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„Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně s využitím uvedených pramenů
a literatury."

v-

V Praze dne: 20. 5. 2006

Motto: „Zpráva je komodita, zboží jako jakékoliv jiné, proto je potřeba dodržovat obchodní
logiku a ta velí, zboží co nejlépe prodat."
John M. McManus

1.0

Motivace a prezentace hypotézy

„Vyprávění není kopie tohoto světa. Až moc totiž záleží na výběru, na filtru, těch kteří
vyprávějí, takže některé vyprávění je zcela fiktivní, jiné může být přeci jen více
faktografické." (R. Odin, in Jost, La télévision du quotidien, 1996)

Možná někoho překvapí, proč jsem svou diplomovou práci, která ve svém názvu obsahuje
pojem televizní zpravodajství, tedy žánr, který byl měl být založený jen na faktech, začal
právě tímto citátem profesora mediálních studií na sorbonnské univerzitě Rogera Odina.
K vysvětlení využiji hned na úvod práce dvou předních mediálních analytiků Dana
Berkowitze a Johna Hartleyho. Ti ve svých knihách věnovaných televiznímu zpravodajství
přišli s názorem, že zpravodajské obsahy konstruují realitu.

Z tohoto tvrzení budu vycházet i ve své práci, zaměřené na příznakovost ve zpravodajství tedy na výrazové audiovizuální prostředky, které do televizního zpravodajství s nástupem
nových technologií přicházejí z jiných televizních žánrů a které s sebou mohou nést i jiné
významy než jen prosté informace.

Když jsem si při důkladném studování tohoto tématu přečetl větu rakouského filozofa Karla
Poppera - „ ti kteří se nechávají oklamávat televizí, nejsou vždy na takové úrovní a dostatečně
zralí, aby dokázali rozpoznat rozdíl mezi realitou a fikcí" - napadlo mě, že o to zajímavější
bude analytickými postupy zjistit, jestli může televize diváka oklamávat i v době, kdy má na
programu své hlavní večerní zpravodajství. Vždyť „televizní zprávy jsou pro značnou část
populace, která nečte noviny, hlavním zdrojem informací o světě." (Giddens, 1999)

A zde se vracím k úvodnímu konstatování své práce. Už v roce 1940 došla Helen McGill
Hughesová ve své studii k zajímavému závěru, že je totiž velice obtížné oddělit zpravodajství
od „příběhu lidského života". „Americké noviny se proměnily z víceméně střízlivého
záznamu ve formu populární literatury. Příběh o lidských osudech má jako by rozptylovat, je
jako by vyprávěn ze čtenářova pohledu. Je tudíž podobný spíše klevetám nebo lidovému
vyprávění." (McQuail, Úvod do masové komunikace, str. 339)

Rovněž Don Hewitt (2002) chtěl po svých redaktorech, aby mu vždy vyprávěli příběh, aby ho
dokázali zaujmout, rozplakat nebo rozesmát. Odpověď na otázku, proč tomu tak je u žánru,
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který má ve svém popisu práce informovat a zobrazovat co nejvěrněji realitu tohoto světa,
stojí možná v mottu mé diplomové práce, které jsem si vypůjčil od Johna M. McManuse
(Sociál Meanings in the News, 1997, str. 286): „Zprávaje komodita, zboží jako jakékoliv jiné,
proto je potřeba dodržovat obchodní logiku a ta velí, zboží co nejlépe prodat."

K tomu může podle mého názoru pomoci právě i poutavé vyprávění. Televize navíc nejsou
omezeny jen na mluvené slovo. Mají k dispozici lákadla, která dokáží diváky spolehlivě
přitáhnout k jejich sledování, a tím jsou audiovizuální narativní postupy. Nazveme-li tedy
zprávu podle vzoru McManuse komoditou, snaží se televize tuto komoditu každý večer co
nejlépe prodat za pomoci dostupných prostředků.

Jedním z těchto prostředků je obrazová a zvuková složka reportáží. Vždyť televizní
zpravodajství je určeno uším a očím diváka. Promlouvá k němu pomocí pohyblivých obrázků,
zvuků a mluveného slova. Vzájemný vztah je klíčový pro vyznění celé reportáže, a to jak
z hlediska informativního, tak i vyprávěcího. (Lokšík, 2001)

Právě při skládání mozaiky příběhu, při kompletaci v procesu střihové montáže dochází,
podle mé hypotézy, stále více k příznakovému způsobu zpracování, a to za pomoci
výrazových prostředků jakými jsou střih, hudba, grafika, zpomalení a zrychlení obrazu,
synchronní výpovědi a podobně. Vyprávěná událost tak dostává na své zajímavosti a
atraktivnosti.

Cílem mé diplomové práce je proto tuto tezi potvrdit či vyvrátit. Zjistit, jakým způsobem jsou
obrazové a zvukové efekty v televizním zpravodajství uplatňovány, při jakých typech událostí
jsou nejvíce využívány a jak se jejich aplikace napříč jednotlivými stanicemi odlišuje.

Tato práce je postavena na kvantitativní obsahové analýze s kvalitativním interpretativním
přístupem vybraného vzorku tří celoplošných televizních zpravodajských relací tří českých
televizních stanic. Protože dvě z nich jsou soukromé a jedna televize veřejné služby, zajímavá
bude jistě i vzájemná komparace přístupů.

Při psaní své diplomové práce jsem se držel předložených tezí. V předpokládané struktuře ale
došlo během výzkumu kněkolika dílčím změnám, které vyplynuly zmapování tématu a
snahy o výsledek s nej vyšší možnou validitou.
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2.0 Co to je zpravodajství

2.1. Televize a zpravodajství, vzájemn vliv

„Televize je na rozdíl od divadla či dramatu charakteristickým produktem moderní
industriální společnosti. Je pomíjivá, útržkovitá, specifická, konkrétní a dramatická. Její
významy vycházejí silněji na povrch díky kontrastům, její logikou je spojení ústního a
vizuálního projevu. Televize je zároveň něco familiárního. Když publikujete výsledky jejího
zkoumání, řekne vám zpravidla každý, že jste nepřišli na nic nového. Je totiž centrem naší
kultury, zároveň je ale tím složitější ji analyzovat." Toto jsou slova z publikace autorů Johna
Fiskeho a Johna Hartleyho, Reading television (1978), která výstižně charakterizují televizi a
pokusy uchopit její součásti v podobě televizních pořadů nějakým výzkumem.

Rovněž televizní zpravodajství jako jedna ze součástí televize nemá k této charakteristice
daleko, což nejlépe poznáme, snažíme-li se jej prozkoumávat. Je to jeden z nejkomplexnějších
a nejvíce studovaných televizních žánrů, který fascinuje nejen klasické diváky, ale i mnoho
mediálních výzkumníků. Proto má zpravodajství spousty charakteristik a pojmenování. To, že
je aktuální, segmentované a využívá opakování, jsou pouze jeho základní definice.

Televizní informace jsou pomíjivé; divák nemá možnost vrátit se k tomu, co viděl, stejně jako
to dělá čtenář novin (Diamond 1975, str. 64). Proto od vás na jednu stranu vyžaduje určité
úsilí a soustředěnost, zároveň se ale samo snaží být dostatečně zajímavé a poutavé.

Zpravodajství má v televizi vysoký kredit. Rádo staví na odiv svou nezávislost na politice a
vládních agenturách s tím, že je to jedno ze základních pravidel pro udržení demokracie. Při
udílení licencí je právě zpravodajství pro televize pádným argumentem, neboť jeho vysílání
je, dle jejich rétoriky, jasný důkaz určité společenské zodpovědnosti televize. Zprávy lze proto
definovat jako skutečné informace, jež jejich publikum potřebuje pro to, aby bylo schopné
fungovat v dnešní společnosti.

Zprávy jsou někdy označovány také jako komodita. Je nákladné je sbírat a pak distribuovat,
navíc jejich publikum musí být správně nastavené a přesně definované pro zadavatele
reklamy, kteří mezi diváky hledají cílovou populaci pro své produkty . V poněkud cynické,
avšak příznačné větě jsou zprávy definovány jako něco, co je vytištěno na zadní straně
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reklamy. Zprávy musí být sledované - musí mít své pokud možno trvalé publikum. Všechny
televizní stanice nasazují zprávy jako vlajkovou loď do hlavního vysílacího času. Podle
Hobsonové (1980) jsou zprávy zacílené na muže vracející se pozdě večer z práce. Muž se
podle teorie vrátí domů, věnuje se rodině a poté v televizi sleduje odlehčený seriál a
zpravodajství.

Burton - Jirák (2001, str. 237) uvádějí, že výroba zpráv je obrovská mašinérie a že většina
příjemců této mašinérii a tomu, co jim každý večer přináší, věří. Produkty televizního
zpravodajství jsou totiž často dodávány v obalu neutrality a autority, kterou ve skutečnosti
nemají. „To, že zpravodajství představuje tak přesvědčivé zdání skutečnosti, lze vysvětlit tím,
že zprávy jsou zpravidla tím jediným, s čím si musíme vystačit jako s představami o
skutečnosti, která je mimo nám známé a námi dosažitelné prostředí" (Watson 1998).

Hobsonová (1980) přišla s teorií, že úkolem matek je udržet děti v klidu, když se otec dívá na
zpravodajství a v pozdější studii (1982) mluví o ženách, které si přivlastnily „své" telenovely,
a o mužích, kteří vlastní „své" zpravodajství. Zpravodajství je převážně maskulinní
záležitostí,

přestože obvykle končí odlehčeným žánrem, aby přitáhlo ženy zpátky

k obrazovkám. Často následuje i program pro ženy (Morley 1986); publikum se tak
zkonsoliduje na další tříhodinový blok programů protkaných reklamou.

Někteří autoři si myslí, že hlavním úkolem, který si zprávy vytyčily, je nastolit v dění kolem
nás pořádek, a odlišit jej tak od „zmatku", který vládne v reálném světě. Zprávy se snaží vést
svůj boj za to, aby uchopily co nejvíce událostí a přetvořily je do své vlastní rétoriky. Typ
příběhů, forma, jakou jsou vyprávěné, a způsob, jakým jsou do programu poskládané, jsou
pevně dané již předtím, než se nějaká událost opravdu stane. Novináři si do svých šablon
pouze doplňují drobné detaily a hlasy, které potřebují slyšet (Fiske, 1991).

Zprávy jsou pro většinu televizních subjektů produktem, skrze který přitahují diváky k
obrazovkám. Úspěšnost jednotlivých relací se už nehodnotí měřítkem kvality nebo
serióznosti, ale velikostí publika, které dokáží přitáhnout a udržet. A to každý den ve stejný
čas. Pro provozovatele televizního vysílání je podvečerní zpravodajství naprosto zásadní.
Nikoli z důvodu, že zásobují diváky nezbytnými informacemi, ale tím, že by mělo diváky
svým způsobem svolávat.
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Nelze opomenout ani tenkou hranici mezi klasickým zpravodajstvím a televizní fikcí. Někteří
badatelé jsou přesvědčeni, že reportéři striktně hájí informativní stránku své práce, přestože si
musí být vědomi toho, že jejich reportáže prosakují čím dál tím častěji do entertainmentu.
Obecné rozdělení na čisté informování a entertainment, nebo na fakta a fikci, jsou totiž pro
jejich výrobce rozhodující pro rozdílné pojímání etiky. I pro diváka je tento rozdíl patrný,
přestože ne tak silně, jak se na první pohled zdá. Textově ale není velkého rozdílu mezi
televizním zpravodajstvím, televizními seriály a televizními dramaty. Televize snadno a ráda
překračuje obecně dané hranice mezi žánry, mezi fakty a fikcí.

2.2 Zpráva a její kategorizace

Kunzcik (1995) uvádí, že termín zpravodajská hodnota (news value) poprvé použil již v roce
1922 Lippmann ve své knize, Public Opinion. Hodnota zprávy podle něj neznamená v
podstatě nic jiného než více či méně intuitivní domněnky žurnalistů o tom, co dané publikum
zajímá a co vzbudí jeho pozornost. Již v 17. století se ale někteří autoři zmiňují o selektivních
faktorech. Stieler (1965) píše o důležitosti, blízkosti, dramatičnosti a negativitě jako o
zpravodajských hodnotách. Weise (1976) uvádí, že při výběru zpráv je žádoucí třídit, co je
podstatné a co nikoli.

Podle Burtona a Jiráka (2001, str. 240) označují zpravodajské hodnoty soubor kritérií, jimiž
média poměřují zpravodajskou přijatelnost událostí a zpravodajskou vhodnost jejich
zpracování. Vzhledem k tomu, že se editoři televizních zpravodajských relací při tvorbě svých
bodových scénářů velmi přísně řídí zpravodajskou hodnotou jednotlivých událostí, znamená
to, že zpravodajství jako takové má velmi stabilní a předvídatelný charakter.

„Zpravodajské hodnoty jsou faktory, díky nimž může určitá událost překročit práh pozornosti
médií a stát se předmětem zpravodajství" (Burton - Jirák 2001, str. 241). To, jak zprávy
vytvářejí smysl z reálna a kontrolují možnou polysémii významů, sleduje všeobecně známou
paradigmatickou a syntagmatickou osu. Paradigmatická osa funguje skrze proces selekce a
kategorizace, syntagmatická skrze kombinování a vyprávění.

Galtung a Ruge (1973) přišli se svou kategorizací. Tvrdí, že pro to, aby zpráva byla vysílána
v televizi, musí být z dneška (buď aktuální, nebo musí dojít k posunu ve zprávě včerejší),
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týkat se celebrity (z jakéhokoli oboru, každý ji ale musí znát), musí být negativní či šokující
(propojení elitismu a negativismu).

