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Abstrakt 

Diplomová práce „Zahraniční zpravodajství v podání tiskových agentur a zahraničních 

zpravodajů českých médií“ sleduje, analyzuje a porovnává zahraniční zpravodajství v 

hlavních zpravodajských relacích dvou českých celoplošných televizních stanic, České 

televize a FTV Prima. Cílem práce je zjistit, jestli jsou zahraniční zpravodajové pro 

televizní zpravodajství ze zahraničí přínosem. Pracovní hypotézy vycházejí z teoretické 

odborné literatury a praktických zkušeností autora. Výzkum stanoví přibližný podíl 

původních reportáží od zahraničního zpravodaje a reportáží zpracovaných z agenturních 

materiálů ve vybraném mediálním vzorku. Metodou kvantitativní obsahové analýzy 

práce hodnotí parametry jednotlivých příspěvků. Klade si při tom za úkol hodnocení 

provést co nejvěrohodněji. Zaměřuje se na to, jestli zpravodaj přináší exkluzivní 

tematické reportáže a bohemika, jestli jsou zpravodajové až příliš často nuceni vytvářet 

nadčasové reportáže, jestli zpravodajské živé vstupy skutečně plní úlohu co 

nejaktuálnějšího a nejautentičtějšího zpravodajského formátu, jestli světové 

zpravodajské agentury skutečně figurují na neotřesitelné pozici informačních zdrojů ze 

zahraničí, případně jestli nabízejí oproti televizním zpravodajům rozmanitější a 

komplexnější servis.           

 

Abstract 

Diploma thesis „Comparation of press agencies and foreign correspondents news 

contribution“ observe, analyze and compare foreing news in main television news 

sessions on channels Česká televize and FTV Prima. The target is to learn, if foreign 

television correspondents can distinctly contribute to the news progamme. Working 

hypothesis comes from theoretical scholar literature and practical experiences of author. 

The research establish approximate percentage of original correspondet reports and 

news agency reports edited in Prague in the selected media sample. With quantitative 

reserach approach the work evaluate parameters of each foreign news report. The goal is 



to make the analysis the most reliable as possible. It focuses questions as if 

correspondent brings exclusive topics and topics with relation to Czech republic, if 

correspondents are pushed to produce feature reports instead of actual reports, if live 

coverage is really the most up-to-date and authentic form of reporting, if world news 

agencies are really indispensable source of international news and audiovisual materials 

and if news agencies offer more complex service than televison correspondents.     
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Úvod 
 

Cílem diplomové práce je zjistit, jestli je pro zahraniční zpravodajství přínosné, 

když má televizní stanice své vlastní zahraniční zpravodaje a nečerpá jen z materiálů 

zpravodajských agentur. Autor si zvolil toto téma, protože sám pracuje v zahraniční 

redakci zpravodajství televize Nova. Aby byla analýza co možná nejobjektivnější, 

záměrně do výzkumného vzorku zpravodajství televize Nova nezahrnul. Žádná česká 

odborná publikace se přímým vlivem zahraničních zpravodajů na podobu televizní 

zpravodajské relace ještě podrobně nezabývala. Autor chce pomocí obsahové analýzy 

dvou tuzemských zpravodajských relací, Událostí na České televizi a Zpráv FTV Prima 

na FTV Prima, zjistit, jestli skutečně platí zavedené představy o informačním přínosu 

zahraničních zpravodajů, nebo je disponibilita zahraničními zpravodaji pro médium 

především prestižní záležitostí bez reálného výsledného opodstatnění. 

Na tomto místě je potřeba zmínit, že oproti původním tezím autor z výzkumného 

vzorku zcela vynechal deník MF Dnes. Diplomová práce totiž svým charakterem více 

směřuje ke komparaci televizního, tedy audiovizuálního, zpravodajství. Komparace 

tištěného a audiovizuálního média není kvůli odlišným parametrům a především kvůli 

odlišnému způsobu formálního zpracování informací příliš vypovídající. 

Po pilotním průzkumu se k analýze jako dostatečný ukázal výběrový soubor 

hlavních zpravodajských relací České televize a FTV Prima v délce 2 týdnů. Z českých 

zpravodajských agentur si autor k výzkumu vybral Českou tiskovou kancelář. Agentura 

Mediafax totiž v období od podání tezí diplomové práce do jejího odevzdání zcela 

zrušila svou zahraniční redakci. ČTK navíc abonentům nabízí i audiovizuální servis 

zahraničních událostí přebíraný především od světové zpravodajské agentury AFP. 

Výběrový soubor obsahové analýzy oproti tezím zahrnuje také audiovizuální servis 

světové zpravodajské agentury Associated Press pod názvem APTN. Autor diplomové 

práce k němu v době podání tezí neměl přístup. Pro výsledky výzkumu je analýza 

servisu zpravodajské agentury AP podstatná. Obě televizní stanice ve výběrovém 

souboru totiž její audiovizuální zpravodajství abonují. 

Jak už bylo řečeno, k tématu přínosu zahraničních zpravodajů pro zpravodajství 

nebylo napsáno mnoho publikací. Diplomová práce tak čerpá především z internetových 

zdrojů a pouze v obecné rovině z odborné literatury, která je navíc často zastaralá a 

neodpovídá současné situaci. Tématu zahraničních zpravodajů se v poslední době 

věnuje pouze diplomová práce Jana Loudy Stálí zahraniční zpravodajové českých 
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veřejnoprávních médií: komparace podmínek pro výkon povolání z roku 2012. 

Komparaci televizního zpravodajství ze zahraničí pak diplomová práce Kateřiny 

Kučerové Komparativní analýza zahraničního zpravodajství v hlavních zpravodajských 

pořadech ČT1, TV Nova a Prima TV v roce 2010, vypracovaná v roce 2011. 

Struktura diplomové práce je uspořádána tak, aby se čtenář nejprve podrobněji 

seznámil s jednotlivými zpravodajskými agenturami a televizními stanicemi, které 

budou v analýze figurovat. V první kapitole se autor věnuje teoretickým východiskům a 

obecnému popisu práce zpravodajských agentur a zahraničních zpravodajů. Druhá 

kapitola diplomové práce se zaměřuje na jednu ze dvou světových zpravodajských 

agentur zahrnutých do vzorku výzkumu. Popisuje organizační strukturu agentury 

Reuters, její pozici na mediálním trhu, její každodenní chod a nabídku jejího servisu. 

Tyto charakteristiky jsou srovnatelné se stejnými charakteristikami druhé světové 

zpravodajské agentury ve výzkumném vzorku, Associated Press. Proto nebylo nutné 

věnovat se ve speciální kapitole zvlášť i této zpravodajské agentuře. Pro objasnění práce 

a chodu světové zpravodajské agentury postačí popis jedné z agentur. Třetí kapitola 

seznamuje se zpravodajskou agenturou ČTK. Vysvětluje její úlohu na mediálním trhu, 

přibližuje její organizační strukturu a servis klientům. Čtvrtá kapitola pojednává o 

České televizi, její zahraniční zpravodajské redakci včetně bližšího představení všech 

zpravodajů a také její hlavní zpravodajské relaci Události. Pátá kapitola pak stručně 

představuje televizi FTV Prima a její hlavní zpravodajskou relaci Zprávy FTV Prima. 

Stěžejním bodem diplomové práce je samotný výzkum. Tomu předchází 

teoretická část, protože je nutné, aby byl cíl jednotlivých analýz zcela jasný. Výzkum je 

provedený kvantitativní metodou a shrnutí je zobrazené v tabulkách. Teoretická 

podkapitola kromě vytyčení cílů vysvětluje jednotlivé pojmy, stanovuje jednotky 

měření pro každou kategorii a objasňuje hodnoty, kterých nabývají. Dílčí výsledky 

analýzy za každý den výzkumu jsou zařazeny jako přílohy a odkazuje na ně 

poznámkový aparát diplomové práce. 

Závěr shrnuje a popisuje, jestli zjištění z analýzy odpovídají původním hypotézám 

o přínosu zahraničních zpravodajů pro televizní zpravodajství. Text hodnotí analýzu 

jako celek a všímá si obecných zvyklostí v pracovním postupu vytváření zahraničního 

zpravodajství. Výsledky jsou prezentovány v kontextu formy zpracování příspěvku a 

také v závislosti na autorovi příspěvku. 
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1 Zdroje zahraničního zpravodajství 
 

1.1 Zpravodajské agentury 

 

Všechny tři celoplošné televizní stanice u nás abonují pro své zahraniční 

zpravodajství služby alespoň jedné ze dvou hlavních světových zpravodajských 

agentur.
1
 Dostávají tak každodenně audiovizuální materiál ze všech podstatných 

událostí v zahraničí. To, že pro média byly od poloviny 19. století zpravodajské 

agentury nezbytné, potvrzuje i oborová literatura. „Deset mužů reprezentujících šest 

nejdůležitějších newyorských novin se jednoho dne v květnu roku 1848 sešlo u kulatého 

stolu v kanceláři deníku The Sun... Pro svou vzájemnou výhodu v boji proti nárokům 

kurýrní služby a síle telegrafní společnosti založili první družstevní zpravodajský servis, 

Associated Press... Noviny, které si nemohly služby Associated Press pořídit, 

zpravodajství z odlehlejších míst postrádaly, nebo používaly méně důvěryhodné 

zpravodajské služby založené posléze.“
2
 Dnes je situace tisku a médií obecně 

samozřejmě naprosto jiná. Především s příchodem internetu si zpravodajské agentury 

musely své postavení obhájit. „Internet, který svým způsobem změnil celý svět, nemohl 

nezměnit svět tiskových agentur. Dramatická expanze veřejně dostupných informací, 

veřejně dostupných zdrojů se může zdát jejich bezprostředním ohrožením, ohrožením 

jejich nepostradatelnosti. Ale agentury si dosud vždy dokázaly nové komunikační 

technologie podmanit, využít je ve svůj prospěch i k užitku svých zákazníků. Dosud také 

vždy dokázaly reagovat na nové požadavky měnícího se zpravodajského trhu. V 19. 

století pracovaly pro noviny, ve 20. století se naučily pracovat pro rozhlas a televizi a 

na jeho sklonku i pro internetová média.“
3
 

Zpravodajské agentury se ukázaly jako nepostradatelný zdroj informací. Jejich 

pravidelný, dostupný a také spolehlivý servis zahltil média po celém světě. Celoplošné 

pokrytím mediálního trhu ale přináší i určité nevýhody. „Světovému obchodu v oblasti 

zpravodajství vládne nepočetná skupina velkých zpravodajských a obrazově 

zpravodajských agentur. To nutně deformuje obsah, který mají k dispozici mnohá 

                                                 
1
 Reuters nebo AP(TN). Mezi světové zpravodajské agentury se počítá ještě také francouzská agentura 

AFP. 
2
 Tuchman, Gaye. Making News: A Study in the Construction of Reality. New York: The Free Press, 

1978. Strana 19. 
3
 Šmíd, Milan; Trunečková, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. 

Strana 126. 
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zpravodajská média po celém světě.“
4
 „Celkově vede rozvoj velkých a nadnárodních 

konglomerátů k rozhojňování objemu nabídky mediálních produktů, ale současně i 

k jejich homogenizaci.“
5
 Jak už v roce 1978 psala Gaye Tuchmanová, pozici 

zpravodajských agentur značí dvě hlavní novinářské praktiky. První z nich pojmenovala 

v souvislosti s rozhlasovým a televizním zpravodajstvím „vytrhnout a přečíst“
6
. My ji 

dnes označujeme jako „copy-and-paste kulturu“
7
. Druhou je pak používání deníků 

zpravodajských agentur. Ty abonentům každodenně poskytují přehled o tom, co se bude 

v jejich blízkosti dít.
8
 I když média nevyužívají agenturní zdroje přímo k popisu 

události, jsou přesto velkou měrou ovlivněna v tom, o jakých událostech budou své 

čtenáře a diváky informovat. Toto tvrzení platí dodnes, na první pohled je patrné 

například při porovnání webových stránek českých zpravodajských portálů. „Televizní 

společnosti mezinárodních agentur tak mají velký vliv na výběr zahraničních zpráv 

lokálních televizních stanic. Pro řadu z nich jsou hlavním zdrojem zahraničního 

zpravodajství. Zejména menší stanice s omezenými finančními možnostmi, které nemají 

možnost financovat své vlastní zahraniční zpravodaje, je využívají jako jediného zdroje 

zahraničních televizních záběrů. Klientské lokální televizní stanice tak často musejí 

spoléhat na tematickou agendu agenturních televizí a vybírat události již z omezeného 

množství agenturních témat.“
9
 

 

1.2 Televizní zahraniční zpravodajové 

 

V televizním zpravodajství jsou textová a audiovizuální stránka nerozlučně 

propojeny. Audiovizuální záznam je proto pro medializaci události téměř 

nepostradatelný. Úkolem videoreportéra je natočit záběry s událostí reálně související. 

Její popis znázorněný pouze na ilustračních záběrech je pro televizní vysílání téměř 

nemyslitelný. „Pro obrazovou složku televizních zpravodajských sdělení je 

charakteristická reportážní metoda snímání a záznamu skutečnosti, která se vyznačuje 

                                                 
4
 McQuail, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2007. Strana 207. 

5
 Jirák, Jan; Köpplová, Barbara. Masová média. Praha: Portál, 2009. Strana 150.  

6
 Tuchman, Gaye. Making News: A Study in the Construction of Reality. New York: The Free Press, 

1978. Strana 20. 
7
 Šmíd, Milan; Trunečková, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. 

Strana 187. 
8
 Tuchman, Gaye. Making News: A Study in the Construction of Reality. New York: The Free Press, 

1978. Strana 20. 
9
 Trampota, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. Strana 177. 
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autenticitou, bezprostředností a univerzálností obrazu, dokumentární věcností a 

střízlivostí vizuálního výrazu. Volba výrazových prostředků je podřízena základnímu 

principu co nejvěrnější a nejpřesnější registrace jevu nebo události a nesmí vést ke 

zkreslení nebo deformaci skutečnosti, ani k jejímu dvojznačnému výkladu.“
10

  

Pokud televizní stanice nemá svého zahraničního zpravodaje, těžko pořídí 

autentické záběry ze zahraničí jinak než z agenturního servisu. Jak prozrazuje výroční 

zpráva České televize z roku 2008
11

, stálé zastoupení v zahraniční je poměrně 

nákladnou záležitostí, která stojí miliony korun ročně.
12

 „Důvodem jsou jednak lokality 

středisek, které patří mezi nejdražší na světě, fixní náklady, které je prakticky nemožné 

snižovat, a taky cena za satelitní spojení, které zůstává velmi drahé.“
13

 Aby zahraniční 

zpravodaj odvedl co nejefektivnější práci, natáčí v rámci svých cest při příležitosti 

aktuálních událostí také nadčasové reportáže. V rozhovoru s Janem Loudou to potvrdil 

tehdejší vedoucí zahraniční redakce České televize a současný stálý zpravodaj 

z Washingtonu Martin Řezníček: „Musíme pokrývat velké věci z hlavního města, ale 

když chceme mít ponětí o té zemi, tak ho (zpravodaje, pozn. JL) musíme dostat z toho 

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

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

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

později, protože jedině tak snížíme náklady.“
14

  

 „Práce reportéra v domácí a zpravodaje v zahraniční redakci se totiž v žádném 

případě nedá srovnávat. Zahraniční zpravodaj je nejen reportérem, ale také vedoucím 

střediska zodpovědným za úkoly produkční, účetní, komunikuje s místními úřady, 

provádí rešerše. Tedy úkony, které mají v domácím prostředí na starosti různá oddělení 

nebo útvary ČT. Navíc není potřeba zdůrazňovat, že práce v zahraničí je sama o sobě 

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

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

státním aparátem je velice složitý a nesrovnatelný s prostředím v České republice...“
15

 

                                                 
10

 Osvaldová, Barbora a kolektiv. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2011. Strana 75. 
11

 Novější výroční zprávy ČT už náklady na zahraniční zpravodaje neuvádějí. 
12

 Viz příloha číslo 1. 
13

 Zpráva pro Radu ČT o činnosti zahraničních zpravodajů v roce 2008. Strana 10. [online] Dostupné na 

http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/prilohy_08/52.pdf [cit. 2013-

03-24] 
14

 Louda, Jan. Stálí zahraniční zpravodajové českých veřejnoprávních médií: komparace podmínek pro 

výkon povolání. Praha, 2012. Strana 17.  
15

 Zpráva pro Radu ČT o činnosti zahraničních zpravodajů v roce 2008. Strana 10. [online] Dostupné na 

http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/prilohy_08/52.pdf [cit. 2013-

03-24] 

http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/prilohy_08/52.pdf
http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/prilohy_08/52.pdf
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Ta část práce, která se váže na získávání informací, od práce domácího reportéra ale 

příliš odlišná není. Zahraniční zpravodaj si musí udržovat stálou síť svých kontaktů, 

které mu dodávají potřebné informace. Zve své zdroje na večeře, občas jim zatelefonuje 

a chodí na společenské akce. Udržuje s nimi stálý kontakt.
16

 Pokud by pracoval jen 

s agenturními materiály, jeho výhradní postavení zahraničního zpravodaje by z velké 

části postrádalo smysl. Úkolem zahraničního zpravodaje je mimo jiné přinášet takové 

infromace, aby se médium, pro které pracuje, odlišilo od ostatních. Ať už tematicky, 

nebo jen zpracováním. Je to patrné i z výroční zprávy České televize za rok 2008. 

„Všechny klíčové události a řadu dalších zahraniční redakce RZ pokrývala vlastním 

člověkem (stálý nebo zvláštní zpravodaj) na místě. Mohla tak divákům ČT nabídnout 

kvalitní autentické, původní zpravodajství obsahující přidanou hodnotu pohledu 

českého reportéra.“
17

 Od zpravodaje se také očekává, že bude přinášet bohemika, tedy 

témata s českou problematikou. Tomu odpovídá rozmístění zahraničních zpravodajů 

České televize. Nejvíce souvislostí lze očekávat v geograficky blízkých státech. Ze 

sousedních zemí má ČT stálého zahraničního zpravodaje v Berlíně, Bratislavě a 

Varšavě.
18

 „Přínos zpráv zahraničního zpravodaje je především v tom, že když se v 

zemi, kde působí, odehraje něco, co se týká jeho mateřské země, může rychleji a snáz 

získat další informace. Ví, kam má zavolat, koho se zeptat, má důležité kontakty a 

přehled o poměrech v zemi. Může tak získat informace o události, kterou by se světové 

agentury ani nezabývaly, protože pro ně není významná.“
19

 

 

1.3 Reportáž a živý vstup jako žánr 

 

Pro reportážní žánr je osobní zkušenost samotného autora velmi důležitá. Když je 

zpravodaj přímo na místě, dokáže reportáži vtisknout potřebnou autentičnost. Ta se při 

zpracování materiálu převzatého od zpravodajské agentury často vytrácí. „Klasickou 

úlohou zpravodaje bylo informovat o tom, co viděl a zažil – ne o tom, co viděli a zažili 

                                                 
16

 Tunstall, Jeremy. Media Occupations and Professions: A Reader. New York: Oxford University Press, 

2001. Kapitola 16.   
17

 Zpráva pro Radu ČT o činnosti zahraničních zpravodajů v roce 2008. Strana 4. [online] Dostupné na 

http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/prilohy_08/52.pdf [cit. 2013-

03-24] 
18

 Česká televize. Kontakt na redaktory. [online] Dostupné na http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-

ct/lide/zpravodajstvi/redakce-zpravodajstvi/kontakty-na-redaktory/ [cit. 2013-03-24] 
19

 Berniová Andrea. Zobrazení vybraného regionu, města či země v agenturním zpravodajství na příkladě 

Velké Británie. Praha, 2012. Strana 56. 

http://img7.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-ct/vyrocni_zpravy/prilohy_08/52.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/lide/zpravodajstvi/redakce-zpravodajstvi/kontakty-na-redaktory/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/lide/zpravodajstvi/redakce-zpravodajstvi/kontakty-na-redaktory/
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jiní lidé, včetně toho, co si o tom myslí, popřípadě, co se dověděl z jiných zdrojů 

informací... Zpráva z první ruky zvyšuje nepochybně důvěryhodnost zpravodaje víc než 

jakákoliv jiná. Kombinováním informací z první ruky a kvalifikovaných sekundárních 

zdrojů je možné dosáhnout jak důvěryhodnosti, tak spolehlivosti. A to je podstatné, 

vždyť bez důvěryhodnosti a spolehlivosti nelze informovat, nelze sdělovat – žurnalistika 

v tu chvíli přestává existovat.“
20

 Pokud zpravodaj není přímo na místě, má také 

omezenou možnost událost zpracovat podle své vlastní představy. S agenturním 

audiovizuálním materiálem často nuceně přebírá zároveň i způsob jeho zpracování. 

„Když například autor připravuje reportáž z dramaticky se vyvíjející se demonstrace, 

do které jsou proti demonstrantům zapojeni policisté, psi, koně, je zásadní, jestli se 

rozhodne zamíchat mezi demonstranty, nebo jestli si stoupne za policejní zátarasy.“
21

 

Častým prvkem televizního zpravodajství ze zahraničí jsou živé vstupy reportérů do 

vysílání. Encyklopedie žurnalistiky popisuje přímý televizní přenos takto: „Specifický 

produkt rozhlasového a televizního vysílání, založený na technické schopnosti 

elektronických médií simultánně snímat a dálkově přenášet zvukové a audiovizuální 

informace o aktuální události, kterou může sledovat libovolný počet příjemců v časovém 

souběhu s vývojem události.“
22

 Jenže televizní stanice během živých vstupů svých 

zpravodajů ne vždy zobrazují právě aktuální dění. „Nastávají situace, kdy živě 

vstupující redaktor nepřinese žádné aktuální informace, referuje z místa události, kde se 

však v době živého vstupu již nic neděje, nebo dokonce vstupuje z místa, které s událostí 

nijak nesouvisí.“
23

 Vznikají pak takzvané pseudovstupy
24

, tedy přímé přenosy z míst, 

které nemají s referovanou událostí nic společného. 

 

1.4 Zdroje zpravodajských agentur a zahraničních zpravodajů 

 

Agenturní zpravodajové mají oproti televizním zpravodajům jednu nespornou 

výhodu. Přestože stálý televizní zahraniční zpravodaj má zajištěné kontakty a zdroje 

informací, nemusí mít přístup na místa, kam se dostanou reportéři významných 

                                                 
20

 Bech-Karlsen, Jo. Být při tom. Reportáž jako metoda a žánr. Universitetsforlaget a Institutt for 

Journalistikk, 1991. Strana 14 a 15. 
21

 Bech-Karlsen, Jo. Být při tom. Reportáž jako metoda a žánr. Universitetsforlaget a Institutt for 

Journalistikk, 1991. Strana 16. 
22

 Osvaldová, Barbora; Halada, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. Praha: Libri, 2007. Strana 162. 
23

 Menšíková, Iva. Pseudoautenticita živých vstupů v televizním zpravodajství. Praha, 2012. Strana 47. 
24

 Čubíková, Lucie. Živé vstupy v televizním zpravodajství. Praha, 2012. Strana 64. 
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světových médií a také agentur, zvláště pokud jde o pracovníka menší nebo neznámé 

televizní stanice. Exkluzivní témata s celosvětovým přesahem se přitom daří získávat 

především komunikací s významnými osobnostmi. A protože světové zpravodajské 

agentury mají daleko větší dopad než televizní stanice lokálního významu, mají také 

větší šanci se k významným osobnostem dostat.
25

 „Vrcholová jména mají více 

infromací nejen o své organizaci, ale také o ostatních organizacích... Pravidelná 

možnost rozhvoru s vysoce postavenými jednotlivci v oblasti zpravodajských zdrojů se 

může nasčítat a otevřít dveře i jinde.“
26

 Do rukou světových agentur se zajímavé 

informace a materiály dostanou často i od naprosto nečekaného zdroje. Vyplývá to 

z rozhovoru s Toufikem Dallalem, šéfem oddělení Media Business pro střední a 

východní Evropu ve společnosti Thomson Reuters: „Také se může stát, že lidé sami 

nabízejí videa. Procento převzatých zpráv není pevné, to záleží na okolnostech.“
27

 

Zahraniční zpravodaj média významu kupříkladu České televize nemá příliš velkou 

šanci, že se mu s takovou nabídkou ozve neznámý zdroj. 

 

1.5 Servis výměnných služeb 

 

Kromě audiovizuálních materiálů založených na abonování servisu 

zpravodajských agentur mohou televizní stanice získávat pokrytí zahraničních událostí 

výměnou se spřízněnými médii. Tento systém má samozřejmě nesporné výhody, ale 

oproti placeným službám zpravodajských agentur nemá tak komplexní a praktický 

servis, od účastníků něco vyžaduje a nepokrývá celosvětové dění. V Evropě funguje 

několik organizovaných výměnných služeb. Eurovision News Exchange Network je síť 

státních a veřejnoprávních televizí sdružených v European Broadcasting Union.
28

 Jejím 

členem je i Česká televize.
29

 „Výměna televizních záběrů probíhá na nevýdělečném 

principu. Televizní zpráva není považována za komoditu, ale za veřejně prospěšné 

dobro. Účastníci tedy platí pouze za technické a administrativní zařízení a ne za 

                                                 
25

 Tunstall, Jeremy. Media Occupations and Professions: A Reader. New York: Oxford University Press, 

2001. Kapitola 16.   
26

 Tunstall, Jeremy. Media Occupations and Professions: A Reader. New York: Oxford University Press, 

2001. Strana 146. 
27

 Rozhovor s Toufikem Dallalem, šéfem oddělení Media Business pro střední a východní Evropu ve 

společnosti Thomson Reuters. [cit. 2013-03-08] 
28

 Boyd-Barrett, Oliver; Rantanen, Terhi. The Globalization of News. London: Sage publications, 1998. 

Kapitola13.  
29

 Česká televize. Základní informace o ČT. [online] Dostupné na http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-

ct/zakladni-informace-o-ct/ [cit. 2013-03-28] 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/zakladni-informace-o-ct/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/zakladni-informace-o-ct/
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samotnou zpravodajskou položku... Náklady za provozování systému členové sdílejí 

podle systému kolektivního sdílení, ve kterém větší televizní stanice přispívají na ty 

menší... Účast jednotlivých redakcí je založená na dobrovolném pricipu. Neexistuje 

žádná smlouva, která by specifikovala, kolik reportáží musí stanice nabídnout nebo 

obdržet... Nicméně je tam všeobecný morální závazek nabízet materiály, které mohou 

být v ostatních zemích považovány za zajímavé.“
30

 Stejným způsobem funguje 

například i European News Exchange (ENEX), kde jsou pro změnu sdruženy komerční 

televizní stanice. „Členové ENEXu si mezi sebou vyměňují svá denní videa. To jim 

zajišťuje exkluzivitu, relevantnost a pochopení problematiky z lokálního hlediska. 

Členové přispívají do výměny více než 20 000 zpravodajskými položkami ročně.“
31

  

                                                 
30

 Boyd-Barrett, Oliver; Rantanen, Terhi. The Globalization of News. London: Sage publications, 1998. 

Strana 203. 
31

 ENEX. [online] Dostupné na http://www.enex.lu/public/about/ [cit. 2013-03-28] 

http://www.enex.lu/public/about/
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2 Zpravodajská agentura Reuters 
 

Zpravodajskou agenturu Reuters Telegram Company založil rodilý Němec Paul 

Julius Reuter v roce 1851 v Londýně. Tisk nejdříve o jeho služby nejevil zájem. 

„Zakladatelé nejstarších tiskových agentur... se prosadili nejdříve u burzovních makléřů 

a obchodníků s informacemi ekonomické povahy a teprve později, v případě Reuterovy 

agentury až po několika letech, se jim podařilo přesvědčit i redakce listů, že se vyplatí 

agenturní servis abonovat.“
32

 Společnost dnes vystupuje pod názvem Thomson Reuters 

poté, co se v roce 2008 oficiálně spojily firmy Thomson Corporation a Reuters Group 

PLC. Její hlavní sídlo se přestěhovalo do New Yorku. Zpravodajství určené médiím 

tvoří nejmenší část její produkce. V roce 2011 generovalo pouhá 3 procenta výdělku. 

Přednostním zájmem zůstalo poskytování informací o finančních trzích a hlavním 

odběratelem jsou bankéři, manažeři a burzovní makléři. Druhé nejvýdělečnější oddělení 

společnosti Thomson Reuters se věnuje právnímu poradenství.
33

 Přestože je mediální 

zpravodajství, alespoň podle výdělečnosti, její nejméně důležitou složkou, ve světě 

médií jde stále o jednu ze tří hlavních zpravodajských agentur.
34

  

 

2.1 Světová informační síť  

 

V mediální sekci Reuters News Agency pracuje podle výroční zprávy Reuters Fact 

Book 2012 téměř 3000 stálých novinářů, z toho 600 videoreportérů. Na 200 redakcí je 

rozmístěno do 150 různých zemí. Těmito čísly se podle stejného dokumentu Reuters 

řadí mezi zpravodajskými agenturami na první místo na světě.
35

 „Sídla bývají ve 

městech, ale nemusí to být hlavní město. Důležité je, aby tam byla infrastruktura. 

