systematické zacházení, musí být organizovaná a zásobená. Je 

závislá na novinářích schopných získat zdroje, které jsou podstatou investigativní 

žurnalistiky, také však na solidárních vydavatelích a vydatném rozpočtu.“
134

 Toto rozložení 

novinářské práce na referující a investigativní má svůj základ vedle všeho i v uspořádání 

redakce. 

 

1.2.3.2 Redakční uspořádání  

Organizace novinářské práce má na konečných mediálních výstupech nemalý podíl. 

Sami novináři tvrdí, „že v mnoha případech spíše než etické kodexy (…), jsou to rutiny  

a praxe, jež určují profesní hodnoty,“
135

 a slouží jako nátlaky na konkrétního pracovníka.
136

 

Také personální složení redakcí, vliv genderu, kodexy a intermediální agenda předurčují,  

o čem a jak se bude psát nebo vysílat. Zařadit určitou zprávu proto, že má takovou zprávu 
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konkurence, je dnes ve zpravodajství běžnou praxí. Stejně tak lze například očekávat, že se 

ženy jako novinářky nebo redaktorky ujmou spíše kulturních reportáží než ryzích zpráv.
137

 

K problematice newsroomu se vyjádřily Metyková a Waschková Císařová, které tvrdí, 

že „je zde
138

 převládající skepse (…) spojená se stavem novinářské práce a kultury. Tato 

skepse je způsobena zejména opuštěním normativních – i když ideálních – hodnot pro 

komerční zisk, kariérní postup a získání moci. Navzdory těmto skeptickým názorům o stavu 

profesní novinářské kultury středoevropských a východoevropských zemí, dotazovaní 

novináři trvali na svém osobním dodržování profesních hodnot, které považují za zásadní.“
139

 

Také se  

„zdá, že na Slovensku, v Česku a v Maďarsku v současné době pracují dvě 

odlišné generace novinářů. Ti, kteří pracovali jako novináři před i po roce 

1989, a ‘nová’ generace novinářů, kteří vstoupili do novinářské profese až 

v 90. letech a později. Zástupci ‘staré’ generace se považují za nositele 

(pravděpodobně idealizované) profesních standardů a profesní integrity a 

jsou na sebe pyšní, zatímco ‘nová’ generace je ve svém počínání vnímána 

jako méně profesionální a více zaujatá vlastními zájmy (na rozdíl od 

společenských).“
140

  

Je však třeba mít na paměti, že rozsah, v jehož rámci se mohou novináři volně pohybovat, 

bývá často přeceňován.
141

 Kritika jednotlivce jakožto viníka za irelevantní nebo předpojatý 

zpravodajský text by pak zřejmě měla být mířena na vyšší místa, na šéfredaktory nebo 

manažery, kteří tlaky vědomě respektují, nebo vlastníky, kteří nepochopili nebo nechtějí 

respektovat žurnalistiku jako specifickou činnost, která by měla být veřejně prospěšná. 

Současně je na vině za potenciálně nekvalitní žurnalistiku i načasování, kdy „rokem 1989 

byla silně narušena personální stabilita médií a novinářské řemeslo tak s přispěním mladých  

a nezkušených zažilo jisté narušení kontinuity,“
 142

 jíž může i dnes intenzivně trpět.  
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1.2.3.3 Financování médií 

Přestože předmětem naší analýzy je zpravodajství veřejnoprávní televize, 

zohledňujeme i procesy týkající se komerčních médií a sledujeme trendy, které veřejnoprávní 

televize přebírají od televizí komerčních. Proto je na místě věnovat prostor i těmto finančním 

tlakům, které jsou úzce spojeny s vlivy ekonomickými. V rámci televize veřejnoprávní 

hovoříme ani ne tak o komerčních faktorech, jako o faktorech finančních/ekonomických, 

které determinují práci se zpravodajstvím, protože komerční faktory jako vlivy inzerentů by 

dle normativní teorie zpravodajství v rámci média veřejné služby, zejména pak zpráv, neměly 

hrát žádnou roli. To vyplývá jednak z Kodexu ČT, jednak ze systému financování, kdy 

primárním finančním zdrojem jsou u České televize televizní poplatky, zatímco příjmy 

z inzerce a reklamy jsou jen doplňkovou složkou.
143

 Vedle toho je třeba brát na vědomí, že 

faktory finanční a ekonomické mají u soukromých médií dvě strany. Obecně hovoříme  

o financích, které má médium ke své činnosti k dispozici, jednak o financích, které svou 

činností vytváří a které jdou pak do kapsy vlastníkům. V případě veřejnoprávní televize by se 

mělo jednat pouze o první stranu mince – tedy o finance využitelné pro chod mediálního 

subjektu. 

V každém případě je na financích závislé jak komerční, tak veřejnoprávní médium, 

v jejichž mezích musí systematicky fungovat. Je otázkou, do jaké míry může být 

zpravodajství výdělečné. Názory na možnosti vydělávání zpravodajstvím se různí, někteří 

tvrdí, že se od zpráv ani „neočekávalo, že budou vydělávat peníze. Zprávy vedly 

k prodělávání. Zprávy se dělaly proto, že to byla dobrá věc … Ale dnešní vlastníci nejsou 

skutečnými vysílateli. Jsou podnikateli. Jsou ředitelé obrovských konglomerátů … a dívají se 

na divizi zpravodajství jako na divadelní řetězec, svůj obchodní majetek, svůj kapitálový 

podíl. Mají vydělávat.“
144

 Proto dnes u komerčních televizních stanic můžeme ve 

zpravodajství vidět příběhy o celebritách a ztraceném psovi. Tito podnikatelé, o nichž mluví 

Bob Edwards, udělají pro zisk vše bez ohledu na to, jakou mají zprávy na společnost dopad. 

Ve výzkumu Metykové a Waschkové Císařové se dovídáme, že „pět z osmi českých 

dotazovaných novinářů v našem vzorku zakusilo politické a/nebo ekonomické tlaky 
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v práci.“
145

 Nad tím se zřejmě nemůžeme podivovat, když známe případy, kdy výnosy 

z reklamy pokrývaly velký podíl zpravodajských nákladů a současně zajišťovaly výdělečnost 

zpráv.
146

 Takové případy mohu vést „až na hranice vnitřní autocenzury,“
147

 jedná se tak  

o velmi choulostivou oblast, do jejíhož nitra většinou nevidí ani sami novináři. 
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2. Televizní zpravodajství 

V kapitole druhé přinášíme bližší ilustraci televizního zpravodajství v kontextu 

veřejnoprávní televizní stanice a s ním spojených normativních představ, následně v kontextu 

České televize. Poslední dvě podkapitoly věnujeme charakteristikám hlavních zpravodajských 

relací a regionálnímu zpravodajství. V prvé řadě přinášíme stručné pojednání o základním 

stavebním prvku televizního zpravodajství, tedy televizní zprávě, která je současně 

výzkumnou jednotkou analýzy. 

Tato kapitola je zásadní pro kvantitativní i kvalitativní analýzu zpravodajství, kde 

využíváme zjištěných poznatků k nastavení proměnných a hodnocení, jak ČT plní svou 

formální i ideologickou úlohu prostřednictvím hlavní zpravodajské relace a regionálního 

zpravodajství v horizontu šesti analyzovaných let.  

 

2.1 Televizní zpráva 

Televize jako taková patří k významnému socializačnímu nástroji ve společnosti jako 

celku, ale i v rámci menších subjektů, jako je rodina, dává denním událostem významy a 

smysl.
148

 Televize není pouhým šiřitelem mediálních obsahů, ale stává se nedílnou součástí 

domácností, kde časově rozprostírá denní činnosti a ovlivňuje například povahu rolí v rámci 

rodiny.
149

 Vedle toho by televize jako taková „měla udržovat kulturu občanské demokracie, 

aby podporovala smír a kompromis.“
150

 Televize je klíčovým médiem „pro poskytování 

masového publika inzerentům“
151

 a stává se tak atraktivním místem pro vytváření finančního 

zisku. Její intenzivní přítomnost v moderní společnosti staví televizi do popředí politického 

zájmu a stává se hlavním hlasatelem politických rozhodnutí. 

V tomto kontextu je televizní zpravodajství specifickým „druhem audiovizuální  

a žurnalistické tvorby, jehož určujícími znaky jsou kontinuální periodicita a vysoká 
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operativnost při šíření informací v kombinaci pohyblivého obrazu a mluvené řeči.“
152

 Existují 

na něj mnohé nároky vzešlé primárně z normativních teorií, následně legislativy a kodexů, 

uplatňuje ve své produkci zažité postupy týkající se distribuce, narace zpráv i skladby 

jednotlivých zpráv, což v důsledku napomáhá vyjádření důrazu, logické souvztažnosti  

a vyváženosti prezentovaných obsahů.
153

 Jeho podoba je však dána také „charakterem  

a zaměřením televizní stanice, způsobem jejího financování, její technické a technologické 

kapacity a vybavení, personálním zajištěním, sítí vlastních zpravodajů doma i v zahraničí, 

možností využívat výměnného zpravodajství mezinárodních televizních organizací  

a světových tiskových a obrazových agentur, ale i kulturní tradicí, složením divácké obce, 

včetně politické situace ve státě.“
154

 

Proto k definici a přiblížení televizního zpravodajství využíváme zejména publikace 

českých autorů, kteří hovoří o zpravodajství v kontextu České republiky, jejíž zpravodajství 

analyzujeme. Jeho charakter je totiž velmi úzce vázán na zákon a kodex vycházející z tradic  

a norem v Česku. Pracujeme především s publikací Zpravodajství v médiích,
155

 kde kolektiv 

autorů vysvětluje vznik zpravodajství a jeho formální i obsahovou problematiku. Televiznímu 

zpravodajství se v publikaci věnuje Martin Lokšík, který jej popisuje jako mediální výstup 

„určený očím a uším diváka. Promlouvá k němu prostřednictvím 

pohyblivých obrazů, zvuků a mluveného slova, které je zatím 

nejpřirozenějším a nejkomplexnějším smyslovým zprostředkováním 

informací o okolním světě. (…) Na rozdíl od jiných žurnalistických médií je 

vytváření zpráv pro televizi sdělováním faktů ve vizuálně akustických 

záběrech a z pohledu žurnalistické práce především myšlením a vyprávěním 

v obrazech. K tomuto účelu televizní zpravodajství využívá svébytný styl 

vyjadřování,“
156

  

dramatičnosti a vzhledem ke své povaze musí diváka zaujmout již v prvních vteřinách. Jako 

vysílané sdělení „inklinuje ke kratším, dynamičtějším produktům, častějšímu střídání jejich 

povahy apod.“
157

 Televizní zpravodajství je tak ve společnosti díky svému opticko-
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akustickému kinetickému zobrazení, které dává zprávě novou kvalitu a využívá i důležitého 

významu moderátorské role nebo živých vstupů,
158

 stavěno do čela zájmu.
159

 

 

2.1.1 Formální náležitosti televizní zprávy 

Lokšík dělí televizní zprávy na zprávy čtené, obrazové, kombinované, reportážní a na 

televizní zpravodajský rozhovor.
160

 Zpráva kombinovaná je dle jeho slov v současnosti 

nejčastější a využívá „klasickou kompoziční strukturu obrácené pyramidy.“
161

 Televizním 

zprávám „vyhovuje nejlépe dynamická a akcentující kompoziční struktura“
162

 a jasné, stručné 

a přesné výpovědi.
163

 Klasická televizní zpráva má dvě části, slovní uvedení moderátorem 

všech významných aktů ve studiu, tedy jádra zprávy, druhou částí je obrazová složka jako 

doplněk.
164

 Často využívanou reportážní zprávu Lokšík označuje za „kvalitativně 

nejdokonalejší žánrovou formu televizního zpravodajství, která nejadekvátněji vystihuje 

přirozenou povahu televizního zobrazování a nejefektivněji využívá bohatosti jeho 

audiovizuálního jazyka. Vyznačuje se silou zpravodajského působení spočívajícího 

v důmyslném výběru a dramatické prezentaci faktů prostřednictvím osobního svědectví 

redaktora.“
165

 Základní stavební jednotkou obrazu je záběr. Zvuková složka zahrnuje čtený 

text, synchronní výpověď, stand up, asynchronní promluvy a reálné zvuky a ruchy prostředí. 

Za synchron označujeme výpověď respondenta – dotazovaného člověka. Asynchron je 

naopak text čtený redaktorem, označujeme jej také jako komentář. „Stand up je promluva 

redaktora na kameru, většinou přímo z terénu.“
166

 Reportáž bývá doplněna obrazem, titulky, 
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někdy i různými grafickými a jinými prvky. „Vše musí splnit časové kritérium neboli 

stopáž.“
167

 

Specifika televizních zpráv můžeme hledat nejen v běžné opticko-akustické prezentaci 

obsahu, ale i v jeho podtržení nebo doplnění o hudební složku, která má zejména funkci 

zvukového podkresu, apelace a svolávání, aktivaci pozornosti, eliminaci monotónnosti  

a vtisknutí dynamiky a rytmu, je však také stylotvorným a kompozičním prvkem.
168

 Proto se 

tyto hudební prvky objevují zejména ve znělkách nebo předělech, aby přispívaly ke 

strukturaci zpravodajství. 

Vedle audiovizuálních prvků uplatňuje televizní zpravodajství profesní obsahové 

principy produkce zpráv. Aby zpravodajství dokázalo v určeném čase zprostředkovat 

maximum relevantních informací, mělo by podle Karla Šebesty mít určité vlastnosti, zejména 

jasnost, přehlednost, stručnost, přístupnost a objektivitu,
169

 která je hlavním bodem zájmu 

našeho zkoumání v praktické části. Těchto vlastností zpravodajství dosahuje specifickou 

jazykově-slohovou výstavbou textů. Konkrétně se od „televizního zpravodajského příspěvku 

požaduje, aby byl stručný, věcný, hutný, jasný a přesný. Jeho maximální délka se pohybuje 

kolem 2 minut, včetně studiového úvodu; průměrná stopáž je však 1 minuta 10 sekund, řada 

příspěvků má pouhých 20–30 sekund.“
170

  

Výše uvedené normativní preskripce se však mohou lišit podle toho, kdy se zprávy 

vysílají, a podle typu jednotlivých zpravodajských relací. Existují různé zpravodajské formáty 

jako ranní zprávy, noční zprávy, polední zprávy, ale také večerní zprávy nebo regionální 

zprávy, které jsou předmětem naší analýzy. 

Klasifikace typů zpráv je nezbytnou součástí přípravy analýzy, napomáhá určit 

ustálené kategorie jako typizovaná témata, aktéry i druhy událostí. Proto věnujme pár řádků  

i typologii zpráv. 
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2.1.2 Typy zpráv 

John Hartley vymezil obecné typy zpráv tematicky na: politické události, ekonomické 

události, zahraniční události, domácí události, příležitostné události a na sport.
171

 Tuto 

základní typizaci lze v rámci analýzy zpravodajství rozvíjet, ale je na místě vycházet primárně 

z těchto typů. Hartley totiž zohledňuje fakt, že „v rámci jednotlivých typů se opakují určité 

zaběhlé způsoby jejich zpracování včetně jejich typických projevů,“
172

 a proto je třeba 

přistupovat i k analýze s přihlédnutím na určitou typizaci a před kvalitativním výzkumem z ní 

vycházet. Určení typů zpráv slouží také k definici opakujících se aktérů událostí, kteří budou 

vedle jiného předmětem kvalitativní analýzy.  

Specifickým typem zpráv je tzv. pseudoudálost, která je typická zejména tím, že byla 

zinscenována a k reprodukci připravena účelně a uměle. Jejich výskyt ve zpravodajství se 

v průběhu 20. století stále zvyšoval, a to zejména kvůli snižování finančních nákladů na 

zpravodajství, časovému tlaku na novináře a výhodě předpřipraveného informačního servisu 

ze strany subjektů, které o mediaci svých pseudoudálostí usilují.
173

 Již z nastínění tohoto 

mediálního výstupu můžeme jasně vyvodit, že zejména ve veřejnoprávním zpravodajství je 

takovýto typ událostí nežádoucí. 

 

2.2 Diskurz veřejnoprávní televize a zpravodajství 

V této podkapitole rozvíjíme normativní teorie a uvádíme je do kontextu veřejné 

služby. Definujeme, co je veřejnoprávní televize, jak se myšlenka veřejné služby vyvíjela a co 

je principem a úkolem veřejné služby v médiích. 

K přiblížení veřejné služby a jejích úloh využíváme zejména publikace zahraničních 

autorů, kteří se zabývají veřejnou službou v evropském kontextu a poskytují vedle představ  

o veřejné službě a jejím vývoji srovnání s veřejnou službou v médiích i v jiných zemích. Jsou 

to zejména Gregory Ferrell Lowe a Christian S. Nissen pojednávající o televizním vysílání 

v menších evropských zemích.
174

 Nabízejí tak kritický pohled na problematiku televizního 

vysílání i pro Českou republiku. Autorkou, s jejímiž tezemi jsme tuto kapitolu také ztotožnili, 
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je Mary Debrett
175

 a její publikace týkající se přímo veřejnoprávní problematiky v současné 

době. K ukázce pojetí veřejné služby v jiných evropských zemích jsme využili studii 

Christiana Bee a Emanuely Bozzini,
176

 kteří zveřejnili sumarizaci konkrétních normativních 

představ o veřejnoprávním vysílání v různých zemích v Evropě. 

 

2.2.1 Co je veřejnoprávní televize 

Veřejnoprávní televize je definována jako „právnická osoba hospodařící s vlastním 

majetkem, její rozhodující příjem pochází z koncesionářských poplatků a orgán, kterým se 

uplatňuje právo veřejnosti na její kontrolu, je nezávislý na státní moci.“
177

 Způsob jejího 

financování by měl být také prostředkem, jak být finančně nezávislou na státní moci  

a komerčních subjektech. V České republice je její činnost a existence vymezena zákonem 

č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který také definuje 

provozovatele vysílání na základě licence a provozovatele převzatého vysílání provozujícího 

vysílání na základě registrace.
178

 Veřejnoprávní televize je dále definována zákonem  

č. 483/1991 Sb., o České televizi,
179

 který také říká, že veřejnoprávní Česká televize „jako 

provozovatel multiplexu veřejné služby sestavuje společně s Českým rozhlasem souhrnný 

datový tok a odpovídá za jeho správu a jeho předání k šíření zemskou sítí vysílacích 

rádiových zařízení.“
180

 Veřejnoprávní služba je tak rozdělena mezi dva typy sdělovacích 

prostředků, jejichž motivy jsou obdobné. Ve světě známe i jiné typy televizí jako komerční  

a státní, naše zkoumání se však omezuje pouze na veřejnoprávní, vycházející z idey služby 

veřejnosti, a v této podkapitole se budeme věnovat pouze jemu.  
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2.2.2 Vývoj veřejné služby 

Myšlenka veřejné služby sahá již do roku 1927, kdy byla vydána Královská charta 

BBC
181

 a dodnes je myšlenka veřejného účelu v chartě velmi pevně ukotvena.  Je také 

významným odkazem
182

 zlaté éry rozhlasu ve 30. letech
183

 v Evropě. Televize byla zřízena 

historicky nejdříve v západní Evropě, a to právě podle modelu veřejné služby, jak v malých, 

tak velkých zemích, a v USA. Ve východních zemích Evropy byl model PSB
184

 (vysílání 

veřejné služby)
185

 po roce 1989 jedinou možností a pozice tohoto sektoru je v některých 

případech o hodně slabší a zdaleka ne tak populární jako sektor komerční.
186

 „Dnes  

všechny evropské země schvalují duální systém vysílání, kde veřejné a soukromé sektory 

soupeří – ačkoliv (…) není dualita v žádném případě ve všech zemích stejná.“
187

 Jejich 

rozdílnost je dána i politickým dělením po druhé světové válce, kdy se v západní Evropě 

veřejnoprávní televize stala kulturní složkou sociálního státu a liberální demokracie, zatímco 

ve východní Evropě bylo vysílání součástí státního aparátu kontrolovaného komunistickou 

stranou.
188

 Společný však měla od poloviny 90. let celá Evropa pokles share
189

 

veřejnoprávních televizí.
190

  

Česká republika po revoluci 1989 přešla ze státem řízeného vysílání na systém 

fungující v demokratických zemích, tedy duální. Veřejnoprávní vysílání má tak u nás víc jak 

dvacetiletou tradici, nicméně se potýká s definičním problémem, protože vymezení veřejné 

služby, jak je stanovena v zákoně o České televizi, je dle některých nedostatečné. Problém 
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spočívá podle Josefa Musila zejména v tom, že se veřejná služba formulovala uvnitř 

provozovatele vysílání a teprve sekundárně se zanesla do zákonů.
191

 

 

2.2.3 Podstata veřejnoprávního vysílání 

Veřejnoprávní vysílání obecně má být všem dostupná služba s celoplošným pokrytím 

v rámci země.
192

 Mělo by být motivováno vyššími cíli, než pouhou snahou poskytovat 

výhradně zábavu, současně by se však tato služba měla pokoušet o tvorbu kvalitního  

a oblíbeného programu.
193

 

Koncept a úkoly veřejnoprávní televizní stanice vycházejí z normativních představ, 

které od médií vyžadují přínos společnosti, tzv. plnění veřejné služby. Veřejnoprávní stanice, 

ve většině i ve světě financovaná z koncesionářských poplatků a vlastní komerční činnosti, se 

mohou lišit podle politického a socioekonomického vývoje, ale ve skutečnosti existují obecně 

platné představy o tom, jak by veřejnoprávní médium mělo vystupovat. Například britská 

BBC se stala určitým modelem veřejnoprávního vysílání představující ideál veřejné služby. 