Pod kategoriemi se nachází množství subkategorií. Hartley (1982) člení zprávy do těchto
kategorií: politika, ekonomie, zahraniční zpravodajství, domácí zpravodajství, náhodné
příběhy a sport. Ty lze doplnit jeste o subkategorie jako je zábava (humorný příspěvek), nebo
rozdělením domácího zpravodajství:
1) těžké - konfliktní a kriminální zpravodajství
2) lehké - emotivní příspěvky a příspěvky o lidech.

Kategorizace pomáhají zpravodajskému příspěvku udržet normu. Fungují jako funkční
struktura, na základě které se programuje sled zpráv ve zpravodajství. Tím, že vytváří pro
zprávy přehledné kategorie, pomáhá zprávy pospojovat a dát jim jednotnější ráz.

2.2.1 Co musí mít zpráva, aby byla ve večerním zpravodajství

Hlavní večerní zpravodajství v českých televizích trvá maximálně 25 minut. Je-li každý
příspěvek dlouhý v průměru minutu a půl, pak se do jedné relace vejde maximálně patnáct
zpráv. Vybrat patnáct vhodných událostí mají za úkol editoři a vybírají je podle určitých,
předem stanovených kritériích. Operují s pojmem zpravodajská hodnota.

Cím více hodnot z následujících podkapitol zpráva obsahuje, tím větší má pravděpodobnost,
že bude do zpravodajské relace zařazena a odvysílána.

Blízkost

Pokud se událost odehraje v prostředí sociálně a kulturně blízkém médiu a jeho publiku, pak
má velkou šanci na zařazení do vysílání. Dennis Hachten (2001, str. 25) to dokazuje
výzkumem, ze kterého vyplývá, že 85 procent zpráv televizních stanic na Středním Východě
se týká Středního Východu, 92 procent zpráv v televizích v Jižní Americe pojednává o Jižní
Americe, 80 procent zpráv evropských televizí se vztahuje k Evropě a 78 procent zpráv v
japonské televizi se týká Japonska.

Hachten (2001, str. 25) zkoumal v letech 1992-1993 zpravodajství v USA a Japonsku.
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Zatímco v japonské televizi bylo 1121 reportáží z USA, v amerických televizích bylo jen 92
zpráv z Japonska. Když už se v americkém zpravodajství objevují zprávy ze zahraničí, je
velmi pravděpodobné, že jejich obsah bude obsahovat násilí. Hachten (2001, str. 127) uvádí,
že až padesát procent zpráv ze zahraničí obsahuje prvky násilí.

Mnohdy se vytváří dojem určité umělé blízkosti. Při leteckých a přírodních katastrofách v
dalekých zemích bývá zcela běžnou součástí českého zpravodajství zmínka o tom, že na
palubě letadla nebyl podle dostupných informací žádný Čech, nebo že při neštěstí zřejmě
nejsou české oběti (Burton - Jirák 2001, str. 243).

Jasnost a jednoduchost

Zpravodajství inklinuje k vyhledávání takových událostí, které jsou svojí povahou jasné a
jednoznačné. Je důležité, aby bylo patrné, kdo je oběť a kdo viník, kde je dobro a kde je zlo.
Víceznačné, popřípadě vnitřně rozporné události mají daleko menší naději stát se předmětem
zájmu médií.

Jednoznačnost je velmi důležitým kritériem pro zařazení zprávy do vysílání, a proto mají
média často tendenci podávat i složité zprávy jednoduchou formou. Ve zjednodušování
složitých a víceznačných událostí se skrývá nebezpečí infotainmentu (výraz, který se používá
pro zpravodajskou relaci, kde zajímavost vytlačuje užitečnost informace, in: Osvaldova,
Halada, 1999) a vznikají tak často zpravodajské stereotypy.

Frekvence (výskyt)

Burton a Jirák (2001, str. 242) uvádějí, že frekvencí zprávy se rozumí časový interval, který
událost potřebuje k tomu, aby se patřičně rozvinula a zároveň vyhovovala rytmu práce
příslušného média. To znamená, že větší šanci proniknout do zpravodajství mají události,
které netrvají příliš dlouho a končí v takovou dobu, aby je redaktoři stihli připravit do
uzávěrky.

Proto vznikla instituce tiskových konferencí. Jen špatný mediální poradce politické straně
navrhne, aby vydávala prohlášení pro média po sedmé hodině večer. Tím by ji připravil o
možnost se do zpravodajství dostat.
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Novost

Každý editor zařadí do svého zpravodajství raději novou zprávu než starší událost. Proto se
všechna média neustále předhánějí v tom, kdo přinese zprávu jako první. Být první je v
žurnalistice velmi ceněná věc.

Televizní zpravodajství si navíc nemůže dovolit referovat o starých událostech, protože téměř
všechny starší příběhy už byly otištěny v ranním vydání novin. Večerní zpravodajství v
televizi by tedy mělo odrážet události uplynulého dne. Výjimku mohou tvořit noční události,
které se kvůli časovému posunu odehrály na jiné části planety. Tím, že infotainment
vyhledává lidské příběhy, ale občas kritérium novosti odsouvá poněkud do pozadí. Existují
totiž také nadčasová témata. Tedy příběhy, o kterých editoři vědí, že jsou exkluzivní a že je
konkurence jejich zařazením nepředběhne. Tato nadčasová témata, naroubovaná na nějakou
aktuální událost, byť jen okrajově se týkající „našeho" tématu, se potom mohou odehrát
prakticky kdykoli.

Výjimečnost a unikátnost

Pro zpravodajství je výjimečnost a unikátnost jedním ze zásadních kritérií, protože zpráva,
která diváka šokuje, je přesně tím, na čem jsou televizní zprávy postaveny. Jestliže má nějaká
událost nádech senzace, pak je vysoce pravděpodobné, že se ve zpravodajství vyskytne.

Také v případě výjimečnosti (stejně jako u blízkosti) dochází ze strany redaktorů k umělému
vytváření této zpravodajské hodnoty. I u běžných událostí se vhodnými jazykovými
prostředky dosahuje zdání toho, že jsou nějakým způsobem senzační či šokující. „Častým
slovním obratem, kterým se z banality a triviality snaží Nova udělat událost nějakého většího
významu, je výraz „nemá obdoby"." (Šmíd 2003).

Negativita
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Zpravodajské instituce si cení negativních zpráv, proto se často mezi novináři říká: špatná
zpráva je dobrá zpráva a dobrá zpráva není žádná zpráva. „V každé době a každé společnosti
existuje povědomí o tom, co lze chápat jako špatné, nežádoucí, zavrženíhodné, nebo jako
nešťastné, politováníhodné, smutné. Toto povědomí o tom, co je negativní, média bohatě
využívají (Burton - Jirák 2001, str. 245). To je důvod, proč se na televizních obrazovkách ve
zpravodajství objevují dopravní nehody, válečné konflikty a kriminální činy.

Ostatní hodnoty

Mezi další kritéria, která rozhodují o míře zařaditelnosti zprávy do vysílání, patří také
serialita. Zprávy, které mají možnost dalšího vývoje a gradace, jsou pro zpravodajství ideální.
Proto se tak často referuje o stávkách, demonstracích, soudních procesech nebo vládních
krizích. Jestliže se jeden den na příklad odvysílá zpráva, že někdo okradl vozíčkáře, druhý den
se zpravidla objevuje šot o tom, že lidé založili sbírku, aby okradenému pomohli.

Kunczik (1995, str. 122) uvádí jako další hodnotu variaci. Jestliže se v domácím zpravodajství
ve zvýšené míře objevuje nějaké téma, pak mají redakce tendenci obohacovat i zahraniční
příspěvky o variace na stejný problém.

Svou důležitost pro výběr zprávy ale sehrává i fakt, jestli jsou k dispozici k danému tématu
záběry přímo z „místa činu". Pokud se podaří aktéry natočit přímo „na místě činu", je pak
samozřejmé, že si televize nenechá ujít příležitost takovou zprávu odvysílat s odkazem na to,
že její záběry jsou exkluzivní. V případě, že záběry chybí, využívají televize archivní či
ilustrační záběry či grafiku, ale taková zpráva se jen ve výjimečných případech dostane do
popředí hlavních zpráv. Referuje se o ní často jen proto, že plně splňuje všechna další kritéria.

2.3 Co je to zpráva

Odpověď na tuto otázku je i podle McQuaila velice obtížná, alespoň bez použití termínů jako
intuice, cit a přirozený úsudek. Walter Lippman viděl zprávy jako pátrání po objektivním
jasném signálu, který označuje událost. Proto prý zpráva není zrcadlem společenských
podmínek, ale výpovědí o věci, která se něčím vnucuje. To Robert Park (1940) kladl mnohem
větší důraz na základní náležitosti novinového zpravodajství. Vyšel ze srovnání zpravodajství
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s jinou „formou pramenů", historií, která je rovněž záznamem minulých událostí, a z umístění
zpravodajství do škály sahající od obeznámenosti až po znalost.

Podobný názor vyslovili Galtung a Ruge (1965) v poznámce, že „novinky" jsou vlastně
„stařenky". Jinou charakteristiku zpravodajství nabídl Warren Breed (1956). Ten pro popis
zpravodajství vytvořil následující seznam termínů: „prodejné", „povrchní", Jednoduché",
„objektivní", „dějestředné", „zajímavé" (na rozdíl od „důležité"), „ustálené", „obezřetné".

Hall (1973) rozlišuje tři základní „pravidla zpravodajské viditelnosti": 1. spojení s událostí
nebo děním, 2. aktuálnost a 3. „zaznamenání hodnosti" nebo vazba k nějaké důležité věci
nebo osobě. Podle Halla je pozoruhodné, že zpravodajství samo nese odpovědnost za
vytváření nadčasového „konsensuálního" vědomí, podle kterého je „zaznamenání hodnost"
události rozpoznávána lidmi od novin a jako taková přijímána veřejností. Hall dále píše:
„.. .ideologické koncepty vložené do fotografií a textů v novinách nevytvářejí novou znalost o
světě. Vytvářejí poznání světa, jak jsme se již naučili je přijímat."

John M. McManus (1997) vidí zprávu v prvé řadě jako komoditu, zboží jako jakékoliv jiné;
proto je potřeba dodržovat obchodní logiku, a ta velí, zboží co nejlépe prodat. Když se při
výrobě zpráv potkává obchodní logika s logikou novinářskou, vyhrává podle názoru
McManuse ta obchodní.

Zpráva se ale mimo jiné utkává i s fenoménem zvaným rutina, čímž se zabýval Mark Fishman
(1997). „Rutinní postupy na výrobu zpráv konstruují obraz reality," říká ve své kapitole
s názvem Zpráva a neudálost - Jak udělat viditelné neviditelným, která je součástí knihy Dana
Berkowitze, Sociál meanings of the news. Z tohoto pohledu není zpráva odraz, a dokonce ani
pokřivení reality. Jestliže zpravodajský příběh něco odráží, je to praxe novináře, který ji
s rutinou sobě vlastní vytvořil.

Malt Gieber říká ještě jasněji, že zpráva je to, co z ní udělá reportér. Molotch a Lester (1973,
1974) přidávají: „Událost se stává zprávou jen do té míry, je-li tu někdo se zájmem ji
zaznamenat a převyprávět." Zároveň rozdělují události na: 1. obyčejnou příhodu a 2. veřejnou
událost, a zabývají se tím, co všechno je potřeba, aby se zpráva dostala z kategorie první do
kategorie druhé.
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2.4 Současná podoba televizní reportáže

Hlavní zpravodajské relace zařazované zpravidla na začátku večerního programového bloku
přinášejí souhrnný obrazový přehled o domácích a zahraničních událostech z celého dne.
Skládají se z původních obrazových zpravodajských příspěvků, přejatých agenturních
audiovizuálních materiálů, předtočených nebo přímých vstupů od zahraničních zpravodajů; to
vše je uváděno moderátorem ze studia. Relace mají ustálenou formální grafickou podobu,
jednotné barevné pojetí dekorace i hudebně vizuálního řešení hlavní znělky, předělů,
upoutávek, titulků a dalších efektů, při nichž je využito přednostní počítačové grafiky
(Lokšík, 2001).

I zpravodajství stále bojuje o přízeň diváků. Proto se čím dál tím více přibližuje jiným
žánrům, a to nejen narací, a ale i tím, že využívá v co nejhojnější míře audiovizuální jazyk tedy vzájemné propojení mezi složkou obrazovou a složkou zvukovou. Obraz a mluvené
slovo by měly společně s reálnými ruchy prostředí vytvářet rovnocenný funkční celek, měly
by se vzájemně organicky doplňovat, aby zvuk dostal smysl na základě obrazu a obraz dostal
další význam, než jaký by měl sám o sobě.

Lokšík (2001) dále uvádí, že zpravodajský příspěvek má své profesní, stále se vyvíjející
zákonitosti. Čím dál tím více se od něj požaduje, aby byl stručný, věcný, hutný, jasný, přesný.
Jeho maximální délka se pohybuje kolem 2 minut, a to včetně studiového úvodu. Vyváženost
obrazu a slova je proto na tak krátkém prostoru důležitým faktorem, který ovlivňuje
srozumitelnost, kompaktnost a myšlenkový spád sdělení, i jeho správné a jednoznačné
pochopení divákem.

Pro výrazový rejstřík televizního zpravodajství je stále typičtější několikavrstevná (paralelní)
prezentace téže informace nebo její části, probíhající horizontálně nejen v rovině obrazové a
slovní, ale prostřednictvím digitalizace obrazového signálu také v rovině textové a grafické
(různé techniky počítačové grafiky, 2D a 3D animace), či v její kombinaci (viz např. důležité
slovní informace zdvojené textovou grafikou v obraze) (Lokšík, 2001).