Většinou využíváme už stávající infrastrukturu. To znamená, že když je kancelář ve 

Varšavě, tak jsou ve Varšavě i novináři. Ti pak dojíždějí tam, kam potřebují. Ale nejsme 

soustředěni na jednom místě. Sedí tam šéfredaktor, který má lidi různě po zemi, podle 

                                                 
32

 Trunečková, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. Strana 14.  
33

 Thomson Reuters Fact Book 2012. [online] Dostupné na 

http://ar.thomsonreuters.com/_files/pdf/IR_FactBook.pdf [cit. 2013-03-08]  
34

 Pokud budeme počítat i fotozpravodajství, srovnatelnou společností je i Getty Images.  
35

 Thomson Reuters Fact Book 2012. [online] Dostupné na http://ar.thomsonreuters.com/_files/pdf/ 

IR_FactBook.pdf [cit. 2013-03-08] a Frequently asked questions. Thomson Reuters. [online] Dostupné 

na http://reuters-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/884/~/how-does-reuters-gather-news%3F [cit. 

2013-03-08] 

http://ar.thomsonreuters.com/_files/pdf/IR_FactBook.pdf
http://ar.thomsonreuters.com/_files/pdf/%20IR_FactBook.pdf
http://ar.thomsonreuters.com/_files/pdf/%20IR_FactBook.pdf
http://reuters-en.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/884/~/how-does-reuters-gather-news%3F
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toho, jak je velká. V Česku ne, to je malá země, ale třeba v Německu máme i regionální 

redakce.“
36

 Mezi země s největším pokrytím patří právě Německo nebo Spojené státy, 

kde jsou kanceláře v několika městech. Z oblastí, které nejsou pro světové dění tak 

podstatné, informují centrální editory v případě potřeby nezávislí spolupracovníci. O 

rozmístění redakcí vypovídá i procentuální podíl zpráv z jednotlivých světadílů. 

Například zpravodajství z Afriky tvoří dlouhodobě jen okolo 5 procent (textových 

zpráv) z jejich celkového počtu.
37

 Agentuře by se nevyplatilo mít své stálé zpravodaje 

všude, a tak využívá takzvané freelancery, kteří jsou placeni úkolově. „Centrála má 

takzvané Input Editors a Output Editors (doslova editor vstupů a editor výstupů). Tedy 

editory, kteří přijímají zpravodajství od svých kolegů po celém světě, a editory, jež 

sestavují došlé materiály do zpravodajských bloků... Input editor také rozhoduje o 

neočekávaných událostech. Jelikož je osobou, která sleduje celkové zpravodajství 

konkrétního dne, má největší přehled o tom, zda agentura potřebuje další nové zprávy a 

jakou bude mít zpráva důležitost mezi ostatními.“
38

 Na sledování událostí vhodných ke 

zpracování se podílejí obě strany, tedy regionální redakce i freelanceři. „Po externích 

zaměstnancích centrály chtějí práci, ale jsou také motivováni k tomu, aby nabízeli 

témata sami, protože ta centrála nemusí vědět vše.“
39

 

Agentura má své zdroje i v zemích, do kterých mají její kmenoví zaměstnanci 

zakázaný přístup. Například během konfliktu mezi povstalci a vládními složkami 

v Sýrii, který vypukl na jaře roku 2011, se do země dlouhou dobu žádní novináři 

nemohli dostat. Agentura Reuters přesto nabízela audiovizuální materiál dříve, než 

syrský režim povolil přístup prvním zahraničním reportérům. Získávala ho od místních 

obyvatel, kteří natáčeli na jakákoliv nahrávací zařízení. Obrazová kvalita byla 

samozřejmě s prací profesionálních kameramanů vybavených drahou technikou 

nesrovnatelná, ale jako svědectví o situaci v zemi byly jejich záběry dostačující.       

 

 

 

                                                 
36

 Rozhovor s Toufikem Dallalem, šéfem oddělení Media Business pro střední a východní Evropu ve 

společnosti Thomson Reuters. [cit. 2013-03-08] 
37

 Viz příloha číslo 2. 
38

 Šebová, Filipa. Televizní agentura Reuters. Praha, 2003. Strana 42. 
39

 Rozhovor s Toufikem Dallalem, šéfem oddělení Media Business pro střední a východní Evropu ve 

společnosti Thomson Reuters. [cit. 2013-03-08] 
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2.2 Zdroje agentury Reuters 

 

„Ze zpráv, které agentura odvysílá, je 60 až 80 procent předem naplánovaných. 

Jde například o různá výročí, protesty, návštěvy státníků a podobně. Zbylá procenta pak 

představují neočekávané události, jako živelní pohromy, letecká neštěstí, náhlé sociální 

změny. V takovýchto případech hlavní editoři očekávají, že pobočky budou o těchto 

událostech vědět a dokážou z nich pořídit záběry.“
40

 Pokud agentura Reuters nemůže 

sehnat potřebný audiovizuální materiál od vlastních reportérů, odkoupí ho od místních 

médií, státních organizací nebo očitých svědků, kteří mohli video nebo fotografie 

pořídit díky telefonu.
41

 „Když jste u něčeho první, my tam nemáme člověka a je to 

důležité, tak vám zavoláme. Se zákazníky máme dohody, že si ten materiál vezmeme od 

nich. Říkáme tomu uppick. Je to omezené, nezneužíváme toho. Buď je to výměnou za 

něco jiného, nebo za peníze. Většinou je to se zákazníky nebo s místními zpravodajskými 

agenturami.“
42

 Například při havárii letadla v Doněcku na Ukrajině, která se odehrála 

13. února 2013 po 17. hodině, agentura poslala první audiovizuální materiál po 23. 

hodině. Ten pocházel od místní televizní stanice STB. Materiál pořízený reportérem 

Reuters dostali abonenti až před 4. hodinou ranní dalšího dne, to znamená o více než 4 

hodiny později než video od ukrajinské televize a téměř 11 hodin po nehodě letadla.
43

 

Pokud se ale jedná o důležité předem naplánované akce, může agentura dopředu posílit 

své lokální redakce dalšími novináři. Videoreportéři agentury Reuters pracují jako 

jednoštáby, to znamená že kameraman sám natáčí, píše skript i stříhá pořízený 

materiál.
44

  

 

2.3 Novinářské kurzy a kredibilita zpravodajského servisu 

 

Aby měla agentura jistotu, že její reportéři odvedou v terénu nejlepší možný 

výkon, pořádá pro ně výcvikové kurzy. Základem je intenzivní několikatýdenní 

novinářský kurz a následná devítiměsíční praxe v jedné ze 200 světových redakcí. 

                                                 
40

 Šebová, Filipa. Televizní agentura Reuters. Praha, 2003. Strana 41. 
41

 Thomson Reuters. [online] Dostupné na https://reuters.zendesk.com/entries/307956-how-does-reuters-

gather-news [cit. 2013-03-08] 
42

 Rozhovor s Toufikem Dallalem, šéfem oddělení Media Business pro střední a východní Evropu ve 

společnosti Thomson Reuters. [cit. 2013-03-08] 
43

 Viz příloha číslo 3.  
44

 Rozhovor s Toufikem Dallalem, šéfem oddělení Media Business pro střední a východní Evropu ve 

společnosti Thomson Reuters. [cit. 2013-03-08] 

https://reuters.zendesk.com/entries/307956-how-does-reuters-gather-news
https://reuters.zendesk.com/entries/307956-how-does-reuters-gather-news
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Uchazeči, kteří splní požadavky, pak v agentuře zůstávají jako zaměstnanci. Agentura si 

tak z řad vysokoškolských studentů a čerstvě diplomovaných novinářů nebo ekonomů 

vybírá své zaměstnance. Požadavky pro vstup do kurzu jsou plynulá znalost angličtiny a 

velkou výhodou je alespoň pokročilá znalost dalšího světového jazyka, praktické 

novinářské zkušenosti, ekonomický přehled a vysokoškolský titul.
45

 Novináři pracující 

pro agenturu Reuters pak podstupují kurzy nejrůznějších specializací. Ty jsou vedené 

zpravidla odborníky z oboru a ne samotnými novináři.
46

 Zpravodajská agentura 

světového formátu by si ve svém servisu neměla dovolit pochybení. Informace 

posbírané, zpracované a medializované zaměstnanci Reuters se každodenně dostávají 

asi k jedné miliardě lidí.
47

 Nepřesná nebo dokonce mylná fakta by přebraly stovky 

médií. Agentura detailním výcvikem svých zaměstnaců předchází pochybením, která 

mají vliv na reakce vlád, soukromých společností a veřejnosti po celém světě. Pokud se 

stane, že medializované informace jsou chybné, agentura vydá v co nejkratším čase 

opravnou zprávu. Například během referování o českých prezidentských volbách v roce 

2013 agentura špatně uvedla funkce obou prezidentských kandidátů. Miloše Zemana 

vydávala za českého ministra zahraničních věcí a Karla Schwarzenberga za 

prezidentského kancléře. Během několika minut přišla s opravou a skript zveřejnila i 

s vysvětlující poznámkou.
48

 Správnost informací a požadavky kladené na obsah a 

kvalitu zpravodajských příspěvků kontrolují a posuzují editoři v regionálních centrech. 

Podle Toufika Dallala ale novináři Reuters odevzdávají nekvalitní materiál jen velice 

zřídka. „Když už pošlou něco špatného, tak to znamená, že není nic lepšího 

k dispozici.“
49

 O tom, jaký materiál parametry pro vydání splňuje, rozhodují editoři 

v jednom z regionálních center například v Londýně, Washingtonu DC nebo 

Singapuru.
50

  

 

                                                 
45

 Thomson Reuters. [online] Dostupné na http://careers.thomsonreuters.com/Students/Bachelors-

Masters/Europe/Reuters-Journalism-Program/ [cit. 2013-03-08] 
46

 Šebová, Filipa. Televizní agentura Reuters. Praha, 2003. Strana 46. 
47

 Thomson Reuters Fact Book 2012. [online] Dostupné na 

http://ar.thomsonreuters.com/_files/pdf/IR_FactBook.pdf [cit. 2013-03-08] 
48

 Viz příloha číslo 4. 
49

 Rozhovor s Toufikem Dallalem, šéfem oddělení Media Business pro střední a východní Evropu ve 

společnosti Thomson Reuters. [cit. 2013-03-08] 
50

 Thomson Reuters. Reuters World News Service. [online] Dostupné na 

http://thomsonreuters.com/products_services/media/media_products/a-z/reuters_world_news_service/ 

[cit. 2013-03-08] 

http://careers.thomsonreuters.com/Students/Bachelors-Masters/Europe/Reuters-Journalism-Program/
http://careers.thomsonreuters.com/Students/Bachelors-Masters/Europe/Reuters-Journalism-Program/
http://ar.thomsonreuters.com/_files/pdf/IR_FactBook.pdf
http://thomsonreuters.com/products_services/media/media_products/a-z/reuters_world_news_service/
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2.4 Zpravodajský servis agentury Reuters 

 

Reuters nabízí médiím několik druhů služeb. Ty jsou rozdělené do 5 hlavních 

kategorií: textové zpravodajství, audiovizuální zpravodajství, fotografické 

zpravodajství, grafické zpravodajství a ekonomické zpravodajství (které jsem v 

následném podrobném přehledu produktů společnosti Reuters nepopisoval). Společnost 

Thomson Reuters tvrdí, že její zpravodajství dodržuje přísné principy zveřejněné v roce 

1941 pod názvem Reuters Trust Principles. Zavazuje se v nich k čestnosti, nezávislosti a 

nepředpojatosti. Když se agentura Reuters stala v roce 1984 volně obchodovatelnou 

společností, museli se za tyto závazky zaručit i tehdejší noví podílníci, manažeři a jejich 

budoucí nástupci. „Čestnost, nezávislost a nepředpojatost agentury Thomson Reuters 

bude za všech okolností plně zachována... Thomson Reuters poskytne objektivní a 

důvěryhodné zpravodajské služby novinám, zpravodajským agenturám, televizním 

stanicím a dalším mediálním předplatitelům... Bude vynaloženo maximální úsilí 

k rozšíření, rozvoji a adaptaci zpravodajství a dalších služeb a produktů tak, aby si 

společnost zachovala svou vedoucí pozici v oboru mezinárodního zpravodajství a 

informačního byznysu.“
51

 Jednotlivé složky mediálního oddělení agentury mezi sebou 

vzájemně spolupracují. Redaktoři tak získávají cenné informace a audiovizuální 

materiály mnohem snadněji od svých kolegů a nemusí je shánět z externích zdrojů. 

Taková spolupráce významně šetří čas, informace jsou již navíc ověřené. „Televizní 

agentura spolupracuje téměř se všemi složkami divize Media. Často tak pro svou práci 

využívá textové oddělení, grafiku, fotografie, popřípadě archiv a zároveň do některých 

z těchto oddělení přispívá.“
52

 

 

2.4.1 Textové zpravodajství 

 

Textové zpravodajství Reuters se nazývá Newswires a je nabízeno ve 20 růzých 

jazycích. Pokrývá celosvětové dění, které je rozdělené do 5 hlavních kategorií: Svět, 

Byznys a Finance, Lifestyle, Zdraví, Sport.
53

 Abonenti si podle svých tematických a 

jazykových potřeb vybírají jednotlivé služby. Informační balíčky mohou libovolným 

                                                 
51

 Thomson Reuters Founders Share Company Limited. [online] Dostupné na 

http://thomsonreuters.com/about/trust_principles/ [cit. 2013-03-08] 
52

 Šebová, Filipa. Televizní agentura Reuters. Praha, 2003. Strana 44. 
53

 Thomson Reuters. [online] Dostupné na 

http://thomsonreuters.com/products_services/media/media_products/newswires/ [cit. 2013-03-08] 

http://thomsonreuters.com/about/trust_principles/
http://thomsonreuters.com/products_services/media/media_products/newswires/


 16  

způsobem kombinovat. Služba Newswires je dostupná přes internet přímo z webových 

stránek společnosti Reuters, zasíláním na server abonenta, skrze RSS služby nebo přes 

satelit.
54

  

Médiím se zájmem o univerzální zpravodajský přehled je určena služba World. 

Její vlajkovou lodí je balíček nazvaný Reuters World Service. Ten nabízí kompletní 

zpravodajský přehled aktualizovaný 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Toto zpravodajství 

pokrývá politickou a sociální tématiku, přírodní neštěstí, lidské příběhy, vědu, životní 

prostředí, sport, byznys a další obory z celého světa. Zprávy jsou psány v takové formě, 

aby je mohli abonenti ihned bez přepisování použít. Pocházejí od stálých redaktorů a 

reportérů z 200 redakcí ve 150 zemích. Jejich znalost prostředí jim umožňuje zasadit 

zprávu do místního kontextu. Informace tak přicházejí do redakcí abonentů s potřebným 

backgroundem. To ulehčuje práci editorům, kteří zprávu přebírají. Reuters World 

Service obsahuje zásadní události
55

, analýzy, podrobné zprávy a rozhovory. O 

výhledovém pokrytí jsou abonenti informováni skrze denní a týdenní plány. Agentura 

každý den zveřejní 9 deníků a 9 plánů. Abonenti dostávají mezi 400 až 500 zprávami 

v pracovní dny a 50 až 150 zprávami o víkendu.
56

 Služba World kromě univerzálního 

balíčku nabízí také jeho regionální varianty s rozšířeným zpravodajstvím z jednotlivých 

zemí nebo jednotných kulturních či jazykových oblastí. Tento servis abonenti dostávají 

v rodném jazyce. Především pro magazíny je určená varianta Reuters Special Reports. 

Jde o podrobné články věnující se aktuálnímu světovému dění. Připravují je dva 

speciální týmy osvědčených terénních a online investigativních reportérů. Ti dodávají 

až 4 reportáže o rozsahu mezi 1500 a 3000 slovy týdně. Zprávy chodí tak, aby je 

abonenti mohli použít do svých víkendových pořadů. Články jsou doprovázené 

fotografiemi a grafikou. Věnují se nejvlivnějším osobnostem a nejzávažnějším 

                                                 
54

 Thomson Reuters. Reuters World Service. [online] Dostupné na 

http://thomsonreuters.com/products_services/media/media_products/newswires/world/reuters_world_se

rvice/ [cit. 2013-03-08] 
55

 takzvané breaking news. 
56

 Thomson Reuters. Reuters World Service. [online] Dostupné na 

http://thomsonreuters.com/products_services/media/media_products/newswires/world/reuters_world_se

rvice/ [cit. 2013-03-08] 

http://thomsonreuters.com/products_services/media/media_products/newswires/world/reuters_world_service/
http://thomsonreuters.com/products_services/media/media_products/newswires/world/reuters_world_service/
http://thomsonreuters.com/products_services/media/media_products/newswires/world/reuters_world_service/
http://thomsonreuters.com/products_services/media/media_products/newswires/world/reuters_world_service/
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fenoménům doby.
57

 Reuters ve svém textovém servisu ze světa nabízí také balíček 

Investigative News Network, skupiny 60 nevýdělečných zpravodajských organizací.
58

       

Pro zájemce o ekonomické a tržní textové zpravodajství je určený balíček Reuters 

Business Report. Abonenty zásobuje nepřetržitým servisem ze světa byznysu v podobě 

zásadních událostí, analýz a dalších podrobných článků. Nabízí rozhovory jak 

s klíčovými hybateli světové ekonimiky, tak s významnými komentátory a analytiky. 

Kompletní balíček, který mohou abonenti odebírat také jen v regionálních verzích 

(severoamerická, evropská a asijská), obsahuje 350 až 500 zpráv v pracovní dny a 30 až 

60 zpráv o víkendu. Zpravodajství se přizpůsobuje globalizaci obchodu a věnuje se 

makro i mikroekonomice.
59

 Ekonomické zpravodajství obsahuje také různojazyčné 

balíčky z jednotlivých zemí nebo regionů s důrazem na místní záležitosti. 

Z ekonomicky důležité oblasti Blízkého východu pak Reuters informuje také speciálním 

balíčkem Reuters Gulf Financial News Service v angličtině. Zaměřuje se na politickou a 

ekonomickou situaci blízkovýchodních zemí a kromě jiného přináší každodenní 

informace ze 7 tamějších burz, rozhovory, ekonomické souhrny a krátko i dlouhodobé 

prognózy.
60

      

Lifestyle je odlehčené zpravodajství o nejnovějších společenských trendech. 

Články se věnují především umění, zábavě, vědě, přírodě, kulinářství, turismu, módě, 

šoubyznysu a celebritám. V pracovní dny dostávají abonenti mezi 50 a 60 příspěvky a o 

víkendu mezi 10 a 15 za den. Příběhy jsou často emocionálně podbarvené, aby byly pro 

mediální publikum poutavější.
61

 

Agentura pokrývá také stále rostoucí zdravotnický průmysl a lékařské a 

farmaceutické odvětví. Balíček Reuters Health Medical Servis má sloužit jako 

informační zdroj především pro společnosti, které ve zdravotnictví podnikají, uplatní se 

ale také v oborových médiích. Články píšou specializovaní novináři, kteří zpracovávají 

                                                 
57

 Thomson Reuters. Reuters Special Report. [online] Dostupné na 

http://thomsonreuters.com/products_services/media/media_products/newswires/world/reuters_special_r

eports/ [cit. 2013-03-08] 
58

 Thomson Reuters. Investigative News Network. [online] Dostupné na 

http://thomsonreuters.com/products_services/media/media_products/newswires/world/investigative_ne

ws_network/ [cit. 2013-03-08] 
59

 Thomson Reuters. Reuters Business Report. [online] Dostupné na 

http://thomsonreuters.com/products_services/media/media_products/newswires/business_finance/reuter

s_business_report/ [cit. 2013-03-08] 
60

 Thomson Reuters. Reuters Gulf Financial News Service. [online] Dostupné na 

http://thomsonreuters.com/products_services/media/media_products/newswires/business_finance/reuter

s_gulf_financial_news_service/ [cit. 2013-03-08] 
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 Thomson Reuters. Reuters Life! News Service. [online] Dostupné na 

http://thomsonreuters.com/products_services/media/media_products/newswires/lifestyle/reuters_life_ne
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publikace z 200 mezinárodních zdravotnických časopisů a 80 hlavních zdravotnických 

konferencí. Abonenti dostávají okolo 20 až 25 článků denně.
62

 Služba Reuters Health 

Industry Briefing je méně specializovaná na lékařství a více se zaměřuje na samotný 

farmaceutický a zdravotnický průmysl. Informuje o nových produktech na trhu, nových 

technologiích, nových regulacích, zákonech a dohodách.
63

 Další zdravotnický balíček 

Reuters Health E-Line je určen pro tištěné a online magazíny, které se zaměřují na 

zdravý životní styl.
64

             

Celosvětové sportovní dění je součástí servisu Sports. Služba Reuters Sports News 

Service zajišťuje informace z velkých sportovních událostí, jako jsou olympiády a 

fotbalové šampionáty, dodává profily důležitých sportovních postav, poskytuje 

sportovní fakta a statistiky. Překvapivě ale nenabízí pokrytí hokejových soutěží a 

turnajů. Reuters nabízí i arabskou verzi sportovního zpravodajství pod názvem Reuters 

Arabic Sports Service.
65

 

    

2.4.2 Audiovizuální zpravodajství a videoarchiv 

 

Audiovizuální zpravodajství je pro televizní potřeby z nabídky agentury Reuters to 

nejpodstatnější. Agentura nabízí jak hrubě sestříhané materiály s originálním zvukem a 

rozhovory, tak reportáže připravené k okamžitému zveřejnění. Ty už se k abonentům 

dostávají sestříhané, napsané a namluvené. Hotové reportáže mají originální zvuk 

v jedné audiostopě, v druhé je hlas redaktora. V případě potřeby překladu, nebo jiného 

zpracování materiálu, tak lze anglický komentář snadno odstranit. Důležité předem 

naplánované akce a závažné události ze světa vysílá Reuters přes svůj satelitní a 

internetový kanál v přímém přenosu. Ostatní videa k abonentům putují přes satelitní 

přenos a také uživatelský webový portál Reuters Media Express. Ten, jak Toufik Dallal 

upozorňuje, není, co se týče přenosu audiovizuálních materiálů, náhradou za satelit. 
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Kromě uživatelsky přívětivého redakčního využití má ale i další přednosti: „Když 

cestujete, chcete mít přístup ke všemu zpravodajství. Můžete videa i stahovat, ale trvá to 

déle než z redakčního systému, kde vám přijdou rovnou do počítače. Skrze Media 

Express je také možnost interakce s naší redakcí. Můžete se třeba zeptat na konkrétní 

video.“
66

 Redakce nebo i zpravodajové v terénu si tak mohou skrze tento systém u 

agentury Reuters například objednat pokrytí určité události, která není zahrnutá 

do plánovaných akcí. Všechny materiály na portálu Media Express jsou doprovázené 

skriptem. Ten sestává ze čtyř hlavních částí: titulku a abstraktu, detailního popisu 

audiovizuálního materiálu včetně překladu rozhovorů, popisu příběhu včetně 

backgroundu a upřesnění omezení použití materiálu. Na portálu Media Express jsou 

k dispozici náhledy na veškeré materiály a skripty, které abonující redakce dostává. 

Popis audiovizuálního materiálu je seřazen chronologicky tak, jak po sobě následují 

jednotlivé záběry. Na začátku jsou vždy upřesněny místo a datum. Následuje popis 

videa číslovaný od jedničky. Každý záběr má svůj vlastní popis, který obsahuje 

specifikaci osob včetně jmen důležitých postav a jimi vykonávané aktivity. Pokud se 

místo nebo čas pořízení záběrů změní, následuje další upřesnění lokality a času a 

číslování pokračuje dál od posledního předchozího záběru. U rozhovorů je vždy 

uvedeno, v jaké řeči respondent odpovídá, a následuje anglický překlad. Příběh a 

okolnosti jsou popsány jednoduchou a srozumitelnou angličtinou bez slangových a 

hovorových výrazů tak, aby text šlo co nejsnáze pochopit a případně přeložit. Pokud 

některá část textu nevychází přímo z autorových zjištění, musí být zřetelně uveden její 

zdroj.
67

 Doprovodný text lze, přesně jak uvádějí příručky, krátit odzadu a má tedy tvar 

takzvané obrázené pyramidy
68

, kdy jsou v prvním odstavci nejpodstatnější a nejnovější 

informace a pozadí příběhu je zmíněno až na konci. Video je se skriptem propojené 

4místným číslem. První z čísel má hodnotu 1 až 7 podle dne v týdnu. Pokud redaktor 

číslo nezná, může jednoduše materiál se skriptem vyhledávat pomocí fulltextového 

slovního vyhledávání. Regionální zpravodajské balíčky jsou zpravidla editovány 

v centrech na daném světadílu.   

Reuters World News Service je hlavním produktem audiovizuálního zpravodajství 

agentury Reuters určeného především pro televizní stanice. Agentura denně sleduje a 
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pokrývá 150 až 200 událostí. Abonentům průběžně posílá aktualizované audiovizuální 

materiály s dalšími záběry, informacemi a rozhovory. Jak uvádí agentura na svých 

webových stránkách, většina z videí má délku mezi 2 a 3 minutami.
69

 Podle materiálů 

na portálu Media Express lze konstatovat, že k událostem, k nimž nepřijde více než 

jeden soubor, je zpravidla alespoň 90vteřinové video. K podrobněji sledovaným 

záležitostem pak přicházejí i kratší aktualizace.
70

 Abonentům tak materiál většinou stačí 

na vytvoření reportáže o průměrné jedenapůlminutové zpravodajské stopáži a redaktoři 

nemusejí nutně hledat další zdroje. Ty nejdůležitější události jsou navíc zařazeny do 

živého satelitního vysílání v přímém přenosu. Abonující redakce tak mají k dispozici 

audiovizuální materiál v nejkratším možném čase. Kvalitu dodávaných videí kontrolují 

editoři v hlavních novinářských centrech.
71

 Pro službu Reuters World News Service 

nabízí agentura rozšiřující tematické a regionální balíčky. Některé z regionálních 

balíčků jsou nedílnou součástí hlavního audiovizuálního servisu, jiné si zájemci musejí 

dokoupit. Mezi regionální zpravodajství patří servis Central & East Europe News 

Service, který obsahuje 4 až 5 zpráv ve všední dny, Reuters Europe News Service 

s maximálně 10 reportážemi denně, Reuters Asia News Service s 6 až 10 zprávami 

denně, Reuters Subcontinent News Service z Indie, Pákistánu a dalších jihoasijských 

zemí s 8 až 10 zprávami denně, Reuters Latin America News Service s 5 zprávami od 

pondělí do pátku, Reuters Middle East Report s až 6 zprávami v pracovní dny a Reuters 

Africa Daily ve stejném množství. Všechny balíčky zaměřené na lokální události 

v různých částech světa abonenti dostávají v angličtině, zpravodajství z Blízkého 

východu je pak dostupné i v arabštině a zpravodajství z Afriky ve francouzštině. Reuters 

dodává i balíček v němčině Reuters German News Service omezený pouze na zprávy 

z Německa.
72

 Ve spolupráci s mezinárodní africkou zpravodajskou společností 

A24Media agentura Reuters nabízí jednou týdně několik hotových reportáží 
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magazínového stylu v servisu Reuters Africa Journal.
73

 Tematický balíček Reuters 

Financial Report se zaměřuje na byznys a finance. Zájmové zpravodajství s převahou 

příběhů z každodenního života nabízí Reuters Life!. Obsahuje více než 25 příběhů týdně 

a má sloužit k odlehčení televizního zpravodajství, které je často plné negativních 

zpráv.
74

 Informace ze světa celebrit a šoubyznysu přináší Reuters Showbiz. Zaměřuje se 

na filmy, hudbu, módu a umění. Abonenti dostávají týdně více než 20 audiovizuálních 

materiálů. Náplní jsou profily celebrit a reportáže ze společenských a slavnostních 

akcí.
75

 Potřebám sportovního zpravodajství slouží balíček Reuters Sports News Service, 

který je nedílnou součástí Reuters World News Service. Zaměřuje se na populární 

sporty jako fotbal, tenis, basketbal, baseball a hokej, ale nabízí i atletiku a adrenalinové 

sporty jako snowboarding, surfing nebo rafting. Denně přichází abonentům okolo 15 

zpráv ze sportu.
76

 Na vědu, techniku, lékařství a životní prostředí se zaměřuje balíček 

Reuters Global Innovations. Podle nabídky na webových stránkách Thomson Reuters 

obsahuje 6 až 8 reportáží denně.
77

 Ve skutečnosti ale přichází abonentům průměrně jen 

2 materiály denně.
78

 Nejnovějším produktem v televizním servisu je grafický servis. 