Nejenže je ceněna za svou kvalitu, ale je i jedním z největších hráčů na globálním televizním 

trhu.
194

 

Na základě těchto obecně platných představ byla již v roce 1985 nastavena kritéria, 

která by veřejnoprávní vysílání mělo splňovat. Jsou to  

„(i) geografická univerzalita; (ii) uspokojení každého vkusu a zájmu; (iii) 

uspokojení menšin; (iv) zájem o národní identitu a komunitu; (v) oddělení se 

od zájmových skupin a vlády; (vi) přímé financování jednoho 

veřejnoprávního systému prostřednictvím uživatelů (tj. licenční systém 

s poplatky); (vii) soutěž v tvorbě kvalitní programové skladby oproti snaze o 

navýšení share; (viii) pokyny osvobozující tvůrce programu oproti 

omezování.“
195
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Jedná se o principy sestavené Broadcasting Research Unit,
196

 které jsou už téměř tři desítky 

let staré, ale porovnáním například s Kodexem ČT uvidíme, že minimálně některé jsou plně 

platné. Tyto podmínky by mělo respektovat i veřejnoprávní zpravodajství a s tímto návodem 

dosáhnout vyváženosti, nestrannosti a kvality, včetně podněcování aktivního občanství  

a budování jedinečného vztahu médií a demokracie.
197

 Porovnáme-li principy veřejné služby 

v některých evropských zemích, nelze nevidět jistou podobnost. Na základě konkrétních 

příkladů politiky veřejnoprávního vysílání v EU nabízí Jackie Harrison následující soupis 

předpokladů ze systémů různých zemí, jež by veřejnoprávní média měla naplňovat.  

Veřejnoprávní média by měla:  

„Být médiem a faktorem procesu a svobodného formování individuálnáho  

a veřejného názoru … poskytovat obsáhlý přehled o mezinárodních, 

evropských, národních a regionálnách událostech ve všech podstatných 

oblastech života za účelem podpory mezinárodního porozumění, evropské 

integrace a sociální soudržnosti (Německo); očekává se od nich kvalitní 

různorodost a pluralita (Dánsko); podpora poznání konstitučních hodnot 

(jako je liberální justice a pluralismus) a občanských hodnot, jako je mír …  

poskytovat objektivní a pravdivé informace … aktivně podporovat 

demokratickou diskuzi a práva důležitých sociálních a politických skupin  

a jejich přístup do programu veřejnoprávního vysílání … podpora výměny 

informací mezi občany Evropské unie (Španělsko); podpora demokracie …  

podpora tolerance a multikulturalismu … prosazování kulturní spolupráce  

a poskytování programu do zahraničí (Finsko); udržování občanství  

a občanské společnosti, podpora vzdělávání a učení, podněcování kreativity 

a kulturní znamenitosti (Spojené království); a přiměřený počet hodin … 

věnovaný vzdělávání, informacím, podpoře kultury … přístup do programu 

politických stran, odborů, náboženských skupin a dalších asociací sociálního 

zájmu (…) realizace interaktivních digitálních služeb (Itálie). Pokud jde  

o Francii, postačuje následující popis; societes nationales de programme 

(SNPs) jsou pod retrospektivní supervizí regulačních úřadů zodpovědných 

za interpretaci požadavků veřejnoprávního vysílání pro představení 

kulturního, jazykového, informačního (včetně myšlenkových proudů), 

názorového a stylového pluralismu; hájení programové kvality a představení 

inovace.“
198

  

Jednotlivé modely veřejnoprávního vysílání jsou si velmi podobné a všechny mají 

společný motiv – být přínosem společnosti. Vedle toho do značné míry vycházejí z principů 

načrtnutých v 80. letech, i přesto, že hovoříme o téměř aktuálním stavu v roce 2010. Tyto 
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úkoly, jež by veřejná služba měla plnit, krátce označované jako podpora občanské veřejnosti  

a kultury přinášením kvalitní programové skladby,
199

 by neměly být narušovány žádným 

tlakem s vedlejším zájmem.  Veřejnoprávní televize by se měla soustředit pouze na plnění své 

role, částečně definované normativním pojetím médií, částečně zákonem a kodexy. Přitom 

„nezávislost veřejnoprávních vysílatelů na politice je jedním z typických témat 

veřejnoprávního vysílání“
200

 a lze z toho usuzovat, že ani u veřejnoprávní televize se 

nedočkáme absolutní nezávislosti. V kontextu ČR to potvrzuje Zbyněk Honys, který tvrdí, že 

politici znají cesty k tomu, jak řídit činnost České televize.
201

 Proto budeme v praktické části 

sledovat i případné stranění nebo tendence zpravodajství zastávat určitý názorový postoj či 

politickou stranu. 

Motivy veřejnoprávního vysílání jako podpory veřejnosti a přenosu smysluplných 

informací publiku na rozdíl od předání publika inzerentům musejí stát na prvním místě, stejně 

tak programová skladba má mít symbolickou, ne ekonomickou hodnotu.
202

 Veřejnoprávní 

vysílání „přispívá ke kvalitě lidského života a jeho programový styl odráží komplexnost 

lidského bytí.“
203

 Tato různorodost, přístup ke kvalitním informacím a podpora kultury úzce 

souvisejí s podporou občanské veřejnosti a demokracie, jejíž důležitou složkou je právě  

i volný trh. Někteří médiologové však namítají, že tento tržní koncept, jež má být základem 

zvyšování různorodosti a podpory pluralitní společnosti, „může vést naopak v oblasti médií 

k omezení názorové nabídky.“
204

 Současně je pak na veřejnoprávním médiu, aby 

kompenzovalo případnou omezenost obsahů komerčních médií.
205

 Tento kritický pohled na 

zpravodajství a jeho pojetí v rámci liberálního pluralismu často vychází z kritické politické 

ekonomie, o níž hovoříme ve třetí kapitole.  

                                                 
199

 PRICE, Monroe E. Television: the public sphere and national identity. Oxford: Clarendon Press, 2000, vi, 

301 s. ISBN 0198183380., s. 30. 
200

 HANRETTY, Chris. The Governance of Broadcasters in Small Countries. In: LOWE, Gregory Ferrell a 

Christian S. NISSEN. Small Among Giants: Television Broadcasting in Smaller Countries. Göteborg: Nordicom, 

2011. ISBN 978-91-86523-16-9., s. 165. 
201

 HONYS, Zbyněk. Zpravodajství a publicistika v televizi jako služba veřejnosti. In: Veřejná služba ve 

veřejnoprávních médiích: sborník textů ze semináře. Praha: Votobia, 2003, 316 s. ISBN 80-7220-142-5., s. 12. 
202

 PRICE, Monroe E. Television: the public sphere and national identity. Oxford: Clarendon Press, 2000, vi, 

301 s. ISBN 0198183380., s. 30. 
203

 KEANE, John. The media and democracy. 1st ed. Cambridge: Polity, c1991, xiii, 202 s. ISBN 0745608043., 

s. 117. 
204

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8., s. 167. [Podle MANNING, 

Paul. News and news sources: a critical introduction. London: Sage, 2001. ISBN 978-076-1957-973.] 
205

 Zákon o České televizi. In: 483/1991 Sb. 1991. 



42 

 

Samo veřejnoprávní médium jako významný komunikační prostor
206

 by se tak právě 

kvůli své důležitosti v oblasti národního bohatství informací a kultury, jako nesrovnatelných 

hodnot v porovnání s materiálními hodnotami, mělo těšit ochraně a podpoře.
207

 Po té volá  

i James Curran, který v reorganizaci médií a větší podpoře a propracovanosti veřejné služby, 

jako reakci na problém tržního modelu,
208

 vidí řešení.
209

 Také Ingrid Deltenre navrhuje 

silnější podporu veřejnoprávních médií a zlepšení postavení médií veřejné sužby vidí  

i v nabytí větší důvěryhodnosti,
210

 která je však v posledním desetiletí velmi problematická.
211 

K fungování veřejné služby bývá nezbytná důvěryhodnost spojovaná s „institucemi 

vnímanými jako nezávislé a existující hlavně pro dobro druhých, namísto vlastních zájmů 

samotné organizace.“
212

 Vycházejí z hodnot jako výše zmíněná nestrannost, nezávislost, 

kvalita, různorodost, integrita, pravda a přesnost.
213

 

Nakolik jsou zmíněné diskurzivní a ideologické motivace
214

 dané pro Českou televizi, 

si upřesníme v následující kapitole, odpověď, nakolik jsou jí vlastní, by měla přinést analýza. 

 

2.3 Česká televize 

Podkapitola Česká televize je věnována charakteristice této veřejnoprávní stanice, její 

činnosti a úkolům, které jí ukládá zákon a závazný Kodex ČT. Proto se v první části této 

podkapitoly opíráme především o konkrétní zákony a povinnosti, které České televizi ukládají 
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i samoregulační opatření. Část prostoru věnujeme i autorům, kteří jsou nebo byli s ČT v úzké 

spolupráci a nabízejí pohled zevnitř.
215

 V části Vlastnosti kvalitního zpravodajství pracujeme 

s publikacemi Zpravodajství
216

 od Tomáše Trampoty a Metody výzkumu médií
 217

 opět od 

Tomáše Trampoty a Martiny Vojtěchovské, zde seznamujeme čtenáře s aspekty zkoumanými  

v analýze. 

Veřejnoprávní Česká televize se současným názvem byla zřízena k 1. lednu 1992, 

jejím kontrolním orgánem je Rada České televize zodpovídající se Poslanecké sněmovně. 

Sídlem České televize je Praha, zřízena jsou i studia v Brně a Ostravě.
218

 Jejími generálními 

řediteli v době 2007–2012 byli Jiří Janeček (2003–2011) a Petr Dvořák (2011 do 

současnosti).
219

 Česká televize provozuje čtyři programy, a to ČT1, ČT2, zpravodajskou 

ČT24 a sportovní ČT4 sport. S těmito čtyřmi programy Česká televize od roku 2007 do roku 

2012 zaujímá druhé místo v podílu divácké sledovanosti.
220

 Financování České televize je 

zajištěno hlavně formou koncesionářských poplatků, jejichž výše je dána zákonem  

č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích.
221

 Nyní v roce 2013 je výše 

televizního poplatku stanovena na 135 Kč.
222

 Vedlejším příjmem České televize je samostatná 

podnikatelská činnost, která je však pouze doplňkovým zdrojem příjmů.
223

 Jsou to zejména 

výdělky z reklamy, která je postupně redukována s postupným zvyšováním televizního 

poplatku. Výnosy bývají využity pro účely technologického rozvoje, a to hlavně digitalizaci,  

a „pro podporu a rozvoj české kinematografie.“
224

 Česká televize hospodaří jako „samostatný 

subjekt nezávislý na státním rozpočtu.“
225
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2.3.1 Vymezení činnosti ČT 

Česká televize, jakožto veřejnoprávní, je definována zákonem č. 483/1991 Sb.,  

o České televizi.
226

 Její kompetence a úkoly jsou tedy vymezeny legislativou, ale i Kodexem 

ČT. Jejím kontrolním orgánem je Rada České televize, která má 15 členů a je volena 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na 6 let, s dvouletou obměnou jedné třetiny členů.
227

 

„Rada České televize se schází na jednáních, která jsou veřejná.“
 228

 Je tak „orgánem, jímž se 

uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize.“
229

 

 

2.3.1.1 Legislativní ukotvení 

Dle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi „Česká televize poskytuje službu 

veřejnosti České republiky tvorbou a šířením televizních programů na celém území České 

republiky. Jejím posláním je poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace 

pro svobodné vytváření názorů, rozvíjet kulturní identitu českého národa a národnostních  

a etnických menšin v České republice, zprostředkovávat ekologické informace, sloužit 

vzdělávání, výchově mladé generace a přispívat k zábavě diváků.“
230

 K naplnění těchto 

hodnot České televizi napomáhá též samoregulační složka ve formě Etického kodexu 

novináře, Kodexu ČT, Rady České televize a externí opatření ve formě směrnic EU.
231

 

Zákon hned ve svém začátku říká, že „Česká televize poskytuje službu veřejnosti 

tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu  

a doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem naplňování 

demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální 

pluralitu.“
232

 Můžeme vidět, že tyto hodnoty, které se Česká televize zavazuje naplňovat, 

vykazují značnou příbuznost s hodnotami načrtnutými v kapitole o normativních teoriích  
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a v podkapitole výše o veřejnoprávním vysílání.  Legislativní znění jako normotvorba
233

  

a příbuznost s normativními teoriemi a právními procesy se jasně nabízí. Potvrzuje se tak naše 

hypotéza o tom, že normativní představy o médiích formulované v liberálnědemokratickém 

kontextu, byť v jiných zemích, lze uplatňovat i v České republice. 

 

2.3.1.2 Samoregulace ČT 

Tak jako soukromá média, i veřejnoprávní podléhají tzv. samoregulačním opatřením, 

tedy etickým kodexům, jež v rámci Evropy následují evropské normy, a to „základní právo na 

svobodu projevu, zaručenou článkem č. 10 Evropské konvence o lidských právech.“
234

 

K dodržování tohoto otevřeného dokumentu přijatého valnou hromadou Syndikátu novinářů 

ČR byli vyzvání všichni novináři v České republice. Kodex, který však redaktoři ČT musejí 

dodržovat závazně, je Kodex ČT, jehož účinnost je stanovena i zákonem. Tento kodex, který 

stanovuje zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání, musí Rada ČT 

předkládat ke schválení Poslanecké sněmovně.
235

 Tato pasáž o nutnosti schválení PS byla do 

zákona přidána s novelou z roku 2001 po tzv. krizi ČT.
236

 Tato interní regulační opatření jsou 

tak pro ČT závazná. Závazná
237

 z toho důvodu, že sám Kodex ČT říká, že „se porušení 

Kodexu kvalifikuje jako porušení pracovní kázně podle zvláštního právního předpisu, 

zákoníku práce.“
238

 

Zásady činnosti České televize a etiky pracovníků ČT jsou v Kodexu ČT formulovány 

„se záměrem přispět k rozvoji veřejné služby, kterou Česká televize poskytuje.“
239

 Vedle 

toho, že uděluje České televizi úkol zajišťovat „přístup k informacím, kultuře, vzdělání 

a zábavě pro všechny občany (…), vytvářet otevřený veřejný prostor pro setkávání 

zkušeností, postojů a prožitků vlastních různým lidem a skupinám žijícím na území České 
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republiky,“
240

 stanovuje i konkrétní kritéria a vlastnosti, které by mělo zpravodajství vysílané 

Českou televizí mít. Ta zmiňujeme v další podkapitole. 

 

2.3.2 Vlastnosti kvalitního zpravodajství 

Podle Kodexu ČT je „prvořadým úkolem České televize zprostředkovávat informace 

ve zpravodajských a aktuálních publicistických pořadech. Divákům poskytuje informace 

důležité pro jejich všestrannou orientaci a svobodné utváření názorů. Pevné místo v programu 

zaujímá regionální zpravodajství.“
241

 Zákon o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání ukládá všem vysílatelům, tedy i České televizi, povinnost poskytovat objektivní  

a vyvážené informace.
242

 Zpravodajské relace, které analyzujeme, jsou vysílány na ČT1, 

ČT24 a výjimečně na ČT2. Je to právě zpravodajství (vedle publicistických a diskusních 

pořadů), které je jedním z hlavních prostředků naplňování veřejné služby.
243

 Proto hovoříme-

li o normativních požadavcích týkajících se přínosu veřejnosti, můžeme předpokládat, že je 

řeč ve většině o zpravodajství.
244

 

 

2.3.2.1 Objektivita 

Podle Tomáše Trampoty by zpravodajství v demokratických společnostech mělo 

z normativního hlediska splňovat kvalitativní kritéria objektivity, vyváženosti  

a nestrannosti, „vztahující se ke způsobu zpracování informací o událostech a konečné 

podobě zpravodajských obsahů.“
245

 Nejedná se o „podmínky zpravodajské produkce, ale o 

její konkrétní projevy, respektive výstupy.“
246

 V nahlížení na objektivitu bývají však 

uplatňována dvě hlediska. To žurnalistické vidí objektivitu jako dosažitelnou prostřednictvím 
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dodržení určitých profesních postupů,
247

 zatímco přístup mediálních studií má objektivitu za 

nedosažitelný ideál.
248

 S druhým přístupem, u nějž je objektivita brána jako nedosažitelná, 

pak snáze pochopíme, proč je požadavek objektivity v kodexech a zákonech tak 

problematický.
249

 Přestože je v rámci mediálních studií objektivita spíše ideologií, musel si  

i tento vědní obor „vypracovat postup, jak zkoumat koncept objektivity médií,“
250

 protože 

objektivita je v liberálnědemokratických společnostech jako kvalitativní nárok na 

zpravodajské obsahy velmi silně zakotvena.
251

 Jednou z často užívaných metod zkoumání 

objektivity je „koncept Jörgena Westerståla použitý v osmdesátých letech při výzkumu 

objektivity švédského veřejnoprávního zpravodajství.“
252

 V praktické části budeme vycházet 

právě z tohoto konceptu. 