12

Součástí obrazové složky je reportážní metoda snímání záznamu skutečnosti, která se
vyznačuje autenticitou, bezprostředností, univerzálností obrazu, věcností a střízlivostí
vizuálního výrazu. Montáž jednotlivých záběrů je prováděna ostrým střihem s vnitřní a vnější
vazebností. Obrazové metafory a eufemismy, pokud nejsou divákovi okamžitě a napoprvé
srozumitelné, znesnadňují nebo zamlžují obsah sdělení.

Chceme-li se bavit o televizním zpravodajství, je nezbytné neopomenout ani jeho základní
stavební jednotkou - televizní zprávu. Obecně je také charakterizovaná jako pohotová,
věcná, stručná a přesná informace o společensky významných nebo zajímavých událostech,
zaznamenaných v jejich audiovizuální syntetické podobě.

Jako výrazné znaky televizní zprávy zmiňuje Lokšík audiovizuálnost a časovou identitu mezi
jejím vysíláním a příjmem, čímž se vytváří bezprostřední specifická zpravodajská přítomnost.

V Encyklopedii praktické žurnalistiky (B. Osvaldová, J. Halada a kol., 1999) se její autoři
snažili vystihnout původ televizní zprávy. Její dnešní podoba se podle autorů vyvinula
z filmového zpravodajství, od něhož převzala televize ve svých počátcích společně s filmovou
výrobní technologií také základní žánr audiovizuální žurnalistiky, filmový šot. Tehdejší
rozvinutá praxe filmového týdeníku inspirovala televizi i metodami vnitřní obrazové stylistiky
zpráv a interpunkcí jejich skladby.

Další podněty získala televizní žurnalistika ze zpravodajských forem a postupů užívaných
v rozhlase a tisku. Nicméně ryze osobitý televizní charakter vtiskl zprávám v televizi
technický pokrok a rychle probíhající technologické změny v oblasti snímací, záznamové a
přenosové elektroniky, vrcholící v současné době přechodem na digitalizaci přenosu a
zpracování obrazových a zvukových dat. (B. Osvaldová, J. Halada a kol., 1999)

Poslední vývoj ustálil druhy televizní zprávy do podob, které mohou být podrobovány jistým
úpravám a inovacím. Zároveň ale v době, kdy jsem výzkumný vzorek analyzoval, měly
všechny tři zpravodajské relace relativně ustálené a podobně strukturované zpravodajské
příspěvky. Je patrné, že se televize vzájemně ovlivňují, a je-li potřeba, i od sebe některé žánry
kopírují. Výsledkem je toto rozčlenění televizních zpráv do druhů či kategorií, které v
kapitole Televizní zpráva a televizní zpravodajství, v knize, Zpravodajství v médiích, navrhl
Martin Lokšík (2001):
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Zpráva čtená - patří knej starším typům televizní zprávy. Zařazení zprávy do čtené formy
znamená, že ji moderátor přečte ze studia bez obrazového překrytí, což nastává z těchto
důvodů: 1. Zpráva je aktuální a redakce nestačila připravit ucelený příspěvek, 2. doplňuje již
odvysílanou zprávu o další informace, 3. informuje o události, které vedení redakce
nepřikládalo takový důraz, aby jí věnovala více času v obrazovém příspěvku. V minulosti
tvořila obrazová zpráva značnou část zpravodajských pořadů, v současnosti se její využití
omezilo na minimum.

Zpráva obrazová (na televizi Nova nazývaná „zahraniční headlines") - je sledem kratších, asi
15-ti až 20-ti sekundových událostí, bez původních ruchů, doplněných o hudbu, která drží
vysoce svižně nastavený rytmus reportáže. Jednotlivé zprávy jsou rozlišené předělem a
v závěru jsou pak delším předělem také ukončené. Obrazová zpráva je v hlavních
zpravodajských relacích zařazena do domácích nebo zahraničních bloků.

Zpráva kombinovaná - je v současnosti nejfrekventovanějším druhem televizní zprávy.
Využívá klasickou kompoziční strukturou obrácené pyramidy. Je postavena na mluveném
komentáři a synchronní výpovědi respondentů; obraz plní funkci spíše ilustrační.

Zpráva reportážní
„řepka",

či

- nazývaná ve zpravodajském prostředí příspěvek, „cart", reportáž,

„šot", je

kvalitativně

nej dokonalejší formou televizního

zpravodajství.

Nej adekvátněji vystihuje přirozenou povahu televizního zobrazování a nej efektněji využívá
bohatosti jejího jazyka. Autor je na místě a snaží se co nejdramatičtěji prezentovat fakta, a to
pomocí komentáře a dynamické formy, postavené na objevné kameře, dále pomocí
zajímavých obrazových detailů, bezprostředním a pohotovým audiovizuálním zachycení
atmosféry prostředí a asociativní montážní koláží nej poutavějších okamžiků události. Rovněž
střídá faktickou rovinu komentáře s emocionálním vyzněním zaznamenaných autentických
výpovědí účastníků události nebo reálných ruchů a zvuků.

Kvalitní reportážní zpráva je svébytnou, formálně i obsahově uzavřenou jednotkou, a jakýkoli
zásah do její struktury narušuje její informační nasycenost, autonomii a jedinečné postavení
ve skladbě zpravodajského pořadu (Lokšík, 2001).
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2.4.1 Televizní zpravodajství a jeho česká podoba

Televizní noviny prošly i u nás technologickým vývojem. První vysílání denní zprávy
s názvem „Televizní noviny" proběhlo 1. září 1956 v 19.00 hod. Jednoduchá byla skladba,
která obsahovala nejprve čtené zprávy a pak několik čtených příspěvků. V průběhu času pak
bylo zpravodajství doplněno o mapy a titulky, reportáže z domova, vystoupení, rozhovory a
reportáže ze zahraničí. (M. Glas, www.ceskatelevize.cz)

Hrubý materiál se zpočátku točil na 16 mm film, vysílalo se z 35 mm filmu. Redakce byla
zprvu zpravodajskou jen podle jména, protože denní zpravodajské pořady se první tři roky
nevysílaly. Tok informací do televize z agentur (ČTK) zajišťovali poslové, později potrubní
pošta. Zahraniční zpravodajství se omezovalo jen na spřátelené země a do vysílání šlo
s velkým zpožděním. (M. Glas, www.ceskatelevize.cz)

Z uvedených skutečností je patrné, k jakému technologickému pokroku došlo za uplynulých
padesát let v televizním odvětví, a konkrétně v televizním zpravodajství.

Současné denní zpravodajství už nemusí využívat poslů, událost, která se stala na druhém
konci světa, se do vysílání může dostat do několika hodin, a pokud jde o techniku, využívají
české redakce špičkové technologie srovnatelné s těmi zahraničními (viz níže).

Aktuální podoba hlavních zpravodajských pořadů vypadá podle M. Lokšíka (2001) takto:
„Délka se pohybuje od 15 do 30 minut, průměrná frekvence příspěvků v jednom vysílání
kolísá mezi 10 až 18. U některých stanic je součástí hlavní zpravodajské relace i sportovní
blok, jiné ho uvádějí jako samostatný pořad. Meteorologické zpravodajství je vyčleněno vně
hlavních zpravodajských relací na všech stanicích."

2.5 Vývoj televizní technologie

Reportáže dnes referují o tuzemských událostech díky vozům ENG, o událostech
zahraničních i za pomoci videotelefonu nebo SNG. Zahraniční zpravodajství už dávno
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nechodí s denním či vůbec nějakým časovým posunem. Obrazové agentury posílají
v pravidelných intervalech stále aktualizované zprávy z celého světa. Nejen v této oblasti je
ale vidět, jak rychle jde technologie, a to i ta televizní, kupředu.

Televizní zpravodajství díky novým technologiím klade stále větší důraz na obrazovou
složku. Divák se stává jako by účastníkem děje, kamera ho uvádí do akce, a divák tak
pochopitelně nabírá dojmu, že televize v každém okamžiku mluví pravdu, zobrazuje realitu, je
objektivní, vyvážená, a i nepřesný komentář odhalí usvědčující záběr. Ne vždy lze reportérům
vytknout záměrnou manipulaci s realitou. Od natáčení reportáže až po její finální kompletaci
podléhá reportáž zásahům mnoha osob i technickým úpravám, které dodávají finálnímu
příspěvku rozmanité výrazové prostředky. Konečný výsledek je tak objektivitě vždy nějakým
způsobem vzdálen (Fishman, 1997).

V následující kapitole bych proto chtěl popsat, jakým způsobem lze po technické stránce
„zkreslovat" realitu, kterou redaktor natočil přímo v terénu.

2.5.1 Kamera

Kamera ovlivňuje průběh událostí jen svou účastí na akci (Kunczik, 1995). Snímaní aktéři
události se chovají jinak, než by tomu bylo bez účasti kamery. Své chování buď přehání, aby
se v televizi ukázali, nebo se naopak kamery „bojí" a z akce, kvůli které kamera přijela
natáčet, rázem nic není.

Navíc některé události by byly v televizi jiné i z technického hlediska. Televizní štáb
potřebuje mít na místě kamery, stativy a kabely, někdy musí respondenty i správně nasvítit
odrazovou deskou. Jde-li o přímý vstup do vysílání, je nutné zapojit zvuk, mít dostatečný klid
a místo. Proto i jen samotný výběr události může být ovlivněn tím, že bude přenášena televizí
(Eco, 2000).

2.5.2 Střih

Vytváření

filmového

či

televizního

díla prochází

třemi

svébytnými

fázemi : fází

dramaturgickou, fází natáčecí a fází střihově skladebnou. Po natáčení, které je analytickým
postupem a vznikne z něj množství jednotlivých nesouvislých záběrů, se celkový obraz
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reportáže dává dohromady ve střižně. Střihová skladba, tedy třetí fáze v tvůrčím procesu,
spojuje jednotlivé záběry v plynulý tok, a dává tak vzniknout ucelenému dílu (Kučera 2002).
Při střihové skladbě se poprvé stávají smyslově vnímatelnými ideální představy, které měli
autoři o svém výsledku. To podle Kučery znamená, že střihová skladba nejen objevuje
latentní představy a zhmotňuje je - protože až dosud byly ideální - nýbrž tímto procesem je
vystavuje i bezohlednému prověření, zkoušce kritiky.

Střih plní úlohu interpunkce, na něm záleží, jak bude dílo stručné, obsažné, zhuštěné, jaký
bude mít vizuální projev rytmus. (Jurgenson, Brunet, 1990)

Střihová skladba dodává dílu ukončený vnější vzhled, tedy onu pokožku, tektoniku, s níž se
stýká vnímající. Právě na ní proto záleží, jak jemný, rozčleněný i úderný kontakt budou moci
diváci s dílem navázat. Střihová skladba tedy na sebe bere zodpovědný úkol reprezentovat
celé tvůrčí úsilí i schopnosti všech autorů díla (Kučera, 2002).

Střihová skladba také objevuje nové možnosti výrazových prostředků v předskladebné fázi, a
je tudíž základem další výuky, dalšího vývoje. Střihová skladba má tedy zvláštní postavení ve
výstavbě. Toto postavení je značně autoritativní, takže se zdá, že střihač může s dílem činit,
co chce. Je nad ně povýšen, myslí si Kučera.

Zároveň ale přiznává, že střihač je plně závislý na natočeném materiálu; musí ze záběrů
vytěžit vše, co v nich latentně tkví. Je proto nutné, aby střihač měl kromě řemeslné schopnosti
a znalosti gramatiky a syntaxe i velký cit pro vnitřní život záběrů. Musí mít ale také značnou
představivost o tom, co záběry ze sebe vydají, až budou mít správnou délku a až budou
spojeny (Kučera, 2002).

Shrneme-li tedy předchozí odstavce, je střihová skladba podle autora systematickým
procesem probíhajícím v určitém řádu, a podléhá proto určitým zákonitostem a z nich
vyplývajícím pravidlům. Tato pravidla mají svou specifičnost. Jsou však zároveň zvláštním,
vrcholícím projevem skladebných zákonitostí celého tvůrčího procesu
televizního díla.

17

filmového

či

Celý objem střihové skladby se dělí na dvě oblasti, na dva stupně, pokračuje Kučera. Na
oblast základních pravidel a postupů, jakousi „gramatiku" skladby, a na vyšší oblast syntaxe,
která již přímo souvisí s ideovým záměrem autorů.

„Gramatika" je značně formální a elementární. Odvozuje se z tvůrčí zkušenosti. Užívá se
k tomu, aby divákovo vnímání probíhalo co nejklidněji, nejsrozumitelněji, aby nebylo rušeno
spoji záběrů, které odporují psychofyzickým podmínkám lidského vnímání. A to platí velmi
široce pro celou tvorbu, tedy filmovou a televizní, pro tvorbu uměleckou i publicistickou
(Kučera, 2002).

Střih je tedy dalším technickým prvkem, který se může podílet na zkreslení reality. Přestože
se zpravodajský materiál snaží důsledně vyhýbat tomu, aby manipuloval s časem a prostorem,
právě střih a jeho obrazová mozaika světa tuto realitu subjektivně upravuje.

Ve zpravodajství se často nedodržuje časová osa příběhu; naopak, začíná se odzadu, od místa
a času, ve kterých je přítomno nejvíce emocí. Střihy ve vyhrocených momentech mohou být
velmi krátké a celá reportáž tak dostává určitý „klipovitý" charakter, při kterém má událost
velmi rychlý spád a rytmus.

Střih plní úlohu interpunkce. Na něm záleží, jak bude dílo stručné, obsažné, zhuštěné, jaký
bude mít vizuální projev rytmus (Kučera, 2002).