Ten figuruje v nabídce agentury pod jménem Next Media Animation, podle studia, které 

animace a grafiky vytváří. 15 až 20 videí týdně pokrývá události, které jsou považovány 

za informačně hodnotné, ale chybí k nim audiovizuální materiál. Příkladem mohou být 

technologické výzkumy nových zařízení nebo rekonstrukce známých událostí, jež 

nebyly zachyceny kamerou. Jak Reuters uvádí, animace přicházejí abonentům jen 

několik hodin poté, co se událost odehrála.
79

 To je často klíčové pro rozhodnutí, jestli se 

událost v televizním zpravodajství objeví. V současné době se ale spoléhat na to, že 
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agentura animace dodá v krátkém čase, příliš nedá. Kvalita zpracování jde na úkor 

rychlosti.
80

 Reuters poskytuje také hotové reportáže s anglickým komentářem. Služba 

Reuters Reports je vhodná pro abonenty, kteří nechtějí zpracovávat hrubý materiál a 

upřednostňují odvysílat předem připravenou reportáž. Služba je vhodná i pro neanglicky 

hovořící země. Reportáž stačí přeložit. Abonenti dostávají do 20 reportáží 

z nejdůležitějších událostí dne. Reportáže přicházejí průběžně v nejméně 4 denních 

cyklech. Obsahují nejen nově natočený materiál, ale v případě potřeby také grafiky a 

archivní fotografie a záběry.
81

 Stejným způsobem agentura Reuters poskytuje také 

servis pro arabsky hovořící země.
82

 Kromě univerzálního balíčku hotových reportáží 

Reuters nabízí také stejným způsobem připravené reportáže z byznysu a finací (Reuters 

Financial Video). Servis Reuters Market Access pak dodává do 6 videorozhovorů 

během pracovních dnů. Respondenty jsou politici, ředitelé velkých společností, 

ekonomové a finanční analytici, kteří s novnináři probírají novinky a současné trendy na 

poli byznysu, hospodářství a finančnictví.
83

       

K videoarchivu agentury Reuters nazvanému Reuters DeskTop Library mají 

přístup pouze abonenti služby Reuters World News Service. Archiv obsahuje asi 100 

hodin nahrávek, přičemž nejstarší z nich se datuje do roku 1896. Každá z asi 5000 

dobových položek má svůj vlastní skript. Archiv je doplňován 3krát do roka.
84

 Rozsáhlý 

audiovizuální archiv je pro potřeby televize nezbytný k dokumentaci historických 

událostí. Videa dostupná z agenturního archivu jsou často exkluzivní materiály, ke 

kterým nemá nikdo jiný přístup. Takové záběry jsou pak velmi cenné pro background 

reportáže, ale mohou být i samy o sobě nosným tématem. Televizní stanice si mohou za 

poplatek abonovaný materiál archivovat. Jeho použití ale bude omezené datem přijetí 

nebo zakoupením služeb agenturního zpravodajství. „Ve smlouvě je to, že můžete použít 
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cokoliv mladší 30 dnů. Jakmile je to starší, tak už se za to platí speciální licence.“
85

 

Historické záběry agentury Reuters jsou spolu s materiály mnoha dalších 

audiovizuálních médií k dispozici i přes největší světový videoarchiv ITN Source. „ITN 

pro nás náš videoarchiv obhospodařuje. Oni to ukládají, uchovávají a indexují do 

databází. Teď probíhá digitalizace, v dlouhodobém horizontu chceme mít archiv u nás. 

Digitalizace bude hotová snad do 5 let.“
86

 Zákazníci Reuters tak mohou za poplatek 

používat sbírku čítající přes jeden milion hodin záběrů sahajících až do 19. století. Do 

archivu ITN přibývá každodenně okolo 20 hodin digitalizovaného materiálu.
87

 

Agentura Reuters nabízí své audiovizuální zpravodajství pod názvem Online video 

také zpravodajským webovým portálům. Hotové reportáže s anglickým komentářem 

jsou dodávané v podobných tematických balíčcích jako u televizního zpravodajství. 

Každá zpráva obsahuje 1 až 2 minuty dlouhou videoreportáž v několika formátech, 

náhledový obrázek, titulek a skript. Všeobecné zpravodajství Reuters News Video 

Online funguje neustále a obsahuje okolo 15 nejdůležitějších denních zpráv. Tematické 

balíčky nabízejí zpravodajství z ekonomiky (Reuters Business Video Online), 

lifestylové a šoubyznysové zpravodajství (Reuters Entertainment Video Online), 

nejnovější události ze světa vědy, techniky, zdravotnictví a životního prostředí (Reuters 

Innovations Video Online), příběhy ze života lidí a zvířat (Reuters Light News Video 

Online), rozsáhlé sportovní zpravodajství (Reuters Sports Video Online) a zpravodajství 

zaměřené na filmové hvězdy (Hollywood.TV Video Online). Online zpravodajství 

zahrnuje i dva totožné balíčky, které jsou v televizní nabídce: Reuters Market Access a 

Next Media Animation.
88

 

Pokrytí zásadních událostí a plánovaných akcí nabízí agentura Reuters v přímém 

přenosu i pro online média. Internetové zpravodajské portály si mohou abonovat službu 

Reuters Live Stream, která zajišťuje živé pokrytí důležitých schůzek, konferencí a 

v rámci možností také důležitých neočekávaných událostí. Plán akcí zařazených do 

vysílání je k dispozici například na portálu Reuters Media Express.
89
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2.4.3 Fotografické zpravodajství a fotografický archiv 

 

Fotografický servis agentruy Reuters je jen za posledních 7 let ověnčený více než 

100 cenami včetně Pulitzerovy ceny za nejlepší fotografii ze zásadní události za rok 

2008. Abonenti mají k dispozici na 1600 nových fotografií denně od 600 fotografů. 

Fotografie slouží především tištěným a online médiím, ale používají je také různé státní 

a soukromé organizace a společnosti. Snímky jsou abonentům dostupné buď jako 

každodenně dodávaný servis, nebo jako placený výběr přes databázi obrázků Reuters 

Pictures. V databázi je možné vyhledávat podle tematických a jmenných hesel.
90

  

Pro abonenty, kteří chtejí mít přehled o celkovém dění ve světě, Reuters nabízí 

službu Reuters News Pictures Service dodávající přes 1000 fotografií denně. Tato 

služba obsahuje tematické rozdělení na obecné zpravodajství, sport, zábavu, politiku, 

byznys, módu, životní prostředí a společnost. Fotografie jsou k dispozici přes webové 

portály a satelit. V rámci úspory času a co nejrychlejšího doručení abonentům jsou 

některé z fotoaparátu ovládány na dálku a snímky jsou následně také dálkově 

upravovány.
91

  

Reuters Online Pictures jsou balíčky fotografií určené pro internetová média. 

Abonent si může vybrat, jaký formát a kvalita fotografií je pro něj nejvýhodnější. 

Všeobecné fotografické zpravodajství se nazývá Reuters Online Global Pictures a 

kromě volby doručení je téměř shodné s Reuters News Pictures Service. K dispozici je 

také šoubyznysový a lifestylový, sportovní, čistě fotbalový a čistě golfový balíček. 

Abonenti mohou dostávat také předem připravené slideshow anebo fotografie přenášené 

v přímém přenosu.
92

 

Databáze nových a archivních fotografií je přístupná přes webový portál Reuters 

Pictures. Každodenně se v ní objevuje na 1600 nových snímků. V archivu je pak 

dohromady přes 5 milionů fotografií. Archiváři označují nejlepší obrázky ze dne, 

měsíce a roku pro zúžení vyhledávání. To lze v databázi provádět pomocí klíčových 
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slov, která berou v potaz aspekty jako jméno, předmět, událost, detail, druh akce nebo 

náladu. Abonenti neplatí paušálně, ale za počet stažených fotografií.
93

 Rozsáhlý 

fotografický archiv je pro abonenty velkým přínosem. Agentura měla možnost sbírat 

fotografie z různých událostí už od svého vzniku. Archiv tedy obsahuje mnoho 

historických snímků, které jsou jinak médiím nedostupné. 

Základní balíček sportovních fotografií Reuters Sports Pictures Service nabízí 

snímky ze sportovních akcí, předních světových sportovců i zákulisní a ekonomické 

fotografické zpravodajství. Abonenti si mohou objednat i fotografické zpravodajství 

pouze z určitých akcí, jako jsou například olympijské hry pod názvem Reuters Sports 

Event Pictures.
94

 Základní balíček jde dále rozšířit o Action Images Sports Pictures 

Service zaměřený na anglický fotbal
95

 a Reuters Global Sports Pictures Service With 

US PRESSWIRE zaměřený na sportovní události ve Spojených státech amerických.
96

     

 

2.4.4 Infografické zpravodajství 

 

Infografický servis agentury Reuters je doplňkem pro tištěná i online média a také 

zdrojem informací pro další soukromé subjekty. Grafiky analyzují, doplňují a 

dovysvětlují obecné události, vědu a výzkum, životní prostředí, přináší sportovní 

tabulky a zvláštní důraz je kladený na ekonomické informace. Čtenářům by měly 

poskytnout srozumitelný popis události, případně přehlednou statistiku.
97

  

Obecný grafický servis agentury Reuters News Graphics Service přináší 

abonentům okolo 700 grafik za čtvrt roku. Služba je dostupná v angličtině, arabštině, 

francouzštině a španělštině. Abonenti dostávají grafiky v takovém formátu, aby je mohli 

snadno upravit pro své potřeby (například přeložit do češtiny, použít jiné barvy atd.). 

Během pokrytí důležitých plánovaných událostí, jako jsou velké sportovní akce, 
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ekonomické schůzky vrcholných aktérů nebo státní volby, Reuters vydává rozšířené 

infografické balíčky. Agentura také poskytuje denní plány o připravovaném grafickém 

zpracování jednotlivých událostí.
98

 

Reuters vydává specializované ekonomické a tržní infografiky Reuters Financial 

Infographics určené speciálně pro tištěná média. Souhrnné zpravodajství přichází na 

konci každého obchodního dne. Grafiky jsou dostupné v různých velikostech a barevné 

nebo černobílé variantě. Údaje obsahují akcie, dluhopisy, měny, komodity a další tržní 

informace.
99
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3 Zpravodajská agentura Česká tisková kancelář 
 

Zpravodajská agentura ČTK vznikla v roce 1918 pod názvem Československá 

tisková kancelář jako státní agentura.
100

 Veřejnoprávní status získala až jako Česká 

tisková kancelář se Zákonem č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři. „Stát 

neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář neodpovdá za závazky 

státu... Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro 

svobodné vytváření názorů. Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti, šířením 

slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí. Stejnou službu 

poskytuje tisková kancelář i do zahraničí... Tisková kancelář poskytuje za úplatu slovní 

a obrazové zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím prostředkům i jiným 

právnickým a fyzickým osobám. Tisková kancelář zřizuje síť odboček, zpravodajů a 

spolupracovníků v České republice a v zahraničí. Tisková kancelář je oprávněna 

vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy podnikatelskou činnost, která 

nesmí ohrozit její poslání. Tisková kancelář nesmí provozovat rozhlasové a televizní 

vysílání ani nesmí mít majetkovou účast na obchodním jmění fyzické nebo právnické 

osoby, která je provozuje... Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu 

tiskové kanceláře, je Rada tiskové kanceláře (dále jen Rada). Rada má sedm členů. 

Členy Rady volí a odvolává Česká národní rada.“
101

 Rada tiskové kanceláře hlídá, jak 

agentura dodržuje své poslání, tedy poskytování objektivních a všestranných informací 

pro svobodné vytváření názorů.
102

  

 

3.1 Novinářská síť a informační zdroje 

 

Hlavní činností agentury ČTK je poskytovat zpravodajský servis mediálním 

klientům. Jejích služeb ale využívají také nemediální abonenti. Základní heslo agentury 

zní spolehlivost - rychlost - nezávislost. Česká tisková kancelář má podle informací na 

vlastních webových stránkách v současné době 14 domácích odboček a 3 zahraniční: 

v Bratislavě, Berlíně a Bruselu. V agentuře celkem včetně centrály pracuje 282 
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zaměstnanců, z toho je 196 redakčních pracovníků.
103

 Počet zaměstnanců má sestupnou 

tendenci od poloviny roku 2007, kdy jich bylo 393.
104

 Jednotlivci jsou tak nuceni 

vykonávat stále větší množství práce. ČTK v zatím poslední zveřejněné výroční zprávě 

pro rok 2011 tvrdí, že na kvalitu jejího servisu to nemá vliv. „Byla posílena 

univerzálnost některých redaktorských funkcí. Například všichni redaktoři zahraniční 

redakce zpracovávají základní zahraniční ekonomické zpravodajství, pokud si to světové 

dění žádá. Speciální ekonomičtí redaktoři pro zahraniční servis se naopak nově zapojili 

do systému nočních služeb, a zvládají tak zpracovávat i jiné než ekonomické události... 

Vyšší produktivity práce dosahuje zpravodajství také větší multimediální univerzálností. 

K zahraničním zpravodajům ČTK, kteří kromě psaní a pořizování zvukových nahrávek 

také fotí a natáčejí videoreportáže, se v loňském roce ve větší míře přidali také krajští 

zpravodajové a někteří fotoreportéři.“
105

 Agentura z vlastní vůle od roku 1996 nečerpá 

státní dotace.
106

 Z finančních důvodů postupně zrušila většinu svých zahraničních 

odboček. V roce 2011 se zavřely odbočky v Londýně a Varšavě
107

 a naposledy v roce 

2012 v Moskvě a New Yorku.
108

 Jejich úbytek se snaží kompenzovat častějšími výjezdy 

pražských nebo regionálních redaktorů. Ty jsou zčásti uskutečňovány za spolupráce s 

různými zahraničními institucemi. Redaktoři mohou získávat zkušenosti například na 

školeních a seminářích v Bruselu a také zahraničních stážích. Informace ze zahraničí 

ČTK získává především ze servisu zpravodajských agentur jako Reuters, AFP, AP, 

ITAR-TASS, DPA nebo ANSA. Podstatným zdrojem informací se stávají také sociální 

sítě jako Twitter.
109

 

 

 

                                                 
103

 Údaje platné k 1. 7. 2012. Česká tisková kancelář. [online] Dostupné na 

http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/ a http://www.ctk.cz/kontakty/odbocky_ve_svete/ [cit. 

2013-03-15] 
104

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2007. Strana 23. [online] 

Dostupné na http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2007.pdf [cit. 2013-03-15] 
105

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2011. Strana 7 a 8. [online] 

Dostupné na http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2011.pdf [cit. 2013-03-15] 
106

 Šmíd, Milan; Trunečková, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. 

Strana 134. 
107

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2011. Strana 8. [online] 

Dostupné na http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2011.pdf [cit. 2013-03-15] 
108

 ČT zvažuje posty v Jeruzalémě a Paříži. E15.CZ. [online] Dostupné na 

http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/ct-zvazuje-posty-v-jeruzaleme-a-parizi-934067 [cit. 

2013-03-28] 
109

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2011. Strana 7 a 8. [online] 

Dostupné na http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2011.pdf [cit. 2013-03-15] 

http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/
http://www.ctk.cz/kontakty/odbocky_ve_svete/
http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2007.pdf
http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2011.pdf
http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2011.pdf
http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/ct-zvazuje-posty-v-jeruzaleme-a-parizi-934067
http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2011.pdf


 29  

3.2 Zpravodajský servis agentury ČTK 

 

Česká tisková agentura poskytuje mediálním abonentům 5 hlavních druhů 

informačního servisu: textový, fotografický, grafický, audio a video. Svůj textový servis 

částečně zveřejňuje také na běžně dostupných webových stránkách České noviny, 

Finanční noviny, Sportovní noviny a Regiony. Kromě vlastního zpravodajství ale nabízí 

i další služby. Zákazníci si mohou na základě detailní konzultace objednat automatický 

elektronický monitoring médií zasílaný na e-mail, mohou si nechat natočit reklamní 

video pro vlastní potřeby, mohou si nechat vytvořit fotodokumentaci nebo fotoreportáž 

pro vlastní potřeby. ČTK vykonává na zakázku také rešeršní služby včetně jejich 

zpracování obsahujícího výslednou zprávu. Abonenti z řad webových serverů si mohou 

objednat předem připravené multimediální zpravodajství pro internetové vydavatele. To 

jim značně omezí náklady nutné na zaměstnávání vlastních redaktorů. V neposlední 

řadě ČTK nabízí také sms zpravodajství, které je vhodné jak pro novináře a úřady, tak i 

širokou veřejnost. Tato služba zajišťuje abonentům nejrychlejší dodání zásadních a 

nejdůležitějších denních událostí přímo do mobilního telefonu.
110

 K dispozici je také 

placená public relations služba, kdy zákazníci mohou využít sítě ČTK k rozeslání svého 

vlastního textu.
111

           

 

3.2.1 Textové zpravodajství a dokumentační databáze 

 

Textový servis je nejrozsáhlejší službou, kterou ČTK poskytuje. Abonenti 

dostávají podle výroční zprávy každý den okolo 100 zpráv typu headline a 550 

regulérních zpráv.
112

 Headliny jsou: „Krátké zprávy o 144 znacích, které předcházejí 

vlastním zprávám a zrychlují a dynamizují celý agenturní servis, (headline) se stal 

běžnou součástí služeb agentury. Osvědčil se ve všech zpravodajských situacích, 

zejména při krizích, volbách nebo při vrcholných sportovních a jiných událostech.“
113

 

Každá ze zpráv obsahuje metadata podstatná pro její zařazení a následné vyhledání. 

Metadata se skládají z několika položek: titulku, nejméně dvou klíčových slov, data 
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vydání s přesným časem, priority očíslované podle důležitosti od 1 do 5, ID (vnitřním 

zařazení zprávy v agentruním redakčním systému), druhu servisu a kategorie s kódem 

oboru. Abonenti mají textové zpravodajství k dispozici v Infobance ČTK, případně ho 

mohou dostávat také přes internet přímo na email nebo redakční server pomocí FTP
114

 

(protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě). To, že agentura 

vydá okolo 650 zpráv denně, ale neznamená, že se věnuje tolika událostem. „Významná 

událost, její vývoj včetně reakcí na ni, se stane během jednoho dne tématem několika 

zpráv či dokonce několika desítek zpráv.“
115

 Klasické zprávy o důležitých událostech 

jsou postupně rozšiřovány a doplňovány o profilové materiály. Abonenti dostávají 

několikrát denně souhrnné zpravodajství a informace o plánovaných událostech a jejich 

případném agenturním zpracování. „Referuje-li tisková agentura o určité události 

větším počtem dílčích zpráv, které dění zachycují v jednotlivých fázích vývoje, případně 

ho přibližují v různých souvislostech, vydává ještě takzvané shrnutí... Pro svoji 

ucelenost je shrnutí užitečným produktem šetřícím čas odběratelů a vydání shrnutí by 

mělo respektovat pracovní rytmus klienta a časy hlavních uzávěrek více než směnný 

provoz v agentuře.“
116

 „Specifickou zprávou, kterou tisková agentura naplňuje funkci 

informačního servisu, je v případě očekávané události avízo. Jde o sdělení určené 

hlavně novinářům, případně dalším abonentům servisu, které upozorňuje na akce 

předem ohlášené tiskové agentuře... V souhrnné podobě vydává ČTK přehledy 

očekávaných událostí jako Deníky ČTK, o událostech, kterým se bude sama věnovat, 

pak informuje odběratele v několikrát denně vydávaných plánech.“
117

 

Hlavním textovým servisem je všeobecné zpravodajství. Abonenti denně dostávají 

přes 300 zpráv z domova i ze světa. Kromě aktualit agentura poskytuje také vlastní 

tematické materiály svých zpravodajů. Všeobecné zpravodajství se skládá ze 17 

různých tematických okruhů, zákazníci mohou abonovat všechny, jejich výběr nebo jen 

jeden z nich.
118

 Ze samostatných tematických servisů je nejobsáhlejší zpravodajství 

z ekonomiky. Denně agentura produkuje více než 150 zpráv o dění v České republice i 
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v zahraničí. Obsahově se ekonomický servis rozprostírá od vývoje na burzách a cen 

důležitých komodit po telekomunikace, cestovní ruch, internet, reklamu a média. 

Věnuje se i dění ve firmách a vývoji v jednotlivých podnikatelských oborech. Stejně 

jako u agentury Reuters jsou i u ČTK součástí ekonomického servisu také rozhovory 

s ekonomy a finančníky, expertní analýzy a infografika.
119

 Dalším tematickým balíčkem 

je sportovní zpravodajství. Více než 120 zprávami denně informuje o výsledcích z 

domácích i zahraničních utkání, přestupech sportovců, zajímavostech z jejich života, 

sportovním zákulisí a také ekonomických aspektech ve sportu. Balíček se zaměřuje 

především na dva u nás nejpopulárnější sporty, fotbal a hokej.
120

 Odlehčené 

zpravodajství nabízí magazínový balíček, ve kterém abonenti dostávají denně až 40 

nebulvárně pojatých zpráv „ze světa zábavy a životního stylu. Informace o filmu, 

populární hudbě, módě, trendech, gastronomii, životě známých osobností, 

zajímavostech a kuriozitách.“
121

 Součástí Infobanky ČTK je zpětně dohledatelné 

dobové textové zpravodajství od roku 1988 v původním znění. Miliony záznamů 

v archivu slovního zpravodajství jsou k nalezení podle klíčových slov i fulltextovým 

vyhledáváním.
122

  

ČTK vede také elektronickou encyklopedii Dokumentační databáze rozdělenou do 

10 částí.
123

 Výčet zahrnuje Biografie, která soustřeďuje životopisná data významných 

českých i světových osobností. Databáze Česká republika obsahuje různorodé záznamy 

od informací o našem státním zřízení až po jakékoliv události, které se u nás odehrály. 

Ve zvláštní databázi Kraje jsou pak detailní informace o jednotlivých krajích. Další 

databáze nabízí Fakta o EU, včetně plného znění historických smluv a základních 

dokumentů v češtině. Databáze Země světa soustřeďuje základní údaje o všech zemích 

světa včetně jejich vztahu k České republice. „Obsahuje rovněž návody na přepisy jmen 

a názvů z jazyků nepoužívajících latinku nebo výklad základních pojmů vztahujících se 

k problematice regionu.“
124

 Databáze Svět je zaměřená na mezinárodní instituce a 
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nadnárodní společnosti a velmi podrobně rozebírá mezinárodní vztahy a jejich 

historický vývoj. Výročí přináší kulatá jubilea významných událostí a osobností. 

Přehled výsledků vrcholných sportovních akcí je zaznamenán v databázi Sporty. 

Samostatná databáze Fotbalová liga je podrobnou sondou do české nejvyšší fotbalové 

soutěže. Podobnou databází je Fotbal reprezentace. V archivu jsou pak ještě dvě 

souborné databáze Zpravodajství ČTK a média a Evropská unie, které obsahují i 

aktuální zpravodajství. Všechny databáze jsou průběžně doplňovány a samozřejmě také 

aktualizovány. Podle Ludmily Trunečkové se pracovníci archivu také podílejí na 

aktuálním zpravodajství psaním takzvaných profilů, kde vysvětlují pozadí a souvislosti 

právě probíhajících událostí.  

 

3.2.2 Fotografické zpravodajství a fotografický archiv 

 

Fotozpravodajství ČTK přináší každý den přes 300 nových snímků z politiky, 

ekonomiky, kultury a sportu.
125

 Snímky jsou dostupné přes webový portál Fotobanka 

ČTK. Každý z nich je opatřený metadaty pro snadnější vyhledávání a doprovodným 

popisným textem. Domácí zpravodajství pochází především od vlastních fotografů. 

Menší procento fotografií pochází od zdrojů, jako jsou hasiči, policie, orgány státní 

správy nebo od amatérských fotografů. „Ve fotozpravodajství i ve slovním zpravodajství 

dál pokračoval trend propojování obrazové a textové produkce. Jako odpověď na 

rostoucí potřeby internetové klientely se agentura snažila maximum aktuálních zpráv 

doplňovat aktuálními fotografiemi. Další osou fotozpravodajství byl ještě větší důraz na 

rychlost, kdy první fotografie mají odběratelé k dispozici doslova pár minut po začátku 

zpravodajské akce.“
126

 Zahraniční fotografie kancelář přebírá od jiných zpravodajských 

agentur. Podstatný je pro ni především servis americké agentury Associated Press. 

Zákazníci ČTK mohou stahovat fotografie přímo z rozsáhlé fotobanky AP, která 

v reálném čase nabízí až 2000 fotografií z celého světa denně. Do Fotobanky ČTK 

pravidelně přispívají exkluzivním materiálem také stálí a zvláštní zahraniční 

zpravodajové ČTK.
127

 O kvalitě fotografického servisu ČTK hovoří například několik 
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ocenění na prestižní soutěži Czech Press Photo v posledních letech
128

 a především také 

velký úspěch Romana Vondrouše, který s fotografiemi z Velké pardubické obdržel 

hlavní cenu v kategorii sportovních fotografií na World Press Photo 2013.
129

 

Fotoarchiv ČTK je u nás nejrozsáhlejší fotodokumentací české, slovenské a 

světové historie. Často unikátní snímky mapují dění od 20. let minulého století až po 

současnost. Z celkového počtu více než 5 milionů fotografií se jich do letoška podařilo 

do digitální podoby převést přes milion.
130

 Práce na konverzi zbytku archivu nadále 

pokračuje. Digitalizované snímky jsou dostupné přes Fotobanku ČTK. Ta obsahuje 

celkem přes 2 miliony fotografií, agentura totiž nabízí také různé ilustrační a nadčasové 

snímky.
131

 Vyhledávat lze podle slov v titulku nebo fulltextového popisu v 6 různých 

kategoriích: Fotoaktuality, Fotoeditorial, Fotoarchiv do roku 1989, Fotoarchiv do roku 

1948, Showbyznys & Zábava, Ilustrační foto.  

 

3.2.3 Infografické zpravodajství 

 

K nejdůležitějším denním událostem především z ekonomiky ČTK vydává 

infografiku. Jde o co nejpřehlednější zobrazení „s maximálním počtem informací a 

minimálním počtem slov.“
132

 Jak uvádí Adam Zuska ve své bakalářské práci, oproti 

údajům na oficiálních webových stránkách agentury, se počet vektorových grafik 

pohybuje jen okolo 5 denně a produkce černobílých grafik skončila v roce 2008.
133

 

Abonenti mají možnost si grafiky redakčně editovat. Zároveň mají přístup do Infobanky 

s infografickými materiály od roku 1998.
134

 „Každý graf má shodná metadata jako 

textové zprávy, které umožňují jeho následné vyhledání. Navíc se udává jeho velikost 
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v bytech, rozměr šířka krát výška v milimetrech a provedení černobílé či v barvě.“
135

 

Rozdíl mezi prvními vektorovými infografikami z roku 1992 a dnešní produkcí je 

patrný v příloze číslo 5.
136

 Dvojrozměrné a třírozměrné animace, které agentura začala 

vytvářet v roce 2006, nenalezly mnoho příznivců. S produkcí trojrozměrných 

pohyblivých grafik tak ČTK skončila a omezila i produkci flashových grafik.
137

 

 

3.2.4 Audiovizuální zpravodajství a videoarchiv 

 

ČTK nabízí abonentům okolo 200 videoreportáží v televizní kvalitě měsíčně. 

„Dřívější autonomní redakce Videa byla začleněna do Úseku zpravodajství, namísto 

redaktorů a kameramanů, kteří se věnovali výhradně přípravě videoreportáží a 

postprodukci, začali videa vedle své stávající pracovní náplně natáčet zpravodajové a 

fotoreportéři. Pozitivním přínosem tohoto kroku bylo to, že se videozpravodajství 

obsahově sblížilo s hlavním proudem zpravodajského servisu agentury.“
138

 Už z tohoto 

krátkého úryvku výroční zprávy ČTK za rok 2011 vyplývá, že její audiovizuální servis 

je určený především pro internetová média. Všechna videa jsou v současné době 

s originálním zvukem a bez komentáře. Rozhovory u reportáží ze zahraničí jsou 

opatřeny překladovými titulky. Zahraniční videa ČTK čerpá od globální francouzské 

agentury AFP. Smlouvu o odběru videoreportáží s americkou agenturou AP zrušila.
139

 

Domácí i zahraniční aktuality z oblasti politiky, ekonomiky, vědy a techniky, kultury a 

šoubyznysu jsou zákazníkům k dispozici na webovém portálu Videobanka ČTK. Ten 

poskytuje podobné funkce jako Media Express od Reuters. Textový doprovod 

videoreportáží ale obsahuje pouze popis události, nikoliv už popis záběrů u samotného 

videa. Aktuální zpravodajství lze vyhledávat ve čtyřech hlavních kategoriích: Domácí 

zpravodajství, Zahraniční zpravodajství, Lifestyle a Protext TV, kde zadavatelé 

publikují své vlastní, většinou reklamní příspěvky. Dále je uživatelům k dispozici 20 
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tematicky rozlišených kategorií. Stránky obsahují i textový vyhledávač. Celkem je ve 

Videobance okolo 15 tisíc videí natočených od roku 2006.
140

        

 

3.2.5 Audio zpravodajství a audioarchiv 

 

Především rozhlasovým stanicím je pak určeno zvukové zpravodajství ČTK. 

Agenturní reportéři natočí okolo 50 zvukových nahrávek denně v českém a slovenském 

jazyce. „Zvukové zpravodajství (audio) v naprosté většině poskytuje klientům záznamy 

autentických výroků osobností – místních představitelů, politiků, umělců, odborníků, 

sportovců, byznysmenů apod., které pořizují redaktoři slovního zpravodajství.“
141

 

Zhruba 30vteřinové příspěvky uvozuje krátká informační ohláška, na konci je pak 

odhláška pro moderátora ve studiu rádia. V digitalizovaném archivu je podle webových 

stránek agentury ČTK v současnosti přes 70 tisíc zvukových záznamů, každý z nich je 

opatřen metadaty pro vyhledávání.
142
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4 Česká televize 
 

Československá televize uskutečnila první zkušební vysílání 1. května 1953 a 25. 