Objektivita, kterou tedy lze vnímat jako snahu o co nejvěrnější zobrazování reality 

nebo také jako profesní postupy, které reportéři používají, však má i své zápory. Za prvé 

pomáhá „získat odstup od zpravodajských událostí a legitimizuje volbu nezasahovat do 

důležitých sociálních dějů a vzdát se role sociálního aktéra.“
253

 Za druhé se objektivita může 

stát jakýmsi „strategickým rituálem médií, který chrání novináře proti jejich vlastním omylům 

i proti kritice.“
254

 Za třetí při snaze o dosažení objektivity spojují novináři získaná fakta  

a názory se zdroji a delegují tak zodpovědnost mimo médium.
255

 Z toho vzešly „čtyři 

strategické procedury, které umožňují novinářům tvrdit, že jsou objektivní.“
256

 Jsou to: 

1) uvádění vzájemně konfliktních názorů 

2) prezentace podpůrného důkazu 

3) užívání citačních uvozovek 

4) strukturace informací – předpoklad, že nejdůležitější informace o události bude 

zařazena na začátek
257
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Přímo o objektivitě se v Kodexu ČT nehovoří, ale jsou zde zmíněny principy, jejichž 

pomocí lze o objektivitu usilovat. Zato v zákoně o České televizi se požadavek objektivity 

vyskytuje, ale vzhledem ke své složité uchopitelnosti je jeho přítomnost v legislativní normě 

poněkud sporná.
258

 Tomáš Trampota však vidí možnosti objektivity v naplňování právě jejích 

složek, a to ve faktičnosti a nestrannosti, jejichž podsložky jsou součástí nároků Kodexu 

ČT. Těmito podsložkami jsou relevance a pravdivost jako podsložky faktičnosti, vyváženost 

a neutrální prezentace jako podsložky nestrannosti.
259

 Ve výzkumu budeme zkoumat 

primárně relevanci, vyváženost (konkrétně obrazovou vyváženost) a neutrální prezentaci, 

pravdivost vynecháme, protože analýza pravdivosti by byla spíše investigativní prací,
260

 která 

není předmětem této práce. Dodržování zmíněných kritérií by mělo vést k objektivním 

zprávám vyznačujícím se důvěryhodností, srozumitelností a nestranností, bez potřeby čtení 

mezi řádky a bez vyloučení části publika. Zprávy by měly být atraktivní pro všechny typy 

příjemců.
261

 

 

2.3.2.2 Další rysy kvalitního zpravodajství  

Výše jsme již zmínili, že budeme zkoumat určité složky objektivity, a to relevanci  

a v rámci nestrannosti vyváženost a neutrální prezentaci. 

Relevance: Ve zpravodajství relevance jako složka fakticity určuje, zdali „médium 

poskytuje všechny potřebné informace k události,“
262

 současně však „relevance zahrnuje  

i otázku potřebnosti zprávy pro publikum a její užitečnosti.“
263

 Česká televize, která se 

zavazuje plnit službu veřejnosti, má povinnost poskytovat takový druh zpráv, který je pro 

veřejnost přínosem.
264

 Veřejně přínosné zprávy by měly korespondovat s normativními 

představami o druhu vysílaných zpráv, proto lze relevanci zpravodajství měřit také pomocí 
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normativních kritérií. Můžeme se tedy opřít o normativní předlohu, tedy Kodex ČT, „vzešlý 

z názorů odborníků na to, o čem by média měla informovat.“
265

  

Podle Kodexu ČT lze za relevantní zprávy považovat takové, jejichž výpovědní 

hodnota je pro společnost prospěšná. Obecně „programy České televize umožňují svobodné 

šíření, výměnu, případně konfrontaci informací, názorů a postojů. Základní smysl jejího 

působení spočívá ve vytváření otevřeného prostoru pro veřejnou rozpravu o otázkách 

veřejného zájmu a pro sdělování rozmanitých zkušeností či prožitků vnímání světa, který 

diváky obklopuje.“
266

 Česká televize je „povinna věnovat také programový prostor tématům 

a žánrům přihlížejícím k potřebám a zájmům seniorů, nemocných či zdravotně postižených, 

lidí v obtížné sociální situaci, mladých rodin a národnostních či etnických menšin žijících na 

území České republiky.“
267

 Tato vyjmenovaná témata jsou ve skutečnosti konkretizované 

normativní požadavky, o nichž hovoříme v první kapitole. Informace, které shledáme 

užitečnými pro diváka, tak můžeme považovat za relevantní. Kodex ČT však také stanovuje 

pravidlo, že nejdůležitější zprávy mají být řazeny na začátek.
268

 Časové zařazení jednotlivých 

zpráv a množství věnovaného prostoru v rámci relace tak zprávě přisuzuje stupeň relevance. 

Podle zařazení a přidělení času určité zprávě lze za pomocí standardizovaných kategorií 

témat, aktérů a typů událostí měřit míru relevance, jaká je zprávě přisuzována.
269

 

V rámci relevance ve smyslu přínosu společnosti lze v analýze pozorovat i lidsky 

jímavé příběhy a jejich výskyt ve zpravodajství.  Je známo, že tzv. lidsky jímavé příběhy jsou 

dnes běžnou součástí zpravodajství. Podle Trampoty a Vojtěchovské na takové zprávy 

koncept objektivity uplatnit nelze, stejně je tomu v případě investigativní žurnalistiky.
270

 

Můžeme však v rámci zpravodajské relace sledovat, nakolik bylo zařazení lidsky jímavého 

příběhu nutné nebo přínosné pro diváka,
271

 zdali se nejedná například o pseudoudálost. Lze 

také sledovat zařazení takových událostí do zpravodajských relací a podle jejich pozice  

v jednotlivých relacích interpretovat, jak velký dává televizní stanice takovým zprávám 

                                                 
265

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 293 

s. ISBN 9788073676834., s. 132. 
266

 Čl. 1 Divák - občan na prvním místě. Česká televize [online]. Rok vydání neznámý [cit. 2013-03-28]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-1-divak-obcan-na-prvnim-miste/. 
267

 Tamtéž 
268

 Čl. 5 Péče o informace ve zpravodajství a aktuální publicistice. Česká televize [online]. Rok vydání neznámý 

[cit. 2013-03-28]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-5-pece-o-informace-ve-

zpravodajstvi-a-aktualni-publicistice/. 
269

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

Publications, 1992, xvii, 350 p. ISBN 0803982941., s. 213. 
270

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 293 

s. ISBN 9788073676834., s. 129. 
271

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8., s. 147. 



50 

 

význam.
272

 „Zařazení a pořadí informací ve zpravodajské agendě se totiž řídí vahou 

předpokládaných dopadů na život obyvatel České republiky.“
273

 Je pak na místě zajímat se  

i o to, jestli si na prvních pozicích ve zpravodajských relacích najdou místo i takové zprávy. 

Nestrannost: Podle Kodexu ČT si „redaktoři České televize musejí při vystupování 

ve zpravodajských a aktuálně publicistických pořadech počínat tak, aby divák nemohl 

rozpoznat, jaký mají na věc, o níž informují, názor.“
274

 Také se Česká televize zavazuje dbát 

ve „zpravodajství a aktuální publicistice na přesnost a nestrannost spočívající především ve 

zjišťování a ověřování skutečnosti.“
275

 Nestrannosti by mělo být dosaženo díky autonomii, 

kterou by redakce ČT měly mít. „Při přípravě obsahu zpravodajství a aktuální publicistiky 

České televize se uplatňuje redakční autonomie, která spočívá zejména v povinnosti 

vedoucích pracovníků vyloučit vnější vlivy, jimiž by mohlo být ovlivněno zařazení, pořadí 

nebo obsah informací ve vysílání.“
276

 K nestrannosti zpravodajství by měl vést i systém 

financování ČT, kdy ČT není závislá na státním rozpočtu ani soukromých subjektech  

a konkrétně zpravodajství není povoleno sponzorovat.
277

 Případné tendence stranění mohou 

být záměrné i nezáměrné a lze je rozkrývat v mluvě moderátorů, reportérů i použitých 

obrazových podkresů. 

V analýze zpravodajství si kritérium nestrannosti „všímá toho, jak jsou obsažené 

informace zpracovány, zda zpravodajství poskytuje rovný a nezkreslený pohled, zda mají 

možnost se k události vyjádřit všichni aktéři v obdobném rozsahu a zpracování.“
278

 Současně 

nestrannost podle Tomáše Trampoty sestává z podsložek vyváženosti a neutrální prezentace. 

„Vyváženost postihuje rovný nebo proporční přístup aktérů do zpráv a jejich rovnocenné 

předvádění a hodnocení. Neutrální prezentace pak postihuje nehodnotící zpracování, vyhnutí 

se explicitním i implicitním hodnotícím prvkům.“
279

 

O vyváženosti hovoří zákon o České televizi a říká, že poskytování vyvážených 

informací patří mezi základní pilíře naplňování veřejné služby. Zákon ukládá České televizi 
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povinnost poskytovat „objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace 

pro svobodné vytváření názorů.“
280

 Zároveň zákon zavazuje Českou televizi k  

„vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro 

všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a 

přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, 

sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely 

rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých 

směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat 

soudržnost pluralitní společnosti.“
281

  

Vyváženost se však v zákoně vztahuje i na regionální vysílání, kdy „v oblasti zpravodajských 

a publicistických pořadů Česká televize zajišťuje regionální vysílání prostřednictvím 

televizních studií České televize (…) pro území jejich působnosti. Regionální vysílání 

každého televizního studia musí vyváženě obsahovat příspěvky z celého území jeho 

působnosti.“
282

 

V případě analýzy však pracujeme s vyvážeností jako se složkou nestrannosti. Tomáš 

Trampota popisuje zkoumání vyváženosti jako sledování „propojení subjektů s určitými 

přímými či nepřímými pozitivními či negativními asociacemi.“
283

 Zde je možné si například 

všímat spojení zvukové/mluvené a obrazové složky, zejména zda je pro určité aktéry typické 

zobrazování v horším či lepším světle, jak navzájem korespondují mluvené výpovědi  

a obrazová či grafická složka. Česká televize je totiž „povinna zajistit, aby obrazové 

a grafické části informace ve zpravodajství a aktuální publicistice přispívaly k pravdivosti 

a přesnosti sdělení.“
284

 Ptáme se, jestli si jednotlivé složky navzájem neodporují, nezobrazují 

rušivé elementy nebo nedávají přílišný důraz mimo jádro věci. 

V rámci neutrální prezentace lze sledovat, jestli je „informování nezaujaté a odměřené, 

zda neznevýhodňuje popisované objekty užitím senzacechtivosti, zdali neznevýhodňuje jeden 

ze subjektů negativně působícími atypickými záběry.“
285

 V rámci analýzy lze hovořit také  

o rozkrývání předpojatosti, jejíž motivace mohou být na vyšší úrovni až ideologického nebo 
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propagandistického rázu či angažovanou podporou. Známé jsou i případy nezáměrné 

předpojatosti týkající se spoléhání na stejné informační zdroje.
286

  

Neutrální prezentace je nedílnou součástí objektivity a její porušování probíhá  

i používáním jazyka ve zpravodajství, konkrétně volbou slov a užitých spojení. Neutrální 

prezentaci určité události tak lze zkoumat podle toho, jestli moderátor nebo reportér použitím 

určitých výrazů některým zúčastněným aktérům události nestraní. Tyto výrazy bývají typické 

expresivitou, estetizací nebo subjektivním zabarvením.
287

 Má-li být zpravodajství nestranné  

a objektivní, je třeba vyhýbat se hodnotícím výrazům, skrytým subjektivním hodnocením  

(s konotovaným významem) a příznakovým (expresivním) výrazům.
288

 Užití těchto výrazů 

mívá ovšem mnohdy pouze kontaktovou nebo průvodní funkci
289

 k přilákání diváka ke 

zpravodajství se zajímavější formou zpravodajského jazyka. Není třeba hledat za těmito 

výrazy záměrnou předpojatost. K odhalení autorovy předpojatosti však existují i způsoby, 

jako identifikace tzv. modalizátorů, do nichž řadíme upřesňující výrazy typu téměř, zpravidla, 

stěží, jen, přece jen atd., mnohdy využívaná jako výplňková slova.
290

 Tyto výrazy nám mohou 

napovědět, zdali moderátor nebo reportér některým aktérům nestraní či jaký zaujímá 

k události postoj. 

 

2.4 Definice večerních zpráv a jejich specifika 

Cílem této podkapitoly je především vyložit formální náležitosti a podstatu večerních 

zpráv. Čerpáme opět zejména z českých autorů, například Barbory Osvaldové,
291

 která se 

zaměřuje na formální stránku hlavního zpravodajství, zahraniční autoři naopak nabízejí 

poznatky o trendech tohoto zpravodajského formátu, které se rozmáhají ve světě. Na 

problematiku večerního zpravodajství České televize se soustřeďuje Jan Motal,
292

 vysvětluje 

příčiny problémů hlavních Událostí a nastiňuje potenciální řešení. 
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Hlavní zpravodajské relace jsou specifickým a významným televizním formátem 

 „zařazované zpravidla na začátek večerního programového bloku. Přinášejí 

souhrnný obrazový přehled o domácích a zahraničních událostech z celého 

dne. Skládají se z původních obrazových zpravodajských příspěvků, 

přejatých agenturních audiovizuálních materiálů z výměnné sítě, telefonátů 

předtočených nebo přímých vstupů zahraničních zpravodajů a reportérů 

z místa události, které jsou uváděny a doprovázeny živým slovem 

moderátorů ze zpravodajského studia. Mají ustálenou formální a grafickou 

podobu, jednotné barevné pojetí dekorace i hudebně vizuálního řešení hlavní 

znělky, předělů, upoutávek, titulků /headlines/ a dalších efektů, při nichž je 

využito předností počítačové grafiky.“
293

  

Na konec hlavních zpravodajských relací bývá mnohdy zařazováno i meteorologické  

a sportovní zpravodajství.  

V České republice v současné době (i v době analyzovaných let 2007–2012) v prime 

timu zaujímají místo tři hlavní večerní zpravodajské relace. Za dvěma z nich stojí komerční 

televize Nova s Televizními novinami a Prima Family se Zprávami FTV Prima, za Událostmi 

stojí veřejnoprávní Česká televize. Do programového bloku jsou ve všech třech případech 

zařazeny každý den a jejich délka se v roce 2012 pohybuje od 30 (Prima Family) do 50 minut 

(Nova a Česká televize). Délka hlavních zpráv se však od roku 2005 značně prodloužila, 

protože tehdy trvaly hlavní zpravodajské relace od 15 do 30 minut.
294

 V současném roce 2013 

je délka námi analyzovaných Událostí 50 minut. V rámci celkové konvergence těchto tří 

večerních relací můžeme spatřovat trendy jako infotainment, důraz na vizualizaci a lidské 

příběhy, ale naopak rozdíly v narativní formě a „stereotypizaci výkladu světa,“
295

 které 

jednoznačně ovlivňují jejich celkovou podobu. U komerčních stanic  

a jejich hlavních zpráv se stále více vyskytuje například veselé povídání
296

 moderátorských 

dvojic, které je jen jedním z mnoha příkladů zjednodušování zpravodajských obsahů, důrazu 

na lidský přístup a s tím spojené komercionalizace, která vede zpravodajské relace k hlavnímu 

motivu, a to zvýšení sledovanosti. O tom, že vedle sebe soupeří jak komerční, tak 
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veřejnoprávní televize, jsme hovořili v podkapitole Politické a socioekonomické prostředí. 

Stejně tak si navzájem konkurují i zpravodajské relace a usilují o co nejvyšší sledovanost.
297

 

 

2.4.1 Hlavní zprávy České televize 

Jak jsme zmiňovali výše, evropské veřejnoprávní televize čelily v 90. letech poklesu 

celkového share. V tomto trendu pokračují i večerní zprávy, hlavní zpravodajská relace 

„České televize Události diváky v letech 2005 až 2011 stále kontinuálně ztrácela.“
298

 Podobně 

i v dalších evropských zemích podle dat EBU
299

 (Evropská vysílací unie) je pokles 

sledovanosti večerních zpráv dlouhodobým problémem.
300

  Naopak zpravodajské ČT24
301

 

v té době sledovanost rostla na nadprůměrné hodnoty.
302

 Události České televize se však 

potýkají i s jinými problémy, a to právě s konkurencí v podobě komerčních zpravodajských 

relací,
303

 s problémem aktuálnosti (dříve měly hlavní večerní zprávy exkluzivitu, protože 

přinášely nové, zdánlivě aktuální informace, dnes tuto aktuálnost pokrývá spíše internet nebo 

zpravodajská ČT24),
304

 dále s problémem udržení pozornosti diváka. Nejen v oblasti médií se 

dnes kvůli silně medializované společnosti musejí k udržení pozornosti uplatňovat diskuze, 

příběhy, emoce a vyprávění, nikoli fakta, a to i ve večerním zpravodajství.
305

 Jan Motal 

kritizuje fakt, že se v České republice zaměňuje lidský příběh s bulvárem. Přitom jsou to 

právě ty příběhy, jimž dokážeme v drtivé většině věnovat pozornost. Motal říká, že lidský 

mozek je průměrně nastaven na jiný typ informace, než jsou ryzí fakta, proto zpravodajství 

bez příběhů může působit suše a ztrácet diváky. Zpravodajství komerčních televizí, které je 

spíše světem očima příběhů, je pak velmi oblíbené zejména proto, že odráží vnitřní svět lidí  

                                                 
297 ZÁVOZDA, Jiří. Limity komerčního zpravodajství, rozdílné metody práce při sestavování hlavních 

zpravodajských relací. In: Veřejná služba ve veřejnoprávních médiích: sborník textů ze semináře. Praha: 

Votobia, 2003, 316 s. ISBN 80-7220-142-5., s. 26. 
298

 MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích II: Rozhlas a televize. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-

80210-5826-2., s. 194. 
299

 European Broadcasting Union 
300

 MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích II: Rozhlas a televize. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-

80210-5826-2., s. 194. 
301

 ČT24 je zpravodajská televize, která poskytuje zprávy „efektivně, rychle a navíc formou, která je pro diváka 

velmi dobře stravitelná. Kombinuje tvrdá fakta a čísla s diskuzí, analýzou a příběhem.“ [MOTAL, Jan. Nové 

trendy v médiích II: Rozhlas a televize. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80210-5826-2., s. 195.] 
302

 MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích II: Rozhlas a televize. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-

80210-5826-2., s. 194. 
303

 Tamtéž, s. 194. 
304

 Tamtéž, s. 195. 
305

 Tamtéž, s. 195. 



55 

 

a jejich prožitky kolem.
306

 Motal vznáší otázku, jestli chceme, aby se i veřejnoprávní televize 

přizpůsobila době a kladla důraz na lidské příběhy, aby získala hlavní zpravodajská relace 

Události více diváků a naplňovala tak Kodex ČT po všech stránkách, nebo chceme, aby 

veřejnoprávní televize vzdorovala společenským i mediálním trendům?
307

 Pokusíme-li se  

o interpretaci navrhovaného řešení, které naznačuje Motal, Události České televize jsou 

v nelehké pozici, protože aktuální zpravodajství poskytuje průběžně zpravodajská ČT24. 

Události vysílané na ČT1 (byť i na ČT24) večer jako hlavní zprávy se musejí vyprofilovat do 

podoby, která nebude pouze shrnutím všech zpráv, ale něčím vůči ČT24 výrazně odlišným. 

Česká televize k 1. dubnu 2012 podobu večerních Událostí značně proměnila, částečně 

obměnila moderátory, upustila od moderátorských dvojic, změnila podobu studia, práci  

s kamerou, ale patrná je i změna obsahová.  

Druhým zpravodajským formátem, který analyzujeme, je regionální zpravodajství. 

 

2.5 Definice regionálních zpráv a jejich specifika 

V následující podkapitole se věnujeme regionálnímu zpravodajství nejdříve obecněji. 