K umocnění vyprávění příběhu může střihač využít i zpomalení nebo zrychlení skladebného
tempa, a to zpomalením nebo zrychlením záběrů. Takové záběry nemají teoreticky ve
zpravodajství co dělat, přesto se v některých reportážích využívají (Lokšík, 2001). Zpomalený
záběr s sebou nese informaci o dramatičnosti referovaného momentu. Buď aby se v divákovi
probudily emoce tím, jak na něj záběr zpomaleně doléhá, nebo aby si záběr na okamžik bez
rušení prohlédl a dokázal vyhodnotit jeho důležitost.

Zrychlené záběry mají zcela opačný charakter. Navozují atmosféru spíše veselou, a to
podobně jako záběry, které jsou puštěné pozpátku. Jde hlavně o pobavení diváka a odlehčení
situace v celkovém sledu negativních zpráv.
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Střihová skladba má tedy svůj vliv na časovou a prostorovou orientaci diváka a může zcela
změnit jeho pohled na událost právě tím, jak ji poskládá.

2.5.3 Grafika

V současném zpravodajství se často objevují grafické doplňky, které zpřehledňují obsah
relace a činí ji atraktivnější. U jejich zrodu můžeme najít jméno Dona Hewitta. Podle Blisse
(1991) to byl právě on, kdo jako první použil grafický obrázek nad ramenem moderátora.
Tento grafický doprovod sloužil k orientaci diváka, který tak přesně věděl, o čem bude
následující reportáž.

Hewitt přišel i s grafickými titulky, které se vkládají do spodní části obrazovky pod
moderátora a na kterých většinou probíhají krátké informace. Hewitt použil obyčejnou černou
tabuli s bílými písmeny. Tento nápad se mu v hlavě zrodil, když snídal v jedné restauraci v
Chicagu.

„Přišla ke mně servírka a zeptala se, co si dám k jídlu. Podíval jsem se na tabuli za ní, kde
měli napsané menu - bílá písmena na černém pozadí. A v tom mě to napadlo: bílá písmena na
černém podkladu, to je přece způsob, jak naklíčovat jména reportérů a jiné informace na
obrazovku" (Hewitt 2002).

Od té doby, kdy ji Hewitt pro televizi objevil, nabrala grafika na rozmanitosti zpracování i
obsahů. Také za její pomoci se dá konstruovat realita. Pohyblivá grafika, na které muž v kukle
přichází do prodejny s pistolí v ruce a vyžádá si od pokladní peníze, není ničím novým. A i
když divák zřetelně vidí, že nejde o reálné záběry, může si vytvořit představu o přepadení
právě podle zařazené grafiky.

Využití grafiky plní ale i jiné účely. Obrazově překrývá telefonáty, za pomoci tabulek, grafů
nebo pohyblivých schémat pomáhá při vysvětlení problému. Jestliže reportér nemá
k dispozici natočenou výpověď respondenta, může mu ji nahradit právě grafika s citátem nebo
přepsaným textem, ve kterém se dotyčný k události vyjadřuje. Někdy grafika může řešit i
nedostatek obrazového materiálu, jindy její zařazení obrazově spestří reportáž.
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V brožuře, „Pravidla pro používání grafiky ve zpravodajských relacích" (viz příloha 1 a 2)
předkládám pravidla pro používání televizní grafiky, která před sedmi lety zavedl v České
televizi Ondřeje Vaněk a která jsou dodnes ve zpravodajské redakci platná.
2.5.4 Fotografie

Fotografie se používají ve zpravodajství ve dvou případech. Za prvé, pokud k události chybí
obrazový materiál. Rychlý sled několika fotografií může tento nedostatek nahradit a příspěvek
neztrácí na své kvalitě, jsou-li fotografie pořízené z místa události. Druhý případ je tzv.
ilustrační. Fotografie z dětství nebo černobílé fotografie z minulosti navozují atmosféru, díky
které se reportáž vrací do dávné minulosti. Vyprávění pak dělá více realistický dojem,
podkresová hudba může ještě zvýraznit emoce.

I zde se dá proto hovořit o konstrukci reality.

2.5.5

Zvuk

Televizní reportáž ale nestojí jen na své vizuální stránce, pilířem číslo dvě je v televizní
zpravodajské reportáži zvuková stránka. Někdy je právě zvuk hlavním nositelem obsahu a
záběry ho jen dokreslují. Jsou dokonce tací, kteří zvuku v televizi přikládají daleko větší váhu.

„Jsem trochu fanatik, co týče obsahu a zvukové složky. Když mi někdo přinese namluvený
šot s reportáží do 60 Minutes, tak se většinou otočím zády k obrazovce a poslouchám. Občas
se obrátím zpátky a řeknu, že nějaká pauza se mi zdá příliš dlouhá, že zvýšení hlasu není na
místě, nebo že tam nějaká věta nepatří. Šot vnímám podle toho, jak mi zní, a ne jak vypadá.
Pokud budeme mít správně vyrobený zvuk, pak už není problém nastříhat obrázky tak, aby
fungovaly." (Hewitt 2002)

Hewitt (2002) tvrdí že to, co diváky drží u obrazovek, je mluvené slovo. Proto klade takový
důraz na narativní styl svých reportérů, který musí být pro diváky nenáročný. Není přítelem
složitých konstrukcí, ale naopak jednoduchosti. Trvá na tom, aby nikdo z jeho lidí texty
nečetl, ale aby je všichni vyprávěli. Vyprávěj mi příběh - to je jeho hlavní heslo.
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Podobně se ve své knize „Střihová skladba" vyjadřuje o zvuku její autor Jan Kučera (2002):
„V televizi má vždy přednostní význam zvuk. Zvuk „ přivolává" vizuální stránku a vizuální
stránka se v televizi dostává do jisté míry do služebního poměru ke zvuku. Z tohoto
zvláštního postavení zvuku vyplývá pro elementární otázky televizní skladby: protože zvuk
člení vizuální stránku díla, závisí skladebnost vizuálních záběrů především na něm."

V reportáži lze nalézt čtyři druhy zvuků. Jsou zde tzv. synchrony neboli synchronní zvuky,
mezi něž lze zařadit rozhovory a stand-upy; takové zvuky přesně korespondují s obrazem.
Většina zpráv je také doplněna o asynchron, tedy komentář reportéra. Třetím typem jsou
telefonáty respondentů zařazené do reportáže. Ty jsou pak ve většině případů obrazově
překryté grafikou. A konečně posledním typem zvuků jsou ruchy, gerojše, které se používají
buď ve druhé stopě pod komentářem, nebo jako oddělená součást, aby více zvýraznily, že
kamera byla na místě a divák může být přímo u toho (Lokšík, 2001).

V některých televizích se používají i zprávy bez komentáře, které mají zaručit ještě
realističtější pohled na prezentovanou událost.

I se zvukem se ale dá manipulovat. Používají se ruchy, které k samotné události vůbec
nepatří, nebo naopak se ty pravé zesílí, aby emoce vytanuly na povrch. Občas se k tomuto
účelu vkládá do reportáží i hudba.

Třeba dramatická hudba je ale, jak zdůrazňuje Kučera, pro většinu televizních příspěvků
nesourodou složkou. Kdyby se v divákově vjemu prosadila, stalo by se vnímání díla
rozhlasovým zážitkem s rušivou nebo bezvýznamnou optickou ilustrací.

Je-li ale hudba správně zvolená a doplňuje-li citlivě obrazovou složku, která pracuje na
příklad se zpomalenými obrázky plnými emocí, dokáže pak takový soulad zapůsobit na
diváka ještě daleko silněji. A neplatí to zdaleka jen v případě katastrofických námětů.

Ve zpravodajství se hudba používá nejčastěji v předělech mezi jednotlivými zprávami při tzv.
jinglech, nebo při obrazové zprávě.
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3.0

Příznakové způsoby zpracování vizuální a zvukové formy zpravodajské
reportáže

Příznakovost ve zpravodajství se dá definovat jako využití znaků z jiného žánru televizního
programu - znaků, které nenesou jen významy čistě spojené s konvenční formou televizní
reportáže. Proto se nejdříve podívejme na to, co to je vůbec znak a jakou funkci má v
televizním prostředí.

3.1 Sémiotika, sémiologie a znak

Základními obory, které pojem znak studovali a studují, jsou: Sémiotika, což je, zjednodušeně
definováno, věda o znacích, to jak fungují a jak je využíváme, a Sémiologie - trochu jiný svět
stejné vědy, která se svým zaměřením překrývá s oborem sémiotiky. Každá je využívána
jinými analytiky s podobným záměrem. Neshoda na těchto dvou termínech je typická pro
mládí sémiotiky jako disciplíny a nedostatku společných základů. Sémiologie je spojována se
jménem Švýcarského lingvisty Saussura (1974) a sémiotika s americkým filozofem
Charlesem Peircem (Reifová a kol., 2004).

Za evropského otce sémiotiky je považován Ferdinand de Saussure. Koncept: označující +
označované = znak, zavedl jako první právě on. Vytvořil bilaterální model znaku a poukázal
na arbitrárnost propojení označujícího a označovaného. Současně však zdůraznil, že poté, co
je na základě dohody jazykového společenství toto propojení konvencionalizováno, stává se
závazným, ačkoliv nevzniká na základě přirozené nutnosti, ale sociálního konsenzu (Reifová
a kol., 2004).

Podle jeho konkurenta Peirce je sémióza děj, vliv, který sestává ze spolupráce tří subjektů,
jimiž jsou znak, jeho předmět a interpretant. Tento tripartitní vliv však nelze nikdy rozdělit na
děje uskutečňované mezi jednotlivými páry, uvádí v definici hesla „mediované sdělení"
Slovník mediální komunikace.

Sémiotika studuje nejen abstraktní strukturu systémů označování (jako např. verbální jazyk,
karetní hry, dopravní značky, ikonologické kódy apod.), ale i procesů, v jejichž průběhu
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uživatelé prakticky aplikují pravidla těchto systémů, aby mohli komunikovat, tj. aby mohli
označovat stavy možných světů nebo kritizovat a modifikovat strukturu těchto systémů jako
takových (Reifová a kol., 2004).

Italský filozof Umberto Eco věnuje ve své knize Meze interpretace (2004) Peircovi jednu
podkapitolu a polemizuje s ním - či, jak sám říká, „tluče" ho za jeho myšlenky o velké vůli
interpretů upravovat si text dle jejich vlastních potřeb.

Peirce nepochybně podporuje ideu neomezené sémiózy: „Znak je cokoli, co determinuje něco
jiného (svůj interpretant), aby odkazovalo k objektu, k němuž samotnému (ke svému objektu)
odkazuje stejným způsobem, tento interpelant se pak stává sám znakem a tak dál a dál ad
infinitum... Pokud řada po sobě jdoucích interpretantů skončí, ukazuje se znak přinejmenším
jako nedokonalý." (Eco, 2004)

Eco (2004) spojuje znak hlavně sjeho interpretací. „Když člověk interpretuje nějakou
přirozenou událost jako znak, pak je tato událost chápána jako cosi, co označuje něco jiného,
na základě lidské intence."

V sémióze jsou případy, kdy člověka více zajímají fyzické rysy výrazu znaku než jeho obsah
- když na příklad slyšíme nějakou větu a více než interpretace jejího významu nás zajímá, zda
byla pronesena nějakou konkrétní osobou; anebo když chceme zjistit sociální postavení
určitého mluvčího a zajímá nás více jeho přízvuk než výrokový obsah vět, které pronáší (Eco,
2004, str. 205).

V Základech teorie znaků zase Charles Morris výslovně říká, že „něco je znak jen proto, že je
to nějakým interpretem interpretováno jako znak něčeho.... Sémiotika se pak nezabývá
studiem určitého druhu předmětů, ale obyčejnými předměty tak, jak se tyto podílejí na
sémióze." (Eco, 2004, str. 221)

Podle Hartleyho (1995) teorie existují tři typy signifikace. Znak buď označuje jen
označované; nebo jsou znak a posléze i jeho významy ovlivněny prostředím, tedy kulturním
kontextem; nebo za třetí dává znak ucelený obrázek o světě.
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3.1.1 Sémiotika v médiích

Sémiotika se při svém vzniku soustředila zejména na studium kódu přirozeného jazyka
rozvojem mediálního diskurzu. Rozšířením formy komplexního komunikátu překročila
hranice lingvistiky a stala významnou analytickou metodou mediálních studií, zejména
kulturálních studií, a začala se používat i při analýze televizních textů. Stala se jedním
z hlavních přístupů k dekódování významů, které se generují uvnitř znakových systémů
(pojmy jako denotace, konotace, mýtus, metafora, metonymie). Sémiotika, přinejmenším
v začátcích primárně zaměřená na analýzu textu, se věnovala zkoumání toho, jak významové
systémy konstruují význam díky vztahům ve struktuře textu (Reifová a kol., 2004).

Televizní znaky mohou zároveň pracovat najednou v metaforickém a metonymickém módu,
ale každý z nich představuje odlišnou funkci. Ikonická a denotativní funkce znaku je
metaforická. To zahrnuje i přemístění z reality do reprezentace, tedy na úroveň zjevného
obsahu. Záběr na ulici je konstruovaná metafora jedné specifické ulice. Ale zároveň je to
metonymie celého města (Reifová a kol., 2004).

Na druhé úrovni signifikace dominuje metaforický mód. Rovnováha je konstruovaná a není
denotativní, ale konotativní. S oběma módy pracují reklamní tvůrci.

Znaky fungují v daných systémech, které jsou organizovány do paradigmatů a syntagmatu.
Paradigmatické uspořádání je vertikální, syntagmatické horizontální. Na příklad psaný jazyk a
jeho písmena jsou uspořádány vertikálně. Při kombinaci do syntagmatického uspořádání
vznikají slova (Reifová a kol, 2004).

Samotné médium je znakem, který vytváří významy tím, že se liší od ostatních médií ve svém
paradigmatu.