února 1954 bylo vysílání prohlášeno za pravidelné.
143

 V současné době má Česká 

televize 4 kanály: hlavní kanál ČT1, alternativněji založený kanál ČT2, zpravodajský 

kanál ČT24 a sportovní kanál ČT4. Stejně jako ČTK i Česká televize má veřejnoprávní 

status. Ten je stanovený zákonem o České televizi z roku 1991. „Stát neodpovídá za 

závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu... 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 (dále jen "veřejná služba v oblasti televizního 

vysílání"). Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména 

poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných 

informací pro svobodné vytváření názorů, přispívání k právnímu vědomí obyvatel České 

republiky, 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... Orgánem, jímž 

se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, je Rada České televize 

(dále jen "Rada"). Rada má 15 členů. Členy Rady volí a odvolává Poslanecká 

sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká sněmovna"), a to tak, aby 

v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové 

proudy.“
144

 Na rozdíl od České tiskové kanceláře je ale chod České televize zajištěn 

koncesionářskými poplatky, které by měli odvádět všichni majitelé televizního 

přijímače. „Televizní poplatek slouží k financování veřejné služby České televize... 

Poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která 

vlastní rozhlasový přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc 
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užívá rozhlasový přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho 

vlastníkem, je poplatníkem tato osoba... Měsíční výše televizního poplatku činí 135 

Kč.“
145

 Za poplatek si diváci zajišťují televizní produkci v takzvaném veřejném zájmu, 

což je pojem, který je v teoretické literatuře popisován rozporuplně. Veřejným zájmem 

může být to, co chce veřejnost, ale také sledování určitých normativních cílů a 

společenských zásad. Tyto dva směry ale nemusejí být vždy shodné.
146

 Česká televize 

se k veřejnému zájmu hlásí svým kodexem: „Česká televize si musí zakládat na 

otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti. Musí však také dostát povinnosti stát vždy na 

straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod a úcty k přírodě a 

kulturnímu dědictví. Programy České televize ovládá tvořivost, tolerance a kritické 

myšlení. Účelem existence televize veřejné služby je zajistit veřejnosti zdroj informací, 

kritické reflexe, umělecké tvorby a zábavy, které jsou chráněny před lobbistickými tlaky. 

Česká televize přispívá k vytváření prostoru svobody slova, myšlení a tvorby, v němž 

může vyrůstat demokracie. Informuje, poskytuje kritickou reflexi událostí, vzdělává a 

baví v ovzduší úcty k člověku, k jeho dílu i ke všem formám existence. Předpokladem 

úspěšného plnění takto obecně vytyčeného poslání je poznání potřeb občanů a 

jednotlivých diváckých skupin, proto bude Česká televize neustále hledat a posilovat 

zpětné vazby s veřejností. Snaha po sebeuplatnění či slávě musí být podřízena pokoře 

vůči rozmanitosti společnosti i televizního publika.“
147

 Kodex se podrobněji věnuje také 

zpravodajským pořadům, uvádí mimo jiné toto: „Ve zpravodajství a aktuální 

publicistice Česká televize dbá na přesnost a nestrannost spočívající především ve 

zjišťování a ověřování skutečnosti.“
148

 

 

4.1 Zahraniční redakce zpravodajství a publicistiky 

 

Zahraniční redakce zpravodajství a publicistiky České televize čítá celkem 38 

redaktorů a reportérů.
149

 Česká televize abonuje audiovizuální servis agentur Reuters, 
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APTN a ČTK, má smlouvu o přístupu k materiálům s televizí CNN a je členem 

výměnných služeb v European Broadcasting Union.
150

 Na tvorbě Událostí se v současné 

době podílí 5 pražských reportérů zahraniční rubriky.
151

 V zahraničí působí dlouhodobě 

7 zpravodajů.
152

 Každý z nich má, až na Tomáše Etzlera v Číně, také svého 

kameramana. Většina z nich se domluví minimálně dvěma cizími jazyky.
153

  

V Berlíně nyní působí zpravodaj Martin Jonáš a kameraman Tomáš Dusil. Martin 

Jonáš „vystudoval mezinárodní studia na FSV UK v Praze a politologii na Humboldt-

Universität zu Berlin. Na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky UK přednáší 

politickou geografii. Od roku 2005 pracoval v zahraniční redakci TV Nova, od roku 

2007 působí jako reportér v zahraniční redakci ČT. Od roku 2012 je zahraničním 

zpravodajem ČT v Německu.“
154

 

V Bratislavě je dvojice David Miřejovský a Robert Jančík. David Miřejovský 

vystřídal na svém novém působišti Slovenku Olgu Bakovou. „Vystudoval FSV UK, 

obor Žurnalistika (2002) a FMK UTB Zlín, obor Marketingové a sociální komunikace 

(2005). V zahraniční redakci ČT je od roku 2002. Od roku 2012 je zpravodajem ČT na 

Slovensku.“
155

 

Z Bruselu informuje Bohumil Vostal s kameramanem Ivanem Svobodou. Bohumil 

Vostal je v Bruselu jako stálý zpravodaj od roku 2012, už dříve ale na zpravodajství ze 

sídelního města Evropské unie spolupracoval.
156

 V roce 2007 dokončil studium na 

Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. V minulosti pracoval jako 

reportér pro Zemské noviny a Slovo (1999 - 2000), následně jako redaktor rozhlasové 

stanice BBC World Service v Praze (2000 - 2005). Od roku 2005 je zaměstnán 

v zahraniční redakci ČT.
157
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V Moskvě působí Miroslav Karas a kameraman Petr Klíma. Miroslav Karas je 

zkušený zpravodaj, který před svým přesídlením do Ruska pracoval od roku 1998 

v Polsku nejprve jako zpravodaj Českého rozhlasu a poté České televize. Vystudoval na 

katedře mediálních studií UK.
158

      

Ve Varšavě je reportér Josef Pazderka a kameraman Petr Kolner. Josef Pazderka 

„vystudoval historii na FF UK (1999) a rozvojová studia na Oxford Brookes University 

(2003). Pracoval ve společnosti Člověk v tísni, od roku 2005 je v České televizi. V letech 

2006 - 10 byl zpravodajem ČT v Rusku. Od roku 2012 je zpravodajem ČT v Polsku.“
159

  

Z Washingtonu informuje Martin Řezníček ve spolupráci s kameramanem 

Martinem Boubínem. Martin Řezníček od roku 2008 do loňska, kdy se stal 

washingtonským zpravodajem, vedl zahraniční redakci České televize. V ČT je od roku 

2006. Dříve pracoval v Praze a v Londýně v české redakci stanice BBC. V roce 2002 

dokončil studium na FSV UK.
160

 

Zpravodajství z Číny má na starost Tomáš Etzler, který sídlí střídavě v Pekingu a 

Hongkongu. Tomáš Etzler „vystudoval Pedagogickou fakultu v Ostravě, tělocvik - 

zeměpis (1988) a televizní žurnalistiku na University of Colorado (1999). V letech 1999 

- 2006 pracoval jako editor, produkční a zpravodaj televize CNN v Atlantě, 

Afghánistánu, Iráku a Německu. Od roku 2007 je zpravodajem ČT v Pekingu.“
161

 

Čínštinu ovládá pouze v základech.
162

 

Zahraniční zpravodajové se na svých postech v průměru jednou za 4 roky 

střídají.
163

 Česká televize do budoucna uvažuje pro zahraniční zpravodaje o dalších 

dvou nových stálých místech. V polovině letošního roku by mělo v Izraeli vzniknout 

sídlo pro Blízký východ a ve Francii pro západní Evropu. Do Tel Avivu by měl 

nastoupit zahraniční redaktor Jakub Szántó a do Paříže jeho kolega Petr Zavadil.
164
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Martin Řezníček, bývalý vedoucí zahraniční redakce, uvádí: „Zahraniční 

zpravodaje vybírá a o jejich vyslání rozhoduje vedení redakce, tzn. šéfredaktor a ředitel 

zpravodajství. Finální rozhodnutí je na generálním řediteli ČT, resp. je o věci zpraven, 

podepisuje jmenovací dekret, a pokud by se postavil proti rozhodnutí vedení redakce, 

pak by takový zpravodaj jen stěží vycestoval.“
165

 

 

4.2 Hlavní zpravodajská relace Události 

 

Hlavní zpravodajskou relací České televize jsou Události, které jsou vysílány 

současně na kanálech ČT1 a ČT24. V roce 2012 prošly Události výraznou vizuální a 

formální proměnou. V nové podobě se poprvé vysílaly 1. dubna 2012.
166

 Na první 

pohled nejvýraznější změnou je interaktivní studio a pouze jeden moderátor, který 

zprávy uvádí vestoje. Hlavního moderátora relace doplňuje kolega nebo kolegyně ze 

stálé moderátorské čtveřice. Ten má na starost takzvané denní téma, zhruba 4minutový 

blok o jednom vybraném tématu. Stopáž Událostí se ve všední den prodloužila na 48 

minut a o víkendu na 45 minut.
167

 To je oproti starší variantě hlavní zpravodajské relace 

České televize zhruba o 10 minut více.
168

 Relace začíná přesně v 19 hodin. Z analýzy za 

první tři čtvrtletí roku 2012 vypracované pro Českou televizi vyplývá mimo jiné 

následující: „Oproti dlouhodobému průměru výrazně poklesl podíl příspěvků ze 

zahraničí v Událostech (z dlouhodobých 30 procent na 21 procent v roce 2012). Je 

ovšem nutné dodat, že jejich počet se nesnížil a zůstal tedy téměř totožný jako v 

minulých letech. Za relativním poklesem tedy stálo prodloužení relace, když delší stopáž 

znamenala navýšení počtu příspěvků z domova a z regionů.“
169

 V roce 2012 tvořil 

v Událostech podíl zahraničního zpravodajství bez vazby na Českou republiku 21 % a 
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podíl zahraničního zpravodajství se vztahem k České republice 7 %.
170

 Jiný průzkum 

připravený pro Českou televizi v březnu roku 2013 poukazuje na to, že „téměř 2/3 

respondentů uvedly, že je nová podoba Událostí mnohem lepší nebo spíše lepší 

v porovnání s jejich předchozím konceptem.“
171

 Ze stejného průzkumu také vycházejí 

Události jako nejdůvěryhodnější ze 3 hlavních zpravodajských relací konkurenčních 

českých televizních stanic
172

, hlasovalo pro ně 63 % diváků, jako nejméně důvěryhodné 

je vidí 16 % diváků.
173

 Zpravodajství České televize obecně pak výborně nebo velmi 

dobře
174

 hodnotí 57 % diváků a 89 % si jich myslí, že Česká televize zvládá naplňovat 

svou veřejnoprávní úlohu.
175

 V prvním čtvrtletí roku 2013 byl share
176

 relace Události 

téměř 26 %, každý den ji sledovalo průměrně 966 000 diváků starších 15 let.
177
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5 FTV Prima 
 

Televize FTV Prima začala vysílat jako první komerční televizní stanice v České 

republice 20. června 1993 pod názvem Premiéra. Původní regionální licence pro Prahu a 

střední Čechy byla o rok později rozšířena na celorepublikovou.
178

 V současné době má 

FTV Prima 4 kanály: hlavní Prima family, zábavní kanál zaměřený především na mladé 

diváky Prima COOL, tematický program pro ženy Prima love a dokumentární Prima 

ZOOM. 

 

5.1 Hlavní zpravodajská relace Zprávy FTV Prima 

  

Hlavní zpravodajská relace FTV Prima se jmenuje Zprávy FTV Prima. 

Každodenně začíná v 18:55 a trvá přibližně 25 minut. Po ní následuje samostatný 

zpravodajský blok z oblasti kriminality Krimi zprávy, publicistický blok Reportéři na 

vaší straně a VIP zprávy ze světa celebrit.  

V zahraniční redakci zpravodajství FTV Prima pracuje celkem 5 redaktorů.
179

 

Televize nemá žádného stálého zahraničního zpravodaje. Z průzkumu vyplývá, že FTV 

Prima abonuje audiovizuální zpravodajství agentury AP. 

V roce 2012 tvořil ve Zprávách FTV Prima podíl zahraničního zpravodajství bez 

vazby na Českou republiku 16 % a podíl zahraničního zpravodajství se vztahem 

k České republice 6 %.
180

 Relace tak byla v minulém roce, co do procentuálního podílu 

zpravodajství ze zahraničí, až za Událostmi i Televizními novinami.
181

 Podle průzkumu 

z března 2013 považuje Zprávy FTV Prima za nejdůvěryhodnější hlavní televizní 

zpravodajskou relaci v České republice jen 18 % diváků, za nejméně důvěryhodnou 24 

% diváků.
182

 Obecně pak zpravodajství na FTV Prima hodnotí výborně nebo velmi 

                                                 
178

 iPrima.cz. O společnosti. [online] Dostupné na http://www.iprima.cz/node/320967 [cit. 2013-03-30] 
179

 iPrima.cz. Zprávy FTV Prima. [online] Dostupné na http://www.iprima.cz/porady/zpravy-ftv-prima 

[cit. 2013-04-05] 
180

 Analýza zpravodajství českých televizí: základní zjištění. Strana 18. [online] Dostupné na 

http://img.ceskatelevize.cz/press/2460.pdf [cit. 2013-03-30] 
181

 Analýza zpravodajství českých televizí: základní zjištění. Strana 18. [online] Dostupné na 

http://img.ceskatelevize.cz/press/2460.pdf [cit. 2013-03-30] 
182

 Hodnocení zpravodajství. Strana 9. [online] Dostupné na 

http://img2.ct24.cz/multimedia/documents/46/4524/452391.pdf [cit. 2013-03-30] 

http://www.iprima.cz/node/320967
http://www.iprima.cz/porady/zpravy-ftv-prima
http://img.ceskatelevize.cz/press/2460.pdf
http://img.ceskatelevize.cz/press/2460.pdf
http://img2.ct24.cz/multimedia/documents/46/4524/452391.pdf
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dobře 52 % diváků.
183

 Za první čtvrtletí roku 2013 se Zprávy FTV Prima umístily 

v pořadí sledovanosti až na 3. místě za svou konkurencí. Sledovalo je průměrně 920 000 

diváků starších 15 let, což představuje share okolo 25,5 %.
184

 

                                                 
183

 Hodnocení zpravodajství. Strana 8. [online] Dostupné na 

http://img2.ct24.cz/multimedia/documents/46/4524/452391.pdf [cit. 2013-03-30] 
184

 Potůček, Jan. Události ČT rok po změně poráží Zprávy FTV Prima a jsou druhé nejsledovanější. 

Digizone.cz. [online] Dostupné na http://www.digizone.cz/clanky/udalosti-ct-rok-po-zmene-porazily-

zpravy-ftv-prima-a-jsou-druhe-nejsledovanejsi/ [cit. 2013-03-30] 

http://img2.ct24.cz/multimedia/documents/46/4524/452391.pdf
http://www.digizone.cz/clanky/udalosti-ct-rok-po-zmene-porazily-zpravy-ftv-prima-a-jsou-druhe-nejsledovanejsi/
http://www.digizone.cz/clanky/udalosti-ct-rok-po-zmene-porazily-zpravy-ftv-prima-a-jsou-druhe-nejsledovanejsi/
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6 Výzkum 
 

6.1 Teoretická část 

  

Cílem práce je zjistit, jestli jsou zahraniční zpravodajové pro televizní 

zpravodajství ze zahraničí přínosem. Vycházím z předpokladu, že zpravodaj by měl ve 

svém příspěvku nabídnout oproti agenturním materiálům nějakou přidanou hodnotu. 

Očekává se od něj, že bude přicházet s exkluzivními tématy. Také by měl být schopný 

informace zpracovat a odeslat svému zaměstnavateli v kratším časovém úseku, než se 

objeví v audiovizuální nabídce agentur a stihne je zpracovat redaktor. Na rozdíl od 

zpravodajských agentur se totiž přizpůsobuje vysílacímu harmonogramu pouze jedné 

televize. S aktualitami ohledně vyvíjející se události může navíc zpravodaj přicházet 

v živých vstupech přímo z místa. Díky tomu, že je události osobně přítomný a 

informace si vyhledává sám přímo od zdroje, získává větší přehled a komplexnější 

možnosti při zpracování reportáže. Může natočit exkluzivní audiovizuální materiál a 

během rozhovorů pokládá své vlastní otázky. Všechny tyto výhody mu umožňují 

zpracovat materiál tak, aby byl co nejvhodnější pro potřeby jeho média. Vítaným 

zpestřením zahraničních zpravodajských příspěvků jsou bohemika. Světové 

zpravodajské agentury se na českou problematiku zaměřovat nemohou a příliš ji 

nenabízejí. Televizní zpravodaj také může vystavět svou reportáž na příběhu konkrétní 

osoby, místo toho aby uváděl jen obecná fakta. Agenturní materiál má omezené 

možnosti zpracování, protože často přináší na událost jen jeden pohled. Přínosem, který 

by měl zpravodaj nabízet, je v takovém případě právě odlišný způsob zpracování. 

Informace od zpravodaje by navíc měly být přesnější a důvěryhodnější, protože si je 

sám může ověřit jak z agenturních zdrojů, tak přímo osobně na místě. I uznávaným 

světovým zpravodajským agenturám se může stát, že rozšíří zavádějící, nebo dokonce 

chybnou informaci.        

Zpravodajské agentury by měly podle předpokladů mít výhodu v širším a hustším 

pokrytí. Není v silách televizního zpravodaje, aby sám zvládl pokrýt celé území většího 

státu. Za událostí musí často cestovat stovky kilometrů. Při neplánovaných případech 

mnohdy ani nemůže stihnout se na místo dostat včas a vlastní audiovizuální materiál 

natočit. Zpravodajské agentury mají k dispozici větší množství lidí, v mnoha zemích 

mají pokrytí regionálního charakteru. Tam, kde nemají své interní zaměstnance, 
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spolupracují s místními médii a využívají služeb soukromých novinářů. Silnější zázemí 

světových zpravodajských agentur se projevuje i tím, že mohou získávat exkluzivní 

audiovizuální materiál, který se zpravodajovi sehnat nepodaří.
185

 Obvykle to bývá ze 2 

důvodů. Buď nezná kontaktní osobu, nebo nemá dostatek financí, aby materiál koupil. 

Světové zpravodajské agentury by měly přinášet skutečně celosvětové zpravodajství. 

Jejich lidé by měli být vždy včas na místě. Proto jsou pro televizi považovány za 

nepostradatelný zdroj. Televize nasazuje své zpravodaje pouze do několika málo zemí, 

kde je největší předpoklad pro ni podstatných a zajímavých informací. Bez agentury by 

tedy mohla informovat pouze ve velmi omezeném měřítku z míst časově a vzdálenostně 

dostupných jejím zpravodajům. 

 

6.1.1 Stanovení vzorku   

 

Obsahová analýza je provedená na výběrovém souboru zpravodajských relací 

Události na České televizi a Zprávy FTV Prima na FTV Prima v období 2 týdnů. 

Jednotky měření se v jednotlivých analýzách liší. Zcela mimo vzorek zůstávají 

informace o zahraničních událostech, které se objeví pouze v podobě krátké čtené 

zprávy. Analýza je rozdělená do 4 částí. Všechny jednotky měření v prvních 3 

analýzách jsou rozdělené podle zdroje na ty pocházející z České televize a ty 

pocházející z FTV Prima. Ve 4. analýze pak na hrubý agenturní materiál
186

 a případně 

reportáž zpracovanou pražským redaktorem z agenturních materiálů, reportáž 

zpracovanou zahraničním zpravodajem a živý vstup zahraničního zpravodaje. První 3 

části přinášejí zvlášť výsledky pro Českou televizi a FTV Prima a také celkový 

souhrnný přehled. Do 4. poslední části spadají události, které se ve vymezeném období 

od 15. dubna do 28. dubna 2013 alespoň na jedné z televizních stanic objevily v podobě 

zpracované zpravodajem a zároveň je ve svém servisu nabídly zpravodajské agentury. 

Reportáž zahraničního zpravodaje porovnám s audiovizuálním servisem zpravodajských 

agentur Reuters, APTN a ČTK
187

 a případně také s reportáží zpracovanou redaktorem 

na 2. televizní stanici. 

 

                                                 
185

 Více v kapitole o agentuře Tomson Reuters. 
186

 Označení pro nezpracovaný audiovizuální materiál. 
187

 Agentura ČTK čerpá své zahraniční videozpravodajství především od francouzské agentury AFP. 
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6.1.2 Zahraniční zpravodajství podle zdroje (první obsahová 
analýza) 

 

První obsahová analýza je zaměřená na podíl odvysílaných agenturních příspěvků, 

příspěvků od zpravodaje, příspěvků pocházejících z jiných zdrojů, případně příspěvků 

pocházejících z více zdrojů najednou. Jednotkou měření jsou všechny zpravodajské 

příspěvky ze zahraničí z výběrového souboru. Příspěvky na FTV Prima převzaté od 

spřízněné slovenské televize JOJ
188

 přitom zahrnuji do proměnných pocházejících od 

zahraničního zpravodaje. V případě, že budou jednu událost připravovat zpravodaj a 

redaktor společnými silami, zařadím příspěvek do zdrojů podle toho, jak výrazným 

způsobem se na jeho přípravě zpravodaj podílel. Pokud bude pro reportáž jeho práce 

výrazným přínosem a redaktor by nemohl příspěvek zpracovat stejným způsobem, 

proměnná bude spadat do příspěvků od zpravodaje.  

Zpravodajové i redaktoři, kteří událost zpracovávají, často využívají více zdrojů 

najednou. Proto analýza zohledňuje i varianty, kde zahraniční zpravodaj použil 

audiovizuální materiál z agenturních nebo jiných zdrojů. Stejným způsobem jsou 

zahrnuty i případy, kdy redaktor použil agenturní i jiné zdroje dohromady. Pokud bude 

materiál, který nepochází od zpravodajské agentury, dohledatelný, v textu zmíním jeho 

původ. Hlavním cílem této části analýzy je kvantitativně vyjádřit, jaký podíl 

medializovaných zahraničních událostí z výběrového souboru tvoří příspěvky 

zpravodajů a příspěvky zpracované z agenturních a jiných zdrojů. Vedlejším poznáním 

bude, jaké konkrétní alternativní zdroje, kromě původních materiálů zpravodaje a 

materiálů z agenturního servisu, televize využívají, z jakých světových oblastí se ve 

zpravodajství objevují informace nejčastěji a jak často jednotliví zpravodajové do 

zpravodajské relace přispívají.   

 

6.1.3 Příspěvky od zahraničních zpravodajů (druhá obsahová 
analýza) 

 

Druhá obsahová analýza se podrobněji zaměřuje na příspěvky, které zpracovali 

zahraniční zpravodajové. Jednotkou měření jsou tedy pouze ty příspěvky z výběrového 

souboru, které zpracovával zahraniční zpravodaj.  

                                                 
188

 Obě televize spolupracovaly například na pořadu Česko Slovensko má talent a majitel TV JOJ se 

minulý rok neúspěšně pokoušel koupit dílčí podíl ve společnosti FTV Prima.  
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V první kategorii nabývají jednotky měření proměnných Reportáž a Živý vstup. 

Zjištěním bude, jaký podíl mají tyto dvě formy zpracování na příspěvcích od 

zahraničních zpravodajů.  

Druhá kategorie analyzuje, jaké procento ze živých vstupů zahraničních 

zpravodajů tvoří aktuální události. Jednotkou měření jsou pouze živé vstupy 

zahraničních zpravodajů. Ty nabývají proměnných Aktuální, Neaktuální a Pseudovstup 

podle toho, jestli je zpravodaj v době živého vstupu přímo na místě právě probíhající 

události (Aktuální), nebo je na místě, kde událost proběhla, ale v době živého vstupu už 

skončila (Neaktuální), případně živý vstup probíhá v době, kdy už událost skončila, a 

zpravodaj ani není na místě, kde se událost odehrála (Pseudovstup).  

Třetí kategorie o příspěvcích vytvářených zahraničními zpravodaji vymezí, jaký 

podíl v jejich práci představují příspěvky exkluzivní a příspěvky, které nabídla také 

zpravodajská agentura. Jednotkou měření jsou všechny příspěvky zahraničních 

zpravodajů ve výběrovém souboru. Exkluzivní témata v tomto případě mohou mít dvě 

podoby. Může se jednat o téma, které se v servisu zpravodajské agentury vůbec 

nevyskytuje. Exkluzivní téma ale představuje i příspěvek, který zpravodaj postaví na 

jedinečné informaci, přestože ta se váže na rozsáhlejší celek referovaný v servisu 

zpravodajské agentury. Výsledkem bude informace o tom, kolik událostí 

zpracovávaných zahraničním zpravodajem by šlo, bez ohledu na způsob zpracování a 

kvalitu příspěvku, do zpravodajské relace zařadit i bez vlastního zahraničního 

zpravodaje.  

Čtvrtá kategorie o příspěvcích vytvářených zahraničními zpravodaji je detailnější 

analýzou exkluzivních témat zpravodajů. Jednotky měření, tedy pouze ty příspěvky 

zahraničních zpravodajů označené ve třetí kategorii jako exkluzivní, nabývají dvou 

proměnných: Zahraniční aktuality a Nadčasová témata. Jak už bylo zmíněno, zahraniční 

zpravodaj často nemůže stihnout být fyzicky přítomný při neočekávaných aktualitách, 

které se odehrají, byť v zemi jeho působnosti, mimo jeho dosah. Zpravodajové tedy 

často natáčejí reportáže, jež mají nadčasové téma a televize je nemusí zařadit do 

vysílání v den, kdy byly natočené. Tato analýza tedy přiblíží, jestli mezi exkluzivními 

tématy zahraničních zpravodajů převládají aktuality, nebo jsou zahraniční zpravodajové 

nuceni kvůli logistickým překážkám natáčet časově obecněji zařaditelná témata.  

V páté kategorii pak jednotky měření, veškeré příspěvky zahraničních zpravodajů, 

nabývají proměnné podle svého vztahu k České republice. Zjištěním bude, jak často se 

v příspěvcích od zpravodaje objevují bohemika. Za bohemikum v tomto případě 
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považuji například i rozhovor s Čechem žijícím v zahraničí. Rozhovor ale musí být 

zaznamenaný kamerou a ne pouze telefonem. Typ bohemika zmíním v textové části 

analýzy.   

 

6.1.4 Příspěvky z agenturních materiálů (třetí obsahová analýza) 

 

Třetí obsahová analýza se podrobněji zaměřuje na příspěvky, které zpracovávají 

redaktoři v České republice z agenturních audiovizuálních materiálů. Jednotkou měření 

jsou ve všech kategoriích proměnných tak pouze ty příspěvky z výběrového souboru, 

které nezpracovával zahraniční zpravodaj.   

V první kategorii jednotky měření nabývají proměnných události ze země, kde 

operuje zahraniční televizní zpravodaj, a ze země bez zahraničního televizního 

zpravodaje. Vzhledem k tomu, že FTV Prima nemá žádného stálého zahraničního 

zpravodaje, počet událostí, které se odehrály v zemi se zahraničním zpravodajem, 

zpracovaných z agenturních materiálů bude v jejím případě zřejmě naprosto minimální. 

Výjimka může nastat pouze tehdy, když dočasně vyšle do zahraničí zvláštního 

zpravodaje. První kategorie ukáže, jak často televize využívají agenturních materiálů, i 

když v zemi mají svého zpravodaje. Odpovídá tak na otázku, v kolika procentech 

případů zahraniční zpravodaj nenatáčí tak významnou událost, že se dostane do 

zpravodajské relace. Tento jev může mít dvě příčiny. Nebylo v silách zpravodaje 

událost zpracovat ve vymezeném časovém úseku, ohraničeném zpravidla hlavní večerní 

zpravodajskou relací, nebo materiály zpravodajských agentur dokážou pokrýt událost 

lépe a zpravodaj tak na místo nejel záměrně. Záleží na vzdálenosti místa události od 

pozice televizního zpravodaje, jeho pracovním vytížení, je totiž možné, že v případě 

neočekávané události už pracuje na jiném tématu, a také rozhodnutí šéfredaktora, jestli 

nedá přednost zpracování události z agenturních materiálů pražským redaktorem. Tyto 

zákulisní informace ale u jednotlivých případů nemohu jednoznačně stanovit. O jejich 

přesném průběhu mají povědomí pouze interní pracovníci v redakci zpravodajství České 

televize a FTV Prima. Přesto se pokusím jednotlivé případy podrobněji rozebrat v textu. 

Druhá kategorie třetí obsahové analýzy ukáže, kolikrát agentura nabídla 

exkluzivní audiovizuální materiál. Exkluzivním audiovizuálním materiálem v tomto 

případě rozumím takový materiál, který by byl s největší pravděpodobností pro 

zahraničního zpravodaje z jiného než agenturního zdroje nedostupný. Jde často o 
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historické archivní materiály, na které má práva buď pouze zpravodajská agentura, nebo 

je zpravodajská agentura odkoupí ze soukromých sbírek. Mezi exkluzivní audiovizuální 

materiály patří také aktuální audiovizuální materiály jako amatérské záběry, získané 

například od náhodných svědků, nebo unikátní záběry odkoupené od profesionálů. Do 

exkluzivních materiálů zařadím rovněž aktuální audiovizuální materiály natočené 

vlastním agenturním reportérem. Pouze však v případě, kdy se jednalo o událost, kterou 

mohl natočit i televizní zahraniční zpravodaj, ale nedostal by se do její bezprostřední 

blízkosti nebo přímo do uzavřené společnosti. Reportáž by tak byla výrazným 

způsobem ochuzená. Z výsledků vyplyne, jaký je podíl odvysílaných reportáží, v nichž 

by zahraniční zpravodaj nikdy nemohl disponovat lepšími audiovizuálními materiály, 

než má k dispozici celosvětová zpravodajská agentura.       