Opíráme se o teze Boba Franklina a Davida Murphyho,
308

 kteří se zabývají britským 

regionálním a lokálním vysíláním. Přicházejí s argumenty přínosu regionálního vysílání  

a vysvětlují, proč je regionální zpravodajství v divácké obci oblíbené. O významu 

regionálního zpravodajství hovoří Meryl Aldridge
309

 a Ilona Biernacka-Ligieza v publikaci 

Média dvacet let poté.
310

 Problémy, s nimiž se musí regionální zpravodajství a jeho redaktoři 

vyrovnávat, přibližuje Petr Orálek v publikaci Regionální média v evropském kontextu.
311

 

V podkapitole Regionální zpravodajství České televize se stručně věnujeme konkrétním 

výstupům regionálního zpravodajství a jejich zařazení do programové skladby. 

                                                 
306

 MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích II: Rozhlas a televize. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-

80210-5826-2., s. 195. 
307

 Tamtéž, s. 195. 
308

 FRANKLIN, Bob a David MURPHY. Making the local news: local journalism in context. 1st pub. London: 

Routledge, 1998, xi, 273 s. ISBN 0415168023. 
309

 ALDRIDGE, Meryl. Understanding the Local Media. Buckingham: Open University Press, 2007. ISBN 

9780335229451. 
310

 JIRÁK, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ a Denisa KASL KOLLMANOVÁ. Média dvacet let poté. Praha: Portál, 

2009. ISBN 978-80-7367-446-5. 
311

 WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka. Regionální média v evropském kontextu. Vyd. 1. Brno: Masarykova 

univerzita, Fakulta sociálních studií, 2007, 121 s. ISBN 9788021044739. 



56 

 

Regionální zpravodajství je založeno primárně na podobném principu jako jakékoliv 

jiné zpravodajství, ale nelze nechat bez povšimnutí jeho funkční extenzi o intenzivnější 

kontakt s divákem, čtenářem nebo posluchačem a vedle toho přebírání významné funkce 

integrace.
312

 Regionální zpravodajství musí brát ohled nejen na geografickou plochu, kterou 

pokrývá, ale i kulturní a politické aspekty, včetně fotbalového klubu atd., aby dávalo smysl 

regionalismu.
313

 Jeho integrační funkce spočívá zejména v tom, že „občan pociťuje 

každodenní život především na regionální a lokální ploše, zatímco v celostátním měřítku 

může výsledky posoudit spíše virtuálně. Integrační funkce vyplývá z přitažlivosti založené na 

blízkosti problematiky, o které média občana informují, a na schopnosti pěstovat jeho 

regionální nebo lokální identitu.“
314

 

Bob Franklin a David Murphy tvrdí, že „program regionálních zpráv se vyvinul  

a přizpůsobil tak, aby uspokojil potřeby a přání svých různorodých a překrývajících se publik. 

To platí i v širším měřítku pro další média fungující v dané oblasti. Regionální noviny 

využívají své schopnosti pokrýt lokální události velmi detailně a poskytovat řadu 

zpravodajského a reklamního materiálu, aby pomohly místnímu čtenáři/občanovi získat 

představu o svém prostředí.“
315

 K důležitosti regionálního zpravodajství dodává Meryl 

Aldridge, že regionální záležitosti potřebují regionální veřejnou sféru, pro niž jsou dnes 

regionální komunikační média nezbytná.
316

 Podle analýz dnešních mediálních trendů lze 

vidět, že i média, která chtějí dobýt celý trh, musejí vždy zohledňovat místní potřeby a musejí 

svůj program přizpůsobit regionálnímu kontextu.
317

 Ve spojitosti s tím hovoří Ilona 

Biernacka-Ligieza o tzv. glokalizaci (slovo vzniklé spojením globalizace a lokalizace). 

„Glokalizace má obrovský význam, protože nás z globální roviny přenáší níže k otázkám 
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lidského rázu, k otázkám lidstva a lidí.“
318

 I proto si celoplošné zpravodajství všímá problémů 

na regionální úrovni a inspiruje se regionálními formáty. 

Můžeme se domnívat, že se tak regionální zpravodajství stává stále důležitější 

zpravodajskou platformou. Vzhledem ke komunikačním trendům posledního desetiletí, kdy se 

média těší značné interaktivitě s příjemcem/uživatelem, je možné, že jsou to právě regionální 

formáty, které jsou na vzestupu. Pavel Macků tvrdí, že „je regionální žurnalistika v roce 2007 

ve skvělé kondici.“
319

 Nejenže sami diváci vnímají regionální televizi jako podporu regionální 

identity, ale vnímají i jako velmi pozitivní fakt, že se mohou na tvorbě regionálních obsahů 

podílet. Mají zájem být vyslyšeni, mít redakci nablízku a být součástí redakčního procesu, 

nebýt jen pasivním konzumentem na konci mediálního řetězce.
320

 Většina lidí navíc chce mít 

přístup k informacím o aktuálním dění ve svém nejbližším okolí, protože takové zprávy se 

jejich života nejvíce dotýkají. Mimo jiné se do regionálního zpravodajství dostanou i témata, 

která by se v celostátních médiích nedočkala žádné nebo minimální pozornosti.
321

 

Přestože bývá regionální vysílání někdy vnímáno jako nudné a bez kouzla, jeho 

důležitost je nesporná.
322

 Někdy si velký význam vtiskuje samo regionální zpravodajství, jako 

například BBC, která se zavazuje nabízet vysoce kvalitní regionální program v zájmu regionů. 

Na důležitosti regionálnímu zpravodajství přidává i fakt, že bývá zařazováno do hlavního 

vysílacího časového úseku nebo alespoň v jeho bezprostřední blízkosti.
323

 Také hraje 

významnou roli ve snaze udržet si diváka u jednoho televizního kanálu pro celý večerní 

program.
324

 Jeho důvěrnější vztah s příjemcem, kdy regionální zpravodajství často vypovídá  

o lidech nebo místech, která blíže zná, je vlivnou silou, která regionálnímu zpravodajství dává 
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na významu i z hlediska atraktivity.
325

 Té napomáhá i zvýšený výskyt lidsky jímavých 

příběhů zobrazovaných v kontextu divákovi blízkému prostředí.
326

 

Vedle výše vyjmenovaných pozitivních vlastností regionálního zpravodajství však Petr 

Orálek hovoří i o negativních rysech regionální žurnalistiky: zastávání se slabších a početných 

skupin, souznění se zdroji, výskytu osobních vazeb nebo práce od stolu po telefonu.
327

 Tento 

zkrácený výčet nešvarů, které lze u regionální žurnalistiky očekávat byl však definován pro 

regionální tisk a lze předpokládat, že v případě televize, kde je většinou nezbytná akce a 

natáčení, bude situace jiná. Mimoto sám autor syndromů regionální žurnalistiky poznamenal, 

že jsou typické spíše pro žurnalistiku před rokem 1989, kdy novináři zastávali 

v československých médiích výrazně odlišnou roli v porovnání s těmi, kteří působili 

v demokratických zemích. Orálek však také namítá, že se profese redaktorů regionálních 

médií potýká s problémem obtížnějšího kariérního postupu nebo s nižšími platy, což 

postavení novinářů na mediální půdě značně ztěžuje.
328

 Ovšem i přes výše zmíněné těžkosti 

práce v regionálních médiích by měl novinář „jít k podstatě problému, pouze ne(p)opisovat a 

netlumočit názory, ale zjišťovat, jak se mají dané věci doopravdy a jaké jsou motivy jednání 

zúčastněných.“
329

 Jako každý jiný novinář by se měl držet principů objektivity, ale to může 

být v případě regionálního zpravodajství opět problematické, protože zde „existuje nebezpečí, 

že se místní médium postaví do role populistického protestního hnutí vůči nějakému 

nepopulárnímu opatření. Vzniká tak riziko angažovanosti, což má za následek ztrátu odstupu 

od tématu a také ztrátu nezaujatosti, která je klíčová pro důvěryhodné zpravodajství. Dalším 

úskalím regionální žurnalistiky jsou také příliš blízké vztahy novinářů ke komunálním 

zastupitelům. Existuje riziko, že důvěrné vztahy povedou ke korupci.“
330

 Uvedené překážky, 

které musí regionální zpravodajství překonávat, jsou věcným námětem k analýze regionálního 

zpravodajství České televize, u nějž, stejně jako u hlavních relací, zkoumáme kvalitativní rysy 

objektivity. 
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2.5.1 Regionální zpravodajství České televize 

V kontextu České televize je regionální zpravodajství definováno v zákoně o České 

televizi, podle nějž je jedním z principů naplňování veřejné služby v oblasti televizního 

vysílání. Zákon říká, že Česká televize v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů 

„zajišťuje regionální vysílání prostřednictvím televizních studií České televize (…) pro území 

jejich působnosti,“
331

 v rámci něhož musí nabízet vyvážené a komplexní informace.
332

 

Regionální vysílání je definováno i v zákoně o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, rozumí se jím takové televizní vysílání, které může ve vymezeném územním rozsahu 

přijímat více než 1 % a méně než 70 % obyvatel České republiky.
333

 Podle zákona o České 

televizi musí Televizní studio Brno a Televizní studio Ostrava denně odvysílat minimálně  

25 minut regionálního zpravodajství.
334

 Česká televize za tímto účelem vysílá na prvním 

programu ČT1 regionální zprávy Události v regionech pro Čechy, Brno a Ostravu trvající  

25 minut, v roce 2007 a 2008 bylo regionální zpravodajství rozděleno na dvě části, a to na 

Večerníky
335

 trvající 15 minut vysílané v 18:00 hodin a na patnáctiminutové Události 

v regionech zařazené za hlavní zpravodajskou relaci Události na 19:25 (předmětem našeho 

zkoumání jsou však pouze Události v regionech). O sobotách a nedělích bývají Události v 

regionech vysílány ve zkrácených verzích, v roce 2007 a 2008 pouze 15 minut zařazených za 

hlavní zpravodajský blok, další roky třicetiminutové verze, ale na zpravodajské ČT24. Pro 

komplexní pokrytí bývá regionální zpravodajství doplněno pořady Zajímavosti z regionů nebo 

Týden v regionech.
336

 Předmětem naší analýzy jsou Události v regionech vysílané 

z televizního studia v Brně v pracovní dny v čase blízkém úseku prime time. 

 

Následující kapitola přináší primárně podtext mediálních systémů a zabývá se vztahy 

politiky, ekonomie a společnosti, které v důsledku ovlivňují podobu mediálních obsahů 

včetně zpravodajství. Třetí kapitola uvádí do souvislostí ideu zpravodajské produkce  

a problémy, s nimiž se potýká. 

 

                                                 
331

 Zákon o České televizi. In: 483. 1991. 
332

 Tamtéž 
333

 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. In: 231. 2001. 
334

 Zákon o České televizi. In: 483. 1991. 
335

 Večerník z Čech, Jihomoravský večerník a ostravský Report 
336

 Televizní program. Česká televize [online]. Rok vydání neznámý [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/. 



60 

 

3. Politická ekonomie komunikace 

Kapitola Politická ekonomie komunikace má v této diplomové práci posloužit zejména 

jako koncept pro kritické vyhodnocení výsledků analýzy a pro náměty k případné diskuzi. 

Současně je teoretickým rámcem celé práce, z něhož vycházíme zejména v kapitole 

Normativní teorie, následně pak v Diskuzi. 

Vedle jiných koncept politické ekonomie komunikace rozvinul zejména kanadský 

vědec Vincent Mosco,
337

 v evropském kontextu na politické ekonomii zakládali Peter Golding 

a Graham Murdock.
338

 Vycházíme však primárně z tezí Roberta Watermana McChesneye,  

a to ze stati The political economy of communication and the future of the field,
339

 kde se 

McChesney, jak už napovídá název, zaměřuje na teorii politické ekonomie komunikace, její 

principy a postavení v mediálním, politickém a ekonomickém světě. Opíráme se však i  

o publikaci Problém médií: Jak uvažovat o dnešních médiích,
340

 v níž McChesney vedle 

politickoekonomické teorie nabízí socio-historické pozadí vzniku profesní žurnalistiky, 

přibližuje problém komercionalizace žurnalistiky a údajně mylné představy o tom, že média 

straní liberalismu.  McChesney konkrétně hovoří o krizi žurnalistiky, představuje konkrétní 

praktiky uplatňované v médiích a hledá univerzální řešení pro mediální systémy v maximální 

míře odpovídající naplňování hodnot občanské demokracie, k níž se země západního světa, 

včetně České republiky, hlásí. 

 

3.1 Použití politické ekonomie komunikace 

Politická ekonomie komunikace je vědním přístupem, který „zkoumá vztah mezi 

vlivy, které působí na mediální produkci, a výslednou povahou této produkce.“
341

 Okem 

Roberta W. McChesneye se teorie politické ekonomie komunikace jeví jako komplexní  

a univerzální způsob nahlížení na média, jejich fungování, vývoj žurnalistiky a s tím 
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spojených vlivů na konečné mediální produkty a sdělení včetně jejich skrytých pozadí.
342

 Pro 

tuto diplomovou práci byly teze McChesneye impulzem analyzovat zpravodajství a pokusit se 

rozkrýt případné porušování zpravodajské objektivity, za nímž by mohly být vlivy zvenčí 

zmiňované právě McChesneyem. Odhalení takových tlaků na mediální obsahy je však velmi 

obtížné, může přesahovat možnosti akademických prací a vyžadovalo by více investigativní 

než výzkumné činnosti. V našich silách nicméně je určení toho, co od zpravodajství 

očekáváme, tedy výše zmíněných složek objektivity, a hledání možného porušování těchto 

představ na audiovizuální úrovni ve zkoumaných relacích. Pro následnou kritiku 

zpravodajských výstupů je povědomí o možných zákulisních vlivech nezbytné
343

 a politická 

ekonomie se díky své schopnosti rozvíjet se spolu s tím, jak se vyvíjejí objekty jejího 

zkoumání, tedy mediální instituce, technologie, trh, společnost, a s tím, jak se mění učení  

o médiích,
344

 pro nás jeví jako vhodně aplikovatelná. Navíc politická ekonomie médií bere za 

samozřejmé, že média je třeba studovat ve vztahu k jejich místu uvnitř širšího ekonomického 

a sociálního kontextu,
345

 je tedy možné použít její východiska i pro zpravodajství v České 

republice. 

Význam politické ekonomie komunikace shledáváme důležitým nejen v oblasti médií 

a komunikace samotné, ale i v rámci společenských a politických otázek, kde média hrají 

ústřední roli
346

 a jsou základnou a pojítkem mezi těmi, kteří jsou u moci, a těmi 

ovládanými.
347

 V ideálním případě tento vztah dosahuje určité rovnosti, která je také 

základem demokracie a fungující občanské společnosti. Podpora tohoto rovného vztahu je 

ostatně úkolem, jak vyplývá z normativních teorií a legislativy, médií veřejné služby. Přístup 

politické ekonomie je tak v této práci také určitým varovným systémem a námětem pro 

oblasti zpravodajství, na něž je třeba v kritice nahlížet obezřetněji. 
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3.2 Politická ekonomie komunikace a oblast jejího zkoumání 

Vysvětlení, co zkoumá politická ekonomie komunikace a z jakého úhlu pohledu, 

poskytuje právě McChesney.  Předmětem jejího zkoumání jsou dvě hlavní dimenze médií. Za 

prvé se zaměřuje na povahu „vztahu mezi médii a komunikačními systémy (…)  

a širší sociální strukturou společnosti. Jinými slovy zkoumá, jak média a komunikační 

systémy a obsah posilují, vyzývají a ovlivňují existující třídu a společenské vztahy. A za 

druhé se politická ekonomie komunikace dívá konkrétně na to, jak vlastnictví, podpůrné 

mechanismy (např. reklama) a vládní politika ovlivňují chování medií a mediální obsah.“
348

 

Podnětem ke zkoumání dvou výše uvedených oblastí vedou tři chyby, jichž se současná 

žurnalistika podle McChesneye dopouští. První je přílišná důvěra v oficiální zdroje  

a pokládání oficiálních informací za základ pro legitimní zprávy, druhou je bránění se uvádění 

do kontextu (podle průzkumů za 40 až 70 % toho, co se prezentuje jako zprávy, zodpovídá 

PR) a za třetí potajmu žurnalistika podporuje obchodní zájmy majitelů a investorů, stejně tak 

politické záměry určité vrstvy vlastníků.
349

 To vede k tomu, že namísto podněcování zapojení 

občanů do politiky, naopak žurnalistika odnímá politice význam a podporuje depolitizaci. 

„Zdá se, že se jí lépe daří vytvářet nevědomost a lhostejnost než informované a zapáleně 

angažované občany.“
350

 

Politická ekonomie komunikace je přístup, který vždycky bude nepohodlný 

mocenským zájmům v nerovnostářských společnostech.
351

 McChesneye otevřená kritika příliš 

těsné provázanosti mocenských struktur s médii je možná pouze v rámci demokraticky 

nastavených zemí a jen za takových podmínek lze nahlas říci, že tyto úzké vazby vedou 

k masivní manipulaci s veřejností prostřednictvím politické a ekonomické propagandy,
352

 

skryté do jakési komerční svobody. Vedle ovlivňování mediálních obsahů je i proto absolutní 

deregulace médií považována za nevhodné řešení mediálních systémů.
353

 Zřejmě by souhlasil 

například James Curran,
354

 který v absolutní deregulaci vidí pro média nejeden zádrhel. 

                                                 
348

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

Culture & Society. 2000, č. 22. DOI: 10.1177/016344300022001006., s. 110. 
349

 MCCHESNEY, Robert W. Problém médií: Jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň: Grimmus, 2008. ISBN 

978-80-902831-2-1., s. 20. 
350

 Tamtéž, s. 19. 
351

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

Culture & Society. 2000, č. 22. DOI: 10.1177/016344300022001006., s. 112. 
352

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8., s. 167. 
353

 MCCHESNEY, Robert W. My Media Studies : Thoughts from Robert W. McChesney. Television & New 

Media. 2009, č. 10. DOI: 10.1177/1527476408325726., s. 109. 
354

 CURRAN, James. Nový pohled na masová média a demokracii. In: JIRÁK, Jan a Blanka ŘÍCHOVÁ. 

Politická komunikace a média. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, 163 s. ISBN 8024601826., s. 119. 



63 

 

McChesney proto navrhuje rozšířit výzkum o detailnější pohled na vazby mezi politickou 

demokracií a mediálním systémem. Tvrdí, že je třeba porozumět mediálním trhům, 

skutečnému světu korporací, reklam, státních dotací, korupci, finančním spekulacím  

a oligopolů. K řešení je třeba chápat skutečný svět politického systému s žalostnou účastí 

veřejnosti a ekonomii,
355

 protože zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu  

politicko-ekonomických otázek je hlavním pilířem demokracie. 

 

3.2.1 Principy občanské demokracie 

Demokracie, jakožto obecný ideál stavu ve státě, je vzájemně závislá na médiích, 

jejichž prostřednictvím by v ideálním případě měla demokracie svého naplnění dosahovat. 