3.1.2 Co je to kód a televizní kódy podle Fiskeho a Hartleyho

(Tato kapitola je výtahem z knih Reading Television, John Fiske, John Hartley, 1978, a
Television culture, John Fiske, 1991.)
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Znaky jsou uspořádávány do systémů, kterým se říká kódy. Kód může být jednoduše
definován jako vertikální sbírka znaků (paradigma), které můžou být kombinovány v rámci
horizontálních pravidel (syntagma).

Pravidla a konvence kódů jsou sdíleny členy nějaké kultury a podílí se na vzniku a cirkulaci
významů v dané kultuře a pro danou kulturu. Kódy jsou pojítka mezi autorem, textem a
publikem, jsou to agenti intertextuality, skrze kterou texty přicházejí do vzájemného vztahu
v síti významů, která konstruují náš kulturní svět.

Kód je závislý na dohodě těch, kteří ho používají. Ale koncept kódů může být zavádějící.
Většina kódů funguje v dynamickém systému, a jsou tedy nestále obohacována tím, co jejich
uživatel potřebuje a co nového přináší (příkladem může být třeba anglický jazyk). Právě tento
dynamický aspekt kódu dovoluje jeho kooperaci s novými požadavky, na příklad na změnu
kulturní situace. Cokoliv co člověk dělá, obsahuje kódované znaky jeho kultury, a to, jak to
dělá, je určeno kulturními konvencemi.

Zajímavý je pohled na to, v jaké hierarchii kódy fungují:

První úroveň: Realita: podoba, oblečení, make-up, prostředí, chování, řeč, gesta, zvuky atd.
-

ty jsou zakódovány elektronicky do této úrovně

Druhá úroveň: Reprezentace: kamera, světlo, hudba, zvuky
-

přenášejí, či vysílají konvenční reprezentativní kódy, formují reprezentace: vyprávění,
konfliktů, charakterů, akce, dialogů atd.

Třetí úroveň: Ideologie: zde jsou kódy organizovány do jisté koherence a společenské
přijatelnosti ideologickými kódy jako jsou: individualismus, rasa, společenská třída,
materialismus, kapitalismus apod.

Konvenční nebo tradiční aspekt kódu mu umožňuje komunikovat a přenášet významy. A
právě díky těmto konvencím si kultura upevňuje své pozice a udržuje svou identitu.

Fiske (1991) dělí kódy na kódy logické; ty jsou libovolné a statické a záleží na jednoznačné
dohodě mezi jeho uživateli. Dále na kódy estetické; ty působí na konotativní i denotativní
úrovni signifikace. Zjednodušeně řečeno, čím více je kód uzavřený konvencemi, čím více je
omezený, tím více je umění populární a tím méně intelektuální.
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Nicméně kódy se nejen překrývají, ale zároveň fungují na více rozdílných úrovních, zasazené
do hierarchie. Identifikace kódu záleží na naší schopnosti identifikovat jeho nejmenší
jednotku, nebo základ jeho hierarchie. Taková jednotka je obecně známa jako „sémé"; tento
termín se užívá i u vizuálních znaků.

Buggaley a Duck (1976) vedli sérii experimentů, aby zjistili efekt „sémé" v televizních
příspěvcích. Moderátor byl snímám dvěma kamerami ve stejný moment, s jediným rozdílem.
Jedna snímala jeho poznámky, ta druhá jeho pohled do kamery. Záběry jasně ukázaly, že
pohled na poznámky nebyl přívětivý, moderátor vypadal nepřipravený.

Různost „sémé" ovlivňuje sémantiku televizní reportáže. Zda „sémé" existuje i v reálném
životě, nebo zdaje to jen specifikum televizního k ó d u j e těžké rozhodnout. Je však jasné, že
„poznámky moderátora" (viz výše) nesou v reálném světě jiný význam než ve světě
televizním.

Moderátor

pak

vypadá

buď

jako

amatér,

nebo

jako

nepřipravený.

Hledání nejmenší jednotky je důležité pro nastavení hranic, kde končí reálný svět a začíná
svět televize. Tato hranice je zastřená, protože to, jak se díváme na televizi, a to jak vnímáme
život, je velice podobné - vše je založeno na konvencích a kódech. Realita je komplexem
systému znaků interpretovaných členy kultury, a to zcela stejným způsobem jako film nebo
televizní programy. Percepce této reality je vždy zprostředkována skrze kódy, kterými je naše
kultura organizována.

Srovnáme-li televizi například s uměleckým filmem, je to více konvenční médium v tom
smyslu, že její kódy jsou více spojené s normálními kódy vnímání. To je to, co jí dává její
pozici kulturního středu a co zapříčiňuje, že hranice mezi televizí a reálným světem je těžko
znatelná.

Jediné hledisko, ve kterém je hranice zcela zřetelná, je hledisko technické (Hartley, Fiske,
1987).

Něco podobného opakuje Fiske v knize Television culture. Lidská existence v „reálném"
životě je už zakódována, a jestliže někde v médiích prezentujeme lidskou existenci, děláme to
v souladu s konvenčními kódy naší kultury.
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Zároveň se zde Fiske věnuje funkčnosti kódů v praxi.. „Televizní kódy v televizi mohou být
přesně identifikované a analyzované. Výběr kameramana například, tak aby dal jistý význam
tomu, co zabírá, je limitovaný: skládá se z vzdálenosti snímaného objektu, zostření a
rozostření, pohybů (kamery nebo čočky), umístění kamery, úhlu snímání, výběru čočky.
Kamera se podílí na reprezentování reality, o které se říká, že je objektivní." (Fiske, 1991)

3.1.2.1 Skupiny kódů

Podle Johna Fiskeho (1991):
1) kódy jednání,
2) legislativní kódy,
3) kódy společenského chování.

Dále navrhuje dělení kódů na:
1) kódy analogové (hudba, myšlení, tanec),
2) kódy digitální (snadno oddělitelné a nastavitelné.

Daniel Chander vytvořil tyto tři kategorie kódů:

1) sociální,
2) textové (i kód masových médií),
3) interpretativní.

Z hlediska funkce kódu rozlišuje Fiske dále:
1) prezenční kód (prostředky neverbální komunikace, komunikátor a adresát musí být na
shodném místě),
2) reprezentační (řeč, písmo, hudba, umění, architektura). Reprezentační kódy jsou
využívány k produkci textů, sdělení s nezávislou existencí, text je složen z ikonických
nebo symbolických znaků.

Burton a Jirák dělí kódy na primární a sekundární. Lawrence Grossberg (1995) říká, že každá
společnost žije v rámci kódovaných významů, které pro sebe produkuje. Tyto kódy vytvářejí
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mapy významů, ve kterých lidé žijí a jejichž prostřednictvím interpretují svět (teorie sociální
konstrukce reality). Kódy nejen reprezentují svět, ale také ho produkují, a proto bychom bez
nich nemohli odlišit jednu věc od druhé.

3.2 Reprezentace reality

Reprezentace reality je způsob, jakým realitu uchopujeme, a to za pomoci kódů. Právě podle
toho, jakými kódy je realita uchopena, dostává následně význam. To znamená, že původní
skutečnost je nadobro ztracená, jako její obraz nám vychází tzv. reprezentace reality, která je
ovlivněná kontextem, kulturním prostředím, systémem kódování a podobně (Reifová a kol.,
2004).

V sémiotice je reprezentace reality chápána jako mechanismus produkování významu, který
je tvořen vztahem mezi předmětem, konceptem a znakem. Jde o mechanismus, který zajišťuje
společensky sdílenou koordinaci určitého konceptu s daným úsekem skutečnosti označeným
určitým označujícím (to může mít akustickou či grafickou podobu). Důležitou složkou
reprezentace reality je signifikace. Signifikační vztahy, spárování konceptů a znaků, vznikají
díky tomu, že je řídí kód. Znakový systém je v procesu reprezentace reality velmi důležitý,
neboť ho lze zmaterializovat (Reifová a kol., 2004).

Konstrukcionistická teorie Stuarta Halla se stala základem postmoderní diskuze o vztahu
masových

médií

a jejich

schopnosti

zobrazovat

skutečnost.

Vychází

z toho,

že

nezprostředkovaný přístup z holé skutečnosti není možný a že se vždy setkáváme s realitou
organizovanou

kódem.

Povýšila problém

odklonu

masových médií

od

skutečnosti

z dysfunkce či profesního selhávání na neodstranitelnou vlastnost médií - konstruování reality
ve zpravodajství (Reifová a kol., 2004).

I kdyby se všichni snažili, jak chtěli, objektivita nikdy nebude. Proto Stuart Hall hovoří o
konstrukci skutečnosti v masových médiích, která je nevyhnutelná a je výsledkem užívání
systémů reprezentace.
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3.3 Příznakovost v televizi

Příznakovost je v televizi patrná při detailním zkoumání výrazových prostředků. Může se
jednat o vizuální hranou scénku, ilustrační záběry, nebo tématickou hudbu, z verbálních prvků
pak na příklad o řečnickou otázku. Kučera (2002) se ale domnívá, že mezi výrazové
prostředky nelze započítat grafiku, protože není dost umělecká.

Účelem výrazových prostředků s příznaky z jiného televizního žánru je zvýšit atraktivitu
podání (především využitím zvukových a vizuálních efektů či překvapivých úhlů pohledu).
Funkcí těchto prvků může být zároveň i podpora prezentace obsahu. Pokud se na příklad
hovoří o policejním zásahu a je to doprovázeno vizuálním prostředkem "policejní siréna",
jedná se o podporu obsahu (Kučera, 2002).

Dále už následuje sled kritických hlasů směrem k výrazovým prostředkům. Výrazové
prostředky neodpovídají obecnému společenskému přesvědčení, jsou v souladu s explicitním
redakčním postojem.

Podle knihy Zpravodajství

v médiích (Lokšík, 2001) se výskyt a využití výrazových

prostředků v televizi stále zvyšuje. Autor jim sice přiznává, že plní svou významnou funkci ve
zprávách v jiných médiích, ovšem s ohledem na audiovizuální podobu televizní zprávy jsou to
podle něj prvky mnohdy neústrojné až cizorodé, často pouze technicky vizualizované a ne
vizuální (např. počítačová grafika se symbolem telefonu a titulkem).

Výrazové prostředky jsou přitom často použity pro zvýraznění na příklad tematických předělů
nebo tematických posloupností (např. výrazný posun v čase). Jejich funkce je členící.

Funkci výrazových prostředků Lokšík zpochybňuje: nelogické použití (např. jazzová hudba v
reportáži o izraelsko-palestinských vztazích), nadbytečné užití (např. šermířský souboj v
reportáži o restitucích), či vycpávkové (opakování záběrů na vlajku se znakem Spolany).
Zpomalený záběr může působit jako snaha sladit časově rozsáhlejší verbální komentář s
nedostatkem obrazového materiálu - jinými slovy také jako vycpávka.
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Rovněž McQuail (1999) věnoval několik poznámek distinktivním rysům audiovizuálních
jazyků. On je k výrazovým prostředkům mnohem shovívavější a myslí si, že ještě zdaleka
nedosáhly svého vrcholu. Tvrdí, že televize je obecně méně regulovaná dohodnutými
jazykovými kódy, méně jednoznačná ve významech, je v ní méně zřetelné autorství, je
otevřenější, konkrétnější a informačně bohatší.

Jak dále McQuail píše, nezdá se, že by distinktivní rysy televize byly využívány k dosažení
větší komunikační efektivity. Tištěná a audiovizuální média mají své vlastní vrozené
nedostatky efektivity a jsou striktně omezena lidskou kapacitou zpracování informací. Je
možné, že v období rapidních změn technologie a experimentování s novými formami a účely
komunikačních médií nebyl prostě dosud využit plný potenciál audiovizuálních jazyků, tvrdí
McQuail.

4.0 Základní narativní prostředky televizního zpravodajství

4.1 Co je to narace?

Narace (z lat. narre = učinit známým z vyprávění) je jeden ze základních procesů, je to
kompoziční postup pro uspořádání prvků při zachycení děje slovními, ale i obrazovými a
hudebními výrazovými prostředky, a to tak, že obsah sdělení - ať už faktický, nebo fiktivní je prezentován jako propojený sled událostí (Reifová a kol., 2004, str. 159).

Slovník mediální komunikace uvádí, že pro naraci jsou příznačné rysy jako fabule, syžet a
přítomnost vypravěče. Uspořádání do syžetu pak může mít několik podob. Nejběžnější a
nejjednodušší je uspořádání lineární, a to tak, že jedna událost následuje za druhou v časové
posloupnosti tak, jak za sebe logicky patří na principu příčiny a následku. Narace tedy
vyžaduje sekvenci přinejmenším dvou kauzálně propojených událostí.

Vyprávění se objevuje v neuvěřitelném množství různých žánrů, i když ne všechny látky jsou
schopny přijmout lidský příběh. Živeno je artikulovaným jazykem, mluveným či psaným,
pohyblivými či statickými obrázky, gesty, a samozřejmě i uspořádanou kombinací všech.
Vyprávění je přítomno v mýtech, legendách, pověstech, pohádkách, románech, historických
vyprávěních, tragédiích, mimice, malbě či konverzaci. Co více, kromě této skoro nekonečné
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rozmanitosti forem, je vyprávění přítomno v každém věku, v každé společnosti. Začalo už
s historií lidského druhu a od té doby nebylo člověka bez vyprávění. Všechny třídy, všechny
lidské skupiny, mají svá vyprávění. Vyprávění je proto internacionální, transhistorické a
transkulturální: je to jednoduše tady, stejně jako život (Barthes 1977 a 1982).