Ve třetí kategorii Informační materiál nabývají jednotky měření proměnných 

podle toho, jaké informace nabídl pražský redaktor k audiovizuálním agenturním 

materiálům. Pokud redaktor pracuje pouze s agenturním infoservisem, jde o Běžnou 

proměnnou. Pokud nabídne informace, které agenturní infoservis neobsahuje, jde o 

proměnnou Chudšího agenturního materiálu.  

Stejně jako u druhé obsahové analýzy i u analýzy příspěvků z agenturních 

materiálů porovnám, kolik jednotek měření nabývá proměnná Bohemika. Tato kategorie 

ukáže, je-li nutné mít zahraničního zpravodaje, aby bylo zahraniční zpravodajství 

doplněno o vztah k České republice.   

6.1.5 Komparace příspěvků od zpravodaje a z agenturních materiálů 
informujících o stejné události (čtvrtá obsahová analýza) 

 

Čtvrtá obsahová analýza zkoumá události, které původním způsobem zpracuje 

zahraniční televizní zpravodaj a zároveň audiovizuální materiál ve svém servisu 

poskytne zpravodajská agentura. Jednotky měření jsou rozdělené do 3 skupin podle 

formy zpracování příspěvků: hrubý agenturní audiovizuální materiál (případně také 

reportáž zpracovaná redaktorem z audiovizuálních agenturních materiálů), reportáž 

zahraničního zpravodaje a živý vstup zahraničního zpravodaje. Tyto příspěvky se 

pokusím pomocí předem stanovených kritérií relevantně porovnat. Hodnocení 

jednotlivých příspěvků je rozdělené do 6 kategorií. Každá z nich obsahuje proměnné, 

které se vážou na šíři a kvalitu audiovizuálního materiálu, informační hodnotu a 

aktuálnost medializovaných informací a styl zpracování. Zároveň zohledňují základní 
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zpravodajské hodnoty. Jednotlivé kategorie jsem vytvářel na základě týdenního 

pilotního průzkumu. Měly by pokrýt veškeré základní požadavky, podle kterých lze 

způsob zpracování příspěvku hodnotit, a měly by tak být dostatečně validní. Analýzu 

jsem opět založil na kvantitativním přístupu. Jednotlivé proměnné nabývají pouze 2 

různých hodnot podle toho, zda příspěvek a hrubý agenturní audiovizuální materiál dané 

požadavky obsahují, či neobsahují. 

První kategorie Exkluzivní rozhovor se zaměřuje na množství a druh respondentů. 

Proměnná nabývá hodnot u 3 různých typů zpovídaných osob. Aktéři jsou samotní 

účastníci události či sporu. Následuje Veřejnost a poslední skupinou jsou Úředníci a 

odborníci: policie, politici, vědci, zástupci státních i nezávislých organizací a další. 

Proměnná nabude kladné hodnoty u každého typu osob pokaždé, když televizní 

zpravodaj nebo zpravodajská agentura nabídnou rozhovor s alespoň jedním ze zástupců 

exkluzivně. 

Druhá kategorie ukazuje na množství exkluzivního obrazového materiálu (vyjma 

rozhovorů). Proměnná nabývá hodnocení u 3 údajů. Amatérské záběry jsou záběry 

obdržené nebo odkoupené od náhodných svědků. V případě, že jde o nečekanou 

událost, musí se reportér či zpravodaj spolehnout právě na to, že ji někdo z náhodných 

svědků natočil, a záběry od něj získat. Background je audiovizuální materiál pořízený 

pro dokreslení kontextu samotné události. Údaj Stand-up
189

 se váže pouze na reportáže 

a ne na živé vstupy. Nabývá kladné hodnoty pouze v případě, když ho zpravodaj natočil 

přímo na místě události, nebo alespoň v souvisejícím prostředí.  

Třetí kategorie srovnává, jestli příspěvek obsahoval vlastní záběry přímo z místa 

události (vyjma rozhovorů), jestli příspěvek obsahoval vlastní záběry samotných aktérů 

události (vyjma rozhovorů) a jestli v něm zpravodaj nebo redaktor použili ilustrační 

záběry. U běžných událostí by zpravodaj či reportér spolu se svým kameramanem měli 

bez větších problémů zvládnout natočit hlavní aktéry. Pokud se ale jedná o uzavřenou 

společnost, televizní zpravodaj se do ní na rozdíl od reportéra světové zpravodajské 

agentury nemusí dostat. Pokud zpravodaj nemá žádný audiovizuální materiál z místa, 

musí si vypomoci agenturními materiály nebo ilustračními záběry, které pro televizi 

nejsou právě vhodné.  

Čtvrtá kategorie pojmenovaná Aktualizace informací rozebírá informační hodnotu 

příspěvků (bez ohledu na audiovizuální rozměr). Hlavními požadavky jsou aktuálnost, 
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přesnost a šíře informací. Údaj Korekce se váže především na vyvíjející se události. 

Nabude kladné hodnoty jak v případě, kdy zpravodajův příspěvek bude nabízet 

opravené nebo aktuálnější informace než agenturní materiál, tak i tehdy, pokud tomu 

bude naopak. Tento požadavek tedy bude mít vždy nejméně jedno negativní hodnocení. 

Pokud bude zpravodaj vstupovat do vysílání živě, měl by mít vždy ty nejaktuálnější 

informace. Nejvíce kladných hodnocení tedy očekávám v kategorii živých 

zpravodajských vstupů. Údaj Nové informace se zaměřuje na šíři informací. Sleduje, 

jestli zpravodaj nabídl pro popis události podstatné údaje, které agentura nezveřejnila, 

nebo takové údaje nabídla agentura. Proměnná může mít u tohoto údaje kladné 

hodnocení ve všech formách zpracování, pokud se bude každá z nich zaměřovat na jiné 

detaily stejné události. Příspěvky od televizního zpravodaje by měly vždy obsahovat 

všechny podstatné informace, které ve svém servisu vydala zpravodajská agentura. 

Pátá kategorie se týká výstavby příběhu při zpracování události. Divácky vítanou 

formou je příběh konkrétních osob. U hrubých agenturních materiálů posoudím, jestli 

vystavění příběhu dovolují. Druhý údaj páté kategorie analýzy, Faktické zpracování, je 

kontrolním ukazatelem, jestli každý příspěvek a agenturní materiál obsahují alespoň 

základní informace a odpovídají na otázky kdo?, co?, jak?, kdy? a kde?. 

Šestá kategorie odhalí, u jakých příspěvků v závislosti na zdroji převažuje potřeba 

dotáčení audiovizuálního materiálu v České republice. Když domácí reportéři 

zahraniční reportáže doplňují, jde často o vyjádření tuzemských odborníků na dané 

téma. U materiálů od zahraničního televizního zpravodaje může být potřeba dotáčení 

způsobená nedostatkem času nebo absencí kontaktu na zahraniční specialisty v oboru. U 

agenturních příspěvků je redaktor limitovaný audiovizuálním materiálem, který má 

k dispozici. Musí dotáčet pokaždé, když chce reportáž zpracovat jinak, než mu 

agenturní materiál dovoluje. Pokud bude dotáčení způsobené převedením problematiky 

do českého prostředí, zmíním se o tom v textu. V takovém případě totiž nezáleží na 

zdroji audiovizuálního materiálu ze zahraničí a dotáčení musí z principu proběhnout 

v České republice. Dotáčení materiálu v České republice nebudu považovat za vlastní 

práci zahraničního zpravodaje. 

Vyhodnocení čtvrté obsahové analýzy by mělo přinést výsledky pomocí přímé 

komparace agenturních materiálů a příspěvku od zpravodaje. Těm vlastnostem 

příspěvků, které nelze vyjádřit tabulkou kvantitativní obsahové analýzy, se budu 

pokaždé věnovat v textové části analýzy. 
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6.2 Praktická část 

 

6.2.1 Denní přehled 

 

15. dubna
190

 přinesla v Událostech Česká televize reportáž o výročí narozenin 

zakladatele KLDR Kim Ir-sena. Zpravodaj o události referoval v podobě předtočeného 

živého vstupu z jihokorejského Soulu, protože do KLDR zahraniční novináři nesmí. 

Novinář BBC se tam ale v utajení vydal a právě o něm byla následující reportáž České 

televize zpracovaná z agenturních materiálů. Agentura Reuters ve svém servisu nabídla 

část exkluzivního materiálu stanice BBC, který v KLDR britská televize pořídila.  

Reportáž o zadržovaných ve věznici Guantanamo zpracovali společně 

washingtonský zpravodaj Martin Řezníček se zahraničním redaktorem Pavlem Šimkem. 

Použili v ní archivní záběry věznice, agenturní materiály a citace vězňů ze CNN. Martin 

Řezníček se na první pohled na příspěvku podílel pouze stand-upem před Bílým 

domem. Reportáž bych zařadil do zpravodajských materiálů, pokud by stand-up proběhl 

na kubánské věznici Guantanamo. Takto spadá do proměnných agenturní a jiné zdroje.  

Zprávy FTV Prima přinesly reportáž sestavenou z fotografií a materiálu 

z webových stránek televize BBC a videa indické televize ABP News.      

 

16. dubna
191

 přinesly obě televize blok reportáží z útoků na bostonském maratonu. 

Česká televize začala svůj blok nekomentovanou reportáží z agenturních materiálů a 

amatérských videí umístěných na server YouTube. Blok pokračoval živým vstupem 

z Bostonu zpravodaje Martina Řezníčka. Jelikož v době výbuchů zbývalo do Událostí 

zhruba 20 hodin, Řezníček měl dostatek času se na místo z Washingtonu přesunout. 

V Bostonu zpracoval i reportáž, ale téměř jen s použitím agenturních materiálů. Zařadil 

jsem ji mezi bohemika, protože obsahovala rozhovor s českým běžcem, který se závodu 

zúčastnil. Kromě stand-upu to ale byl jediný prvek, který by ji mohl odlišit od 

zpracování z pražské redakce. Je možné, že Řezníček už neměl na další natáčení čas. 

Ostatní příspěvky, Česká televize událostem v Bostonu věnovala v Událostech 15 

minut, zpracovávala pražská redakce. Reportáž o obětech výbuchů byla složená 

především z agenturních materiálů, ale obsahovala i příběhy, které agentury ČTK, 

Reuters a APTN nenabízely. Audiovizuální materiál pocházel z videí na serveru 
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YouTube a z fotografií a citací z webové verze amerického deníku The Boston Globe. 

Ani ve druhém živém vstupu Martin Řezníček nepřinesl informace rozdílné od těch ze 

zpravodajských agentur. Reportáž o bezpečnostních opatřeních na příštích maratonech 

pak byla vzhledem k nadcházejícímu pražskému maratonu z velké části zpracována 

domácím redaktorem. Po ní následoval ještě živý vstup z Londýna, kam se přesunul 

bruselský zpravodaj Bohumil Vostal. 

Televize FTV Prima svůj nekomentovaný příspěvek o bombových útocích 

postavila čistě na internetových zdrojích, především videích ze serveru YouTube. 

Následnou reportáž pak zpracovala z agenturních materiálů a stejně jako Česká televize 

z fotografií z webové verze amerického deníku The Boston Globe. V příspěvku, kde se 

redaktor spojil s českým účastníkem závodu a dalším Čechem žijícím v Bostonu, byly 

použity kromě agenturních materiálů také fotografie ze serveru Běžecká škola a video 

ze serveru YouTube. Reportáž o příbězích obětí byla zpracovaná téměř kompletně 

z materiálů cizích médií. Použity byly fotografie a citace z webové verze britského 

bulvárního deníku The Daily Mail a 2 reportáže amerického zpravodajského kanálu 

ABC News. I reportáž o reakci Baracka Obamy doplňovaly fotografie z deníku The 

Boston Globe. Pro reportáž o vyšetřování útoků byla použita kromě agenturních 

materiálů také videa ze serveru LiveLeak. Redaktor k tomuto tématu natočil rozhovory 

s bezpečnostním analytikem a pyrotechnikem v České republice. Následoval živý vstup 

zpravodaje z Londýna. Blok o bostonských útocích trval ve Zprávách FTV Prima 16 

minut. Lze předpokládat, že oba zpravodajové českých televizí do Londýna přiletěli 

především kvůli pohřbu Margaret Thatcherové, a ne proto, aby informovali o 

bezpečnostních přípravách na tamější maraton. 

 

17. dubna
192

 přinesla Česká televize blok příspěvků z pohřbu Margaret 

Thatcherové. Začala nekomentovanými záběry od agentury, která měla své kamery 

rozmístěné po celé trase průvodu i v samotné katedrále, kde se odehrával obřad. 

Následoval živý vstup zpravodaje Bohumila Vostala pokrytý
193

 opět agenturními 

materiály. Původní zpravodajova reportáž obsahovala stand-up přímo z pohřebního 

průvodu, rozhovor s Václavem Klausem a Petrem Nečasem, kteří se pohřbu zúčastnili, a 

řadu dalších exkluzivních rozhovorů. 
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V reportáži o vyšetřování bostonského útoku použil redaktor agenturní materiály, 

fotografie z bostonské zpravodajské pobočky televizní stanice NBC a rozhovor se 

starostou Bostonu z televize CNN. Martin Řezníček pak ve svém živém vstupu přinesl 

v tu chvíli velmi čerstvou novinku o tom, že policie obdržela důležitou nahrávku 

s možným podezřelým. FTV Prima tuto informaci ve svém večerním zpravodajství 

neměla. Řezníček v následné reportáži popsal život ve městě s pomocí vlastních i 

agenturních materiálů.  

V reportáži o soudu s bývalým majitelem francouzské firmy, která vyráběla vadné 

prsní implantáty, dotáčela redaktorka v České republice ženy, jež tyto implantáty 

dostaly.  

Televize FTV Prima jednu reportáž z pohřbu Margaret Thatcherové zpracovala 

z agenturních materiálů, z videa z webvých stránek britského deníku The Daily 

Telegraph a také z materiálů televizní stanice Sky News. Na cizích záznamech šlo 

okrajově najít i Petra Nečase a Václava Klause.  

FTV Prima stejně jako ČT použila v reportáži o vyšetřování bostonských útoků 

materiály bostonské zpravodajské pobočky televizní stanice NBC. 

Také komerční stanice odvysílala reportáž o vadných prsních implantátech a i ona 

ji rozšířila o natáčení v České republice. 

 

18. dubna
194

 přinesly Události na České televizi reportážní blok z amerického 

Texasu, kde vybuchla továrna. V obci West žijí potomci českých přistěhovalců. O tom 

se agenturní servis nezmiňuje. U prvního příspěvku, amatérského videa z výbuchu, 

nelze přesně určit, jestli se nejdříve objevilo na texaských televizích a následně 

v agenturním servisu, nebo na serveru YouTube, odkud si ho média stáhla. V reportáži 

zpracované pražským redaktorem byly agenturní materiály doplněné videem ze serveru 

YouTube a záběry a fotografiemi z texaských odnoží televizních stanic CBS a ABC. 

V reportáži se také objevil v Česku žijící příbuzný rodiny z Westu. Živý vstup 

zpravodaje Martina Řezníčka, který byl stále v Bostonu, uvedl vyjádření českého 

ministra zahraničí Karla Schwarzenberga k událostem ve Westu. Následoval 

videorozhovor z Westu s jednou z obyvatelek města uskutečněný přes Skype. Rozhovor 

zčásti pokrývalo agenturní video. Posledním příspěvkem v bloku o texaském výbuchu 

byla reportáž o české komunitě ve Westu zpracovaná z videí na serveru YouTube, 
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z příspěvků na internetových sociálních sítích jako Facebook a dokumentu bývalého 

rozhlasového zpravodaje v USA Texas s Miroslavem Konvalinou.  

Další živý vstup Martina Řezníčka z Bostonu o příjezdu Baracka Obamy do města 

jen uvedl následující reportáž zpracovanou z agenturních materiálů, které poskytly vše 

potřebné: od aktuálních informací až po příběh zraněného muže.  

Podobně jako redaktor ČT i na FTV Prima zpracovali hlavní reportáž z Westu z 

agenturních materiálů a reportáží lokálních televizních stanic. Reportáž o české 

komunitě byla zpracovaná za pomoci natáčení v České republice, několika telefonátů do 

Texasu, agenturních materiálů a videí ze serveru YouTube.  

Přestože nemá zpravodaje ve Spojených státech, FTV Prima na rozdíl od České 

televize nabídla divákům fotografii dvou podezřelých z bombového útoku v Bostonu. 

Vzala ji z webových stránek deníku The Boston Globe. Agentury ji v době hlavních 

zpravodajských relací ještě nenabízely. Zbytek reportáže byl zpracovaný z agenturních 

materiálů a reportáže bostonské televizní stanice. 

 

19. dubna
195

 zahájila relaci Události reportáž o pronásledování dvou mužů 

podezřelých z bostonských útoků. Zpracoval ji pražský redaktor z agenturních materiálů 

a reportáže bostonské zpravodajské televizní stanice. Martin Řezníček obstaral živý 

vstup, už se ale nacházel v texaském Westu, kde se obyvatelé v té době vypořádávali 

s následky výbuchu továrny. Následoval předtočený živý vstup Miroslava Karase 

z Moskvy. Karas mluvil o čečenském původu dvou údajných útočníků z Bostonu. 

Kromě agenturních informací připomněl nedávné čečenské teroristické akce. Další 

reportáž zpracovaná pražským redaktorem byla o samotných prchajících podezřelých. 

Použité materiály pocházely z různých internetových sociálních sítí, kde mají podezřelí 

muži svůj účet, a z agenturních zdrojů. Z neznámého zdroje byl telefonní rozhovor 

s kamarádem jednoho z údajných útočníků. V reportáži o životě v Bostonu se objevil 

videorozhovor s Češkou, vedený přes Skype. Další příspěvek zpracovaný v Praze stál 

výhradně na živém videorozhovoru s dalším Čechem žijícím v Bostonu. Reportáž o 

muži, kterému bostonský výbuch utrhl obě nohy a který po probuzení z narkózy 

identifikoval útočníka, byla postavená především na různých nezdrojovaných 

fotografiích, citacích a rozhovorech, které nepocházely z agenturních zdrojů. 
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Situaci v texaském Westu monitoroval Martin Řezníček. Živý vstup s aktuálními 

informacemi doplnil rozhovorem s českým velvyslancem v USA Petrem Gandalovičem. 

V následné exkluzivní reportáži přiblížil českou komunitu a současnou situaci ve 

Westu. Podstatné informace sdělil moderátor ve studiu Událostí, reportáž byla založená 

především na dojmech a méně už na faktech.        

 

20. dubna
196

 přinesly Události reportáž o zatčení druhého čečenského podezřelého 

z bostonských útoků.
197

 Převládaly v ní exkluzivní audiovizuální agenturní materiály, 

celé město totiž bylo i pro většinu novinářů uzavřené. Některá videa byla amatérsky 

pořízená svědky v zavřených domech. Reportáž také obsahovala příspěvek televizní 

stanice CNN, telefonní rozhovor se synem muže, který objevil hledaného podezřelého, a 

několik nezdrojovaných fotografií. Živý vstup zpravodaje Martina Řezníčka, který se 

opět vrátil do Bostonu, uvedl následnou reportáž. Ta pocházela zčásti z agenturních 

materiálů a zčásti ze zpravodajova natáčení. V druhém živém vstupu ještě Řezníček 

poukázal na fakt, že mu Američané nechtěli dávat rozhovor, protože si ho pletli 

s Čečencem, a také na to, že se proti zaměňování názvů Česko a Čečensko postavilo 

české velvyslanectví v USA. Zpravodaj v živém vstupu rovněž přinesl informaci, kterou 

agentury vůbec nenabízely. Novinku zdrojovanou televizí CNN, že podezřelí měli u 

sebe velké množství zbraní. Profil útočníků zpracovaný pražskou redaktorkou pocházel 

kompletně z neznámých nezdrojovaných materiálů. 

Reportáž zpravodaje Tomáše Etzlera o šířící se ptačí chřipce v Číně nabídla 

několik oproti agenturním materiálům aktualizovaných informací. 

Reportáž o slovenské holčičce, která půjde vyzkoušet nový způsob léčby mozkové 

obrny do Spojených států, byla zcela exkluzivním materiálem zpravodaje Davida 

Miřejovského. V souvislosti s lékařskými možnostmi u nás se v reportáži objevila i 

česká lékařka. 

FTV Prima v reportáži o dopadení podezřelého z bostonských útoků použila 

agenturní materiály a nezdrojované fotografie. Reportáž z vysílání televize CNN, kde si 
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spletli Česko a Čečensko, posloužila společně s ilustračními záběry z Čečenska a České 

republiky a citacemi z internetových sociálních sítí jako materiál pro další reportáž na 

FTV Prima. 

Zpravodaj slovenské televize JOJ ve Spojených státech Marek Gabonay pro FTV 

Prima přinesl reportáž o českém hokejistovi, který nabízí postiženým ve městě West 

svůj kemp. Reportáž zpracovávala s pomocí zpravodajových materiálů a videa na 

YouTube pražská redaktorka. Proč zpravodaj nenatočil dostatek vlastního materiálu, 

není jasné. Na místě byl už druhý den.  

 

21. dubna
198

 přinesl původní reportáž z londýnského maratonu zpravodaj Bohumil 

Vostal. Použil převážně vlastní, částečně ale také agenturní záběry a infografiku 

vyrobenou v Praze. Součástí reportáže byl i rozhovor s organizátory pražského 

maratonu. 

Martin Řezníček ve své reportáži z Bostonu použil záběry televize NBC, 

bostonské pobočky ABC, sportovní televize NESN a agenturní materiály.  

Téměř celá reportáž o situaci v Bostonu na FTV Prima byla zpracovaná 

z agenturních materiálů. Doplněná byla jen o citaci podezřelého muže z ruské televizní 

stanice Russia Today a minutu ticha na londýnském maratonu z britské televize BBC.  

Zpravodaj slovenské televize JOJ ve Westu Marek Gabonay pro FTV Prima 

zpracoval reportáž o české komunitě v texaském městě. Podobnou přinesl už o několik 

dnů dříve zpravodaj ČT Martin Řezníček. 

 

22. dubna
199

 Česká televize přinesla živý vstup zpravodaje Martina Řezníčka o 

aktualitách z bostonských útoků. Řezníček už se z Bostonu vrátil do Washingtonu, ale 

oproti zpravodajským agenturám nabídl větší množství informací. Následná reportáž 

zpracovaná z Prahy byla složena z agenturních materiálů a také, jako už poněkolikáté 

v případě České televize, z nezdrojovaných neznámých materiálů.  

Reportáž o stávce zaměstnanců společnosti Lufthansa zpracovával berlínský 

zpravodaj Martin Jonáš. Kromě vlastních a agenturních záběrů použil ještě ukázku 

z reklamy letecké společnosti. Reportáž oproti agenturním materiálům přinesla také 

informace o spojích mezi Českou republikou a Německem. Rozhovor na ruzyňském 

letišti dotáčel některý z pražských redaktorů.  
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Reportáž o únosu civilistů v Afghánistánu zpracoval pražský redaktor 

z agenturních a archivních materiálů. Reportáž byla navíc rozšířena o background 

v podobě české pomoci při rozvoji oblasti Lógar a rozhovor s bývalou českou 

pracovnicí v oblasti. 

Reportáž o dohodě Kosova a Srbska obsahovala kromě agenturních zdrojů také 

nezdrojované video z bělehradského maratonu a archivní záběry včetně komentáře 

Miloše Zemana z roku 2009. Protože komentář nebyl aktuální, nezařadil jsem reportáž 

mezi bohemika. 

I FTV Prima zařadila do své večerní relace reportáž o vyšetřování bostonských 

útoků. Redaktor použil agenturní materiály, nezdrojovanou fotografii a záznam tiskové 

konference bostonské policie vzal z reportáže televizní stanice Fox. Záznam z téže 

konference se přitom objevil i v nabídce agentury APTN.    

Reportáž o aligátořích útocích na člověka byla zpracována z videí několika 

amerických televizních stanic a nezdrojovaných fotografií. 

 

  23. dubna
200

 přinesla Česká televize reportáž o vyšetřování Uliho Hoenesse, 

bývalého německého fotbalisty a ředitele fotbalového klubu Bayern Mnichov. Příspěvek 

zpracoval německý zpravodaj Martin Jonáš především z agenturních materiálů. Přidal 

archivní záběry z Mistrovství Evropy ve fotbale v roce 1976, kde Československo ve 

finále porazilo na penalty SRN. Zpravodaj vystavěl příběh na tom, že Hoeness tehdy 

neproměnil penaltu proti Československu. Reportáž obsahovala ilustrační záběry 

Hoenesse. Zpravodaj přinesl více informací než zpravodajské agentury.  

FTV Prima zpracovala reportáž o zatčení mužů podezřelých z přípravy 

teroristického útoku v Kanadě z agenturních materiálů a z reportáže televizní stanice 

CBS.  

 

24. dubna
201

 zpracovala reportáž z Číny o rozšiřování nového kmene ptačí chřipky 

pražská redaktorka. Příspěvek byl složen z agenturních a archivních materiálů a 

dotáčení v České republice o případných rizicích v našich podmínkách. Reportáž 

nabídla podstatně novější a širší informace než zahraniční zpravodajské agentury. 

Zpravodaj Bohumil Vostal ještě jednou zužitkoval materiály natočené během 

pohřbu Margaret Thatcherové v Londýně v reportáži o knižním životopise, který má 
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v Británii přijít do obchodů. Vlastní materiál doplnil citacemi z knihy, fotografiemi 

z webových stránek deníku The Daily Telegraph, archivními agenturními záběry a 

rozhovorem s autorem knihy pořízeným televizí BBC. 

FTV Prima zpracovala reportáž o falešné zprávě o útoku na Bílý dům téměř zcela 

z reportáže televize ABC a ilustračních záběrů. Agentura APTN žádný materiál ve svém 

audiovizuálním servisu nenabídla, přestože právě na jejím twitterovém účtu hackeři 

poplašnou zprávu zveřejnili. Agentura Reuters se naopak události věnovala.  

 

25. dubna
202

 přinesla Česká televize reportáž o vzpomínce na oběti v americkém 

Westu z nezdrojovaných materiálů, pocházejících zřejmě z výměnného servisu sdružení 

EBU. Reportáž byla doplněná o záběry z dokumentu Texas s Miroslavem Konvalinou a 

z natáčení v České republice. 

Zpravodaj Miroslav Karas natáčel v Rusku materiál do reportáže o odhalení busty 

Jaroslava Haška v České republice. Polovina reportáže o domácí události tak byla díky 

zpravodajovi převedená do zahraničí. 

Reportáž o otevření centra George Bushe v Texasu zpracoval zpravodaj Martin 

Řezníček. Použil při tom agenturní i vlastní materiály. Oproti agentuře nabídl navíc 

rozhovor o Václavu Havlovi s ředitelem nově otevřené knihovny George Bushe. 

Reportáž byla zčásti pokrytá také z časosběrného videa stavby centra, archivních záběrů 

a materiálů televize NBC. 

Ke zpracování reportáže na FTV Prima o tanečnici, která přišla při výbuchu 

v Bostonu o nohu, použila redaktorka agenturní materiál a fotografie ze serveru 

Facebook a webových stránek bostonské taneční školy. 

 

26. dubna
203

 Česká televize přinesla reportáž o protestech proti vládě ve Španělsku 

a tamější rekordní nezaměstnanosti. Agenturní materiál doplnilo natáčení rozhovoru se 

Španěly pracujícími v České republice. 

Požár psychiatrické léčebny vzdálené asi 50 kilometrů od Moskvy zpracoval 

zpravodaj Miroslav Karas. Použil při tom některé agenturní materiály a především 

vlastní záběry. Oproti světovým agenturám Karas v reportáži objasnil příčinu požáru, 

informaci ve svém infoservisu zveřejnila agentura ČTK, a nabídl více informací o 

okolnostech neštěstí. 
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Reportáž o Češce zadržené v Mexiku kvůli prodeji drog redaktorka zpracovala 

z fotografií mexického deníku Excelsior, citací z téhož média, ilustračních záběrů a 

vyjádření mluvčího českého ministerstva zahraničí.  

I FTV Prima přinesla reportáž o Češce zadržené v Mexiku. Ke zpracování použila 

materiály mexické televize ze serveru YouTube, stejné fotografie jako Česká televize 

z neudaného zdroje a citace mexických úřadů. 

Reportáž o požáru v ruské psychiatrické léčebně redaktor zpracoval z agenturních 

materiálů a pomocí ukázky z filmu Requiem pro panenku připomněl také případ, kdy 

v České republice zahynulo při požáru ústavu sociální péče 26 dívek.  

 

27. dubna
204

 přinesla Česká televize pouze tři reportáže ze zahraničí, všechny 

pocházely od zahraničních zpravodajů. U všech šlo o nadčasové téma, pouze jedna 

z nich se pak částečně vázala na konkrétní aktuální událost.  

FTV Prima zařadila do zpravodajské relace reportáž o dvou amerických 

trosečnících zpracovanou z agenturních materiálů, reportáží několika amerických 

televizních stanic a citací britského deníku The Guardian.  