Jelikož můžeme demokratické uspořádání v České republice pokládat za své,
356

 lze jej 

pojmout jako teoretický základ. (Mimo jiné se Česká republika drží v žebříčku Indexu 

svobody tisku na předních místech, mezi postkomunistickými zeměmi zaujímá první 

příčky.)
357

 Naplnění demokratických hodnot však není celistvý proces, který má začátek  

a konec. Nico Carpentier vidí demokracii jako proces, ne jako misi, která je, nebo není 

splněna. Pro naplnění demokratických hodnot je podle Carpentiera třeba konflikt. Existují 

však dva druhy konfliktu – první je zničit nepřítele, druhý je dialog respektující odlišné 

postoje. Pro demokracii je konstruktivní ten druhý typ.
358

 Zpravodajství by tak jakožto nositel 

demokratických hodnot mělo poskytovat otevřenou platformu pro vyjádření všech účastníků 

konfliktu, neomezovat se na pouhé dva účastníky sporu, poskytovat všem rovný přístup 

k vyjádření postojů a nestavět se na stranu té či oné zájmové skupiny. 

Právě prezentace postojů probíhá na poli televizních pořadů, novinových článků, 

v rozhlase nebo v internetových příspěvcích. Proto je kontrola, zdali zpravodajství plní svoji 

úlohu tak, jak má, a zdali nestraní určité mocenské skupině, tak důležitá. Zprávy vysílané 

v televizi jsou o to silnějším nástrojem, protože televize stále vykazuje typické rysy masovosti 
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v plné míře (jednosměrný tok informací, informace šířené z jednoho zdroje k velkému 

množství příjemců atd.).
359

 Souhlasil by jistě i Roger Scruton, který na Foru 2000 v roce 2012 

apeloval na důležitost podpory otevřené občanské společnosti, kde mohou lidé veřejně 

nesouhlasit a sdílet diskuzi.
360

 Demokracii pak lze vidět jako dlouhodobý dialog mnoha 

názorových stran respektujících se navzájem a hledajících ideál. Tento dialog je ale, jak už 

z povahy média plyne, u televizního zpravodajství velmi problematický. Paradoxně tak tato 

potřebná vícesměrná komunikace zadrhává právě tam, kde by se měla vzhledem k síle 

televizního zpravodajství objevovat nejvíce. 

Ideál demokracie a naplnění normativních požadavků na zpravodajství spolu velmi 

úzce souvisejí. Obojí se opírá o respekt odlišných názorů a nabourávání statu quo. Jistě by 

souhlasil opět McChesney, který tvrdí, že „žurnalistika, která by měla alespoň nějaký 

smysluplný význam, nemůže přežít bez životaschopné demokracie. Z toho vyplývá, že 

žurnalistika musí začít být směle a jednoznačně kritickou k antidemokratickému statu quo, 

musí opět přijmout za své staré rčení, že ‘znepokojuje klidné a uklidňuje znepokojené’.“
361

 

Tím ale McChesney volá po investigativní žurnalistice jako hlídacím psu demokracie,
362

 která 

je však v době extrémní komercionalizace médií z mnoha důvodů ve velmi oslabené pozici.
363

 

McChesney v rámci udržování demokratických hodnot upozorňuje na možné ohrožení 

svobodné společnosti, protože deregulace způsobuje, že jakákoliv snaha o zapojení veřejnosti 

do médií bez cíle generovat profit je považována za svazující omezování.
364

 Proto je třeba 

nepřipustit absolutní deregulaci, která nejenže může vést ke vzniku monopolů,
365

 ale  

i k ochuzování mediálních obsahů
366

 nebo ztíženému zapojování veřejnosti do procesu 

utváření politiky.
367
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Politická ekonomie komunikace zdůrazňuje zejména negativní jevy provázející 

mediální sdělení a žurnalistiku posledních desetiletí, které můžeme vidět primárně u médií 

komerčních. Současně však nelze přehlédnout východiska politické ekonomie komunikace, 

která značně a v mnoha ohledech korespondují s normativními požadavky na zpravodajství 

veřejnoprávní televize a s etickými kodexy. Podívejme se, jaké řešení McChesney navrhuje. 

 

3.3 Východiska a řešení politické ekonomie pro problém médií 

Z politické ekonomie komunikace lze vyvodit závěr, že má snahu popsat média ve 

vztahu k politickému zřízení a mocenským strukturám tak, aby současně naváděla na řešení, 

jak se vypořádat s nedemokratickým stavem, který si demokracie říká. Lépe bychom mohli 

tento stav popsat jako kapitalistický, který podstatu demokracie mnohdy popírá. Naopak volá 

politická ekonomie komunikace po podpoře občanské společnosti, jež z podstaty demokracie 

vyplývá jako její stěžejní pilíř podílející se na veřejném dialogu, a tedy médií, která by už 

kvůli svému demokratickému nastavení měla pojmout hodnoty politické ekonomie 

komunikace za své a normativní. Zejména pak médium označující se jako služba veřejnosti 

by mělo takové hodnoty respektovat dvojnásob a na konkurenčním mediálním trhu se silnými 

komerčními médii, která občanskou společnost spíše podrývají, vyvažovat mediální obsah 

seriózními informacemi, objektivitou a prezentací vyšších idejí, nežli hodnot konzumní 

spotřeby. Postavení médií v podpoře demokracie potvrzuje i ředitelka EBU
368

 (Evropská 

vysílací unie) Ingrid Deltenre, která se na konferenci Forum 2000 nechala slyšet, že 

žurnalistické instituce vždy zastávaly, zastávají a zastávat budou klíčovou roli ve fungujících 

demokraciích.
369

 

McChesney navrhuje jistou popularizaci témat, která se zabývají vztahem médií  

a demokracie, a to za pomoci médiologů.
370

 Roli odborníků na komunikaci považuje za 

rozhodující a nabádá, aby byly oživeny a zdůrazňovány politickoekonomické přístupy.
371

 

Konkrétně hovoří McChesney také o určitých stimulačních projektech, jejichž cílem by byla 

podpora veřejnoprávních médií. Řešení lze hledat také v podpoře mediálního 

                                                 
368

 European Broadcasting Union 
369

 Changing Role of the Media. Forum 2000 [online]. 2012 [cit. 2013-02-07]. Dostupné z: 

http://www.forum2000.cz/en/web-tv/cat/2012/detail/changing-role-of-the-media-/. 
370

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

Culture & Society. 2000, č. 22. DOI: 10.1177/016344300022001006., s. 115. 
371

 Tamtéž, s. 110. 



66 

 

vzdělávání
372

 veřejnosti nebo občanských sdružení.
373

 Média by měla překonat gravitaci 

tržních sil a začít sebe sama považovat za přínos občanské společnosti,
374

 ovlivnit proces 

změn tak, aby co nejlépe reprezentovala demokratické hodnoty, podporovala svobodu a 

spokojenost.
375

 

Ve vztahu k dnešnímu stavu, o němž mluví McChesney, vystihl mnohé Václav Havel: 

„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje 

ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“
376
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4. Metodologie 

4.1 Použitá metoda 

Ve výzkumné části čerpáme hlavně z kvalitativní metody analýzy, protože umožňuje 

více volnosti v rozkrývání souvislostí a definici charakteru zpravodajství. Kvantitativní 

metodu aplikujeme také, ale pouze jako dílčí součást analýzy. Kvantitativní analýza totiž ze 

své podstaty neumožňuje zkoumat kvalitu zpravodajství a dodržování objektivity, jež jsou 

projevem odpovědnosti médií vůči společnosti,
377

 do hloubky. Navíc je pro rozkrývání 

případné projekce mocenských tlaků či vazeb na média třeba jít dál, než na úroveň tvrdých 

dat a čísel.
378

 V případě zkoumání vlastností mediálního obsahu potřebujeme odpovědi na 

„jak“ a „proč“, které jsou charakteristické pro kvalitativní výzkumy oproti kvantitativním 

metodám, které poskytují odpovědi spíše na „co“ a „kolik“.
379

 

Naopak „kvalitativní výzkum zahrnuje popis a interpretaci sociálních nebo 

individuálních lidských problémů a jeho podstatou je vytvoření komplexního, holistického 

obrazu o zkoumaném problému. Důraz se klade na způsob, jakým lidé interpretují jevy 

sociálního světa a svoji zkušenost. Vychází se z empirických dat, majících podobu textů 

(měkká data) získaných hloubkovým rozhovorem, nestrukturovaným pozorováním a studiem 

dokumentů.“
380

 

Pro analýzu objektivity a jejího porušování se jeví jako nejvhodnější výzkumný 

koncept podle Jörgena Westerståhla, který byl v 80. letech aplikován na „srovnání 

veřejnoprávní televize s ostatními TV kanály.“
381

 Tento koncept je založen na rozlišení 

kognitivní složky fakticity a hodnotící složky nestrannosti. Fakticitu dělí na pravdivost 

výpovědi a relevanci, nestrannost na vyváženost a neutrální prezentaci.
382

 Už v předchozích 

kapitolách jsme naznačili, že budeme pracovat se třemi složkami, a to s relevancí, vyvážeností 
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a neutrální prezentací jako s kvalitativními kritérii zpravodajské objektivity, které budeme 

zkoumat na konečných mediálních obsazích, tedy televizních zprávách.
383

 Měření těchto 

kvalitativních rysů zpravodajství je důležité zejména proto, že zpravodajství je hlavním 

informátorem občanů umožňující účast na politickém procesu.
384

 Kvantitativní metodu 

využíváme jednak pro předvýzkum, jednak pro definici relevance ve zkoumaných relacích a 

pro určení, jaký podíl zpráv obsahoval prvky předpojatosti neboli stranění. 

 

4.2 Identifikace problému a cílů práce 

V teoretické části práce jsme v kapitole Normativní teorie nastínili, jaké existují 

představy o médiích, v užším smyslu zpravodajství, zatímco v kapitole Politická ekonomie 

komunikace jsme ukázali, jakým možným způsobem mohou být tyto normativní představy 

porušovány. 

Máme tak důvod domnívat se, že ani zpravodajství české veřejnoprávní televize není 

od nežádoucích vlastností zcela oproštěno. Na základě studia literatury a příslušných zdrojů 

jsme rozhodli posuzovat případné porušování normativních předpokladů prostřednictvím 

složek objektivity, a to relevance, vyváženosti a neutrální prezentace. 

Cílem práce je představit zpravodajství v kontextu veřejnoprávní České televize  

a určit, co od zpravodajství očekáváme a jaké jsou známy způsoby nedodržování základních 

definic a úkolů. Dílčí část jsme již splnili v teoretické části. Nyní je třeba uvést teoretická 

východiska do praxe. Z výsledků analýzy by mělo být možné odpovědět na výzkumné otázky 

a potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy. Současně očekáváme, že analýza přinese 

podněty a návrhy k dalšímu možnému zkoumání, o němž hovoříme v Diskuzi. 

 

4.3 Výzkumné otázky a hypotézy 

Pro analýzu kvalitativní i kvantitativní je třeba vznést jasně znějící otázky a vytyčit 

konkrétní hlediska zkoumání. Výzkumné otázky značíme zkratkou VO, hypotézy zkratkou H. 

                                                 
383
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4.3.1 Stanovení výzkumných otázek 

Na prvních šest otázek hledáme odpovědi v kvantitativním před/výzkumu: 

1) Kterému typu zpráv je přisuzována v hlavních zpravodajských relacích největší 

relevance? 

2) Kterému typu zpráv je v regionálních zpravodajských relacích přisuzována největší 

relevance? 

3) Jaký je podíl zpráv vykazujících určité prvky předpojatosti v hlavních zpravodajských 

relacích? 

4) Jaký je podíl zpráv vykazujících určité prvky předpojatosti v regionálních 

zpravodajských relacích? 

5) Jaký je podíl lidsky jímavých příběhů v hlavních zpravodajských relacích? 

6) Jaký je podíl lidsky jímavých příběhů v regionálních zpravodajských relacích? 

Na další čtyři otázky hledáme odpovědi v kvalitativní analýze: 

7) Jakým způsobem porušují hlavní zpravodajské relace obrazovou vyváženost? 

8) Jakým způsobem porušují regionální zpravodajské relace obrazovou vyváženost? 

9) Jakým způsobem porušují hlavní zpravodajské relace neutrální prezentaci? 

10) Jakým způsobem porušují regionální zpravodajské relace neutrální prezentaci? 

Na nejotevřenější otázky hledáme odpovědi jak v kvantitativní, tak kvalitativní analýze: 

11) Jak se ve zkoumaných aspektech liší hlavní zpravodajství od regionálního?  

12) Jak se vyvíjely zpravodajské relace v letech 2007–2012? 

 

4.3.2 Stanovení hypotéz 

H1: V regionálním zpravodajství je větší podíl lidsky jímavých příběhů než v hlavních 

zpravodajských relacích. 

V kapitole Definice regionálního zpravodajství jsme již naznačili, že se regionální 

zpravodajství snaží více přiblížit divákovi nebo čtenáři, a proto klade větší důraz na příběhy o 
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lidech.
385

 Proto máme důvod domnívat se, že se v regionálním zpravodajství budou lidsky 

jímavé příběhy vyskytovat ve větší míře. 

H2: Počet pseudoudálostí se od roku 2007 do roku 2012 v hlavních i regionálních relacích 

zvýšil. 

Podle Tomáše Trampoty podíl pseudoudálostí ve zpravodajství v průběhu 20. století 

rostl
386

 a podle Roberta W. McChesneye je kvalitní žurnalistika příliš drahá. Navíc hlavním 

důvodem tvorby zpráv je dnes primárně zisk a za 40 až 70 % toho, co se prezentuje jako 

zprávy, zodpovídá PR.
387

 Protože soupeření veřejnoprávních stanic a komerčních stanic 

v podílu sledovanosti zpravodajství je nám již známé,
388

 máme důvod domnívat se, že bude  

i veřejnoprávní stanice přistupovat ve zpravodajství k podobným praktikám jako 

zpravodajství komerční, jehož hlavním cílem je nabízet takový obsah, který v konečném 

důsledku přinese co největší zisk. 

H3: Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnoprávní televizi, je podíl nestranných událostí  

u obou zpravodajských formátů větší než podíl zpráv, které někomu straní. 

Veřejnoprávní služba je specifickou zodpovědnou činností, jejím hlavním cílem nemá 

být generování zisku, ale má být přínosem občanské společnosti.
389

 Toho má dosahovat 

respektováním mnoha obecně uznaných hodnot, do nichž patří i nestrannost.
390

 

 

4.4 Operacionalizace 

Výzkumnou jednotkou je jedna televizní zpráva a aktér televizní zprávy hlavních 

večerních Událostí vysílaných na ČT1 a Událostí v regionech (Brno) vysílaných na ČT1, 

výjimečně na ČT24. Analyzujeme zpravodajství od roku 2007 do roku 2012. Oba dva pořady 

                                                 
385

 BIERNACKA-LIGIEZA, Ilona. New era for local journalism – an analysis of the local media journalism in 

the time of media globalization and concentration. In: JIRÁK, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ a Denisa KASL 

KOLLMANOVÁ. Média dvacet let poté. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-446-5., s. 194. 
386

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8., s. 35. 
387

 MCCHESNEY, Robert W. Problém médií: Jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň: Grimmus, 2008. ISBN 

978-80-902831-2-1., s. 20. 
388

 SVENDSEN, Nordahl Erik. From Sovereignity to Leberalisation. Media Policy in Small European Countries. 

In: LOWE, Gregory Ferrell a Christian S. NISSEN. Small Among Giants: Television Broadcasting in Smaller 

Countries. Göteborg: Nordicom, 2011. ISBN 978-91-86523-16-9., s. 138. 
389

 KEANE, John. The media and democracy. 1st ed. Cambridge: Polity, c1991, xiii, 202 s. ISBN 0745608043., 

s. 117. 
390

 DEBRETT, Mary. Reinventing Public Service Television for the Digital Future. Bristol: Intellect Ltd., 2010. 

ISBN 9781841503967., s. 206. 



71 

 

jsou ke zhlédnutí volně dostupné na internetových stránkách České televize v sekci TV 

program.
391

 

 

4.4.1 Výzkumný vzorek 

Kódujeme všechny zprávy vybraných zpravodajských relací. V případě Událostí  

i Událostí v regionech (Brno) vybíráme dvě zpravodajské relace z každého roku  

(2007–2012), a to z jara a podzimu. Stanovili jsme třetí měsíc od začátku roku a třetí od konce 

roku, tedy březen a říjen, vždy druhou středu v měsíci. V případě nedostupnosti videa 

použijeme relaci ze čtvrtka, který následuje hned po původně požadované středě. Dodržujeme 

pravidlo analýzy hlavní zpravodajské relace i regionální relace vždy ze stejného dne. 

Jak už jsme zmínili, analyzujeme všechny zprávy, které zpravodajská relace obsahuje, 

kromě upoutávek, které se nevztahují k odvysílaným zprávám, a také vynecháváme tzv. 

headlines (přehled zpráv, které budou v relaci následovat). 

 

4.4.2 Sběr dat 

Ke kódování využíváme aplikaci Excel od Microsoft Office, v níž lze pořídit 

přehledný a strukturovaný záznam, následně pak lze vytvořit grafy, které zobrazí podíly  

a počty týkající se určitých vlastností zpravodajství.  

 

4.5 Postup 

4.5.1 Kvantitativní před/výzkum 

Kvantitativní výzkum je třeba uplatnit ze dvou důvodů. Jednak pomocí něj připravíme 

kvalitativní analýzu, ale získáme i zevrubnou představu o typizovaném obsahu hlavního  

a regionálního zpravodajství. 
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Pomocí předvýzkumu, kdy určíme opakující se typy zpráv, následně kvalitativně 

definujeme reprezentanty a aktéry prezentovaných skupin, kteří jsou pro kvalitativní analýzu 

a zkoumání vyváženosti a neutrální prezentace hlavním předmětem zájmu. 

V případě zkoumané relevance by však měl kvantitativní výzkum určit, které zprávy 

Česká televize pokládá za nejrelevantnější, a to na základě zařazení jednotlivých zpráv do 

relace a času, který jim Česká televize věnuje. 

Prostřednictvím kvantitativní metody také určíme, jaký je podíl zpráv, které vykazují 

nějaké prvky stranění a jaký je podíl lidsky jímavých příběhů. 

 

4.5.1.1 Relevance 

V první části kvantitativní analýzy při určování typu zprávy vycházíme z klasifikace 

Johna Hartleyho,
392

 přidáváme však i další kategorie. Spojením kategorií navržených Johnem 

Hartleym a přípravou předvýzkumu jsme stanovili následující typy zpráv: 

1 – politická (v případě hlavních relací se týká politické činnosti, legislativy a života politiků, 

na regionální úrovni do této kategorie řadíme i zprávy týkající se městských zastupitelů, 

korupci týkající se politických činitelů a zákonodárců) 

2 – ekonomická (zprávy týkající se státních financí, ale i menších soukromých subjektů a 

jejich členů) 

3 – zahraniční (zprávy týkající se zahraniční politiky, mezinárodních vztahů, ale i 

nepolitického života v jiných zemích, než je Česká republika) 

4 – domácí (zprávy týkající se primárně občanů, v případě hlavních zpravodajských relací 

sem řadíme i zprávy týkající se lokální politiky, ekologie) 

5 – příležitostná (neštěstí většího rozsahu, skandály většího rozsahu, přestupky, zločiny  

a kriminalita většího rozsahu, trestná činnost s potenciálním dopadem na širší skupiny lidí)
393

 

6 – sport 
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7 – lidsky jímavý příběh (vraždy, sebevraždy, zločiny týkající se jednotlivců, neštěstí menšího 

rozsahu, skandály menšího rozsahu – bez dalekosáhlých důsledků) 

8 – pseudoudálost (vykonstruované zprávy na míru) 

9 – zajímavosti (kultura, umění, příroda, technologie, turistický ruch, historie, významné 

osobnosti, celebrity, charita atd.) 

S kódováním typu zpráv současně určujeme reprezentanty jako jednotlivce  

i reprezentanty jako skupiny. Současně zaznamenáváme pořadí a stopáž věnovanou jedné 

zprávě. Výzkumnou jednotkou je zde tedy jedna televizní zpráva. 