Vyprávění a jazyk jsou dvě hlavní veličiny, které sdílejí všechny společnosti a kultury. Stejně
jako jazyk je narace základní cesta, jak dát smysl prožitému. Strukturalisté říkají, že narace
s jazykem sdílí mnoho jeho vlastností, že je strukturováno po dvou osách (paradigmatické a
syntaktické), že existuje universální narativní struktura, ekvivalent jazyka, jehož specifika
jsouparoles, a jehož významy pracují na denotativním a konotativním základu (Fiske, 1991).

Otázka universálního klíče narativní struktury ale nemá jednotnou odpověď. Co autor, to
v určitém smyslu jiné východisko. Lévi-Strauss postavil svůj universální princip na základě
významů, který jsou tvořeny za pomoci binárních opozic existujících v lidském mozku (Fiske,
1991). Je obtížné předvídat psychologii lidského mozku produkujícího 32 funkcí vjedné
v řadě. Bezpečnější než hledání lidského univerza v člověku, je najít ho v lidské společnosti.
Narativita je pak způsobem, jak vysvětlovat a pojmenovávat hluboký a nejistý vztah individua
se společností. Proppovo schéma například postihuje archetypální příběh mladého muže, jeho
zrání a setkání se společností (Propp, 1968).

Rovněž Todorov (1977) upřednostňuje společnost před jedincem. Pro něj vyprávění začíná
ve stádiu rovnováhy a společenské harmonie. Hrdina vždy nejprve jistým způsobem
destabilizuje společnost, aby ji pak ještě více upevnil.

4.2 Proč nás fenomén narace vůbec zajímá

Zájem o výstavbu narativních textů existuje v určité formě už od starověku, a proto došel
vývoj až k modernímu zájmu o vyprávění. Nej výraznějšími představiteli tohoto zájmu jsou
strukturalisté. Jejich snahy (zejména v oblasti literární teorie) vedly k rozvoji narativní
analýzy jako svébytné metody rozboru textů; strukturalisté se snažili především o identifikaci
základních vypravěčských schémat a postupů.

Pro mediální studia je tento koncept důležitý především proto, že některé poznatky získané
narativní analýzou literárních (a později filmových) děl pomáhají pochopit a vyložit
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uspořádání řady typů mediálních sdělení, a to nejen fiktivních, ale i nefiktivních, jejichž
charakter je explicitně informativní, jako je tomu u zpravodajství, nebo analytický, jako u
publicistiky či rozhovorů.

4.3 Televizní vyprávění

Vyprávění je jedním ze základních procesů, není tedy divu, že televize a její vysílání je na
jejím fungování založeno. Televize ráda ukazuje příběhy, charaktery, konflikty a jejich řešení.
Také videoklipy bývají složené z příběhů. (Fiske, 1991)

Mediální studia chápou naraci jako prostředníka mezi „surovým materiálem" sdělení a
uspořádaným sdělením, tedy textem (Reifová a kol., 2004, str. 159). Využívání narativních
postupů a prvků v mediálních sděleních představuje významný progresivní trend. Zaprvé se
jedná o faktory, které šetří čas (vyprávění pracuje se zkratkou) a které dovolují schématické
uspořádání vstupního materiálu do známých a opakujících se vzorců (a to z důvodů
technických).

Zadruhé se jedná o faktory, které maximalizují šanci na to, že adresát interpretuje sdělení
v souladu se záměry komunikátora (Reifová a kol., 2004, str. 159). V jednotlivých typech
mediovaných sdělení je tak možné identifikovat narativní (vypravěčské) prvky a postupy,
které příjemcům pomáhají snáze si strukturovat nabízenou informaci.

Narace představuje autoritativní nabídku vidění nabízeného děje, a je tedy faktorem
odstraňujícím či omezujícím interpretační rozpory. V tomto smyslu může také na příklad
analýza zpravodajství být zdrojem poznání ideologické základny, z nichž zpravodajství
vychází (Reifová a kol., 2004).

V mediálních studiích se využívá poznatků o naraci a metodách narativní analýzy zvláště
k rozboru pravidelností v uspořádání jednotlivých typů mediálních sdělení, a to zejména u
těch, která nejsou primárně narativní s důrazem na televizní zpravodajství. Například John
Hartley ve své práci Understanding News poukazuje na základě své narativní analýzy na to,
že narativní struktura televizních zpráv je velmi podobná struktuře některých klíčových typů
televizní fikce (Hartley, 1982).
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Feuerová (1986) tvrdí, že televize vyprodukovala a vyvinula osobité formy vyprávění, ze
kterého se zrodily tzv. „producerly" texty. Seriály a televizní série, které charakterizuje jako
dominantní vyprávěcí formy, jsou ze své podstaty více otevřenými texty než uzavřenější texty
románů a filmů. Feuerová také zmiňuje, že klasické narativní teorie lépe popisují mužské
vyprávění, než to ženské.

Televizní seriály, typické hlavně telenovelami, vycházejí z klasických narativních struktur a
charakteristické je pro ně to, že stále oddalují konec a že jim chybí i určitý klidový stav, ze
kterého vzešly na začátku. Feuerová připomíná, že existuje jakýsi nepsaný a neuzavřený ideál
klidu a stability, šťastná rodina, proti které se kují intriky. I přes svůj konec po každé epizodě
seriály vždy pokračují s celým příběhem do jednoho velkého závěru.

Ve své knize, Television culture (1987), pracuje Fiske s třemi kategoriemi textu: „readerly
text", „writerly text" a „producerly text". Zatímco „readerly text" nabízí jasný pohled na
zobrazovanou skutečnost a říká nám, o čem text je a jakým způsobem jej máme chápat (jako
na příklad v případě klasického hollywoodského vyprávění), „writerly text" vybízí diváka,
aby se sám stal jeho tvůrcem a aby objevoval jeho komplexnost (příkladem může být autorský
film). Konečně, „producerly text" se nesnaží klást nároky na divákovy schopnosti, ale
nechává jej, aby si do textu vnesl svou vlastní zkušenost, aby si s textem pohrál a našel v něm
významy, které jej uspokojují.

Baton (1981) se zmiňuje o tom, že v sitcomech je každý týden vyřešena jemná komediální
zápletka, nikdy však celá situace. Syntagmatický řetěz událostí může dosáhnout svého cíle,
paradigmatické opozice postav však nikoliv. Takové jsou zásady televizní rutiny. Její příběhy
nemůžou být nikdy zcela uzavřeny. Stejně tak zdůrazňuje, že konvenční a repetitivní podoba
zpravodajství, jakkoliv jsou na závěr uzavřené, nikdy opravdu nekončí. Vždy tu budou další
vrazi, teroristé či katastrofy. Narativní napětí mezi stabilitou a konfliktem je stále přítomné.

Televize navíc pracuje také s emocemi. Skutečnost jí předkládaná, že se vše odehrává teď,
vypadá jako reálná, a televize tak diváka zve, aby s ní spolupracoval. Samotný příběh dělá
dojem, že byl napsaný teď a že jeho budoucnost je ještě ve hvězdách. Divák a pořad jsou na
tom tedy stejně, nikdo z nich zatím nevyřešil „záhadu" budoucnosti, a tak po ní na oko pátrají
společně. Divák se angažuje.
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Televizní text je navíc typicky segmentovaný. Ellis (1982) hovoří o efektu následnosti, tedy
příčiny a důsledku. Tato následnost je navíc plynule přerušována reklamou na výrobky, ale i
na televizi samotnou a její programy. Podobně argumentuje i Feuerová (1986). Ta říká, že
televize má tři světy, které se vzájemně neustále přerušují - televizní program, reklamy a
upoutávky, a rodinu sledující televizi.

Současné vyprávěcí postupy nečekají na přestávku pro to, aby nalomily svůj svět, ale
používají popové skladby, aby propojily svět vyprávění s reálným světem, s kulturním světem
divákových předešlých zkušeností s písněmi; intertextuálně tak vlastně odkazují na klipy
z MTV (Fiske, 1991).

4.3.1 Narativita zpravodajství

Kategorizace a textové prostředky, které kontrolují smysl zpráv, jsou všechny obalené
v narativních formách. Podle Todorova vyprávění funguje tak, že nějaká rovnováha je
narušena, a poté se pracuje tak dlouho, až se dojde k nové rovnováze. To samé obsahují i
základní struktury televizních zpráv, stejně tak jako je tomu v sitcomech nebo policejních
seriálech.

Hlavní vyprávěcí energie - hnací motor ve zpravodajství (stejně jako i v jiných vyprávěních) leží v centrální části, ve které zaútočí síly narušení, a sehrává se tu tak konflikt se
společenskými pořádky. Ideologická energie je samozřejmě využita k vyřešení tohoto
konfliktu a napomáhá k udržení statusu quo a nastolení nové rovnováhy (Fiske, 1991).

Forma je mnohem více důležitá než dřívější rozlišování mezi obsahem a formou. Dříve se
forma brala jen jako prázdná krabice, která až po vložení obsahu získala svůj význam. Dnes
už si ale uvědomujeme, že forma je součástí obsahu, že velmi ovlivňuje to, co se nakonec
divák dozví.

Jak píše Fiske v knize Television culture, jestliže vyprávíte příběh nějakým způsobem, dáte
mu osobitou formu, a tak vždy probudíte jiné významy, přestože se zdají být velice podobné
těm pravým. A upřesňuje to na příkladu. Můžete vyprávět ten nejdramatičtější příběh, příběh
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živý a strašidelný, ale jestliže ho konstruujete jako příběh pro děti, musíte v závěru hodně
bojovat s tím, aby příběh neměl dobrý konec.

A tak je to i s reportážemi v televizním zpravodajství. Obsah reportáží se bude samozřejmě
den ode dne měnit, ale jejich forma je stále neměnná, což je jedna ze zásadních strategií. To
mají fikce i zpravodajství společné.

Podobně uvažoval i Stuart Hall, který si všiml, že často děláme až příliš jednoduchý a chybný
rozdíl mezi vyprávěním o něčem reálném a vyprávěním fikce. A lze to najít právě ve
zpravodajství: reportáže jsou plné mini příběhů, které jsou podobné milostným aférkám
z války, přitom takové směšování je prakticky nemožné (Hall, 1984).

Smazávání rozdílu mezi zpravodajstvím a fikcí je však vidět také v tom, jak se chovají hlavní
postavy reportáží. Při popisování události za pomoci lidí sledují zprávy konvence a pravidla
klasického realismu; platí, že cesta, jak zkonstruovat pochopitelnou a autentickou verzi
reálného příběhu, je skrze akci, slova a reakce zúčastněných osob. Sociální a politický
problém je natočený jen v případě, může-li být zhmotněn v nějaké konkrétní osobě, tedy
může-li být společenský konflikt zájmů personifikován na souboj jedinců. Důsledkem je, že
společenský

původ

problému

vymizí;

naplněna

je

ale

individuální

motivace.

Proti sledu argumentů, ze kterých je patrné, že zpravodajství a fikce mají mezi sebou občas
jen tenkou hranici, se však staví Karl Popper: „ Ti, kteří se nechávají oklamávat televizí,
nejsou vždy na takové úrovní a dostatečně zralí, aby dokázali rozpoznat rozdíl mezi realitou a
fikcí."

4.3.2 Narace a infotainment

Narativní

forma

prezentování

informací

dostala

do

televizního

infotainmentového

zpravodajství ilustrační záběry. Zatímco reportér vypráví, kudy pachatel loupeže z místa činu
utíkal, jak prolezl oknem a přeskočil plot, tak kamera jeho údajnou cestu sleduje, takže diváci
u televizí ji vidí jako by jeho očima. Přitom zpravodajský štáb se na místo loupeže dostal
určitě mnohem později, než se trestný čin odehrál. Nositelem informace v infotainmentovém
zpravodajství jsou emoce.
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Tendence k zobrazování emocí a zároveň jejich vyvolávání u publika jsou patrné i v tištěných
médiích. Pokud se v minulosti odehrála na příklad nějaká přírodní katastrofa, pak se na
stránkách novin objevovaly fotografie, které zobrazovaly poničené budovy, nebo přehledné
snímky z dálky, které ukazovaly rozsah škod. V současnosti naprosto dominují detailní
fotografie na tváře lidí, ze kterých lze vyčíst jejich utrpení. V televizním zpravodajství je toto
emotivní předkládání reality navíc zvýšené tím, že se jedná o audiovizuální médium, které
dokáže publiku k pohyblivým obrázkům zprostředkovat ještě také zvuk. Reálné ruchy z místa
události, nebo správně vložený hudební motiv, můžou vyprávění příběhu pomoci.

5.0 Přístupy k analýze televizního zpravodajství

Zpravodajství je tedy jedním z nejkomplexnějších a nejvíce studovaných televizních žánrů, a
zároveň také ten, který nejsilněji představuje klasickou televizní charakteristiku - aktuálnost,
segmentaci, opakování.

Analyzovat mediální obsahy, a konkrétně televizní zpravodajství, patří mezi nej atraktivnější
témata pro mediální výzkumníky. Zpravodajství je vyráběno televizí, konkrétně její redakcí
zpravodajství, a prezentuje tak pohled televizní stanice na denní události. Jiných takových
žánrů televize k dispozici mnoho nemá. Zpravodajství „se konstituuje jako reflexe toho, co se
stalo, jako reflexe aktuální reality" (Trampota, 2004). Navíc tento žánr je dlouhodobě jedním
z nej populárnějších, což přesně ukazují denně vycházející žebříčky televizní sledovanosti.

Zpravodajský žánr nabízí široké spektrum zkoumatelných oblastí. Jen těžko lze popsat celou
škálu metod. Existují výzkumy věnující se podmínkám, za jakých vzniká zpravodajství (výběr
událostí -

gatekeeping, organizační podmínky, ekonomický vliv atd.), kvalitativně a

kvantitativně se analyzují zpravodajské obsahy, interpretují se jejich významy. Metody sahají
od prostých i rozsáhlých klasifikací typů obsahu, zaměřených na organizační nebo popisné
účely, až k hluboce interpretativním ponorům do specifických příkladů obsahu, určeným
k odkrytí nenápadných a skrytých potencionálních významů.