Reportáž o zadržení prezidenta Federace Bosny a Hercegoviny zpracovala 

redaktorka z agenturních materiálů, loňského rozhovoru se zadrženým prezidentem 

umístěného na server YouTube a archivních materiálů o obžalovaných předních 

politicích v Evropě. 

  

  28. dubna
205

 použila redaktorka FTV Prima v reportáži o střelbě v Itálii agenturní 

materiály a video televize Euronews.  

 

6.2.2 Celkový přehled 

 

Celkový počet příspěvků o zahraničních událostech byl ve výběrovém souboru 

oproti běžnému průměru v jiném období vyšší. Mohou za to bombové útoky během 

maratonu v Bostonu a také výbuch továrny v texaském městě West, kde žije velká 

komunita českých přistěhovalců. Tyto události počet zahraničních příspěvků 

v Událostech i ve Zprávách FTV Prima po dobu 5 dnů značně zvýšily. Celkem se 
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v obou hlavních zpravodajských relacích odvysílalo za 14 dnů 114 příspěvků o 

událostech v zahraničí. Z toho 78 příspěvků zpracovala Česká televize a 36 FTV Prima. 

Zpravodajové České televize zpracovali více příspěvků než pražští redaktoři stejného 

média. Vzhledem k okolnostem byl nejaktivnějším zpravodajem Martin Řezníček, který 

měl své příspěvky hned v 9 relacích Událostí. Následovali Miroslav Karas a Bohumil 

Vostal s příspěvky ve 4 Událostech, Tomáš Etzler, Martin Jonáš a Josef Pazderka ve 3 

vysíláních a pouze 2 reportáže ze Slovenska přinesl David Miřejovský. 

Zpravodajové velmi často využívali ke své práci materiály zpravodajských agentur 

a vlastní nahrávky doplňovali agenturními a jinými audiovizuálními záznamy. Většina 

jejich živých vstupů byla pokryta právě záběry z agenturního servisu. Pražští redaktoři 

doplnili agenturní audiovizuální materiály ve svých reportážích o jiné zdroje ve dvou 

třetinách případů. Nejčastějším zdrojem audiovizuálního materiálu mimo agenturní 

zpravodajství a vlastnoručně pořízené nahrávky byl server YouTube a videoreportáže a 

fotografie z lokálních médií. Redaktoři i zpravodajové čerpají také z internetových 

sociálních sítí. Ty novinářům slouží jak k získávání samotných informací, tak 

k získávání fotografií a jiných materiálů. V reportážích jsou rovněž používány ukázky 

z filmů, které byly natočeny na motivy dané události, nebo se alespoň k dané události 

tematicky blíží. 

Země s nejčastějším zastoupením byly Spojené státy americké, naopak Asie byla 

zastoupena 8krát, z Jižní a Střední Ameriky se objevily jen 3 příspěvky, Afrika byla ve 

vysílání zmíněna jednou v příspěvku z více zemí najednou a z Austrálie se neobjevil 

žádný příspěvek.  

 

Zdroj 

příspěvku 
Agentura Zpravodaj 

Jiný 

zdroj 

Zpravodaj 

a agentura  

Agenutra a 

jiný zdroj 

Zpravodaj 

a jiný zdroj 

ČT 12 16 6 22 16 6 

Prima 4 2 8 2 18 2 

Celkem 16 18 14 24 34 8 

     

 

Z příspěvků zpravodajů tvořily přibližně dvě třetiny reportáže a třetinu živé 

vstupy. Živé vstupy zpravodajů, případně předtočené živé vstupy zpravodajů započítané 

mezi reportážní příspěvky, sloužily často jen jako spojovací články mezi reportážemi 
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zpracovávanými z Prahy. Částečně na tom mělo podíl i množství souběžně se dějících 

událostí ve Spojených státech, kdy zpravodaj České televize Martin Řezníček nemohl 

plnohodnotně zpracovávat dvě důležitá témata, bostonský teroristický útok a výbuch 

továrny v Texasu, najednou. Během jednoho týdne se přesunul ze státu Massachusetts 

do Texasu a zpět a z obou míst informoval o obou událostech zároveň. Vzniklo tak 

nezanedbatelné množství pseudovstupů. 

Z celého výzkumu lze za aktuální považovat pouze živý vstup Martina Řezníčka 

z Westu ve chvíli, kdy za ním probíhalo organizování pomoci pro komunitu českých 

přistěhovalců, a 2 živé vstupy téhož zpravodaje před nemocnicí v Bostonu, kde v tu 

chvíli ležel zraněný podezřelý. Ve všech ostatních živých vstupech zpravodajů obsah 

výpovědi nekorespondoval se situací na místě. 

 

Typ příspěvku Reportáž Živý vstup 

ČT 28 16 

Prima 4 2 

Celkem 32 18 

 

Živý vstup Aktuální Neaktuální Pseudovstup 

ČT 3 9 4 

Prima 0 1 1 

Celkem 3 10 5 

 

 

Podíl exkluzivních příspěvků zpravodajů a událostí, které zpracovával zpravodaj a 

zároveň je nabízela agentura, je mírně zkreslený velkým počtem příspěvků o událostech 

v Bostonu a ve Westu, kterým se agentury pravidelně věnovaly. Lze předpokládat, že 

nebýt těchto událostí počet příspěvků, které by mohl zpracovat pražský redaktor 

s použitím agenturních materiálů, by byl s exkluzivními příspěvky zpravodajů 

vyrovnaný. V 2. týdnu výzkumu, kdy už se televize bostonským útokům a výbuchu ve 

Westu věnovaly jen minimálně, totiž exkluzivní zpravodajské příspěvky nad příspěvky 

z událostí, jež byly v audiovizuálním servisu zpravodajských agentur, převažovaly. 

Česká televize tímto způsobem odlišila obsah a složení Událostí od hlavní zpravodajské 

relace na FTV Prima. 
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Překvapivě pouze ve 2 případech se v hlavní zpravodajské relaci objevila 

nadčasová reportáž, kterou zpravodaj natočil v souvislosti s cestou na aktuální událost. 

Hned 6krát přitom zpravodajové a reportéři pracovali mimo zemi svého dlouhodobého 

pobytu. Bohumil Vostal, který byl v Londýně natáčet pohřeb Margaret Thatcherové, 

zpracoval příspěvek o vycházející knižní biografii bývalé premiérky a americký 

zpravodaj slovenské televize JOJ pro FTV Prima připravil reportáž o české komunitě ve 

Westu. I počet nadčasových reportáží zařazených do zpravodajské relace České televize 

by pravděpodobně byl nebýt událostí ve Spojených státech vyšší. Stejně jako v případě 

počtu exkluzivních příspěvků zpravodajů se totiž jejich počet v 2. týdnu výzkumu 

zvýšil.   

 

Téma příspěvku Exkluzivní Sdílené s agenturou 

ČT 17 27 

Prima 2 4 

Celkem 19 31 

  

Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 

ČT 10 7 

Prima 1 1 

Celkem 11 8 

 

 

Bohemika byla zastoupena v práci zpravodajů více než jednou třetinou. Mírně 

tomu napomohl výbuch v texaském Westu, kde velkou část obyvatel tvoří potomci 

českých přistěhovalců. Ve většině příspěvků zařazených mezi bohemika šlo o natočení 

exkluzivního rozhovoru s Čechem nebo exkluzivního rozhovoru s českou tematikou 

k události jinak s Českou republikou nesouvisející. Příkladem může být rozhovor 

s organizátory pražského maratonu během závodu v Londýně. Bohemika se hojně 

objevila také v souvislosti se zahraničními cestami českých politiků, kdy se zároveň 

jednalo o exkluzivní příspěvky. Zpravodajské agentury se jednáním českých politiků 

v zahraničí v audiovizuálním servisu ani jednou nevěnovaly.  
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Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 27 17 

Prima 3 3 

Celkem 30 20 

 

 

Zahraniční zpravodajové až na několik výjimek pokrývali všechny důležité 

události ve své zemi. Vysoký počet příspěvků České televize v kolonce Země se 

zpravodajem je dán informováním o bostonském útoku a výbuchu továrny v Texasu. 

Jak už bylo řečeno, washingtonský zpravodaj Martin Řezníček nemohl sám zvládat 

vyrobit denně několik reportáží. Po explozích na bostonském maratonu se ale 

z Washingtonu DC, vzdáleného přibližně 700 kilometrů, stihl na místo přesunout velmi 

rychle a hned den po útocích přinesl vlastní reportáž a obstaral živý vstup do Událostí.  

Jediné další případy, kdy příspěvek zpracovávali pražští redaktoři z agenturních 

materiálů, přestože televize měla v dané zemi svého zpravodaje, byly v případě České 

televize reportáž z Číny o ptačí chřipce a reportáž z pohřbu Margaret Thatcherové. 

V případě FTV Prima to pak byla rovněž reportáž z pohřbu bývalé britské premiérky. 

Oba zpravodajové v Londýně ale ten den zpracovali jednu vlastní reportáž z pohřbu a 

dění okomentovali živým vstupem. 

 

Původ události Země bez zpravodaje Země se zpravodajem 

ČT 11 17 

Prima 21 1 

Celkem 32 18 

 

 

Ve více než polovině reportáží z agenturních materiálů zpracovaných pražským 

redaktorem disponovala zpravodajská agentura takovým audiovizuálním materiálem, k 

jakému by se zahraniční zpravodaj velmi pravděpodobně nedostal. Počet exkluzivních 

materiálů by ale byl podstatně nižší nebýt bostonského útoku a výbuchu továrny 

v Texasu. Obě dvě situace zachytili na různá nahrávací zařízení svědci nebo pouliční 

kamery. Tyto pro audiovizuální médium klíčové záběry Česká televize i FTV Prima 

mnohokrát opakovaly. Zmíněná videa, která ve svém servisu poskytly zpravodajské 
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agentury, se objevila i na serveru YouTube. Stahováním a zobrazováním 

audiovizuálních materiálů z tohoto serveru ale může dojít k porušení autorských práv 

majitele. Televize, která by takové záběry divákům nenabídla, by v přímém srovnání 

s konkurencí neobstála. Právě záběry pořízené v okamžicích výbuchů totiž představují 

nejdůležitější záznam obou událostí. 

      

Obrazový materiál Exkluzivní Běžný 

ČT 16 12 

Prima 11 11 

Celkem 27 23 

 

 

Informační hodnota příspěvků není vázaná na místo pobytu novináře. I redaktoři 

v Praze dokázali přidat, a to hned ve třech pětinách případů, k informacím obsaženým 

v agenturním zpravodajství další fakta. Zdrojem informací jim byla komunikace 

s kompetentními osobami nebo webové stránky zahraničních médií. 

 

Informační mater. Běžný  Chudší 

ČT 10 18 

Prima 10 12 

Celkem 20 30 

 

 

V případě událostí ve Spojených státech bylo na České televizi mnoho bohemik 

překvapivě zpracováno redaktory z Prahy a ne zpravodajem. Opět platí, že lokalita, kde 

se novinář nachází, nehraje tak velkou roli. Oblíbeným prostředkem, jak kontaktovat 

Čechy žijící v zahraničí, je kromě klasického telefonátu i lehce dostupný a pro diváky 

poutavější videorozhovor přes internet. Některé reportáže čerpaly také fotografie a 

informace z různých sociálních sítí, především Facebook a Twitter.   

Další formou bohemik bylo natáčení v České republice. Například reportáž o 

rekordní nezaměstnanosti ve Španělsku byla doplněná o rozhovor se Španěly 

pracujícími v České republice. 
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Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 19 9 

Prima 16 6 

Celkem 35 15 

 

 

Počet událostí, které zpracovávali zpravodajové a v audiovizuálním servisu je 

nabídly i zpravodajské agentury, byl 21. Zpravodajové na obou televizních stanicích 

z nich vyrobili 11 reportáží, 7 živých vstupů a v 5 případech šlo o kombinaci obojího, 

celkem tedy 23 příspěvků. 

Pokud ve svém audiovizuálním servisu poskytly zpravodajské agentury záběry 

z místa události, materiál obsahoval ve třech čtvrtinách případů rovněž záběry aktérů a 

ve většině případů také vyjádření veřejnosti a úředníků nebo odborníků. Zpravodajové 

tolikrát vlastní záběry nepořídili, v případě vlastních nahrávek aktérů dokonce v méně 

než polovině případů, častěji využívali ilustrační záběry a pořídili také menší počet 

exkluzivních rozhovorů. V reportážích pak upotřebili rozhovory pořízené agenturními 

videoreportéry. 

Znatelný rozdíl je mezi formáty zpravodajských příspěvků. Živé vstupy samy o 

sobě postrádaly ve všech případech obrazové pokrytí vlastnoručně natočeným 

materiálem a oproti reportážím zpravodajů dokonce zaostávaly i v množství nových 

informací. Pouze v jednom případě, vstupu Martina Řezníčka z Bostonu, přinesl 

zpravodaj korekci dosavadních údajů. Zmínil se o možném průlomu ve vyšetřování 

výbuchů na maratonu v podobě nahrávky, kterou policie obdržela. Zpravodajské 

agentury přinesly informaci o nahrávce zachycující podezřelé o několik hodin později.  

Reportáže zpravodajů přinesly oproti agenturním materiálům větší množství 

informací ve více než polovině případů a většina z nich obsahovala všechny podstatné 

informace z agenturního servisu. Korekce agenturních informací v tomto případě 

nenastala ani jednou.  

Jako nejlepší varianta zpracování události zpravodajem se ukázala kombinace 

reportáže a živého vstupu k jednomu tématu. Zpravodajové ve všech 5 případech 

pořídili vlastní nahrávky z místa události, vysoká byla míra původních rozhovorů a 

každá reportáž obsahovala zpravodajův stand-up pořízený na místě události. 
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Exkluzivními amatérskými záběry podle očekávání disponovaly pouze 

zpravodajské agentury. Šlo o nahrávky výbuchů v Bostonu a ve Westu.   

Dodatečné kamerové natáčení v České republice se většinou vázalo na převedení 

zahraniční problematiky do tuzemských poměrů a během celého výzkumu se častěji 

vyskytovalo v případě práce redaktorů. 

 

Exkluzivní rozhovor 
Agenturní 

zpracování 

Zpravodaj 

reportáž 
Zpravodaj živě 

Zpravodaj 

reportáž a živě 

Aktéři  65 % 45 % 0 % 40 % 

Veřejnost 87 % 45 % 0 % 80 % 

Úředníci a odborníci 83 % 27 % 0 % 40 % 

    

Exkl. obraz. materiál 
Agenturní 

zpracování 

Zpravodaj 

reportáž 
Zpravodaj živě 

Zpravodaj 

reportáž a živě 

Amatérské záběry 22 % 0 % 0 % 0 % 

Background 12 % 27 % 0 % 20 % 

Stand-up 0 % 82 % 0 % 100 % 

    

Kvalita obraz. mater. 
Agenturní 

zpracování 

Zpravodaj 

reportáž 
Zpravodaj živě 

Zpravodaj 

reportáž a živě 

Záběry z místa 100 % 64 % 29 % 100 % 

Záběry aktérů 74 % 45 % 0 % 20 % 

Ilustrační záběry 13 % 18 % 43 % 0 % 

    

Aktualizace 

informací 

Agenturní 

zpracování 

Zpravodaj 

reportáž 
Zpravodaj živě 

Zpravodaj 

reportáž a živě 

Korekce 0 % 0 % 14 % 0 % 

Nové informace 13 % 55 % 43 % 60 % 

    

Způsob zpracování 
Agenturní 

zpracování 

Zpravodaj 

reportáž 
Zpravodaj živě 

Zpravodaj 

reportáž a živě 

Příběh 4 % 27 % 14 % 20 % 
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Faktické zpracování 100 % 100 % 100 % 100 % 

    

 
Agenturní 

zpracování 

Zpravodaj 

reportáž 
Zpravodaj živě 

Zpravodaj 

reportáž a živě 

Dotáčení v ČR 4 % 
206

 9 % 14 % 0 % 

                                                 
206

 V jedné reportáži FTV Prima zpracované pražským redaktorem se objevilo dotáčení v České 

republice. 
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Závěr 
 

Počet příspěvků zpracovaných zahraničními zpravodaji a počet příspěvků 

zpracovaných pražskými redaktory z agenturních materiálů byl ve vybraném vzorku 

shodný. Zpravodajové České televize ale zpracovali více příspěvků než pražští redaktoři 

stejného média. O tom, že servis zpravodajských agentur je skutečně nepostradatelný, 

svědčí i to, že zahraniční zpravodajové na něj částečně spoléhají a velmi často používali 

ve svých reportážích a především v živých vstupech audiovizuální materiály 

zpravodajských agentur. Častým zdrojem byl pro televizní zpravodaje a redaktory také 

server YouTube, lokální média a internetové sociální sítě. Většina zahraničních 

příspěvků v hlavních zpravodajských relacích pocházela z USA, Evropy a Asie. 

Ze zpravodajských příspěvků převažovaly reportáže nad živými vstupy. Živé 

vstupy zpravodajů nenaplnily očekávání nejaktuálnějšího a nejautentičtějšího 

zpravodajského formátu. Kvůli pevnému času hlavních zpravodajských relací se jich 

naprostá většina neuskutečnila v době, kdy událost probíhala, a jen málokdy 

zpravodajové kvůli živým vstupům pořizovali vlastní audiovizuální materiál. Zahraniční 

zpravodajové v živých vstupech kromě základních fakt poskytli i další informace, ne 

však v takovém množství jako v reportážích. Novinek o zásadním vývoji události se 

televizní diváci dočkali v živých vstupech zahraničních zpravodajů pouze jednou.  

Velmi přínosná ale byla práce zpravodajů z pohledu exkluzivních témat. Ta tvořila 

více než třetinu jejich práce. České televizi se tímto způsobem podařilo výrazně odlišit 

obsah a složení Událostí od hlavní zpravodajské relace na FTV Prima. Počet 

nadčasových témat překvapivě nezávisel na cestách zahraničních zpravodajů. Ti 

přinášeli v průměru 2 reportáže týdně. Pokud se v zemi, kde působí, nic významného 

nedělo, zpracovali reportáž, jež se nevázala na žádnou aktuální událost. I tímto 

způsobem přispívali k diverzifikaci náplně zpravodajské relace. 

Zahraniční zpravodajové překvapivě dobře zvládli zpracovat většinu důležitých, 

včetně těch neočekávaných, událostí ve své zemi. Původní reportáže sice často 

obsahovaly také agenturní audiovizuální materiály, ale od reportáží vytvořených 

redaktory v Praze se přibližně v polovině případů odlišovaly exkluzivním rozhovorem 

nebo specifickým audiovizuálním materiálem.  

Výzkum ukázal, že informační hodnota příspěvků nezávisí na místě, kde jsou 

vyrobené. I pražští redaktoři dokázali agenturní informace obohatit ve více než polovině 
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případů dalšími fakty. Zdrojem jim byly vlastní rozhovory a zahraniční média. To samé 

platí o bohemikách. Takový výsledek neznevažuje práci zahraničních zpravodajů, kteří 

byli nositeli přidané informační hodnoty a bohemik pravidelně, ale poukazuje na to, že i 

z pražské redakce lze v tomto případě vykonávat srovnatelnou práci. Prvkem, jenž 

výrazně odlišuje práci zahraničních zpravodajů a pražských redaktorů, jsou stand-upy 

v reportážích. Ty dodávají reportážím výraznou autenticitu a oproti živým vstupům je  

zahraniční zpravodajové mohou natočit přímo v průběhu události. Dodatečné natáčení 

v České republice nebylo v případě příspěvků zpravodajů tak časté jako v případě 

zpracování agenturního materiálu. 

Na příkladu událostí ve Spojených státech amerických se ukázalo, že jeden stálý 

zpravodaj v celé zemi je v případě 2 a více souběžných událostí málo. Zpravodajské 

agentury poskytují komplexnější servis, než mohou nabídnout zpravodajové. Abonenti 

mají téměř vždy záruku, že pokud se události agentura věnuje, dostanou hrubý materiál 

s rozhovory, širokým spektrem záběrů a mnohdy také exkluzivní nahrávkou, ke které by 

se televizní zpravodaj sám nedostal. Exkluzivní audio a video nahrávky měly podle 

očekávání k dispozici pouze zpravodajské agentury. Ne tak častým prvkem 

v agenturním servise jsou lidské příběhy. Ty ale překvapivě nebyly ani častou součástí 

zpravodajských příspěvků.  

Diplomová práce poskytuje informace z dosud nepříliš zmapovaného prostředí 

zdrojů zahraničního zpravodajství, jejich využití v praxi a činnosti zahraničních 

zpravodajů. Na základě kvantitativní obsahové analýzy se podařilo zjistit, v jakých 

ohledech a za jakých podmínek je disponibilita zahraničními zpravodaji přínosná a 

v jakých ohledech dokáže stejných nebo lepších výsledků dosáhnout s agenturními a 

jinými materiály redaktor pracující v Praze. Výzkum je rozdělený do 4 částí. Každá 

z nich by mohla být východiskem pro podrobnější zpracování v dalších závěrečných 

pracích. Stejně tak by mohla být diplomová práce užitečná k dalšímu zkoumání servisu 

zpravodajských agentur v oblasti zahraničního zpravodajství nebo práce samotných 

zahraničních zpravodajů. Spíše právní otázkou, která by stála za zodpovězení, je 

používání audiovizuálních materiálů jiných médií nebo soukromých osob.  
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Summary 
 

Number of foreign stories was higher than usual due to bomb attack in Boston and 

blast of factory in West, the town with huge czech community. There were 114 foreign 

stories in 14 days. 78 at Události and 36 at Zprávy FTV Prima. Foreign correspondents 

produced more stories than Prague based foreign news editors. Correspondents used 

news agencies and other audiovisual material very often, especially in case of the live 

reporting. Prague based foreign news editors complemented news agencies material 

with material from other sources like YouTube, foreign local media and internet social 

web pages in more than two thirds of cases. No exception was also use of movie 

samples. 

The most stories came from USA, on the other side of scale were stories from 

Central and South America, Africa and Australia.  

About two thirds of the foreign correspondents stories were video reports and one 

third were live reports. All the live reports, except one case, were not actual. This was 

probably the most disappointing part of foreign correspondents work. Czech television 

news coverage was thanks to the foreign correspondents contribution distinctive from 

FTV Prima news coverage. Exclusive stories constitute more than one third of the 

foreign correspondents stories. The ratio would have been even higher if the american 

incidents had not occured. The same applies for feature stories, whose number rose, 

when the rush around two American incidents calmed down. Foreign correspondents 

managed to cover important stories in their countries very well, even those unexpected. 

Problem occured, when foreign correspondent in USA had to cover two important 

events that had happened simultaneously.  

Stories that contained Czech reflections were part of both foreign correspondents 

and Prague based foreign news editors productions. Foreign correspondents usually 

hooked the Czech trace up with various statements of Czechs living abroad or 

statements with Czech theme. Frequent were also political stories about Czech 

international diplomatic meetings. 

News agencies provided unique audiovisual material in more than half cases of the 

broadcasted stories coming from news agencies production. This amount was related to 

videos recorded at Boston marathon and West factory blast. Broadcasters used those 

videos repeatedly.   
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Information value is not chained with the location journalist is staying. Even 

Prague based foreign news editors were able to bring more informations than news 

agencies offered. Source of the informations were interviews and foreign news web 

pages. A lot of foreign stories related to Czech republic were surprisingly compiled in 

Prague. Foreign news editors contacted Czechs living abroad by phone or better by 

internet video connection. Some of the foreign stories were completed with filming in 

Czech republic. 

Comparative analysis showed, that news agencies are for television broadcasters 

indispensable. Even when filmed own video, foreign correspondents used high standard 

quality audiovisual materials from the news agency service. News agencies videoreports 

usually contained both shoots of protagonist and interviews. Foreign correspondents did 

not have video of such good characteristics so often. The story protagonists were filmed 

in less than half compared materials, the number of exclusive interviews was lower and 

the use of illustrative video higher.          

There are big quality differences between both forms of correspondents stories. 

Live reports, that were supposed to offer the most actual informations, did not compete. 

Except poor information quality, not even one was covered by original audiovisual 

material. By contrast video reports produced by foreign correspondents brought wider 

informations than news agencies in more than half compared cases. Also number of 

correspondents stand-ups on place of the event was high. In this aspect foreign 

correspondents fulfilled their object. The best option proved to be combination of video 

report and live report.  

Diploma thesis offers informations about topic, that is not widely described in 

specialized publications. Quantitative content analysis showed, in which characteristics 

and which conditions foreign correspondents are beneficial for television news and in 

which aspects can foreign news editor provided by the news agencies material produce 

better outcome. Analysis is divided in 4 parts. Each of them can serve as platform for 

further research. Diploma thesis can also be useful for other publications related to news 

agency foreign service or work of foreign correspondents. Another topic, related more 

to legal point of view, could be use of audiovisual material belonging to other media or 

private persons. 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Náklady na provoz zahraničních zpravodajů (tabulka) 

 

Vybrané druhy nákladů na provoz zahraničních zpravodajů za rok 2008 (v Kč) 

plán/skutečnost (stav k 31. 12. 2008) 

 

 

Post Mzdy UNI a 

služby 

Nájmy Náklady 

celkem 

Plnění 

Berlín 3.504.200/ 

3.417.700 

1.300.000/ 

959.000 

405.000/ 

381.600 

7.911.600/ 

7.441.200 

94,1 % 

Bratislava 1.297.300/ 

1.337.600 

440.000/ 

515.600 

--/-- 2.961.000/ 

2.836.100 

95,8 % 

Košice 1.089.000/ 

1.091.700 

400.000/ 

31.000 

--/-- 2.527.100/ 

1.893.600 

74,9 % 

Brusel 4.121.200/ 

4.141.300 

1.500.000/ 

1.393.800 

515.000/ 

490.600 

9.421.700/ 

8.657.100 

91,9 % 

Moskva 3.366.300/ 

3.405.900 

1.300.000/ 

2.003.800 

1.150.000/ 

1.064.100 

8.169.700/ 

8.684.400 

106,3 % 

Brusel II 4.121.800/ 

4.147.700 

1.450.000/ 

850.400 

1.040.000 

1.179.300 

9.701.500/ 

9.094.600 

93,7 % 

Varšava 2.047.500/ 

2.068.700 

2.200.000/ 

2.253.500 

--/-- 6.528.600/ 

6.374.500 

97,6 % 

Washington 3.557.000/ 

3.536.100 

1.590.000/ 

1.811.900 

1.372.000/ 

1.419.800 

10.118.100/ 

12.660.900 

125,1 % 

Peking 2.049.100/ 

2.063.200 

1.190.000/ 

1.190.700 

460.000/ 

473.500 

5.778.800/ 

5.417.600 

93,8 % 

Vídeň 3.140.000/ 

3.150.400 

822.000/ 

448.800 

790.000/ 

789.100 

7.001.100/ 

6.036.500 

86,2 % 

Celkem 28.293.700/ 

28.360.400 

12.192.000/ 

12.457.500 

5.892.000/ 

5.806.200 

70.119.100/ 

69.096.500 

98,5 % 
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Příloha č. 2: Podíl zpráv agentury Reuters z jednotlivých oblastí (grafika) 
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Příloha č. 3: Zprávy agentury Reuters (text) 

 

UKRAINE-PLANE CRASH/SURVIVORS 

Edit Number: 3239WD / Revision 3 | 13/02/13 23:15:59 

Survivor Describes Deadly Plane Crash In Donetsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source News Feed: Core News 

PLEASE NOTE: THIS EDIT CONTAINS CONVERTED 4:3 MATERIAL 

RESENDING WITH FULL SCRIPT 

A survivor of a deadly plane crash in eastern Ukraine describes the moments the 

plane carrying supporters to a 

European soccer match, attempted to perform an emergency landing and crashed, 

killing at least five people 

according to officials. 

SHOWS: DONETSK, UKRAINE (FEBRUARY 13. 2013) (ORIGINALLY 4:3) 

(STB - NO ACCESS UKRAINE) 

1. VARIOUS OF AMBULANCE STANDING NEAR AIRPORT 

2. VARIOUS OF PEOPLE AT AIRPORT BUILDING 

3. (SOUNDBITE) (Russian) DONETSK REGION GOVERNOR, ANDRYI 

SHYSHATSKY, SAYING: 

"(Plane) flying from Odessa, had a hard landing, turned over. Most of the 

passengers survived. Provisionally, there 

were 45 passenger and members of the crew. At the moment we can speak of six 

people, four of which are probably 

dead." 
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4. (SOUNDBITE) (Russian) PLANE CRASH SURVIVOR, OLEG USHEKA, 

SAYING: 

"We didn't reach the runway and crashed. We were landing when we felt that the 

plane increased speed, after that it 

tilted to the left. After it tilted left, it was difficult to say, we probably hit the 

ground. The plane then was squashed. 

Only thanks to the crack in the plane we managed to leave it on time, before the 

fire started on board." 

5. PEOPLE STANDING OUTSIDE AIRPORT 

STORY: A survivor of a plane crash in eastern Ukraine late on Wednesday 

(February 13) described the moments the 

deadly accident unfolded. 

Oleg Usheka told journalists said he survived by scrambling through a 'crack' in 

the plane before the interior caught 

fire.  

At least five people were killed when the plane carrying supporters to a European 

soccer match overshot the runway 

and broke up when it attempted an emergency landing, officials said. 

Donetsk region governor Andryi Shyshatsky said most of the passengers survived, 

however up to six people could 

have been killed. 