 

4.5.1.2 Nestrannost 

Před kvalitativní analýzou je třeba určit typické aktéry, kteří se ve zprávách vyskytují. 

S tím, jak se k určitým aktérům budou vázat jednotlivé výrazy užívané moderátorem či 

redaktorem a jaký obrazový podkres aktéry doprovází, určíme, jestli je zpráva nestranná či 

předpojatá. 

V této části budeme nestrannost zkoumat pouze kvantitativně pomocí označení ANO 

(je nestranná, ve zprávě se nevyskytují prvky stranění) a NE (není nestranná, ve zprávě se 

vyskytují prvky stranění). Tímto dosáhneme dvou důležitých cílů. Jednak získáme podíl 

zpráv, které vykazují prvky stranění, jednak se nám vyselektují zprávy, které budeme 

analyzovat v kvalitativní analýze. 

U zpráv, které budou vykazovat jisté prvky stranění, pak určíme, jakým způsobem se 

toto stranění prostřednictvím složek obrazové vyváženosti a podmínek mluvené neutrální 

prezentace vyznačuje. To už je však případ kvalitativní části analýzy. 

 

4.5.2 Kvalitativní rozkrývání předpojatosti 

V kvalitativní analýze vynecháváme lidsky jímavé příběhy a zprávy, které 

nevykazovaly prvky stranění. U zbylých zpráv pak hledáme konkrétní prvky nevyváženosti 

zobrazení a porušování neutrální prezentace. Výzkumnou jednotkou se v této části výzkumu 

stává aktér. 
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4.5.2.1 Definice aktérů 

Pro kvalitativní analýzu předem určujeme typické aktéry, kteří se v televizních 

zprávách Události a Události v regionech běžně vyskytují. Způsob prezentace těchto aktérů 

by nám měl pomoci určit, zdali jsou kritéria nestrannosti naplněna. 

Na základě kvantitativního předvýzkumu jsme definovali následující aktéry, kteří budou 

v části interpretace výsledků slučováni do skupin podle vzájemné blízkosti: 

 politik (členové PS, členové Senátu, prezident, zastupitel, starosta) 

 zahraniční politik 

 osoba právnicky činná (advokát, soudce, právník, státní zástupce) 

 úředník (člen státního úřadu či instituce) 

 pachatel (podílející se na kriminální činnosti, ale i přestupku) 

 zločinec (mafián, vězeň, již odsouzený) 

 svědek 

 oběť 

 člen radikální skupiny (terorista, atentátník) 

 občan (spotřebitel, zákazník, rodič, student) 

 zahraniční občan 

 dítě 

 aktivista (demonstrant) 

 sociálně znevýhodněný (přistěhovalec, uprchlík, senior, menšina, hendikepovaný) 

 pacient  

 podnikatel (spadají sem např. i ředitelé nemocnic, manažeři, zástupci firem) 

 odborník (analytik, ekonom, psycholog, vědec, historik, technolog, přírodovědec atd.) 

 policista (kriminalista, strážce zákona) 

 lékař (i zdravotní sestry a ostatní zdravotníci) 

 voják 

 sportovec 

 duchovní (věřící lidé, kněz atd.) 

 pracovník (hasič, záchranář, ochranka, učitel, zaměstnanec firmy) 

 odborář 

 novinář (redaktor, moderátor, novinář, mluvčí) 

 zastánce lidských práv (včetně ombudsmana, charitativní pracovník atd.) 

 umělec (všechny obory, např. herec, hudebník, režisér, malíř atd.) 

 celebrita 

 zvíře 

 aktér neurčitý 
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4.5.2.2 Vyváženost obrazu 

O vyváženosti obrazového podkresu a zobrazení aktérů jsme hovořili v podkapitole 

Rysy kvalitního zpravodajství. Porušování tohoto kritéria objektivity podrývá zpravodajskou 

objektivitu, může vést k nesprávné interpretaci příjemcem a v případě nezáměrného zkreslení 

bere výpovědím původní smysl. Proto je třeba dbát na to, aby zobrazení aktéra nebo obrazový 

podkres nezobrazoval aktéra v příliš pozitivním nebo v příliš negativním světle než jiného 

účastníka zprávy. Budeme sledovat „propojení subjektů s určitými přímými či nepřímými 

pozitivními či negativními asociacemi.“
394

 Lze tímto postupem odpovědět na otázku, zdali 

nejsou někteří aktéři prezentováni v lepším světle než ostatní a zdali nejsou tímto způsobem 

zvýhodňování nebo naopak znevýhodňováni. 

 

4.5.2.3 Neutrální prezentace 

Ač je neutrální prezentace velmi úzce spjata s vyvážeností, zaměřujeme se v rámci této 

složky zejména na zvukovou stránku prezentace aktérů, konkrétně na to, zda se k určitým 

aktérům nepojí modalizátory,
395

 hodnotící výrazy, skrytá subjektivní hodnocení a příznakové 

výrazy,
396

 jimž by se reportéři i moderátoři ve snaze o splnění podmínek objektivity měli 

vyhýbat. Tyto výrazy či spojení mající nějakou expresivní hodnotu mohou zvýhodňovat či 

znevýhodňovat
397

 určitého aktéra a mohou mít původ v nezáměrné i záměrné předpojatosti, 

která může být motivována například skrytou propagandou.
398

 Proto hledáme výrazy 

expresivní, jistým způsobem estetizované či subjektivně zabarvené.
399
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5. Výsledky kvantitativní analýzy 

5.1 Relevance 

Jak už jsme zmínili výše, relevanci lze zkoumat z více úhlů, my jsme se zaměřili 

primárně na to, jakou relevanci určitému typu zpráv přisuzovala Česká televize v hlavních 

večerních Událostech a v regionálních Událostech v regionech (Brno). 

Pracovali jsme s devíti typy zpráv, které jsme určili předvýzkumem a v kvantitativní 

analýze jsme je kódovali. Dohromady bylo analyzováno 234 zpráv z Událostí a 156 zpráv 

z Událostí v regionech (Brno). 

1 – politická  

2 – ekonomická 

3 – zahraniční  

4 – domácí  

5 – příležitostná 

6 – sport 

7 – lidsky jímavý příběh  

8 – pseudoudálost  

9 – zajímavosti  
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5.1.1 Relevance v hlavních večerních Událostech 

5.1.1.1 Relevance podle podílů typu zpráv  

Graf č. 1 Podíly počtů typů zpráv v Událostech 2007–2012 (N = 234) 

 

Komentář ke grafu č. 1: 

Můžeme vidět, že dle množství typů zpráv převažovaly zahraniční zprávy, na dalších 

předních místech se umístily politické zprávy, zajímavosti a domácí zprávy. Naopak nejméně 

bylo pseudoudálostí (pouze jedna), sportu a lidsky jímavých příběhů. Nepochybně je však 

třeba zohlednit i čas, který je jednotlivým typům zpráv věnován. Proto uvádíme i graf 

počítající se stopáží. 
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Graf č. 2 Čas věnovaný typům zpráv v Událostech 2007–2012 (N = 234) 

 

Komentář ke grafu č. 2: 

Z grafu č. 2 je patrný menší úbytek podílu zahraničních zpráv, a to zejména z toho 

důvodu, že velmi často byly zahraničním zprávám věnovány pouze dvacetivteřinové šoty 

v bloku nejčastěji tří zpráv, které byly zařazeny mezi delší zprávy. Takové zprávy byly 

zpravidla čtené, s hudebním a vizuálním podkresem. Některé zahraniční zprávy byly velmi 

krátké, ale protože jich bylo hodně, stále si drží mezi typy zpráv i s ohledem na čas největší 

podíl. Největší rozdíl zaznamenáváme u tzv. příležitostných událostí, kterých byť nebylo 

mnoho, zabíraly poměrně dost času. Je to důsledek obsahu těchto zpráv, které se povětšinou 

týkaly různých neštěstí, živelných katastrof nebo jiných negativních událostí majících vliv na 

velké množství občanů, byl jim tedy věnován delší časový úsek. Větší množství času 

věnovaly Události i politickým, domácím, ekonomickým zprávám a zajímavostem, do nichž 

řadíme i kulturní zprávy. 

VO 5: Jaký je podíl lidsky jímavých příběhů v hlavních zpravodajských relacích? 

Na nízkých hodnotách se stále drží pseudoudálosti, sport a lidsky jímavé příběhy. 

V teoretické části jsme zmiňovali, že výskyt pseudoudálostí a lidsky jímavých příběhů je pro 

veřejnoprávní zpravodajství nežádoucí. Z výsledků tak můžeme částečně vyvrátit hypotézu  

č. 2, v níž jsme tvrdili, že podíl pseudoudálostí bude u hlavních i regionálních relací během let 

růst. Tato hypotéza se tedy zatím minimálně z poloviny nepotvrdila, naopak se na základě 
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výsledků vyvrací, protože za šest analyzovaných let (2007–2012) se v hlavních večerních 

Událostech vyskytla pouze jedna pseudoudálost. Podobným případem jsou i lidsky jímavé 

příběhy, jejichž podíl ve zpravodajské relaci je z hlediska počtu i věnovaného času minimální 

a drží se na hodnotách mezi 3–4 %. Minimum sportovních událostí se v hlavních Událostech 

vyskytovalo proto, že na konec každé hlavní relace je zařazeno sportovní zpravodajství, které 

je však v programu odděleno jako další televizní pořad. 

Z grafu č. 1 a grafu č. 2 tak můžeme usoudit, že Česká televize věnuje nejvíce prostoru 

zahraničním zprávám, ovšem je třeba brát na vědomí, že se všechny další zprávy rozřazené 

mezi více typů zpráv týkaly v drtivé většině výhradně České republiky. Výjimky tvořily 

pouze některé zajímavosti nebo příležitostné události, které byly i ze zahraničí. Lze tedy říci, 

že zprávám z České republiky je věnováno bezmála 80 % vysílacího času hlavních zpráv. 

 

5.1.1.2 Relevance podle zařazení v relaci 

VO 1: Kterému typu zpráv je v hlavních zpravodajských relacích přisuzována největší 

relevance? 

Na prvních místech se od roku 2007 do roku 2012 vyskytovaly výhradně politické, 

ekonomické a příležitostné zprávy.
400

 S ohledem na to, že nejdůležitější zprávy mají být 

řazeny na začátek,
401

 lze usoudit, že Česká televize přisuzuje největší relevanci politickým, 

příležitostným a ekonomickým zprávám. Vedle již zmíněných se na prvních třech místech 

objevují i domácí a zahraniční zprávy. Ostatní typy zpráv se na prvních třech místech 

nevyskytují vůbec. Na poslední místa byla zařazována v drtivé většině zajímavost. 

Pro přehlednost podle počtů zpráv na prvních místech zpravodajského bloku Česká 

televize v hlavních večerních zprávách přisuzuje zprávám následující míru relevance (řazeno 

od nejdůležitějších): 

a) politické zprávy 

b) ekonomické zprávy a příležitostné zprávy 

c) domácí zprávy 

d) zahraniční zprávy 

                                                 
400

 Viz přiložené CD s kódovací knihou 
401

 Čl. 5 Péče o informace ve zpravodajství a aktuální publicistice. Česká televize [online]. Rok vydání neznámý 

[cit. 2013-03-28]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-5-pece-o-informace-ve-

zpravodajstvi-a-aktualni-publicistice/. 
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5.1.1.3 Vývoj večerního zpravodajství v letech 

Graf č. 3 Vývoj podílů typů zpráv a délky Událostí v letech (N = 234) 

 

Komentář ke grafu č. 3: 

Z grafu č. 3 je patrné prodloužení zpravodajské relace (graf zobrazuje za každý rok 

dvě analyzované relace), ovšem podíly typů zpráv jsou až na výjimky poměrně konstantní. 

Největší výkyvy lze vidět u příležitostných zpráv, kdy v roce 2009 převažují příležitostné 

zprávy, naopak v roce 2012 je podíl těchto zpráv v hlavní zpravodajské relaci výrazně menší. 

Rozdíl lze vidět i u domácích zpráv, kdy v roce 2007 nebyl těmto zprávám věnován téměř 

žádný prostor (ve skutečnosti se v roce 2007 vyskytla v Událostech jedna domácí zpráva, ale 

protože trvala pouhých 19 vteřin, graf takto nízký čas nezohlednil), v ostatních letech si 

domácí zprávy drží na relaci stabilní podíl. 

 

5.1.2 Relevance v regionálních Událostech v regionech  

Jak už jsme zmiňovali výše, pro Události v regionech (Brno) jsme použili stejnou 

klasifikaci zpráv jako pro hlavní Události, pouze s tím rozdílem, že do politických zpráv zde 
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byly řazeny i zprávy týkající se politiky lokální úrovně (městská i krajská zastupitelství, 

starostové apod.). 

 

5.1.2.1 Relevance podle podílů typu zpráv 

Graf č. 4 Podíly počtů typů zpráv v Událostech v regionech 2007–2012 (N = 156) 

 

Graf č. 5 Čas věnovaný typům zpráv v Událostech v regionech 2007–2012 (N = 156) 
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Komentář ke grafu č. 4 a grafu č. 5: 

Podle počtu zpráv zařazených do Událostí v regionech bylo nejvíce domácích zpráv, 

ale podle času, který byl zprávám věnován, převažují zajímavosti. Dalšími hojně 

obsazovanými zprávami byly zprávy o sportu. Od podzimu 2008 (dle analyzovaných relací) 

jsou totiž na konec Událostí v regionech zařazovány vždy tři sportovní zprávy. Tento 

sportovní blok tří sportovních zpráv se neměnil až do roku 2012 a byl vysílán ze stejného 

studia jako předcházející regionální zprávy, moderátoři si pouze předali slovo. Nejméně 

prostoru bylo věnováno opět pseudoudálostem, opět byla pouze jedna a byla to ta stejná 

zpráva jako v hlavní relaci. Tím zcela vyvracíme hypotézu č. 2 o tom, že se počet 

pseudoudálostí od roku 2007 do roku 2012 v hlavních i regionálních relacích zvýšil. Stejně 

tak bylo minimum prostoru věnováno zahraničním zprávám, což jsme z povahy 

zpravodajského formátu očekávali. Jedna zpráva, která byla posouzena jako zahraniční, se 

týkala vztahů měst vůči Tibetu.  

VO 6: Jaký je podíl lidsky jímavých příběhů v regionálních zpravodajských relacích? 

Podobně jako u hlavních relací patří podíl lidsky jímavých příběhů mezi ty menší, 

nicméně s hodnotami mezi 8 a 9 % je jejich podíl v regionálním zpravodajství dvakrát větší 

než u hlavních zpravodajských relací. 

 

5.1.2.2 Relevance podle zařazení v relaci 

VO 2: Kterému typu zpráv je v regionálních zpravodajských relacích přisuzována 

největší relevance? 

Podle kódovací knihy, která je dostupná na CD jako příloha, je patrné, že jako první 

bývají zařazovány politické, domácí a příležitostné zprávy. Nejčastější výskyt na prvních 

třech místech (v případě prvních tří relací jsme počítali pouze první dvě zprávy, protože relace 

z jara roku 2007, podzimu 2007 a jara 2008 byly výrazně kratší – pouze 10 minut, než ostatní 

relace od podzimu 2008 – 25 minut) měl následující pořadí: 

a) domácí zprávy 

b) politické a příležitostné zprávy 

c) lidsky jímavé příběhy a ekonomické zprávy 

d) zajímavosti 

e) pseudoudálost 
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Z výčtu výše lze vidět návaznost na teze, které jsme uváděli v podkapitole Definice 

regionálního zpravodajství. Umístění domácích zpráv a lidsky jímavých příběhů je podle tezí 

z teoretické části očekávaným zjištěním. Uváděli jsme, že v regionálním zpravodajství je 

běžnější výskyt zpráv týkající se blíže občanů a jejich životů.
402

  To je patrné i z grafu, 

z kódovací knihy je pak snadno čitelný fakt, že velká míra relevance je přisuzována právě 

domácím zprávám. 

 

5.1.2.3 Vývoj regionálního zpravodajství v letech  

Graf č. 6 Vývoj podílů typů zpráv a délky Událostí v regionech v letech (N = 156) 

 

Komentář ke grafu č. 6: 

Stejně jako u hlavních Událostí lze i u Událostí v regionech vidět celkové prodloužení 

relací (graf zobrazuje za každý rok dvě analyzované relace). Patrný je snižující se podíl 

zajímavostí, naopak od roku 2007 plynule přibylo příležitostných zpráv. Politické zprávy  

a lidsky jímavé příběhy mají podíly poměrně nestabilní.  

                                                 
402

 BIERNACKA-LIGIEZA, Ilona. New era for local journalism – an analysis of the local media journalism in 
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KOLLMANOVÁ. Média dvacet let poté. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-446-5., s. 194. 
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5.2 Nestrannost 

Nestrannost jsme měřili podle kritérií vyváženosti a neutrální prezentace, jež jsme 

popsali výše. Praktiky, které byly v relacích k porušování nestrannosti uplatňovány, 

představujeme v další kapitole Výsledky kvalitativní analýzy. Nyní ukážeme podíly zpráv, 

které kritéria nestrannosti dodržovaly a které ne. Lidsky jímavé příběhy jsme kvůli zaujatosti 

plynoucí z jejich povahy vynechali. 

 

5.2.1 Nestrannost v hlavních večerních Událostech 

Graf č. 7 Poměr nestrannosti zpráv v Událostech 2007–2012 (N = 224) 

 

Komentář ke grafu č. 7: 

V grafu č. 7 nalézáme odpověď na výzkumnou otázku č. 3, v níž se ptáme na podíl 

zpráv vykazujících určité prvky stranění. Můžeme částečně potvrdit hypotézu č. 3, v níž 

tvrdíme, že je podíl nestranných zpráv u obou formátů větší než těch, které někomu straní. 

Podíl 65 % nestranných zpráv však nelze považovat za drtivou většinu, je proto na místě ptát 

se, jak se toto stranění projevuje a nakolik je v případě veřejnoprávní televize závažné. 

Odpověď hledejme v kapitole Výsledky kvalitativní analýzy, která následuje o pár stran dále. 
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5.2.2 Nestrannost v regionálních Událostech v regionech 

Graf č. 8 Poměr nestrannosti zpráv v Událostech v regionech 2007–2012 (N = 142) 

 

Komentář ke grafu č. 8: 

V grafu č. 8 nalézáme odpověď na výzkumnou otázku č. 4, v níž se ptáme na podíl 

zpráv vykazující určité prvky stranění. Můžeme definitivně potvrdit hypotézu č. 3, v níž 

tvrdíme, že je podíl nestranných zpráv u obou formátů větší než těch, které někomu straní. 

Podíl nestranných zpráv 83 % je uspokojivějším výsledkem než v případě hlavních večerních 

zpráv. Důvodem k takovému rozdílu může být například fakt, že se regionální zpravodajství 

nemusí vypořádávat s takovým množstvím konfliktů jako hlavní večerní zprávy. Vypovídají  

o tom i podíly typů zpráv, kdy v regionálním zpravodajství převažují zajímavosti, u nichž na 

pozadí žádný konflikt často není, zprávy tak mají pouze informativní funkci, nemusejí tolik 

vysvětlovat a zohledňovat takové množství aktérů jako například politické a ekonomické 

zprávy, které v hlavních zpravodajských relacích zastávají výrazně větší podíly než  

v regionálním zpravodajství. 