I při takto obecném a širokém vymezení zpravodajského žánru se však lze dostat ke zúžení
týkajícího se mediálního obsahu. Tato oblast má v mediálním výzkumu dlouho tradici a ještě
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na konci tohoto století zájem o ni nijak neklesal. Prvotní důvody výzkumu, pramenící ze
snahy definovat účinky médií a porozumět působení jejich obsahu na publikum, se postupem
času rozšířily. Badatelé se věnují především informačnímu obsahu zpravodajství, zobrazování
zločinu, násilí, sexu, využívání médií jako nástrojů propagandy a podobně.

Možná i proto, že je škála zájmu tak rozsáhlá a stále narůstající, neexistuje, jak se zmiňuje
McQuail, žádná koherentní teorie obsahu médií (McQuail, 1999). Neexistuje ani shoda
ohledně patřičné metody výzkumu a problém, jak nejlépe analyzovat mediální texty, je sám o
sobě předmětem četných teoretických debat.

5.1 Popis zvolené metody - metoda obsahové analýzy

5.1.1 Jak lze zkoumat obsah

Ještě než začneme s podrobným popisem této výzkumné metody, je třeba připomenout, kde je
její místo mezi různými orientacemi mediálních studií, a to i v rámci historického kontextu.

Podle McQuaila je „tradiční" obsahová analýza hlavním nástrojem metod výzkumu, je
nej starší, ústřední a stále nej používanější. McQuail vyšel z definice Berelsona, který tento
druh výzkumu popsal jako „výzkumnou techniku pro objektivní, systematický a kvantitativní
popis zjevného obsahu komunikace." (1952, s. 18) To předpokládá, že povrchový význam
textu je zcela jednoznačný, může být přečten a kvantitativně vyjádřen. Předpokládá, že
numericky vyjádřený poměr prvků v textu (jako je počet určitých slov nebo prostor či čas
věnovaný určitému souboru témat) je spolehlivým ukazatelem souhrnného významu
(McQuail, 1999).

Ve své knize, Analýza obsahu mediálních sdělení, Helmut Scherer říká, že mediální obsahy
lze studovat za pomoci nepřeberného množství metod. Zdůrazňuje nicméně dvě typické, jež
se od sebe vzájemně v mnohém liší. Hermeneutická textová a obrazová analýza, věnující se
více zkoumání hloubkových struktur textu, pohledu na specifické argumentační struktury (to
vše za pomoci interpretačních postupů); a kvantitativní obsahová analýza, typická svým
vysoce strukturovaným a selektivním procesem (Scherer, 1998, str. 30-31).
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Na mediovaný obsah však na příklad John Fiske aplikuje sémiotickou metodu a metody
empirické, které ve své knize diferencuje s tím, že sémiotická metoda jde více po obsahu
sdělení a používá pojmů denotát a konotace. Empirická metoda je deduktivní a předpokládá
univerzální, objektivní realitu, přesněji že lidé jsou schopni vyvinout metody pro objektivní
studium reality a že hypotézy vysvětlující realitu je možné dokázat nebo vyvrátit.

5.2 Obsahová analýza

Tradiční, nejpoužívanější, nejstarší - takové a mnohé další přívlastky se přiřazují k metodě
obsahové analýzy. (McQuail, 1999; Berelson,1952) Abychom porozuměli důvodům pro tuto
klasifikaci, je nutné alespoň v krátkosti představit historické zázemí této metody.

5.2.1 Rychlý pohled do historie

První analytické přístupy vznikaly podle dostupných pramenů už na počátku 20. století a
podporovala je narůstající fascinace badatelů, kteří byli přesvědčeni o silných účincích médií.
První náznaky metody lze spatřit už v průběhu první světové války, analýzu tiskovin zejména
v oblasti propagandy ale můžeme z obsahové analýzy jako takové zatím ještě vyloučit.

Vznik moderní obsahové analýzy můžeme datovat do období druhé světové války, kdy
spojenci pilně studovali písně hrané v evropských rádiích. Při komparaci písniček hraných
v německém rádiu s ostatními rádii evropskými byli spojenci více či méně schopni měřit
změny v rozmístění německé armády po kontinentu (věděli, co se hraje v Německu, stejné
písně pak museli v okupovaných zemích hrát i místní rádia). V Pacifiku mezi Japonskem a
jeho ostrovy zase navýšení komunikace znamenalo, že se plánuje nějaká operace. (Reifová a
kol., Jak volily TV stanice?" - zákulisí výzkumného projektu, 1998)

Harold D. Lasswell a jeho zájem o symboly a stereotypy v politické propagandě - které jej
v USA vynesly až do čela vládního výbory pro analýzu propagandy - jsou popisovány jako
důležité hnací motory v počátcích studie obsahu. Vojenští experti již tenkrát analyzovali
převážně rozhlasové obsahy a získávali z nich důležité informace o postupu nepřítele
(Reifová a kol., 1998).
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Poté byla obsahová analýza používána i k ověření autorství historických dokumentů. Tyto
studie (Zule, 1944) byly založené hlavně na to tom, že počítali množství používání určitých
slov v jednotlivých dokumentech a porovnávaly jejich frekvenci s dokumentem jiným, jehož
autor nebyl zatím znám.

Rok 1944 je vůbec zlomovým momentem. Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson a Házel
Gaudetová publikovali výzkumnou zprávu o amerických prezidentských volbách 1940, The
People 's Choice. A právě Berelson pak vydal první manuál metody v roce 1952 pod názvem,
Content Analysis in Communication Research, která dokazovala, že metoda získala uznání
jako pomůcka při studiu médií.

Od té doby se metoda těší veliké popularitě. V roce 1968 Tannenbaum a Greenberg oznámili,
že obsahová analýza je nej rozšířenější kategorií vědeckých prací v masové komunikaci.
Pozdější práce (Comstock, 1975) obsahovala více než 225 analýz televizních programů. Dnes
se využívá hlavně při měření násilí v televizi, v gender studies, při zkoumání minorit
v tištěných a elektronických médiích, v reklamách či hudebních videoklipech. Od roku 1977
do roku 1985 bylo 21% uveřejněných analýz v časopise Broadcasting and Electronic Media
zkoumáno metodou obsahové analýzy.

5.2.2 Kvantitativní obsahová analýza

Autoři, kteří kvantitativní obsahovou analýzu prováděli, v průběhu let ve svých publikacích
uváděli její různé definice. Walizer a Wienir (1978) napsali, že kvantitativní obsahová
analýza je stejná jako jakákoli procedura vymyšlená na zkoumání obsahu uchované
informace. Krippendorf (1980) tvrdil, že je to výzkumná technika pro zjištění validních a
využitelných referencí vzešlých z dat k celkovému kontextu. Kerlinger (1986) upozornil, že
obsahová

analýza je

metoda

studování

a analyzování

komunikace

systematickým,

objektivním a kvantitativním systémem za účelem měření proměnných. V podstatě tak
pojmenoval to, co už před ním v roce 1952 popsal zakladatel Bernard Berelson. Ten ji
definoval tak, že jde o výzkumnou techniku pro objektivní, systematický a kvantitativní popis
zjevného obsahu komunikace. I s pojmy a přívlastky pro obsahovou analýzu tolik typickými
pak Kerlinger pracuje: systematická, objektivní, kvantitativní.
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Rovněž Helmut Scherer přikládá důraz na vysokou míru strukturovanosti a s tím spojený
vysoký stupeň ověřitelnosti. Proto při rozboru podléhá každý krok pevně stanoveným
pravidlům. Připomíná ještě, že mezi další přednosti této metody patří možnost zpracovat
velké množství textů (nebo jiných mediovaných obsahů) a výsledky šetření podrobit
statistickým analýzám. Výsledky pak navíc lze přehledně znázornit v číselných analýzách,
tabulkách či grafech.

V knize Researching Communications uvádí její autoři (D. Deacon, M. Pickering, P. Holding
a G. Murdock, 1999), že tato metoda vyžaduje na úvod striktní a jasnou definici toho, co je
vlastně předmětem výzkumu. Obsahová analýza je extrémně přímá metoda, dává přesné
odpovědi na přesně položené otázky. V tomto ohledu ale také nedává příliš možností na
hledání nějakých dalších významů. Může pouze podpořit, kvalifikovat, či vyvrátit danou
hypotézu.

Mnoho obsahových analýz může být popisováno jako zkouška reality, ve které je ztvárnění
určité skupiny, fenoménu, rysu nebo charakteristiky v

rozporu se standardem vzešlým

z aktuální situace. Je tedy studována shoda toho, co přináší médium a reálné situace. Prvními
studiemi tohoto typu se zabýval Davis (1951), který zjistil, že nárůst kriminality ve městě je
zcela jiný než nárůst článků o kriminalitě v místních novinách.

Tato metoda vytváří statistický souhrn velmi rozsáhlé mediální reality. Bývá užívána pro
mnoho účelů, ale zejména pro srovnání mediálního obsahu se známou distribucí výskytu v
„sociální realitě," píše na závěr kapitoly věnované obsahové analýze Denis McQuail.

Artur Asa Berger, který se obsahové analýze věnuje v knize, Media Analysis

Techniques,

uvádí všechna již zmíněná kritéria, ale zároveň varuje před určitým úskalím této metody.
„Jestliže získáte data, musíte vyřešit problém s tím, jak je interpretovat. (A.A. Berger, 1998,
str. 27) McQuail to podtrhuje tím, že samotný výstup obsahové analýzy záleží poté na jedné
konkrétní interpretaci. „Při tomto postupu není tak jednoduché brát v úvahu kontext reference
v rámci textu nebo text jako celek. Mohou být opomenuty i vnitřní vztahy mezi jednotlivými
referencemi v textu." (McQuail, 1999, str. 309)

Fiske dokonce otevřeně píše, že problémem mnoha obsahových analýz je to, že po nich
vyvstává otázka: „No a co?" (Fiske, 1981, str. 143)
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McQuail však navrhuje, jak se s tímto problémem vypořádat: „Budoucnost analýzy obsahu
leží tak či onak v uvažování o „obsahu" zapojeném do širších významových struktur ve
společnosti." K tomu nám může napomoci například i kombinace více metod.

Ačkoliv poslední desetiletí 20. století přineslo rozmach kvalitativních typů obsahové analýzy,
stále více autorů doporučuje používat při výzkumech smíšené metody. Kvantitativní obsahová
analýza tak díky všem svým výhodám zůstává stále hojně využívaným postupem, který
získává díky technologickému rozvoji stále nové varianty. (Reifová a kol., 2004)

5.3. Podoba zpravodajství v období výzkumu

Převedení výzkumu na konkrétní výzkumné otázky či hypotézy si lze jen těžko představit bez
pečlivého prozkoumání širších okolností, do nichž je téma zasazeno. O příznakovosti jsme se
již zmiňovali (viz kapitola 3.0). Je však nezbytné ještě klasifikovat televizní stanice v České
republice v období roku 2004, a dále u stanic celoplošných charakterizovat analyzovaný
materiál, tedy hlavní zpravodajství.

5.3.1 Celoplošné televize na českém území

České televize, jako ostatně všude v Evropě, lze dělit podle snadných kritérií na celoplošné a
lokální, veřejnoprávní a soukromé, a podle přenosu na terestrické, kabelové a satelitní. Tento
výzkum se zaměřil na televize celoplošné a terestrické. Proto se do výběru dostaly tři televize:
ČT 1 je televizí veřejnoprávní, Nova a Prima televize komerční.

Česká televize je vícezdrojově financovaná instituce plnící službu veřejné služby, a to tak,
aby sloužila celospolečensky prospěšným zájmům. (Česká televize vykonává svou činnost v
souladu se zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, a zákonem č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání). Proto jsou i hlavní finanční položkou
koncesionářské poplatky, Česká televize ale stále využívá reklamu i jiných zdrojů.