"(Plane) flying from Odessa, had a hard landing, turned over. Most of the 

passengers survived. Provisionally, there 

were 45 passenger and members of the crew. At the moment we can speak of six 

people, four of which are probably 

dead," he said. 

Survivor Oleg Usheka said it was difficult to describe what happened on board 

after the plane attempted an 

emergency landing. 

"We didn't reach the runway and crashed. We were landing when we felt that the 

plane increased speed, after that it 

tilted to the left. After it tilted left, it was difficult to say, we probably hit the 

ground. The plane then was squashed. 
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Only thanks to the crack in the plane we managed to leave it on time, before the 

fire started on board," said Oleg. 

The twin-engined Antonov turboprop was bringing 45 passengers and crew on a 

charter flight from the Black Sea 

coastal city of Odessa to Donetsk - most of them fans looking forward to attending 

a Champions League clash 

between the Ukrainian home team Shakhtar and Germany's Borussia Dortmund. 

The emergencies ministry, quoted by Interfax news agency, said the aircraft 

overshot the landing strip at Donetsk 

airport which an eyewitness said was shrouded in thick fog at the time. It 

overturned and broke up. 

Apart from the five people confirmed dead, 12 others had been injured, the 

ministry said. 

An airport source quoted by Interfax said a stewardess who had been at the rear of 

the plane was unaccounted for. 

A minute of silence was observed for the dead at the start of the Champions 

League match. 

ENDS 

Editorial Restrictions: NO ACCESS UKRAINE 

Audio: NATURAL WITH RUSSIAN SPEECH 

Locations: DONETSK, UKRAINE 

Source: STB UKRAINE 

Revision: 3  
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UKRAINE-PLANE CRASH 

Edit Number: 3238WD / Revision 2 | 14/02/13 03:42:19 

Plane Crash Landing In Ukraine Kills At Least 5 -Officials  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source News Feed: Core News 

An airplane attempting to carry out an emergency landing crash lands in Ukraine, 

killing at least five people according 

to officials. 

RESENDING WITH SHOTLIST AND FULL SCRIPT 

SHOWS: DONETSK, UKRAINE (FEBRUARY 13, 2013) (REUTERS - ACCESS 

ALL) 

1. VARIOUS OF AMBULANCE ARRIVING AT DONETSK AIRPORT 

2. PLANE AT AIRPORT 

3. AMBULANCE PASSING THROUGH AIRPORT ENTRANCE GATE 

4. WIDE OF CRASHED PLANE IN DISTANCE IN FOGGY AIRPORT 

5. VARIOUS OF PEOPLE, EMERGENCY WORKERS STANDING AROUND 

PLANE 

6. CRASHED PLANE IN DISTANCE 

STORY: At least five people were killed when a plane carrying supporters to a 

European soccer match in eastern 

Ukraine overshot the runway and broke up when it attempted an emergency 

landing late on Wednesday (February 

13), officials said. 

The twin-engined Antonov turboprop was bringing 45 passengers and crew on a 

charter flight from the Black Sea 
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coastal city of Odessa to Donetsk - most of them fans looking forward to attending 

a Champions League clash 

between the Ukrainian home team Shakhtar and Germany's Borussia Dortmund. 

The emergencies ministry, quoted by Interfax news agency, said the aircraft 

overshot the landing strip at Donetsk 

airport which an eyewitness said was shrouded in thick fog at the time. It 

overturned and broke up. 

Apart from the five people confirmed dead, 12 others had been injured, the 

ministry said. 

Andriy Shyshatsky, head of Donetsk's regional administration speaking before a 

fifth dead was confirmed, said the 

majority of passengers had been saved 

An airport source quoted by Interfax said a stewardess who had been at the rear of 

the plane was unaccounted for. 

A minute of silence was observed for the dead at the start of the Champions 

League match. 

There was no immediate word on why the flight crew had had to make an 

emergency landing. But a survivor of the 

crash, quoted by Interfax, said there had been a fire on board which had been 

brought under control. 

This was not immediately confirmed by officials. 

Editorial Restrictions: NONE 

Audio: NATURAL 

Locations: DONETSK, UKRAINE 

Source: REUTERS 

Revision: 2
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Příloha č. 4: Zprávy agentury Reuters (text) 

 

CZECH REPUBLIC-POLLS OPEN 

Edit Number: 6073EU / Revision 3 | 26/01/13 13:01:40 

Czechs Voting In Second Round Of Presidential Election 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source News Feed: Core News 

RESENDING WITH CORRECTED INTRODUCTION which incorrectly 

described Zeman as 'current foreign minister' 

and Schwarzenberg as 'former chancellor to the President' , AND FULL SHOT 

LIST AND SCRIPT 

Voting is underway in the second round of Czech Republic's presidential election 

which pits the former prime minister, 

Milos Zeman, against the present foreign minister, Karel Schwarzenberg. 

SHOWS: PRAGUE, CZECH REPUBLIC (JANUARY 26, 2013) (REUTERS TV - 

ACCESS ALL) 

1. EXTERIOR OF POLLING STATION IN PRAGUE 

2. MAN ENTERING POLLING STATION 

3. SIGN ON DOOR 

4. PEOPLE WALKING IN CORRIDOR 

5. PEOPLE ENTERING POLLING ROOM 

6. WOMAN BEING MARKED OFF THE LIST TO VOTE 

7. EXAMPLE POLLS OF ZEMAN AND SCHWARZENBERG 

8. PEOPLE VOTING 

9. PENSIONER MILOS VOTING 
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10. (SOUNDBITE) (Czech) VOTER MILOS SAYING: 

"I am an old social democrat so I do what I have to do. I blame him (Milos Zeman) 

for betrayal of social democracy 

but it is always better than this Swarz - he (Zeman) is a "good one." 

11. (SOUNDBITE) (Czech) VOTER MICHAL DUDEK SAYING: 

"I did vote for Karel Schwarzenberg, like I did in the first round, and I hope he 

will be successful also in the second 

round. I simply trust him. He will represent our state well and, above all, I am 

fundamentally opposed to Mr. Zeman 

so for me it was a clear vote." 

12. (SOUNDBITE) (Czech) VOTER ANTONIN HORAK SAYING: 

"He (new president) should communicate more with the people and better 

organise what is happening here 

(politically)." 

13. (SOUNDBITE) (Czech) VOTER SARKA SLAVIKOVA SAYING: 

"I did vote for Karel Schwarzenberg because he is the man I have confidence in. I 

think he will represent well our 

country abroad, he has huge experiences and I trust him." 

14. POSTER OF KAREL SCHWARZENBERG READING: "CZECH 

REPUBLIC IS THE HEART OF EUROPE" 

15. BILLBOARD OF MILOS ZEMAN READING: "STOP THIS 

GOVERNMENT, VOTE FOR MILOS ZEMAN" 

STORY: Votes were being cast in Prague early on Saturday (January 26) as the 

second round of the Czech 

Republic's presidential election got underway. 

Vying for power in a tight race are the two winners of the first round - former 

social democrat Prime Minister Milos 

Zeman and present Foreign Minister, Karel Schwarzenberg. 

The winner will replace Vaclav Klaus, a notorious Eurosceptic who steps down in 

March after his second and final 

five-year term. Whoever wins will help steer Czechs closer to Europe's mainstream 

after years of Klaus's sniping at 

the EU. 
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Older people and rural citizens tend to favour the social democrat leader Zeman, 

while Schwarzenberg has a strong 

following among urban and younger voters. 

One pensioner, Milos, told Reuters Zeman was the lesser of two evils. 

"I am an old social democrat so I do what I have to do," he said. I blame him 

(Milos Zeman) for betrayal of social 

democracy but it is always better than this Swarz - he (Zeman) is a "good one." 

Schwarzenberg is more eccentric of the two - he sports bow ties, smokes a pipe and 

greets women with a kiss on the 

hand. He lived in exile in Austria during Communist rule in Czechoslovakia, 

supported human rights movements and, 

after the 1989 end of Communist rule, worked as chancellor for President Vaclav 

Havel. 

"I did vote for Karel Schwarzenberg, like I did in the first round, and I hope he 

will be successful also in the second 

round," another voter, Michal Dudek said. 

"I simply trust him. He will represent our state well and, above all, I am 

fundamentally opposed to Mr. Zeman so for 

me it was a clear vote." 

Sarka Slavikova also backed Schwarzenberg: "I did vote for Karel Schwarzenberg 

because he is the man I have 

confidence in," she said. "I think he will represent well our country abroad, he has 

huge experiences and I trust him." 

Czech presidents do not wield much day-to-day power, but the post carries a big 

symbolic importance. Presidents 

rule from the former seat of Czech kings, a castle towering above the medieval 

centre of Prague. They represent the 

country abroad and appoint prime ministers, central bankers and judges. 

Current President Klaus, a right-wing economist, is backing Zeman, 68, who led a 

leftist cabinet in 1998-2002. 

Zeman then ruled under a power-sharing deal with Klaus, an arrangement that 

critics saw as breeding ground for 

corruption. 

The polls close at 1400 local time, with results expected later on Saturday. 
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Editorial Restrictions: NONE 

Audio: NATURAL WITH CZECH SPEECH 

Locations: PRAGUE, CZECH REPUBLIC 

Source: REUTERS 

Revision: 3 
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Příloha č. 5: Srovnání grafiky ČTK v rozmezí 20ti let (grafika) 
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Příloha č. 6: Výzkum 15. 4. 2013 (tabulka)  

 

1) Zahraniční zpravodajství podle zdroje 

ČT: Výročí narození Kim Ir-sena, utajovaný výlet reportéra BBC do KLDR, 

prezidentské volby ve Venezuele, soud se společností Costa Concordia v 

Itálii, věznění neobžalovaných na Guantanamu 

FTV Prima: Ind si pořídil košili ze zlata 

Zdroj 

příspěvku 
Agentura Zpravodaj 

Jiný 

zdroj 

Zpravodaj 

a agentura  

Agenutra a 

jiný zdroj 

Zpravodaj 

a jiný zdroj 

ČT 3 0 0 1 1 0 

Prima 0 0 1 0 0 0 

Celkem 3 0 1 1 1 0 

 

2) Příspěvky od zahraničních zpravodajů  

ČT: Výročí narození Kim Ir-sena 

FTV Prima: 0 

Typ příspěvku Reportáž Živý vstup 

ČT 1 0 

Prima 0 0 

Celkem 1 0 

 

Živý vstup Aktuální Neaktuální Pseudovstup 

ČT 0 0 0 

Prima 0 0 0 

Celkem 0 0 0 

 

Téma příspěvku Exkluzivní Sdílené s agenturou 

ČT 0 1 

Prima 0 0 

Celkem 0 1 
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Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 

ČT 0 0 

Prima 0 0 

Celkem 0 0 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 1 0 

Prima 0 0 

Celkem 1 0 

 

3) Příspěvky z agenturních materiálů 

ČT: Utajovaný výlet reportéra BBC do KLDR, Prezidentské volby ve 

Venezuele, soud se společností Costa Concordia v Itálii, věznění 

neobžalovaných na Guantanamu 

FTV Prima: 0 

Původ události Země bez zpravodaje Země se zpravodajem 

ČT 4 0 

Prima 0 0 

Celkem 4 0 

 

Obrazový materiál Exkluzivní Běžný 

ČT 2 2 

Prima 0 0 

Celkem 2 2 

 

Informační mater. Běžný  Chudší 

ČT 3 1 

Prima 0 0 

Celkem 3 1 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 
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ČT 4 0 

Prima 0 0 

Celkem 4 0 

 

4) Komparace příspěvků od zpravodaje a z agenturních materiálů 

informujících o stejné události 

 

 Událost: Výročí narození Kim Ir-sena v KLDR – hrubé agenturní materiály - 

ČT, reportáž ze Soulu 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ne Ne 0 

Veřejnost Ano Ne 0 

Úředníci a odborníci Ano Ne 0 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne Ne 0 

Background Ne Ne 0 

Stand-up 0 Ne 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ne 0 

Záběry aktérů Ano Ne 0 

Ilustrační záběry Ne Ne 0 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne Ne 0 

Nové informace Ne Ne 0 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne Ne 0 

Faktické zpracování Ano Ano 0 
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 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR 0 Ne Ne 
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Příloha č. 7: Výzkum 16. 4. 2013 (tabulka)  

 

1) Zahraniční zpravodajství podle zdroje 

ČT: nekomentovaná reportáž o bombových útocích na bostonském maratonu, 

živý vstup z Bostonu po bombových útocích, shrnutí situace v Bostonu 

zpravodajem, telefonát s Čechem v Bostonu, příběhy obětí bostonských 

útoků, druhý živý vstup z Bostonu, bezpečnost na následujících sportovních 

akcích, živý vstup z příprav na nadcházející maraton v Londýně 

FTV Prima: nekomentovaná reportáž o bombových útocích na bostonském 

maratonu, shrnutí bombových útoků v Bostonu, telefonát s Čechy v Bostonu,  

příběh obětí bombových útoků, reakce Baracka Obamy na útoky, 

vyšetřování bostonských útoků, živý vstup z příprav na nadcházející maraton 

v Londýně 

Zdroj 

příspěvku 
Agentura Zpravodaj 

Jiný 

zdroj 

Zpravodaj 

a agentura  

Agenutra a 

jiný zdroj 

Zpravodaj 

a jiný zdroj 

ČT 1 0 0 3 3 1 

Prima 0 0 2 0 4 1 

Celkem 1 0 2 3 7 2 

 

2) Příspěvky od zahraničních zpravodajů  

ČT: 2 živé vstupy z Bostonu po bombových útocích, shrnutí situace v Bostonu, 

živý vstup z příprav na nadcházející maraton v Londýně 

FTV Prima: živý vstup z příprav na nadcházející maraton v Londýně 

Typ příspěvku Reportáž Živý vstup 

ČT 1 3 

Prima 0 1 

Celkem 1 4 

 

Živý vstup Aktuální Neaktuální Pseudovstup 

ČT 0 3 0 

Prima 0 1 0 

Celkem 0 4 0 
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Téma příspěvku Exkluzivní Sdílené s agenturou 

ČT 0 4 

Prima 0 1 

Celkem 0 5 

  

Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 

ČT 0 0 

Prima 0 0 

Celkem 0 0 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 3 1 

Prima 1 0 

Celkem 4 1 

 

3) Příspěvky z agenturních materiálů 

ČT: nekomentovaná reportáž o bombových útocích na bostonském maratonu, 

telefonát s Čechem v Bostonu, příběhy obětí bostonských útoků, bezpečnost 

na následujících sportovních akcích 

FTV Prima: shrnutí bombových útoků v Bostonu, telefonát s Čechy v Bostonu, 

reakce Baracka Obamy na útoky, vyšetřování bostonských útoků 

Původ události Země bez zpravodaje Země se zpravodajem 

ČT 1 3 

Prima 4 0 

Celkem 5 3 

 

Obrazový materiál Exkluzivní Běžný 

ČT 4 0 

Prima 3 1 

Celkem 7 1 

 



 97  

Informační mater. Běžný  Chudší 

ČT 1 3 

Prima 2 2 

Celkem 3 5 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 2 2 

Prima 3 1 

Celkem 5 3 

 

4) Komparace příspěvků od zpravodaje a z agenturních materiálů 

informujících o stejné události 

 

 Událost: Shrnutí situace v Bostonu – hrubé agenturní materiály a reportáže na 

FTV Prima - ČT, 2 živé zpravodajské vstupy z Bostonu a reportáž zpravodaje 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ano Ano Ne 

Veřejnost Ano Ne Ne 

Úřednící a odborníci Ano Ne Ne 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ano Ne Ne 

Background Ano Ne Ne 

Stand-up 0 Ano 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ano Ano 

Záběry aktérů Ano Ne Ne 

Ilustrační záběry Ne Ne Ne 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 
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Korekce Ne Ne Ne 

Nové informace Ne Ne Ne 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ano Ne Ne 

Faktické zpracování Ano Ano Ano 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR Ano Ne Ne 

  

 

Událost: Přípravy na londýnský maraton – hrubé agenturní materiály - ČT, živý vstup z 

Londýna   

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ano 0 Ne 

Veřejnost Ano 0 Ne 

Úředníci a odborníci Ano 0 Ne 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne 0 Ne 

Background Ano 0 Ne 

Stand-up 0 0 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano 0 Ano 

Záběry aktérů Ne 0 Ne 

Ilustrační záběry Ano 0 Ano 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne 0 Ne 

Nové informace Ne 0 Ano 
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Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne 0 Ne 

Faktické zpracování Ano 0 Ano 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR 0 0 Ne 

 

 

Událost: Přípravy na londýnský maraton – hrubé agenturní materiály - FTV Prima, živý 

vstup z Londýna 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ano 0 Ne 

Veřejnost Ano 0 Ne 

Úředníci a odborníci Ano 0 Ne 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne 0 Ne 

Background Ano 0 Ne 

Stand-up 0 0 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano 0 Ano 

Záběry aktérů Ne 0 Ne 

Ilustrační záběry Ano 0 Ano 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne 0 Ne 

Nové informace Ne 0 Ne 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne 0 Ne 

Faktické zpracování Ano 0 Ano 
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 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR 0 0 Ne 
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Příloha č. 8: Výzkum 17. 4. 2013 (tabulka)  

 

 

1) Zahraniční zpravodajství podle zdroje 

ČT: nekomentovaná reportáž z pohřebního průvodu Margaret Thatcherové, živý 

vstup z Londýna, reportáž z pohřbu zpracovaná zpravodajem, druhý živý 

vstup z Londýna, živý vstup z Bostonu o bezpečnostní situaci v USA, 

reportáž o vyšetřování událostí v Bostonu, živý vstup z Bostonu o 

pokračování vyšetřování, reportáž o životě v Bostonu po útocích, soud 

v kauze vadných prsních implantátů ve Francii   

FTV Prima: reportáž z pohřbu Margaret Thatcherové, živý vstup z Londýna a 

zpravodajova reportáž, příběhy z Bostonu, vyšetřování v Bostonu, soud 

v kauze vadných prsních implantátů ve Francii  

Zdroj 

příspěvku 
Agentura Zpravodaj 

Jiný 

zdroj 

Zpravodaj 

a agentura  

Agenutra a 

jiný zdroj 

Zpravodaj 

a jiný zdroj 

ČT 2 2 0 4 1 0 

Prima 2 1 0 1 2 0 

Celkem 4 3 0 5 3 0 

 

2) Příspěvky od zahraničních zpravodajů  

ČT: živý vstupy z Londýna, reportáž z pohřbu zpracovaná zpravodajem, druhý 

živý vstup z Londýna, živý vstupy z Bostonu o bezpečnostní situaci v USA, 

živý vstup z Bostonu o pokračování vyšetřování, reportáž o životě v Bostonu 

po útocích   

FTV Prima: živý vstup z Londýna a zpravodajova reportáž  

Typ příspěvku Reportáž Živý vstup 

ČT 2 4 

Prima 1 1 

Celkem 3 5 

 

Živý vstup Aktuální Neaktuální Pseudovstup 

ČT 0 4 0 

Prima 0 0 1 
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Celkem 0 4 1 

 

Téma příspěvku Exkluzivní Sdílené s agenturou 

ČT 0 6 

Prima 0 2 

Celkem 0 8 

  

Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 

ČT 0 0 

Prima 0 0 

Celkem 0 0 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 4 2 

Prima 2 0 

Celkem 6 2 

 

3) Příspěvky z agenturních materiálů 

ČT: nekomentovaná reportáž z pohřebního průvodu Margaret Thatcherové, 

reportáž o vyšetřování událostí v Bostonu, soud v kauze vadných prsních 

implantátů ve Francii 

FTV Prima: reportáž z pohřbu Margaret Thatcherové, příběhy z Bostonu, 

vyšetřování v Bostonu, soud v kauze vadných prsních implantátů ve Francii 

Původ události Země bez zpravodaje Země se zpravodajem 

ČT 1 2 

Prima 3 1 

Celkem 4 3 

 

Obrazový materiál Exkluzivní Běžný 

ČT 2 1 

Prima 3 1 
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Celkem 5 2 

 

Informační mater. Běžný  Chudší 

ČT 1 2 

Prima 0 4 

Celkem 1 6 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 2 1 

Prima 2 2 

Celkem 4 3 

 

4) Komparace příspěvků od zpravodaje a z agenturních materiálů 

informujících o stejné události 

 

 Událost: pohřeb Margaret Thatcherové – hrubé agenturní materiály – ČT, 

reportáž a dva živé vstupy 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ano Ano Ne 

Veřejnost Ano Ano Ne 

Úředníci a odborníci Ano Ano Ne 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne Ne Ne 

Background Ne Ne Ne 

Stand-up 0 Ano 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ano Ano 

Záběry aktérů Ano Ano Ne 

Ilustrační záběry Ne Ne Ne 
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Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne Ne Ne 

Nové informace Ne Ne Ano 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne Ne Ne 

Faktické zpracování Ano Ano Ano 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR 0 Ne Ne 

 

  

Událost: pohřeb Margaret Thatcherové – hrubé agenturní materiály – FTV Prima, 

reportáž a živý vstup 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ano Ne Ne 

Veřejnost Ano Ano Ne 

Úředníci a odborníci Ano Ne Ne 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne Ne Ne 

Background Ne Ne Ne 

Stand-up 0 Ano 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ano Ano 

Záběry aktérů Ano Ne Ne 

Ilustrační záběry Ne Ne Ne 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne Ne Ne 
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Nové informace Ne Ne Ne 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne Ne Ne 

Faktické zpracování Ano Ano Ano 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR 0 Ne Ne 

 

Událost: bezpečnostní situace v USA – ČT, dva živé vstupy 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ne 0 Ne 

Veřejnost Ne 0 Ne 

Úředníci a odborníci Ne 0 Ne 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne 0 Ne 

Background Ne 0 Ne 

Stand-up 0 0 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano 0 Ne 

Záběry aktérů Ne 0 Ne 

Ilustrační záběry Ne 0 Ano 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne 0 Ano 

Nové informace Ne 0 Ne 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne 0 Ne 
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Faktické zpracování Ano 0 Ano 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR 0 0 Ne 

 

 

Událost: život v Bostonu po útocích – hrubé agenturní materiály - ČT, reportáž   

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ano Ano 0 

Veřejnost Ano Ano 0 

Úředníci a odborníci Ne Ne 0 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne Ne 0 

Background Ano Ano 0 

Stand-up 0 Ano 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ano 0 

Záběry aktérů Ano Ano 0 

Ilustrační záběry Ne Ne 0 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne Ne 0 

Nové informace Ano Ano 0 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne Ano 0 

Faktické zpracování Ano Ano 0 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR Ne Ne Ne 
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Příloha č. 9: Výzkum 18. 4. 2013 (tabulka)  

 

1) Zahraniční zpravodajství podle zdroje 

ČT: amatérské video výbuchu továrny v Texasu, reportáž o výbuchu továrny, 

živý vstup z Bostonu o výbuchu v Texasu, rozhovor přes Skype s Češkou 

žijící ve Westu, reportáž o české komunitě ve Westu, živý vstup z Bostou o 

příjezdu Baracka Obamy, vyšetřování bostonských výbuchů, Václav Klaus 

na návštěvě v Rusku 

FTV Prima: reportáž o výbuchu továrny v Texasu, amatérské video texaského 

výbuchu, reportáž o české komunitě v obci West, FBI má podezřelé 

z bombového útoku v Bostonu  

Zdroj 

příspěvku 
Agentura Zpravodaj 

Jiný 

zdroj 

Zpravodaj 

a agentura  

Agenutra a 

jiný zdroj 

Zpravodaj 

a jiný zdroj 

ČT 2 0 1 3 2 0 

Prima 0 0 1 0 3 0 

Celkem 2 0 2 3 5 0 

 

2) Příspěvky od zahraničních zpravodajů  

ČT: živý vstup z Bostonu o výbuchu v Texasu, živý vstup z Bostou o příjezdu 

Baracka Obamy, Václav Klaus na návštěvě v Rusku 

FTV Prima: 0 

Typ příspěvku Reportáž Živý vstup 

ČT 1 2 

Prima 0 0 

Celkem 1 2 

 

Živý vstup Aktuální Neaktuální Pseudovstup 

ČT 0 1 1 

Prima 0 0 0 

Celkem 0 1 1 

 

Téma příspěvku Exkluzivní Sdílené s agenturou 
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ČT 1 2 

Prima 0 0 

Celkem 1 2 

  

Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 

ČT 1 0 

Prima 0 0 

Celkem 1 0 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 2 1 

Prima 0 0 

Celkem 2 1 

 

3) Příspěvky z agenturních materiálů 

ČT: amatérské video výbuchu továrny v Texasu, reportáž o výbuchu továrny, 

rozhovor přes Skype s Češkou žijící ve Westu, vyšetřování bostonských 

výbuchů 

FTV Prima: reportáž o výbuchu továrny v Texasu, reportáž o české komunitě 

v obci West, FBI má podezřelé z bombového útoku v Bostonu 

Původ události Země bez zpravodaje Země se zpravodajem 

ČT 0 4 

Prima 3 0 

Celkem 3 4 

 

Obrazový materiál Exkluzivní Běžný 

ČT 3 1 

Prima 1 2 

Celkem 4 3 

 

Informační mater. Běžný  Chudší 
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ČT 2 2 

Prima 2 1 

Celkem 4 3 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 2 2 

Prima 2 1 

Celkem 4 3 

 

4) Komparace příspěvků od zpravodaje a z agenturních materiálů 

informujících o stejné události 

 

 Událost: živý vstup z Bostonu o výbuchu v Texasu – hrubé agenturní 

materiály -  ČT, živý vstup  

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ano 0 Ne 

Veřejnost Ano 0 Ne 

Úředníci a odborníci Ano 0 Ne 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ano 0 Ne 

Background Ne 0 Ne 

Stand-up 0 0 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano 0 Ne 

Záběry aktérů Ano 0 Ne 

Ilustrační záběry Ne 0 Ne 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne 0 Ne 
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Nové informace Ne 0 Ne 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne 0 Ne 

Faktické zpracování Ano 0 Ano 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR Ne 0 Ano 

  

 

Událost: živý vstup z Bostonu o příjezdu Baracka Obamy – hrubé agenturní 

materiály - ČT, živý vstup  

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ano 0 Ne 

Veřejnost Ano 0 Ne 

Úředníci a odborníci Ne 0 Ne 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne 0 Ne 

Background Ne 0 Ne 

Stand-up 0 0 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano 0 Ne 

Záběry aktérů Ano 0 Ne 

Ilustrační záběry Ne 0 Ne 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne 0 Ne 

Nové informace Ne 0 Ne 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 
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Příběh Ne 0 Ne 

Faktické zpracování Ano 0 Ano 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR Ne 0 Ne 
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Příloha č. 11: Výzkum 19. 4. 2013 (tabulka)  

 

1) Zahraniční zpravodajství podle zdroje 

ČT: reportáž o pronásledování podezřelých z bostonských útoků, živý vstup o 

situaci v Bostonu z Westu, předtočený živý vstup Miroslava Karase o 

čečenských podezřelých v Bostonu, reportáž o údajných útočnících, reportáž 

o životě v Bostonu, živý videorozhovor s Čechem v Bostonu, reportáž o 

identifikaci údajných útočníků, živý vstup a reportáž z Westu zpracovaná 

zpravodajem, reportáž o výročí povstání ve varšavském ghettu, návštěva 

Petra Nečase v Estonsku       

FTV Prima: reportáž o pronásledování podezřelých z bostonských útoků, 

reportáž z Westu zpracovaná zpravodajem 

Zdroj 

příspěvku 
Agentura Zpravodaj 

Jiný 

zdroj 

Zpravodaj 

a agentura  

Agenutra a 

jiný zdroj 

Zpravodaj 

a jiný zdroj 

ČT 0 1 2 3 3 2 

Prima 1 0 0 1 0 0 

Celkem 1 1 2 4 3 2 

 

2) Příspěvky od zahraničních zpravodajů  

ČT: živý vstup o situaci v Bostonu z Westu, předtočený živý vstup Miroslava 

Karase o čečenských podezřelých v Bostonu, živý vstup a reportáž z Westu 

zpracovaná zpravodajem, reportáž o výročí povstání ve varšavském ghettu, 

návštěva Petra Nečase v Estonsku     

FTV Prima: reportáž z Westu zpracovaná zpravodajem 

Typ příspěvku Reportáž Živý vstup 

ČT 4 2 

Prima 1 0 

Celkem 5 2 

 

Živý vstup Aktuální Neaktuální Pseudovstup 

ČT 1 0 1 

Prima 0 0 0 
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Celkem 1 0 1 

 

Téma příspěvku Exkluzivní Sdílené s agenturou 

ČT 3 3 

Prima 0 1 

Celkem 3 4 

  

Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 

ČT 2 1 

Prima 0 0 

Celkem 2 1 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 3 3 

Prima 0 1 

Celkem 3 4 

 

3) Příspěvky z agenturních materiálů 

ČT: reportáž o pronásledování podezřelých z bostonských útoků, reportáž o 

údajných útočnících, reportáž o životě v Bostonu 

FTV Prima: reportáž o pronásledování podezřelých z bostonských útoků  

Původ události Země bez zpravodaje Země se zpravodajem 

ČT 0 3 

Prima 1 0 

Celkem 1 3 

 

Obrazový materiál Exkluzivní Běžný 

ČT 2 1 

Prima 1 0 

Celkem 3 1 
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Informační mater. Běžný  Chudší 