Výše jsme pracovali s čísly a procenty, která nám dala jasné a přesné výsledky. Níže 

uvádíme detailnější interpretace a upřesnění, která by měla napomoci komplexnějšímu 

poznání zpravodajství České televize a jeho dodržování kritérií objektivity. 
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6. Výsledky kvalitativní analýzy 

Jak už jsme předeslali výše, v této kapitole upřesníme, jakým způsobem byla 

nestrannost ve zpravodajství České televize porušována. Z výsledků kvantitativní analýzy je 

patrné, že více jsou kritéria nestrannosti porušována v hlavních zpravodajských relacích. Níže 

uvádíme také grafy, které znázorňují podíly nestrannosti v rámci jednotlivých typů zpráv. 

Stejně jako v kvantitativní části měření nestrannosti, i v kvalitativní části měření nestrannosti 

jsme vynechali lidsky jímavé příběhy. V případě sledování vyváženosti i neutrální prezentace 

jsme vycházeli z toho, jestli zpráva některému z aktérů, které jsme definovali v podkapitole 

Definice aktérů, nestraní. 

 

6.1 Podíly nestranných zpráv dle klasifikace typů zpráv 

Graf č. 9 Nestrannost v Událostech dle typu zpráv 2007–2012 (N = 224) 

 

Komentář ke grafu č. 9: 

Podle grafu č. 9 je evidentní, že nejobjektivnější jsou z hlediska nestrannosti 

zajímavosti, domácí, zahraniční a politické zprávy. Na nejvyšší hodnotu ve stranění se dostala 

pseudoudálost, která je předpojatá už ze své podstaty, byla však v analyzovaném vzorku 

pouze jedna. Na horší hodnoty se dostaly i zprávy příležitostné, sportovní a ekonomické. 
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Graf č. 10 Nestrannost v Událostech v regionech dle typu zpráv 2007–2012 (N = 142) 

 

Komentář ke grafu č. 10: 

Z grafu č. 10 vyplývá, že nejobjektivnější jsou z hlediska nestrannosti zprávy 

ekonomické a zahraniční (jako zahraniční však byla v regionálním zpravodajství označena 

pouze jedna zpráva). Na uspokojivých hodnotách se ocitají zajímavosti a politické zprávy. 

Nejméně objektivní je dle míry stranění opět pseudoudálost (stejná zpráva jako v případě 

hlavní relace), dále domácí zprávy, příležitostné zprávy a sportovní zprávy.  

 

6.2 Vyváženost obrazu 

Jak už jsme předeslali výše, vyváženost jsme zkoumali z hlediska neutrality 

obrazového podkresu, zdali není určitý aktér zobrazován v příliš pozitivním nebo naopak 

příliš negativním světle než jiný aktér a zdali nebyly „subjekty propojovány s určitými 

přímými či nepřímými pozitivními či negativními asociacemi.“
403

 Z těchto hledisek můžeme 

hned na začátku této podkapitoly zmínit, že porušování vyváženosti obrazu se na porušování 

nestrannosti podílelo zcela minimálně, a to jak v případě hlavních zpráv, tak v případě 
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regionálního zpravodajství. Na základě důkladného sledování zpráv jsme zjistili, že Česká 

televize kritéria z hlediska vyváženosti porušuje minimálně. 

V případě hlavních Událostí byla kritéria vyváženosti obrazu porušena z 224 zpráv 

(celkový počet 234 zpráv bez deseti lidsky jímavých příběhů, které jsme neměřili)  

v 17 případech. V regionálních Událostech v regionech (Brno) byla kritéria vyváženosti 

obrazu porušena ze 142 zpráv (celkový počet 156 zpráv bez čtrnácti lidsky jímavých příběhů, 

které jsme neměřili) pouze ve 3 případech. Všímali jsme si zejména toho, jestli nejsou někteří 

aktéři bezdůvodně zobrazování způsobem, který neodpovídá zvukové výpovědi zprávy, zdali 

nejsou bezdůvodně zobrazovány emoce ať už pozitivní či negativní, jestli případné emoce 

neodporují mluvené složce, jestli nejsou aktéři zobrazováni v expresivních situacích, které 

nijak nesouvisí s mluveným obsahem zprávy, zda nemá obrazový podkres tendenci určité 

obsahy mluvené složky silně zdůrazňovat nebo naopak jejich výpovědní hodnotu redukovat  

a prezentovat tak divákovi obraz, který znemožňuje nepokřivenou interpretaci (bereme-li 

v úvahu snahu veřejnoprávní televize být maximálně objektivní). 

 

6.2.1 Vyváženost obrazu v Událostech 

V hlavní večerní relaci Události bylo zaznamenáno 17 případů porušování kritérií 

vyváženosti obrazu. Setkali jsme se s následujícími praktikami porušování objektivity: 

znevažování aktéra, možné pokřivení reality, dramatizace, vyvolávání lítosti. Vyskytla se 

jedna sehraná zpráva (tedy pseudoudálost, o níž hovoříme níže u Událostí v regionech, jedná 

se o tutéž zprávu).  

Za znevažování aktéra lze považovat například detailní záběry na jeho ruce  

a odvádění pozornosti od toho, co aktér říká (záběr na ruce státní zástupkyně Lenky 

Bradáčové). Také například záběr na jinou část těla (vystrčené pozadí svědkyně, když se 

ohýbala pro klíče, které jí upadly). Možným pokřivením reality může být podkresový záběr 

na rozesmátého politika (Jiřího Čunka), kdy zpráva pojednává o závažném obvinění; nebo 

záběry na policisty, kteří bijí demonstranty prosazující pád vlády. (Záběr může stranit opozici, 

na jejíž straně jsou demonstranti, protože chování stoupenců opozice zobrazováno není. Jedná 

se však s největší pravděpodobností o problém nedostatku obrazového materiálu, zpráva se 
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totiž týká Zimbabwe a víme, že pokrytí zahraničních respondentů v Africe je velmi slabé.)
404

 

Dramatizaci Události uplatňovaly v několika případech pomocí pohyblivé roztřesené kamery 

či šikmých záběrů zespoda na pospíchajícího politika nebo šikmé záběry z nepřirozených úhlů 

na přistěhovalce v autobusu. Dále jsme zaznamenali případ, kdy Česká televize ve zprávě  

o prezidentu Václavu Klausovi zabírala především připravenou policii a ochranku, které měly 

zajistit prezidentovu bezpečnost, což vyvolávalo pocit, že se na prezidenta Klause připravuje 

útok. Setkali jsme se i s podněcováním lítosti (ať už účelné nebo neúčelné) ve formě 

zobrazování malých, roztomilých, smutně či vyplašeně vzhlížejících dětí v zemích Třetího 

světa v zubožených podmínkách. Není pochyb o tom, že se jedná o zobrazování reality, ale 

výběr záběrů na pouze lépe vypadající děti může být mírně zavádějící a stranit tak občanům 

zemí Třetího světa (o tom, jestli je to přínosné či ne, můžeme polemizovat v diskuzi). 

Posledním případem je pseudoudálost, o níž hovoříme níže. 

 

6.2.2 Vyváženost obrazu v Událostech v regionech 

V regionální relaci Události v regionech jsme zaznamenali pouze tři případy, kdy 

obrazová složka zcela neodpovídala kritériím objektivity. Zaznamenali jsme určitou 

propagaci, dramatizaci a pseudoudálost.  

Jednalo se jednak o zprávu, která se týkala brněnského nezávislého divadelního 

spolku, kdy byly vybrány pouze vtipné scénky s pravděpodobným účelem na divadelní spolek 

upozornit a ukázat jej divákovi v co nejlepším světle, šlo se s největší pravděpodobností  

o menší propagaci. V druhém případě se jednalo o zprávu pojednávající o úniku čpavku 

v Prostějově, kdy byly ve zprávě použity obrazové podkresy vyplašených zírajících občanů, 

což se z hlediska objektivity jeví jako bezdůvodná dramatizace události. V třetím případě se 

jednalo o pseudoudálost, jejímž možným účelem byl jistý druh reklamy na kominíky. Celá 

zpráva byla evidentně zinscenovaná, účinkující kominík na konci zprávy před kamerou 

teatrálně opouštěl domov zákazníka a loučil se s ním. V prvním případě o divadelním spolku 

můžeme takové porušování prominout, protože upozorňování a lákání na kulturní akce do 

regionálního zpravodajství patří. Ve druhém případě se může jednat o lehčí planý poplach 
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obyvatel. Třetí případ pseudoudálost bychom promíjet neměli, protože zinscenované zprávy 

do objektivního zpravodajství nepatří.
405

 

 

6.2.3 Shrnutí vyváženosti obrazové složky 

Můžeme říci, že vzhledem k tomu, v kolika případech byla kritéria vyváženosti obrazu 

porušována, jsou výsledky jak u hlavních, tak regionálních zpráv velmi uspokojivé. Za 

nejzávažnější porušování lze považovat pokřivování reality nebo pseudoudálost. V případě 

pokřivování reality jsme se setkali se záběry, které by dotyčnému politikovi mohly uškodit na 

jeho pověsti u veřejnosti, pseudoudálost přinesla zinscenovanou reportáž, která není součástí 

objektivního pokrytí o tom, co se děje, ale vykonstruovaným příběhem. Pokud zpravodajství 

nevyváženým obrazem někomu straní, jsou to nejčastěji občané, kteří se ocitají v nesnázích 

(tzv. advocacy journalism).
406

 

 

6.3 Neutrální prezentace 

V podkapitole Rysy kvalitního zpravodajství jsme již naznačovali, na co se při 

zkoumání neutrální prezentace výpovědí zaměříme. Zvolili jsme analýzu výpovědí 

moderátora a reportéra, jakožto hlavních mluvčích provázejících diváka televizními zprávami. 

Analyzovali jsme celé jejich výpovědi a zaznamenávali výrazy, které by mohly napovídat, že 

moderátor či reportér některému z aktérů straní. Zaměřili jsme tedy pozornost na výrazy 

hodnotící (otevřená subjektivní hodnocení), výrazy expresivní (příznakové výrazy), výrazy 

s konotovaným významem (skrytá hodnocení) a na modalizátory. V průběhu analýzy jsme 

však zaznamenali i využití zvláštní expresivní intonace, které naznačovalo, co si moderátor 

nebo reportér o události myslí. 
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6.3.1 Neutrální prezentace v Událostech 

V hlavním večerním zpravodajství jsme identifikovali přibližně 35 % zpráv, které 

nějakým způsobem porušovaly kritéria neutrální prezentace. Přibližně z toho důvodu, že 

určení, zdali některá zpráva někomu straní nebo ne, bývá někdy velmi sporné. Z těchto 35 % 

byla neutrální prezentace porušována nejvíce prostřednictvím expresivních výrazů  

a modalizátorů, dále hodnotících výrazů, v menší míře pak výrazy s konotovaným významem 

a expresivní intonací. 

S expresivními výrazy jsme se setkali ve formě citově zabarvených výrazů a frazeologizmů 

(piráti českých silnic, krvavé peklo, tvorové tmy, připomíná akční film, holčičky a maminky, 

špekáčkům zvoní hrana, role bílého koně, těžký kalibr, noční můra) a jiných příznakových 

spojení (vlna solidarity, projekt pod palbou, ceny vyskočily, YouTube mluví česky atd.). 

Modalizátory byly identifikovány ve své předpokládané podobě (až na, už, ještě, více jak, 

ještě více, i devítileté děti, nejenže, ale i, jenže, totiž, nakonec, mnohem, nejmíň, navíc, úplně 

bez, téměř, skoro atd.) Podobné výrazy moderátoři a reportéři hlavních zpravodajských relací 

využívají velmi často. Jednak zdůrazňují určitá fakta, jednak navádějí diváka na způsob, jak  

o události přemýšlet. Hned v začátku jsou tak moderátoři a reportéři pomocí těchto výrazů 

schopni vnuknout divákovi způsob, jak na zprávu nahlížet. Vedle toho tyto výrazy naznačují, 

co si o události moderátor nebo reportér myslí. 

Hodnotící výrazy ve většině sloužily jako upřesnění a přiblížení událostí a aktérů a netřeba je 

označovat za přímé stranění. Byl ovšem identifikován závažnější přečin z hlediska 

označování osob, a to například v případě bývalého (tehdy stávajícího) venezuelského 

prezidenta Huga Cháveze, který byl označen jako kontroverzní venezuelský prezident. Zde se 

jedná o případ, kdy reportér využívá nejspíš obecně akceptovatelné konstatování, ve 

skutečnosti jej však akceptovat nelze, protože „by to znamenalo prosté utvrzování určité 

převládající ideologie.“
407

 či stereotypu, což je ostatně definováno zákonem jako 

nežádoucí.
408

 Proto je takový hodnotící výraz nepřijatelný. Jak už jsme naznačili, v ostatních 

případech k velmi závažnému porušování neutrální prezentace pomocí hodnotících výrazů 

nedocházelo, zmiňme však alespoň předvídání a hodnocení reportérů určitých situací a dějů 

(nemohl udělat větší chybu, jednání nebudou jednoduchá, choval se úplně stejně atd.)  
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a zdůrazňování velikosti, míry, času (velký, otřesný, výrazný) nebo označování stavu (krásný, 

úspěšný, unikátní, ohromující atd.). 

Výrazy s konotovaným významem se v Událostech nevyskytovaly příliš, uvádíme jen 

některé z nich. Ten, který měl mít s největší pravděpodobností akcesorní (průvodní) význam, 

je turistická špička, ostatní výrazy však napovídaly, že se jedná o skrytá hodnocení (radikál, 

rebel, heilující pravičák, lobbista, násilník, extremista). V druhém případě se jedná o ustálené 

výrazy, které se ve zpravodajství běžně užívají. Některá označení jako lobbista nebo násilník 

mohou být skrytými hodnoceními a soudy. 

Expresivní intonace byla zjištěna pouze u deseti zpráv. Byla buď pozitivní (u kulturních 

zpráv – milý, pozitivní tón v hlase) nebo negativní (až unavený či znechucený tón 

moderátorky), v jiných případech zdůrazňovala nějaký fakt (opakovaně – velmi silný důraz na 

počáteční o, i devítileté děti – důraz na devítileté nebo sto tisíc – důraz na sto). 

 

6.3.2 Neutrální prezentace v Událostech v regionech 

V regionálním zpravodajství jsme identifikovali přibližně 17 % zpráv, které nějakým 

způsobem porušovaly kritéria neutrální prezentace. Z těchto 17 % byla neutrální prezentace 

porušována nejvíce prostřednictvím subjektivních hodnocení a expresivních výrazů, v minimu 

případů byly využity modalizátory a výrazy s konotovaným významem. Intonační výkyvy se 

vyskytovaly pouze u sportovních zpráv, u nichž však vzhledem k povaze sdělení lze takový 

způsob podání tolerovat (moderátor využíval časté úsměvy, zvyšování a snižování hlasu, silné 

důrazy na některé výrazy). 

Hodnotící výrazy nejčastěji odkazovaly k aktérům a faktům, v jejichž spojitosti moderátoři  

i reportéři uváděli, že je něco ošklivé, hrůzné, velké, unikátní, dobré, významné, kontroverzní, 

jednoduché atd. Ve většině případů se však jednalo s největší pravděpodobností o hodnocení, 

„která se blížila objektivnímu, obecně platnému, kulturně a mravně plně akceptovatelnému 

konstatování – např. v situacích, kdy lze předpokládat, že týž hodnotící postoj sdílejí téměř 
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všichni členové společenství.“
409

 V žádném z případů se nejednalo o „utvrzování určité 

převládající ideologie,“
410

 jíž je třeba se ve zpravodajství vyvarovat. 

Expresivní (příznakové) výrazy nelze příliš zobecnit, nicméně zaznamenali jsme výskyt 

lidových frazeologismů (např. účel světí prostředky nebo blýská se na lepší časy), hovorových 

výrazů a spojení (např. otáčení každé koruny, nutné zlo, parta dělníků atd.), výrazy s citovým 

zabarvením, jako řešení bobří otázky, milostná cesta žabek nebo citově zabarvené metafory 

(hrušně se vypařily jako pára nad hrncem). V případě sportovních zpráv jsme zaznamenali 

výrazy jako velká porce nepřesností, rozrostla se rodina sportovních odvětví, že se sportovec 

zabydlel na křídle nebo družina je připravena na další bitvu. 

Modalizátory byly dvakrát využity na vyzdvihnutí práce a pořadu České televize (Česká 

televize měla možnost jako jediná nebo v pořadí již třetí). Za použití modalizátorů jako jenže  

a pouze bylo možné identifikovat stranění vlekařům na horách a v jednom případě občanům, 

kteří by si přáli, aby nebyl památný ivančický viadukt odstraněn. 

Výraz s konotovaným významem byl použit pouze jednou, kdy moderátor označil v úvodu 

zprávy policistu za násilníka. 

V případě sportovních zpráv byla téměř vždy patrná expresivní intonace v hlase a úsměvy 

moderátora, ale vzhledem k povaze sdělení zřejmě tolerovatelná, přestože moderátorovo  

a reportérovo stranění sportovcům a dávání najevo vlastního nadšení bylo evidentní. Současně 

jsme zaznamenali častý výskyt expresivních vyjádření, která však mají primárně kontaktovou 

funkci a funkci ozvláštnění. 

 

6.3.3 Shrnutí neutrální prezentace 

Ze zjištění uvedených výše lze usoudit, že Česká televize porušuje kritéria neutrální 

prezentace nejvíce prostřednictvím expresivních a hodnotících výrazů a modalizátorů. 

V mnoha případech byla kritéria neutrální prezentace porušena, aniž by se moderátor nebo 

reportér zastával té či oné strany, nebo byl naopak proti některé z nich. Bylo i více případů, 

kdy bylo v rámci jedné zprávy s určitým zaujetím referováno rovnou o více aktérech. Také 
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jsme se setkali s případy, kdy byl v rámci jedné zprávy jeden aktér znevýhodněn a druhý 

naopak zvýhodněn. Vycházeli jsme z výše uvedené klasifikace typických aktérů. 

V hlavních večerních Událostech jsme zaznamenali, že nejčastěji reportér nebo 

moderátor stranili občanům, podnikatelům, obětem a pracovníkům (záchranáři, hasiči, 

učitelé) a umělcům. V případě umělců je však stranění poněkud sporné, protože ač byly ve 

spojitosti s nimi využity expresivní výrazy nebo zaujatá intonace, můžeme takové stranění 

vzhledem k převážné povaze sdělení tolerovat. Vedle toho Události stranily i sociálně 

znevýhodněným jedincům nebo odborníkům. Zaznamenali jsme však i zaujatou prezentaci 

proti určitým aktérům, v níž velmi jasně převažoval aktér politik. Politik byl znevýhodněn 

v patnácti případech. Druhým nejvíce znevýhodňovaným aktérem byl podnikatel, dále pak 

zahraniční politik, pachatel a zločinec. 

V regionálních Událostech v regionech jsme zaznamenali stranění zejména občanům 

a sportovcům, v menší míře politikům, novinářům a umělcům. Opět je třeba připomenout, že 

stranění sportovcům a umělcům je s přihlédnutím na povahu sdělení zprávy tolerovatelné. 

Znevýhodňováni byli v několika případech policisté a pachatelé, dále pak politik, umělec, 

osoba právnicky činná a podnikatel. 
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Diskuze 

Protože hodnocení, nakolik zpravodajství České televize splňuje či nesplňuje 

normativní požadavky načrtnuté v teoretické části, je spíše spekulativního charakteru a nelze 

jej v rámci této diplomové práce přesně měřit, zařazujeme tuto problematiku do Diskuze.  