ČT 1 2 

Prima 1 0 

Celkem 2 2 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 2 1 

Prima 1 0 

Celkem 3 1 

 

4) Komparace příspěvků od zpravodaje a z agenturních materiálů 

informujících o stejné události 

 

 Událost: situace v Bostonu – hrubé agenturní materiály - ČT, živý vstup 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ano 0 Ne 

Veřejnost Ne 0 Ne 

Úředníci a odborníci Ano 0 Ne 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ano 0 Ne 

Background Ano 0 Ne 

Stand-up 0 0 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano 0 Ne 

Záběry aktérů Ano 0 Ne 

Ilustrační záběry Ne 0 Ne 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne 0 Ne 
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Nové informace Ne 0 Ne 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne 0 Ano 

Faktické zpracování Ano 0 Ano 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR Ne 0 Ne 

 

  

Událost: bostonští útočnící a jejich čečenské kořeny – hrubé agenturní materiály 

- ČT, předtočený živý vstup 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ano Ne 0 

Veřejnost Ano Ne 0 

Úředníci a odborníci Ano Ne 0 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ano Ne 0 

Background Ano Ne 0 

Stand-up 0 Ne 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ne 0 

Záběry aktérů Ano Ne 0 

Ilustrační záběry Ne Ano 0 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne Ne 0 

Nové informace Ne Ne 0 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 
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Příběh Ne Ne 0 

Faktické zpracování Ano Ano 0 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR Ne Ne 0 

 

 

Událost: situace ve Westu – hrubé agenturní materiály - ČT, živý vstup a reportáž 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ne Ne Ne 

Veřejnost Ano Ano Ne 

Úředníci a odborníci Ano Ano Ano 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne Ne Ne 

Background Ano Ne Ne 

Stand-up 0 Ano 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ano Ne 

Záběry aktérů Ne Ne Ne 

Ilustrační záběry Ne Ne Ne 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne Ne Ne 

Nové informace Ano Ano Ano 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne Ano Ne 

Faktické zpracování Ano Ne Ano 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 
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Dotáčení v ČR Ne Ne Ne 

 

 

Událost: výročí povstání ve varšavském ghettu – hrubé agenturní materiály - ČT, 

reportáž 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ano Ano 0 

Veřejnost Ne Ne 0 

Úředníci a odborníci Ano Ano 0 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne Ne 0 

Background Ano Ne 0 

Stand-up 0 Ano 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ano 0 

Záběry aktérů Ano Ano 0 

Ilustrační záběry Ne Ne 0 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne Ne 0 

Nové informace Ne Ne 0 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne Ano 0 

Faktické zpracování Ano Ano 0 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR Ne Ne 0 
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Událost: situace ve Westu – hrubé agenturní materiály - FTV Prima, reportáž 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ne Ne 0 

Veřejnost Ano Ano 0 

Úředníci a odborníci Ano Ne 0 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne Ne 0 

Background Ano Ne 0 

Stand-up 0 Ano 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ano 0 

Záběry aktérů Ne Ne 0 

Ilustrační záběry Ne Ne 0 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne Ne 0 

Nové informace Ano Ne 0 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne Ne 0 

Faktické zpracování Ano Ano 0 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR Ne Ne 0 
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Příloha č. 11: Výzkum 20. 4. 2013 (tabulka)  

 

1) Zahraniční zpravodajství podle zdroje 

ČT: dopadení druhého podezřeleho z Bostonských útoků, dvakrát živý vstup a 

reportáž o aktuální situaci v Bostonu, profil údajných útočníků v Bostonu, 

živý vstup z Bostonu o situaci ve Westu, nákaza ptačí chřipkou v Číně, 

reportáž o dětské obrně ze Slovenska     

FTV Prima: dopadení druhého podezřelého z Bostonských útoků, ve vysílání 

televize CNN si spletli Česko a Čečensko, situace ve městě West 

Zdroj 

příspěvku 
Agentura Zpravodaj 

Jiný 

zdroj 

Zpravodaj 

a agentura  

Agenutra a 

jiný zdroj 

Zpravodaj 

a jiný zdroj 

ČT 0 3 1 3 1 0 

Prima 0 0 1 0 2 1 

Celkem 0 3 2 3 3 1 

 

2) Příspěvky od zahraničních zpravodajů  

ČT: dvakrát živý vstup a reportáž o aktuální situaci v Bostonu, živý vstup 

z Bostonu o situaci ve Westu, nákaza ptačí chřipkou v Číně, reportáž o 

dětské obrně ze Slovenska   

FTV Prima: situace ve městě West 

Typ příspěvku Reportáž Živý vstup 

ČT 3 3 

Prima 1 0 

Celkem 4 3 

 

Živý vstup Aktuální Neaktuální Pseudovstup 

ČT 2 0 1 

Prima 0 0 0 

Celkem 2 0 1 

 

Téma příspěvku Exkluzivní Sdílené s agenturou 

ČT 2 4 
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Prima 1 0 

Celkem 3 4 

  

Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 

ČT 2 0 

Prima 1 0 

Celkem 3 0 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 4 2 

Prima 0 1 

Celkem 4 3 

 

3) Příspěvky z agenturních materiálů 

ČT: dopadení druhého podezřelého z Bostonských útoků 

FTV Prima: dopadení druhého podezřelého z Bostonských útoků, ve vysílání 

televize CNN si spletli Česko a Čečensko 

Původ události Země bez zpravodaje Země se zpravodajem 

ČT 0 1 

Prima 2 0 

Celkem 2 1 

 

Obrazový materiál Exkluzivní Běžný 

ČT 1 0 

Prima 0 2 

Celkem 1 2 

 

Informační mater. Běžný  Chudší 

ČT 0 1 

Prima 1 1 

Celkem 1 2 
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Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 1 0 

Prima 1 1 

Celkem 2 1 

 

4) Komparace příspěvků od zpravodaje a z agenturních materiálů 

informujících o stejné události 

 

 Událost: aktuální situace v Bostonu – hrubé agenturní materiály - ČT, 

dvakrát živý vstup a reportáž   

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ano Ne Ne 

Veřejnost Ano Ano Ne 

Úředníci a odborníci Ano Ne Ne 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ano Ne Ne 

Background Ano Ano Ne 

Stand-up 0 Ano 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ano Ano 

Záběry aktérů Ano Ne Ne 

Ilustrační záběry Ne Ne Ne 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne Ne Ne 

Nové informace Ne Ne Ano 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne Ne Ne 
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Faktické zpracování Ano Ano Ano 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR Ne Ne Ne 

  

Událost: aktuální situace ve Westu – hrubé agenturní materiály - ČT, živý vstup   

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ne 0 Ne 

Veřejnost Ano 0 Ne 

Úředníci a odborníci Ano 0 Ne 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne 0 Ne 

Background Ne 0 Ne 

Stand-up 0 0 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano 0 Ne 

Záběry aktérů Ne 0 Ne 

Ilustrační záběry Ne 0 Ne 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne 0 Ne 

Nové informace Ne 0 Ano 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne 0 Ne 

Faktické zpracování Ano 0 Ano 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR Ne 0 Ne 
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Příloha č. 12: Výzkum 21. 4. 2013 (tabulka)  

 

1) Zahraniční zpravodajství podle zdroje 

ČT: reportáž z londýnského maratonu, vyšetřování v Bostonu, Estonsko jako 

nejrychleji rostoucí ekonomika EU 

FTV Prima: vyšetřování v Bostonu, situace ve Westu 

Zdroj 

příspěvku 
Agentura Zpravodaj 

Jiný 

zdroj 

Zpravodaj 

a agentura  

Agenutra a 

jiný zdroj 

Zpravodaj 

a jiný zdroj 

ČT 0 1 0 1 0 1 

Prima 0 1 0 0 1 0 

Celkem 0 2 0 1 1 1 

 

2) Příspěvky od zahraničních zpravodajů  

ČT: reportáž z londýnského maratonu, vyšetřování v Bostonu, Estonsko jako 

nejrychleji rostoucí ekonomika EU 

FTV Prima: situace ve Westu 

Typ příspěvku Reportáž Živý vstup 

ČT 3 0 

Prima 1 0 

Celkem 4 0 

 

Živý vstup Aktuální Neaktuální Pseudovstup 

ČT 0 0 0 

Prima 0 0 0 

Celkem 0 0 0 

 

Téma příspěvku Exkluzivní Sdílené s agenturou 

ČT 1 2 

Prima 1 0 

Celkem 2 2 
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Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 

ČT 0 1 

Prima 0 1 

Celkem 0 2 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 2 1 

Prima 0 1 

Celkem 2 2 

 

3) Příspěvky z agenturních materiálů 

ČT: 0 

FTV Prima: vyšetřování v Bostonu 

Původ události Země bez zpravodaje Země se zpravodajem 

ČT 0 0 

Prima 1 0 

Celkem 1 0 

 

Obrazový materiál Exkluzivní Běžný 

ČT 0 0 

Prima 1 0 

Celkem 1 0 

 

Informační mater. Běžný  Chudší 

ČT 0 0 

Prima 1 0 

Celkem 1 0 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 0 0 

Prima 1 0 
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Celkem 1 0 

 

4) Komparace příspěvků od zpravodaje a z agenturních materiálů 

informujících o stejné události 

 

 Událost: londýnský maraton – hrubé agenturní materiály - ČT, reportáž 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ano Ano 0 

Veřejnost Ano Ano 0 

Úředníci a odborníci Ne Ne 0 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne Ne 0 

Background Ne Ne 0 

Stand-up 0 Ano 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ano 0 

Záběry aktérů Ano Ano 0 

Ilustrační záběry Ne Ne 0 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne Ne 0 

Nové informace Ne Ne 0 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne Ne 0 

Faktické zpracování Ano Ano 0 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR 0 Ne 0 
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Událost: vyšetřování v Bostonu – hrubé agenturní materiály a reportáž FTV 

Prima - ČT, reportáž 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ne Ne 0 

Veřejnost Ano Ano 0 

Úředníci a odborníci Ano Ne 0 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne Ne 0 

Background Ano Ne 0 

Stand-up 0 Ano 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ne 0 

Záběry aktérů Ano Ne 0 

Ilustrační záběry Ne Ne 0 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne Ne 0 

Nové informace Ne Ano 0 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne Ne 0 

Faktické zpracování Ano Ano 0 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR 0 Ne 0 
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Příloha č. 13: Výzkum 22. 4. 2013 (tabulka)  

 

1) Zahraniční zpravodajství podle zdroje 

ČT: živý vstup s novinkami z Bostonu, reportáž o bratrech Carnejevových, 

stávka zaměstnanců společnosti Lufthansa, únos civilistů v Afghánistánu, 

dohoda Kosova a Srbska 

FTV Prima: reportáž o bratrech Carnejevových, útok aligátora na chlapce v USA 

Zdroj 

příspěvku 
Agentura Zpravodaj 

Jiný 

zdroj 

Zpravodaj 

a agentura  

Agenutra a 

jiný zdroj 

Zpravodaj 

a jiný zdroj 

ČT 0 1 0 1 3 0 

Prima 0 0 1 0 1 0 

Celkem 0 1 1 1 4 0 

 

2) Příspěvky od zahraničních zpravodajů  

ČT: živý vstup s novinkami z Bostonu, stávka zaměstnanců společnosti 

Lufthansa 

FTV Prima: 0 

Typ příspěvku Reportáž Živý vstup 

ČT 1 1 

Prima 0 0 

Celkem 1 1 

 

Živý vstup Aktuální Neaktuální Pseudovstup 

ČT 0 0 1 

Prima 0 0 0 

Celkem 0 0 1 

 

Téma příspěvku Exkluzivní Sdílené s agenturou 

ČT 0 2 

Prima 0 0 

Celkem 0 2 
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Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 

ČT 0 0 

Prima 0 0 

Celkem 0 0 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 1 1 

Prima 0 0 

Celkem 1 1 

 

3) Příspěvky z agenturních materiálů 

ČT: reportáž o bratrech Carnejevových, únos civilistů v Afghánistánu, dohoda 

Kosova a Srbska 

FTV Prima: reportáž o bratrech Carnejevových 

Původ události Země bez zpravodaje Země se zpravodajem 

ČT 2 1 

Prima 1 0 

Celkem 3 1 

 

Obrazový materiál Exkluzivní Běžný 

ČT 1 2 

Prima 1 0 

Celkem 2 2 

 

Informační mater. Běžný  Chudší 

ČT 1 2 

Prima 0 1 

Celkem 1 3 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 2 1 
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Prima 1 0 

Celkem 3 1 

 

4) Komparace příspěvků od zpravodaje a z agenturních materiálů 

informujících o stejné události 

 

 Událost: novinky v Bostonu – hrubé agenturní materiály - ČT, živý vstup 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ne 0 Ne 

Veřejnost Ano 0 Ne 

Úředníci a odborníci Ano 0 Ne 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne 0 Ne 

Background Ano 0 Ne 

Stand-up 0 0 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano 0 Ne 

Záběry aktérů Ano 0 Ne 

Ilustrační záběry Ne 0 Ne 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne 0 Ne 

Nové informace Ne 0 Ano 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne 0 Ne 

Faktické zpracování Ano 0 Ano 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 
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Dotáčení v ČR 0 0 Ne 

 

 

Událost: stávka zaměstnanců společnosti Lufthansa – hrubé agenturní materiály 

- ČT, reportáž 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ano Ano 0 

Veřejnost Ano Ne 0 

Úředníci a odborníci Ano Ano 0 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne Ne 0 

Background Ne Ne 0 

Stand-up 0 Ano 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ano 0 

Záběry aktérů Ano Ano 0 

Ilustrační záběry Ne Ne 0 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne Ne 0 

Nové informace Ne Ano 0 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne Ne 0 

Faktické zpracování Ano Ano 0 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR 0 Ano 0 
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Příloha č. 14: Výzkum 23. 4. 2013 (tabulka)  

 

1) Zahraniční zpravodajství podle zdroje 

ČT: návštěva Miloše Zemana ve Vídni, zatýkání členů oragnizace al-Káida 

v Kanadě a Španělsku a Libyi, vyšetřování slavného fotbalisty a ředitele 

klubu Bayern Mnichov z daňových úniků, schůzka Karla Schwarzeberga a 

Johna Kerryho v Bruselu 

FTV Prima: zatčení mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku v Kanadě 

Zdroj 

příspěvku 
Agentura Zpravodaj 

Jiný 

zdroj 

Zpravodaj 

a agentura  

Agenutra a 

jiný zdroj 

Zpravodaj 

a jiný zdroj 

ČT 1 2 0 1 0 0 

Prima 0 0 0 0 1 0 

Celkem 1 2 0 1 1 0 

 

2) Příspěvky od zahraničních zpravodajů  

ČT: návštěva Miloše Zemana ve Vídni, vyšetřování slavného fotbalisty a 

ředitele klubu Bayern Mnichov z daňových úniků, schůzka Karla 

Schwarzeberga a Johna Kerryho v Bruselu 

FTV Prima: 0 

Typ příspěvku Reportáž Živý vstup 

ČT 2 1 

Prima 0 0 

Celkem 2 1 

 

Živý vstup Aktuální Neaktuální Pseudovstup 

ČT 0 1 0 

Prima 0 0 0 

Celkem 0 1 0 

 

Téma příspěvku Exkluzivní Sdílené s agenturou 

ČT 2 1 
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Prima 0 0 

Celkem 2 1 

  

Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 

ČT 2 0 

Prima 0 0 

Celkem 2 0 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 0 3 

Prima 0 0 

Celkem 0 3 

 

3) Příspěvky z agenturních materiálů 

ČT: zatýkání členů oragnizace al-Káida v Kanadě a Španělsku a Libyi 

FTV Prima: zatčení mužů podezřelých z přípravy teroristického útoku v Kanadě 

Původ události Země bez zpravodaje Země se zpravodajem 

ČT 1 0 

Prima 1 0 

Celkem 2 0 

 

Obrazový materiál Exkluzivní Běžný 

ČT 0 1 

Prima 0 1 

Celkem 0 2 

 

Informační mater. Běžný  Chudší 

ČT 0 1 

Prima 1 0 

Celkem 1 1 
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Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 1 0 

Prima 1 0 

Celkem 2 0 

 

4) Komparace příspěvků od zpravodaje a z agenturních materiálů 

informujících o stejné události 

 

 Událost: vyšetřování slavného fotbalisty a ředitele klubu Bayern Mnichov 

z daňových úniků – ČT, reportáž 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ne Ne 0 

Veřejnost Ano Ne 0 

Úředníci a odborníci Ano Ne 0 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne Ne 0 

Background Ne Ano 0 

Stand-up 0 Ano 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ne 0 

Záběry aktérů Ano Ne 0 

Ilustrační záběry Ano Ano 0 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne Ne 0 

Nové informace Ne Ano 0 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne Ano 0 
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Faktické zpracování Ano Ano 0 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR 0 Ne 0 
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Příloha č. 15: Výzkum 24. 4. 2013 (tabulka)  

 

1) Zahraniční zpravodajství podle zdroje 

ČT: pokračování návštěvy Miloše Zemana ve Vídni, vyšetřování bostonských 

útoků, rozšiřování ptačí chřipky z Číny, biografie Margret Thatcherové 

FTV Prima: falešná zpráva o útoku na Bílý dům zahýbala burzami 

Zdroj 

příspěvku 
Agentura Zpravodaj 

Jiný 

zdroj 

Zpravodaj 

a agentura  

Agenutra a 

jiný zdroj 

Zpravodaj 

a jiný zdroj 

ČT 1 1 0 0 1 0 

Prima 0 0 1 0 0 0 

Celkem 1 1 1 0 1 0 

 

2) Příspěvky od zahraničních zpravodajů  

ČT: pokračování návštěvy Miloše Zemana ve Vídni 

FTV Prima: 0 

Typ příspěvku Reportáž Živý vstup 

ČT 1 0 

Prima 0 0 

Celkem 1 0 

 

Živý vstup Aktuální Neaktuální Pseudovstup 

ČT 0 0 0 

Prima 0 0 0 

Celkem 0 0 0 

 

Téma příspěvku Exkluzivní Sdílené s agenturou 

ČT 1 0 

Prima 0 0 

Celkem 1 0 

  

Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 
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Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 

ČT 1 0 

Prima 0 0 

Celkem 1 0 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 0 1 

Prima 0 0 

Celkem 0 1 

 

3) Příspěvky z agenturních materiálů 

ČT: vyšetřování bostonských útoků, rozšiřování ptačí chřipky z Číny 

FTV Prima: 0 

Původ události Země bez zpravodaje Země se zpravodajem 

ČT 0 2 

Prima 0 0 

Celkem 0 2 

 

Obrazový materiál Exkluzivní Běžný 

ČT 0 2 

Prima 0 0 

Celkem 0 2 

 

Informační mater. Běžný  Chudší 

ČT 0 2 

Prima 0 0 

Celkem 0 2 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 1 1 

Prima 0 0 
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Celkem 1 1 

 

4) Komparace příspěvků od zpravodaje a z agenturních materiálů 

informujících o stejné události 

 

 Událost: 0 
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Příloha č. 16: Výzkum 25. 4. 2013 (tabulka)  

 

1) Zahraniční zpravodajství podle zdroje 

ČT: vzpomínka na oběti v americkém Westu, kritika amerických tajných služeb 

za útok v Bostonu, odhalení busty Jaroslava Haška v ČR a v Rusku, otevření 

knihovny George Bushe v Texasu 

FTV Prima: příběh tančnice z Bostonu 

Zdroj 

příspěvku 
Agentura Zpravodaj 

Jiný 

zdroj 

Zpravodaj 

a agentura  

Agenutra a 

jiný zdroj 

Zpravodaj 

a jiný zdroj 

ČT 1 0 1 1 0 1 

Prima 0 0 0 0 1 0 

Celkem 1 0 1 1 1 1 

 

2) Příspěvky od zahraničních zpravodajů  

ČT: odhalení busty Jaroslava Haška v ČR a v Rusku, otevření knihovny George 

Bushe v Texasu 

FTV Prima: 0 

Typ příspěvku Reportáž Živý vstup 

ČT 2 0 

Prima 0 0 

Celkem 2 0 

 

Živý vstup Aktuální Neaktuální Pseudovstup 

ČT 0 0 0 

Prima 0 0 0 

Celkem 0 0 0 

 

Téma příspěvku Exkluzivní Sdílené s agenturou 

ČT 1 1 

Prima 0 0 

Celkem 0 0 
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Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 

ČT 1 0 

Prima 0 0 

Celkem 1 0 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 0 2 

Prima 0 0 

Celkem 0 2 

 

3) Příspěvky z agenturních materiálů 

ČT: kritika amerických tajných služeb za útok v Bostonu 

FTV Prima: příběh tančnice z Bostonu 

Původ události Země bez zpravodaje Země se zpravodajem 

ČT 0 1 

Prima 1 0 

Celkem 1 1 

 

Obrazový materiál Exkluzivní Běžný 

ČT 1 0 

Prima 0 1 

Celkem 1 1 

 

Informační mater. Běžný  Chudší 

ČT 0 1 

Prima 1 0 

Celkem 1 1 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 1 0 

Prima 1 0 
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Celkem 2 0 

 

4) Komparace příspěvků od zpravodaje a z agenturních materiálů 

informujících o stejné události 

 

 Událost: knihovna George Bushe – hrubé agenturní materiály – ČT, reportáž 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ano Ano 0 

Veřejnost Ne Ne 0 

Úředníci a odborníci Ne Ne 0 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne Ne 0 

Background Ne Ano 0 

Stand-up 0 Ano 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ano 0 

Záběry aktérů Ano Ano 0 

Ilustrační záběry Ne Ne 0 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne Ne 0 

Nové informace Ne Ano 0 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne Ne 0 

Faktické zpracování Ano Ano 0 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Dotáčení v ČR Ne Ne Ne 
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Příloha č. 17: Výzkum 26. 4. 2013 (tabulka)  

 

1) Zahraniční zpravodajství podle zdroje 

ČT: rekordní nezaměstnanost ve Španělsku, požár v ruské léčebně, Češka 

zadržená v Mexiku za prodej drog, nová německá politická strana chce 

návrat k Německé marce 

FTV Prima: Češka zadržená v Mexiku za prodej drog, požár v ruské léčebně 

Zdroj 

příspěvku 
Agentura Zpravodaj 

Jiný 

zdroj 

Zpravodaj 

a agentura  

Agenutra a 

jiný zdroj 

Zpravodaj 

a jiný zdroj 

ČT 0 1 1 1 1 0 

Prima 1 0 1 0 0 0 

Celkem 1 1 2 1 1 0 

 

2) Příspěvky od zahraničních zpravodajů  

ČT: požár v ruské léčebně, nová německá politická strana chce návrat 

k Německé marce 

FTV Prima: 0 

Typ příspěvku Reportáž Živý vstup 

ČT 2 0 

Prima 0 0 

Celkem 2 0 

 

Živý vstup Aktuální Neaktuální Pseudovstup 

ČT 0 0 0 

Prima 0 0 0 

Celkem 0 0 0 

 

Téma příspěvku Exkluzivní Sdílené s agenturou 

ČT 1 1 

Prima 0 0 

Celkem 1 1 
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Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 

ČT 0 1 

Prima 0 0 

Celkem 0 1 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 2 0 

Prima 0 0 

Celkem 2 0 

 

3) Příspěvky z agenturních materiálů 

ČT: rekordní nezaměstnanost ve Španělsku 

FTV Prima: požár v ruské léčebně 

Původ události Země bez zpravodaje Země se zpravodajem 

ČT 1 0 

Prima 1 0 

Celkem 2 0 

 

Obrazový materiál Exkluzivní Běžný 

ČT 0 1 

Prima 0 1 

Celkem 0 2 

 

Informační mater. Běžný  Chudší 

ČT 0 1 

Prima 0 1 

Celkem 0 2 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 0 1 

Prima 0 1 
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Celkem 0 2 

 

4) Komparace příspěvků od zpravodaje a z agenturních materiálů 

informujících o stejné události 

 

 Událost: požár v ruské léčebně – hrubý agenturní materiál a reportáž FTV 

Prima -  ČT, reportáž 

Exkluzivní rozhovor Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Aktéři  Ne Ne 0 

Veřejnost Ano Ano 0 

Úředníci a odborníci Ano Ano 0 

    

Exkl. obraz. materiál Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Amatérské záběry Ne Ne 0 

Background Ne Ne 0 

Stand-up 0 Ano 0 

    

Kvalita obraz. mater. Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Záběry z místa Ano Ano 0 

Záběry aktérů Ne Ne 0 

Ilustrační záběry Ne Ne 0 

    

Aktualizace informací Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Korekce Ne Ne 0 

Nové informace Ne Ano 0 

    

Způsob zpracování Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 

Příběh Ne Ne 0 

Faktické zpracování Ano Ano 0 

    

 Agenturní zpracování Zpravodaj reportáž Zpravodaj živě 
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Dotáčení v ČR 0 Ne 0 
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Příloha č. 18: Výzkum 27. 4. 2013 (tabulka)  

 

1) Zahraniční zpravodajství podle zdroje 

ČT: čínské hackerské útoky, slovenská politická scéna, Den dívek v Německu  

FTV Prima: američtí trosečníci se zachránili doplaváním na ostrov, zadržení 

prezidenta Federace Bosny a Hercegoviny 

Zdroj 

příspěvku 
Agentura Zpravodaj 

Jiný 

zdroj 

Zpravodaj 

a agentura  

Agenutra a 

jiný zdroj 

Zpravodaj 

a jiný zdroj 

ČT 0 2 0 0 0 1 

Prima 0 0 0 0 2 0 

Celkem 0 2 0 0 2 1 

 

2) Příspěvky od zahraničních zpravodajů  

ČT: čínské hackerské útoky, slovenská politická scéna 

FTV Prima: 0 

Typ příspěvku Reportáž Živý vstup 

ČT 3 0 

Prima 0 0 

Celkem 3 0 

 

Živý vstup Aktuální Neaktuální Pseudovstup 

ČT 0 0 0 

Prima 0 0 0 

Celkem 0 0 0 

 

Téma příspěvku Exkluzivní Sdílené s agenturou 

ČT 3 0 

Prima 0 0 

Celkem 3 0 

  

Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 
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Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 

ČT 1 2 

Prima 0 0 

Celkem 1 2 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 3 0 

Prima 0 0 

Celkem 3 0 

 

3) Příspěvky z agenturních materiálů 

ČT: 0 

FTV Prima: američtí trosečníci se zachránili doplaváním na ostrov, zadržení 

prezidenta Federace Bosny a Hercegoviny 

Původ události Země bez zpravodaje Země se zpravodajem 

ČT 0 0 

Prima 2 0 

Celkem 2 0 

 

Obrazový materiál Exkluzivní Běžný 

ČT 0 0 

Prima 1 1 

Celkem 1 1 

 

Informační mater. Běžný  Chudší 

ČT 0 0 

Prima 1 1 

Celkem 1 1 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 0 0 
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Prima 2 0 

Celkem 2 0 

 

4) Komparace příspěvků od zpravodaje a z agenturních materiálů 

informujících o stejné události 

 

 Událost: 0 
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Příloha č. 19: Výzkum 28. 4. 2013 (tabulka)  

 

1) Zahraniční zpravodajství podle zdroje 

ČT: střelba v Itálii během přísahy nové vlády, sucho v americkém Coloradu, 

počítačová animace předválečné Varšavy 

FTV Prima: střelba v Itálii během přísahy nové vlády 

Zdroj 

příspěvku 
Agentura Zpravodaj 

Jiný 

zdroj 

Zpravodaj 

a agentura  

Agenutra a 

jiný zdroj 

Zpravodaj 

a jiný zdroj 

ČT 1 2 0 0 0 0 

Prima 0 0 0 0 1 0 

Celkem 1 2 0 0 1 0 

 

2) Příspěvky od zahraničních zpravodajů  

ČT: sucho v americkém Coloradu, počítačová animace předválečné Varšavy 

FTV Prima: 0 

Typ příspěvku Reportáž Živý vstup 

ČT 2 0 

Prima 0 0 

Celkem 2 0 

 

Živý vstup Aktuální Neaktuální Pseudovstup 

ČT 0 0 0 

Prima 0 0 0 

Celkem 0 0 0 

 

Téma příspěvku Exkluzivní Sdílené s agenturou 

ČT 2 0 

Prima 0 0 

Celkem 2 0 

  

Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 
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Exkluzivní téma Zahraniční aktualita Nadčasové téma 

ČT 0 2 

Prima 0 0 

Celkem 0 2 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 2 0 

Prima 0 0 

Celkem 2 0 

 

3) Příspěvky z agenturních materiálů 

ČT: střelba v Itálii během přísahy nové vlády 

FTV Prima: střelba v Itálii během přísahy nové vlády 

Původ události Země bez zpravodaje Země se zpravodajem 

ČT 1 0 

Prima 1 0 

Celkem 2 0 

 

Obrazový materiál Exkluzivní Běžný 

ČT 0 1 

Prima 0 1 

Celkem 0 2 

 

Informační mater. Běžný  Chudší 

ČT 1 0 

Prima 0 1 

Celkem 1 1 

 

Vztah k ČR Obecný Bohemika 

ČT 1 0 

Prima 1 0 
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Celkem 2 0 

 

4) Komparace příspěvků od zpravodaje a z agenturních materiálů 

informujících o stejné události 

 

 Událost: 0 

 