Můžeme zde navázat na poslední hypotézu týkající se nestrannosti otázkou, zdali 

zpravodajství České televize naplňuje normativní představy načrtnuté v první kapitole, kde 

vedle mnohého hovoříme také o tom, že by žurnalistika měla stát na straně „sociálně 

marginalizovaných skupin a podporovat sociální spravedlnost.“
411

 Jelikož u obou 

zpravodajských formátů bylo nejčastější stranění občanům, kdy se mnohdy jednalo o sociálně 

znevýhodněné jedince, můžeme usoudit, že zpravodajská žurnalistika České televize zastává 

roli podporovatele solidarity, kterou jí přisuzují normativní teorie,
412

 ale i politická ekonomie 

komunikace, o níž jsme hovořili ve třetí kapitole. Z výsledků analýzy vyplynulo i určité 

zaujetí proti politikům, jimž lze přimknout označení těch, kteří jsou u moci. Můžeme pak říci, 

že Česká televize následuje východiska politické ekonomie komunikace, protože se staví na 

stranu občanů, zastává demokratické hodnoty a její jednání je tak společenský přínosné.
413

 

Mají-li občané k dispozici veřejnoprávní médium, které vystavuje politiky otevřené kritice, 

jedná se o známku toho, že médium stojí na straně demokracie a to můžeme chápat jako jeden 

z hlavních pilířů kvalitního zpravodajství, které má zajišťovat orientaci občanům
414

  

a zprostředkování dialogu.
415

 Na druhou stranu je třeba být v případě stranění občanům  

a zaujetí proti politikům obezřetní, protože představa zastávání se občanů jako správného 

jednání novináře může být i mylná. A to z důvodu, že takové jednání může mít jednoduchý 

účel zalíbení se co největšímu počtu diváků a dosažení většího podílu na sledovanosti. 

Současně je na místě připustit možné tendence ve snaze ovlivnit velké množství diváků 

sledujících hlavní zprávy a připustit, že ne všechny prvky stranění lze obhájit kontaktovou 

funkcí. Naopak je přínosné jak z hlediska výzkumu, tak z pohledu diváka, sledovat výrazové 

                                                 
411
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prostředky utvrzující převládající ideologii
416

 a ztotožnit řešení s východisky politické 

ekonomie, která navrhuje mediální vzdělávání a zprůhlednění mediálního průmyslu, které by 

mohlo vést k adekvátnějším interpretacím na straně laické veřejnosti. Nyní je třeba žádat od 

veřejnoprávní televize zcela neutrální pozici vůči všem aktérům. Dále snahu usilovat  

o podporu demokratických hodnot jako je spravedlnost či solidarita prostřednictvím kvality 

ryzích informací, ne způsobem podání. Je třeba se ptát, proč se ve zpravodajství prvky 

stranění vyskytují, a je na místě ptát se, zdali stranění nevychází z podvolení se například 

PR
417

 nebo z nezkušenosti mladých redaktorů.
418

 Zjištění, že se ve zpravodajství České 

televize vyskytuje minimum pseudoudálostí a lidsky jímavých příběhů nám napovídá, že 

Česká televize v tomto ohledu následuje spíše normativní hodnoty nežli komerční trendy. 

Práce s kvalitativní analýzou je ovšem vždy do jisté míry subjektivní záležitost, proto 

by bylo jistě přínosné, kdyby stejnou analýzu se stejnými nástroji provedla jiná osoba. 

Srovnání výsledků a případná interpretace by posléze mohly přinést relevantnější východiska 

a více úhlů pohledu. Přínosnou by mohla být i komparace se zahraničním veřejnoprávním 

zpravodajstvím, opět za použití stejných analytických nástrojů. Otázka naplňování 

přisuzovaných požadavků je však také oblastí diskurzu, prostřednictvím nějž by mělo být 

možné zachytit ideologii a mytologii zpráv a určit, jak zpravodajství interpretovat.
419

 Pro co 

nejkomplexnější zachycení povahy zpráv, jejich diskurzu a ideologie by mohlo posloužit 

aplikování van Dijkova ideologického čtverce
420

 či důkladná investigativní práce určitého 

typu událostí. V této diplomové práci byla objektivita měřena z hlediska mediálních studií. 

Jak už jsme však zmiňovali výše, existuje i jiné hledisko, a to novinářské, které jsme 

představili v podkapitole Objektivita. Nabízí se tak další možnost výzkumu, a to například 

srovnání objektivity z pohledu mediálních studií vedle objektivity z perspektivy novinářské 

práce a zejména to, nakolik by se výsledky pořízené z těchto dvou úhlů pohledu protínaly 

v rámci stejných zpravodajských příspěvků. 
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Závěr 

Cílem práce bylo prostřednictvím kvantitativní a kvalitativní analýzy zjistit, nakolik je 

zpravodajství české veřejnoprávní televize objektivní. Nastavení analytických nástrojů a 

postupu vycházelo z teoretických konceptů normativních teorií, ale i z pevněji ukotvených 

hledisek jako mediální legislativa nebo kodex a z původních výzkumů zpravodajství. Podněty 

zkoumání i vysvětlení poskytla teorie politická ekonomie komunikace, která představuje 

způsob nahlížení na média s ohledem na sociální, ekonomické a politické vztahy ve 

společnosti. V praktické části jsme se rozhodli zkoumat objektivitu prostřednictvím jejích 

složek, a to relevance a nestrannosti. 

V závěru práce je také třeba shrnout výsledky analýzy pomocí odpovědí na výzkumné 

otázky a reakcí na hypotézy, které potvrdíme či vyvrátíme. Na mnohé nalezneme odpovědi již 

v páté a šesté kapitole s výsledky kvantitativní a kvalitativní analýzy, ale na tomto místě 

výsledky přehledně shrneme.  

Kvantitativní analýza přinesla odpovědi na následující otázky: 

VO 1: Kterému typu zpráv je přisuzována v hlavních zpravodajských relacích největší 

relevance? 

Z hlediska věnovaného času je přisuzována největší relevance zahraničním zprávám  

(dále příležitostným a politickým zprávám), z hlediska zařazení politickým zprávám  

(dále ekonomickým a příležitostným zprávám). Je však třeba pamatovat na fakt, že všechny 

ostatní zprávy se věnovaly primárně záležitostem týkajícím se České republiky, nelze tedy 

říci, že Události přisuzují více relevance zpravodajství ze zahraničí než zpravodajství z České 

republiky. Zahraniční zprávy převažují z důvodu určené typologie zpráv.  

VO 2: Kterému typu zpráv je v regionálních zpravodajských relacích přisuzována 

největší relevance? 

Z hlediska věnovaného času je přisuzována největší relevance zajímavostem zahrnujícím 

zejména kulturní zprávy, dále pak domácím zprávám. Z hlediska zařazení je největší 

relevance přisuzována domácím zprávám (dále politickým a příležitostným zprávám). Jedná 

se o výsledek korespondující s východisky, která jsme představili v kapitole Definice 

regionálního zpravodajství. 
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VO 3: Jaký je podíl zpráv vykazujících určité prvky předpojatosti v hlavních 

zpravodajských relacích? 

Podíl zpráv vykazujících určité prvky stranění je v hlavních relacích 35 %. 

VO 4: Jaký je podíl zpráv vykazujících určité prvky předpojatosti v regionálních 

zpravodajských relacích? 

Podíl zpráv vykazujících určité prvky stranění je v regionálních relacích 17 %. 

VO 5: Jaký je podíl lidsky jímavých příběhů v hlavních zpravodajských relacích? 

Podíl lidsky jímavých příběhů je z hlediska věnovaného času v hlavních relacích 3,1 %. 

VO 6: Jaký je podíl lidsky jímavých příběhů v regionálních zpravodajských relacích? 

Podíl lidsky jímavých příběhů je z hlediska věnovaného času v regionálních relacích 7,9 %. 

Kvalitativní analýza přinesla odpovědi na následující otázky: 

VO 7: Jakým způsobem porušují hlavní zpravodajské relace obrazovou vyváženost?  

V hlavních zpravodajských relacích jsme vysledovali porušování vyváženosti obrazové 

složky prostřednictvím znevažování aktéra, pokřivení reality, dramatizace, podněcování lítosti 

a pseudoudálosti. Nutno podotknout, že na porušování nestrannosti se nevyváženost obrazu 

podílela v minimu případů. Případná nevyváženost obrazové složky však mohla být 

způsobena nezáměrně, a to například kvůli nedostatečnému finančnímu rozpočtu,
421

 který by 

mohl přispět k rozšíření obrazového materiálu a přinášet tak relevantnější obrazový podkres.  

VO 8: Jakým způsobem porušují regionální zpravodajské relace obrazovou vyváženost? 

V regionálních zpravodajských relacích jsme vysledovali porušování vyváženosti obrazové 

složky prostřednictvím propagace, dramatizace a pseudoudálosti. 

VO 9: Jakým způsobem porušují hlavní zpravodajské relace neutrální prezentaci? 

Hlavní zpravodajské relace porušují neutrální prezentaci zejména prostřednictvím různých 

typů výrazových prostředků v následujícím pořadí: expresivní výrazy, modalizátory, 

hodnotící výrazy, výrazy s konotovaným významem, nejméně expresivní intonace. 

VO 10: Jakým způsobem porušují regionální zpravodajské relace neutrální prezentaci? 

Regionální zpravodajské relace porušují neutrální prezentaci zejména prostřednictvím 

různých typů výrazových prostředků v následujícím pořadí: hodnotící výrazy, expresivní 

výrazy, modalizátory, výrazy s konotovaným významem, v poslední řadě expresivní intonace. 
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VO 11: Jak se ve zkoumaných aspektech liší hlavní zpravodajství od regionálního? 

Z hlediska relevance je patrný rozdíl v množství času, který relace jednotlivým typům zpráv 

věnují. Večerní relace věnují nejvíce času zahraničním, příležitostným a politickým zprávám, 

regionální relace zajímavostem, domácím zprávám a sportu. U regionálních zpráv jsme 

zaznamenali dvakrát větší podíl lidsky jímavých příběhů. Z hlediska nestrannosti je patrný 

zásadní rozdíl v poměru zpráv, které někomu straní. U hlavních zpravodajských relací jsme 

zjistili, že 35 % zpráv někomu straní, u regionálních relací je předpojatých zpráv podílově 

zhruba o polovinu méně, tedy 17 %. V případě hlavních relací jsme zaznamenali nejčastější 

výskyt expresivních výrazů, modalizátorů a hodnocení, vedle toho 17 případů porušování 

obrazové vyváženosti, u regionálních relací nejčastěji hodnocení a expresivní výrazy a ve  

3 případech porušení obrazové vyváženosti. Ostatní výrazové prostředky odkazující na 

stranění byly využívány v mnohem menší míře. Z toho lze usoudit, že hlavní zpravodajské 

relace Události porušují obrazovou vyváženost i nestrannost ve větší míře než regionální 

zpravodajství. 

VO 12: Jak se vyvíjely zpravodajské relace v letech 2007–2012? 

U obou zpravodajských formátů, tedy večerních i regionálních zpráv, je patrné prodloužení 

jednotlivých relací, v případě hlavních Událostí se o nejrazantnější prodloužení jedná v roce 

2012, kdy naopak Události v regionech relaci mírně zkrátily. U hlavních Událostí lze vidět 

nepravidelný úbytek příležitostných zpráv, naopak nárůst zpráv ekonomických a domácích. 

V případě Událostí v regionech lze vidět zvýšený podíl příležitostných a sportovních zpráv.  

U hlavních Událostí lze z grafu vyčíst i snížení podílu zpráv, které někomu straní, u Událostí 

v regionech naopak mírný nárůst podílu stranících zpráv. 

H1: V regionálním zpravodajství je větší podíl lidsky jímavých příběhů než v hlavních 

zpravodajských relacích. 

Tato hypotéza se potvrdila, v regionálních zpravodajských relacích jsme skutečně evidovali 

více lidsky jímavých příběhů, jejich podíl byl u regionálních zpráv oproti hlavním zprávám 

zhruba dvojnásobný. Toto zjištění odpovídá výkladu z podkapitoly v druhé kapitole  

o regionálním zpravodajství, kde uvádíme, že jsou témata lidštějšího rázu předpokládatelná.
422

 

H2: Počet pseudoudálostí se od roku 2007 do roku 2012 v hlavních i regionálních 

relacích zvýšil. 
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Tuto hypotézu v návaznosti na výsledky analýzy vyvracíme, protože během šesti 

analyzovaných let se v Událostech i v Událostech v regionech vyskytla pouze jedna 

pseudoudálost, navíc se jednalo o stejnou zprávu, která byla použita jak v regionální, tak 

v hlavní relaci. Jedná se o velmi uspokojivý výsledek, který odporuje trendům spojeným 

s poklesem úrovně zpravodajství posledních let a soutěže mezi veřejnoprávními a komerčními 

televizemi.
423

 

H3: Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnoprávní televizi, je podíl nestranných událostí 

u obou zpravodajských formátů větší než podíl zpráv, které někomu straní. 

Tato hypotéza se potvrdila, nicméně v případě hlavních Událostí lze výsledek 35 % stranících 

zpráv považovat za znepokojující. Protože je nestrannost jednou z hlavních složek objektivity, 

lze říci, že 35 % zpráv v hlavních zpravodajských relacích České televize je v jistém smyslu 

neobjektivních. Vzhledem k tomu, že má zpravodajství veřejnoprávní televize dle Kodexu ČT 

i zákona o objektivitu prostřednictvím vyváženosti a nestrannosti maximálně usilovat, mohli 

bychom tento výsledek považovat až za alarmující. Zároveň je však třeba sledovat konkrétní 

projevy předpojatosti, které měly – jak jsme mohli vidět ve výsledcích  

analýzy – v mnohých případech evidentně kontaktovou funkci, funkci ozvláštnění nebo 

tendenci zastávat se sociálně slabších jedinců, což patří v žurnalistice mezi běžné trendy.
424

 

Evidentně záměrné stranění určitému aktérovi bylo spíše výjimečné.  

Zkoumaným obdobím byly roky 2007–2012 a byly vybrány vždy dvě relace hlavních 

večerních zpráv a dvě relace regionálních zpráv z každého roku, vždy z jara a podzimu. 

Spojením kvantitativní a kvalitativní analýzy jsme nabídli pohled na zpravodajství z více 

úhlů, nastínili jsme přibližnou zpravodajskou skladbu, která se proměňuje dle aktuálních 

událostí. Vedle toho jsme provedli podrobnější analýzu jednotlivých zpráv a přinesli odpovědi 

na otázky týkající se objektivity zpravodajství. Porušování nestrannosti jako složky 

objektivity u hlavních relací v 35 % zpráv napovídá, že by se Česká televize měla 

objektivnějšímu zpracování zpravodajských materiálů věnovat a pokusit se více přiblížit 

normativním představám o zpravodajství. Z kvalitativní analýzy však vyplývá, že zjištěná 

předpojatost měla ve většině případů pravděpodobně původ ve snaze o kontakt s divákem, 

ozvláštnění jinak seriózního obsahu a případné skryté kritice těch, kteří mají v rukou určitou 

moc.  
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Summary 

The main aim of this master thesis was to analyze the level of objectivity at evening 

and regional news of Czech public television. For this purpose we applied both quantitative 

and qualitative analysis based on the theoretical part where we talked about normative 

theories, media law, code or former researches. Suggestions and explanations were also 

provided by political economy of communication, which represents an approach taking into 

account social, economic and political relations. The objectivity was analyzed through the 

relevance and impartiality using evening and regional news from spring and autumn every 

year since 2007 to 2012.  

Results are represented here: 

 The highest relevance is assigned to foreign, occasional and political news at evening 

news; points of interest news and local news have highest relevance at regional news. 

 The share of biased news at evening news was 35 %, at regional news 17 %. 

 The share of human interest stories was 3,1 % at evening news and 7,9 % at regional 

news. 

 At evening news the visual balance was violated by discrediting the actor, reality 

distortion, dramatization, evoking sympathy and pseudo event.  

 At regional news the visual balance was violated by publicity, dramatization and 

pseudo event. 

 At evening news neutral presentation was violated by expressive expressions, 

modalizators, evaluative expressions, expressions with connotative meaning and 

expressive intonation. 

 At regional news, neutral presentation was violated by evaluative expressions, 

expressive expressions, modalizators, expressions with connotative meaning, least by 

expressive intonation. 

 The most evident difference between evening and regional news is news coverage. 

Evening news dedicate the highest relevance to foreign, occasional and political news, 

regional news dedicate most of time to points of interest news, local and sports news. 

Evening news presented 35 % of biased news and regional news only 17 % which 

means that evening news are more biased than regional news and regional news are 

more objective. 
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 The development of news since 2007 to 2012 recorded extension of both evening and 

regional news. Evening news decreased the number of occasional news and increased 

the number of economic and local news. Regional news increased the share of 

occasional news and sports news. The charts show that evening news decreased the 

share of biased news, regional news have increased this share since 2007. 

 The share of human interest stories was bigger at regional news. 

 The amount of pseudo events did not increase since 2007. 

 The share of unbiased news is higher for both evening and regional news. 

Despite the fact that Czech television (Česká televize) mostly used biased elements as 

contact or interest tool, as a public television Czech television should definitely emphasize 

neutral presentation even more, because the percentage of 35 % of biased news may be rated 

as too high. The combination of quantitative and qualitative analysis brought more points of 

view on Czech public news broadcasting, but since qualitative analysis represents mostly 

subjective approach, it would be beneficial to apply the same analysis using the same tools by 

someone else. Thus we would get more relevant results. Also the comparison with other 

European public news could bring beneficial knowledge.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 Počty typů zpráv v Událostech 2007–2012 (N = 234) (graf) 

 

 

Příloha č. 2 Počty typů zpráv v Událostech v regionech 2007–2012 (N = 156) (graf) 
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Příloha č. 3  Nestrannost v Událostech, vývoj v letech (N = 224) (graf) 

 

 

Příloha č. 4 Nestrannost v Událostech v regionech, vývoj v letech (N = 142) (graf) 
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Příloha č. 5 Kódovací kniha (tabulky) 

Název výzkumu: Proměny hlavní zpravodajské relace Události a regionálního zpravodajství 

ČT od roku 2007 do roku 2012 

Metoda práce: Kvantitativní a kvalitativní analýza zpravodajských relací Události a Události 

v regionech v letech 2007–2012 na základě online video archivu České televize. Hlavní 

večerní Události a Události v regionech byly kódovány zvlášť. 

Identifikační proměnné: 

1. Datum 

Kód data určen tvarem DD.MM.RRRR 

 

2. Stopáž 

Kód času určen ve tvaru 00:00:00 (hh:mm:ss) 

 

Analytické proměnné: 

1. Typ zprávy 

Kód Typ zprávy 

1 Politická 

2 Ekonomická 

3 Zahraniční  

4 Domácí 

5 Příležitostná 

6 Sport 

7 Lidsky jímavý příběh 

8 Pseudoudálost 

9 Zajímavost 

 

2. Nestrannost 

Kód Nestrannost 

Ano Nestraní  

Ne Straní 
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Příloha č. 6 Seznam výzkumného materiálu 

Výzkumným materiálem byla videa zpravodajských relací z internetových stránek České 

televize www.ceskatelevize.cz. Dle výběrového vzorku byly analyzovány Události  

a Události v regionech z následujících dní: 

14. 3. 2007 

10. 10. 2007 

12. 3. 2008 

9. 10. 2008 

11. 3. 2009 

14. 10. 2009 

10. 3. 2010 

13. 10. 2010 

9. 3. 2011 

12. 10. 2011 

14. 3. 2012 

10. 10. 2012 

http://www.ceskatelevize.cz/