Průměrný podíl na sledovanosti ČT 1 v roce 2004 v hlavním vysílacím čase (19.00 - 2 2 : 0 0 )
byl 22,55%. Mezi nej sledovanější programy patří průměrně hlavní zpravodajský pořad
„Události", který si v podílu na trhu držel druhé místo s 14.26%. V roce 2004 se v žebříčku
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nej sledovanějších pořadů umístily nej sledovanější „Události" na 11. místě, (webové stránky
České televize, www.ceskatelevize.cz)

Televize Nova vznikla v únoru 1994. Licence byla udělena společnosti CET 21, která se
mohla opřít o silný zahraniční kapitál. Tuto společnost zároveň zastřešovala Česká nezávislá
televizní společnost, pod kterou se schovala i Česká spořitelna a firma CEDC; ta byla také
s hlavním podílem nej silnější finanční zárukou fungování této komerční televize. O tři roky
později se ale vše změnilo vznikem nové americké firmy CME, která odkoupila podíly od
České spořitelny a zvýšila tak svůj podíl v televizi na 88%. Ředitel TV Nova Vladimír
Železný nadto na základě půjčky od CME ve výši 4,7 mil. dolarů odkoupil podíly čtyř
původních spoluinvestorů konsorcia CET 21, jež představují 5,2% ČNTS. V srpnu 1999
vypověděl Železný smlouvu s ČNTS jako většinový vlastník CET 21. Od té doby se roky táhl
spor, a to mezi CME/ČNTS a Železným. Tento pokus omezit vliv amerického investora ale
skončil prohranou arbitráží českého státu (březen 2003). Ještě před tím, v létě roku 2002,
ovládla Novu společnost PPF, která v říjnu roku 2003 oznámila, že uzavřela transakci, podle
níž kupuje ČNTS, čímž se žalovaný i žalobce ocitají u jediného majitele. Nakonec se
americká společnost Central Eureopean Media Enterprise (CME), která v roce 1994 televizi
Nova zakládala, vrátila a po deseti letech znovu koupila podíl v této české soukromé televizi,
(webové stránky www.louc.cz)

TV Nova je dlouhodobě nej sledovanější českou televizní stanicí a průměrný podíl na
sledovanosti v hlavním vysílacím čase tvořil v roce 2004 45,1%. Nej sledovanějším pořadem
televize byly večerní „Televizní noviny", u kterých se v té době pohyboval share v průměru
okolo 79,05%. Televizní zpravodajství sledovalo denně 2,5 milionu diváků, (webové stránky
www.nova.cz)

Televize Prima je historicky první komerční televize v České republice, její vysílání bylo
zahájeno v červnu 1993. Šlo však jen o vysílání regionálního dosahu, a to pro Prahu a střední
Čechy. Dnes už je Prima plně celoplošná. Její původní název byl ovšem TV Premiéra.
Založili ji čeští filmaři Marie Poledňáková a Jiří Menzel společně s italským mediálním
podnikatelem Marianem Volanim. V roce 1994 převzala její 100% vlastnictví Investiční a
poštovní banka.Vlastnické poměry v TV Premiéra se opět pozměnily v roce 1995, kdy 15%
podíl v TV Premiéře odkoupil americký milionář Michael Dingman, prezident investiční
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společnosti Stratton. IPB si nechala jen 10% akcií. V roce 1997 prošla TV Premiéra
komplexní změnou image, vysílacího schématu i názvu stanice na současnou TV Prima.
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání pak ještě tři roky vedla správní
řízení kvůli Primě a převodům podílu IPB na společnost Domenau. To bylo v roce 2000
zastaveno. Od té doby Prima na českém televizním trhu pomalu nabírala na síle, což se
ukázalo v roce 2005, kdy 50% z podílu odkoupila švédská skupina Modern Times Group
(MTG). Ta zaplatila společnosti GES Media Europe 2,8 miliardy Kč. (www.louc.cz)

Průměrný podíl na sledovanosti televize Prima v období roku 2004 v hlavním vysílacím čase
(19.00 - 22:00) byl 20,71%. Hlavní zpravodajskou relaci „Zpravodajský deník" sledovalo
v porovnání s předchozími dvěma televizemi a jejich zpravodajstvím 3,94% diváků.
(www.iprima.cz)

5.3.2 České hlavní zpravodajské relace a jejich charakteristika

Hlavní zpravodajský pořad je hlavním bodem prime timu, kolem kterého se vše odehrává a
který svolává diváky k televizním obrazovkám. Důkazem je skutečnost, že je to prakticky
jediný pořad, který začíná na sekundu přesně, a to ve všech třech celoplošných televizích.
V České televizi začínají zprávy jako samostatný pořad v 10.00 a pokračují každé dvě hodiny.
V 18.00 jsou to zprávy regionální a v 19.15 hlavní zpravodajská relace s názvem „Události".
Okolo 22.30 pak pokračují „Události komentáře", které mají jako jediné pohyblivý čas. O
víkendu vysílá ČT první zprávy ve 12.00, následují až zprávy v 18.00 a poté „Události" ve
stejný čas jako v týdnu. Po desáté hodině ukončí den ještě poslední zpravodajský pořad.

Česká televize disponuje ještě dalšími dvěma kanály, ČT 2 a zpravodajský ČT 24, který
vysílá již více než rok. Právě od doby vzniku tohoto kanálu ČT 2 od zpravodajství upouští.
V jeho programu najdeme jen opakování zpráv po šesté hodině ranní a vždy v 19.00 zprávy
ve znakové řeči. Programovému schématu ČT 24 se v této práci nebudu věnovat, protože se
jedná svým formátem o kanál zcela specifický, navíc v současnosti ho lze naladit jen díky
kabelovému nebo satelitnímu vysílání.

Televize Nova vysílá v čase, který není pevně stanoven, pořad „Právě teď" - podle
programového schématu vždy pár minut před pátou hodinou. Jde o zpravodajství regionální.
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Hlavní relace „Televizní noviny" začíná v 19.30. O víkendu regionální zpravodajství
v programovém schématu chybí.

Televize Prima vysílá také dva zpravodajské pořady. Podle programu začíná její „Regionální
zpravodajství" v 18.43; v 19.00 hodin běží „Zpravodajský deník".

5.4. Výzkumný proces

5.4.1 Kvantitativní obsahová analýza

Metoda je populární mezi výzkumníky v oboru masových médií, protože je efektivní cestou,
jak prozkoumat obsah, a to přesně vyjádřeno v číslech. Začátečníci ji ocení právě proto, že
docela snadnou a jasnou cestou dokáže odpovědět na spousty otázek.

Jak už bylo v této práci zmíněno, kvantitativní obsahová analýza má několik základních
pravidel, která se ve své podstatě vyskytují ve všech jejích podobách, jen smírnými
odchylkami.

V jednoduše nastíněné ose, po které by se měl výzkumník krok po kroku pohybovat, proto
nelze zapomenout

na stanovení výzkumného tématu, formulaci otázek či hypotéz,

operacionalizaci (stanovení výběrového souboru, určení velikosti kódovací jednotky, tvorba
kódovací knihy a kódovacích instrukcí), plánování a organizaci (hlavně v případě, že je do
výzkumu zapojeno více výzkumníků), přípravné a ověřovací fáze, sběr dat, analýzu sebraných
dat, výsledky a jejich vzájemnou komparaci a interpretaci (Roger D. Sommer, Joseph R.
Dominick, 1991).

Dnešní podoba obsahové analýzy využívá pro rychlejší a přesnější postup speciální statistické
programy. Statistical Program for Sociál Science (SPSS) usnadňuje kódování dat a jejich
následnou analýzu. Jeho prostřednictvím může být zpracováno v relativně krátkém čase velké
množství dat.

Připomeňme si na tomto místě ještě srovnání s kvalitativní analýzou. Ta odkazuje více k
metodám sbírání dat, jako jsou focus groups, terénní sběr či hloubkové rozhovory. Přestože
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jsou mezi těmito dvěma metodami zřetelné rozdíly, obě dokáží to, co někteří autoři označují
jako, „dostat se až k podstatě dat". (Chadwickm Bahr, Albrecht, 1984)

Kvalitativní metoda má mimo jiné tu výhodu, že vidí chování bez umělých výpočtů. To
může výzkumníkovi pomoci jít více do hloubky, zvláště nebyl-li fenomén v minulosti
zkoumán. Kvalitativní metody jsou navíc také flexibilní a dovolují průzkumníkovi nahlédnout
do nových dimenzí výzkumu. Při focus groups nebo terénním zkoumání lze dosáhnout
výsledků, které jsme v předvýzkumných hypotézách vůbec nepředpokládali (Roger D.
Sommer, Joseph R. Dominick, 1991).

První nevýhodou kvalitativní analýzy bývá velikost vzorku. Ten je často dost malý na to, aby
výzkumník mohl výsledek zevšeobecnit, proto je kvalitativní metoda používána jako
přípravná fáze k dalším postupům (kvantitativní analýze). Druhou nevýhodou je to, že
hodnověrnost získaných dat bývá malá, protože vše vzniká na jedinečné události. Protože
osoba, která pracuje na výzkumu, je blízko respondentům, existuje risk ztráty objektivity.
Nakonec je nutno poznamenat, že jestliže není kvalitativní projekt dobře naplánován, ztrácí
veškerou hodnotu.

Kvantitativní metoda je ve své podstatě měřením předem připravených a uvážlivě zvolených
proměnných. Tato metoda je závislá na tom, jak často se proměnná ve zkoumané oblasti
vyskytuje, a k popsání výsledku využívá všeobecně statistik a čísel.

Z toho vyplývá jasná výhoda této metody oproti metodě kvalitativní. Používání čísel je
ve výsledku daleko přesnější, protože ke svému účelu používá matematicky přesné nástroje
analýzy. Kvantitativní postup tak může při interpretaci výsledků přesně statisticky popsat
pokles či nárůst nějakého fenoménu, kvalitativní popisuje jen to, jde-li něco nahoru nebo
dolu.

Nevýhody kvantitativní metody vyplývají spíše z její náročnosti. Je totiž hodně časově
náročná, a z toho důvodu také nákladná. Kvantitativní analýza navíc sama o sobě nemůže
sloužit jako základ pro jasné vyjádření o účincích obsahu na publikum. Nelze ani opomenout,
že výsledky této analýzy, jakkoli je vedená správně, jsou omezeny svým výsekem vybraných
proměnných. To znamená, že jiný výzkumník by klidně mohl zvolit zcela jiný postup.
Zároveň je relativně obtížné najít sdělení k prostudování. Badatel musí často prozkoumat
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velkou kvantitu materiálu k tomu, aby došel k nějakému závěru (Roger D. Sommer, Joseph R.
Dominick, 1991).

V poslední letech se objevil na poli masových médiích spor, která ze dvou metod je lepší.Bylo
však dosaženo konsenzu, že obě mají své kvality a nejlepší je jejich propojení.

Proto se i v masových médiích preferuje využití obou metod, aby výsledek byl co
nej přesnější, neboli takzvaná triangulace. Tento termín byl převzat do výzkumu médií
z námořní navigace. Jestliže je loď naváděna jen jedním navigačním signálem, je nemožné
přesně geometricky určit lokaci, přesný bod proplutí (Roger D. Sommer, Joseph R. Dominick,
1991).

5.4.2 Jak měřit

Každé proměnné je potřeba dát číslo. Existují tři hlavní koncepty: čísla, stanovení cíle a
pravidla. Číslo nemá žádnou jinou než označovací hodnotu a přesně stanovená pravidla
zároveň určují smysl, jakým byla čísla k proměnným přidělena. Měrový systém se snaží být
podobný realitě, tedy isomorfní. V některých výzkumech však bývá přímý vztah mezi čísly a
proměnnými.

Výzkumníci stanovili čtyři rozdílné postupy měření:

1) nominální forma - čísla a jiné symboly jsou tu používány ke klasifikaci osob, objektů,
nebo charakteristik. Při tomto postupu jde o jednoduché obsazení skupin čísly bez
matematické signifíkace. Tato forma je v masové komunikaci často používána, výzkumník si
při ní rozdělí studovaný fenomén do několika nominálních kategorií za pomoci binárního
kódovacího schématu (překódování na 001, 010, 100).

2) pořadová forma - srovnává čísla většinou v pořadí od menších k větších; v tomto případě
již mají čísla výpovědní hodnotu (str.49).

3) intervalová forma - používá se, jestliže body ležící vedle sebe mají za jistých okolností ve
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své podstatě stejnou hodnotu (autor uvádí jako příklad počasí, kdy 30 i 40 stupňů je pořád
horko). U tohoto postupu chybí nulový bod.

4) procentuální forma - funguje velice podobně jako intervalová forma, jen s tím rozdílem,
že navíc počítá s nulovým bodem.

Dalším velice podstatným a často opomíjeným faktorem je měřítko, tedy složená míra
proměnných. Aby nakonec žádný z těchto bodů nebyl opomenut, měla by v ideálním případě
proběhnout jakási pilotní studie na vybraném a hlavně nově zkonstruovaném měřítku.
Seriózní výzkumy se touto studií posléze právem pyšní. Aby byl totiž výzkum spolehlivý a
hodnověrný, výsledky by neměly platit jen pro jednu specifickou situaci

5.4.3 Jak postupovat při obsahové analýze

Autoři knihy Mass Media Research se shodují na tomto postupu:
1. Formulace výzkumné otázky a hypotézy
2. Definice výzkumné skupiny
3. Výběr a definice j ednotky analýzy
4. Konstrukce analyzované obsahové kategorie
5. Systém kvalifikace
6. Pilotní zkouška
7. Kódování obsahu podle stanovených definic
8. Analýza posbíraných dat
9. Popis výsledku a nalezení východiska

Problémem podle autorů je, aby se nepočítalo jen kvůli počítání. Výsledná studie musí dávat
jasný, „využitelný" výsledek. Proto je důležité dobře definovat hypotézy a otázky, a to za
použití dostupné literatury. Dále je nutné stanovit si operační pole a jeho hranice a přesně
definovat každou proměnnou, aby se nezacházelo do detailů, které nejsou předmětem studie.
Hypotéza by měla fungovat na základě vztahu dvou proměnných.

Podstatnou součástí je i správná definice vzorku, se kterým výzkumník pracuje

tedy

zpravodajství a období, ve kterém se pohybuje. Sommer a Dominick (1991) připomínají, že
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při této metodě platí přímá úměra - čím méně četnosti studovaného fenoménu, tím více dní je
třeba studovat.

5.4.4 Jednotka analýzy

Jednotka analýzy je nejmenším měřitelným prvkem obsahové analýzy, ale zároveň je jedna
znej důležitějších. Proto je důležité jednotku vybrat a přesně jí definovat. Může jí být čin,
charakter a stejně tak i celé programy.

Kategorie analýzy se používá ke klasifikaci mediálního obsahu. Měla by být exkluzivní, což
znamená že jednotka výzkumu by měla zapadat jen do jedné kategorie. Jestliže tomu tak není
a jednotka zapadá například do dvou kategorií, měla by se kategorie předefinovat.

Dle příkladu můžeme jako kategorii vybrat etnickou skupinu. Zařadím-li ale do takové
kategorie jednotky jako Američan, Žid, běloch, rodilý Američan apod., je takové zařazení
chybné, protože Žid bude automaticky zapadat do více kategorií. Definicí se proto vždy musí
veškeré nejasnosti upřesnit.

5.4.5 Systém kvalifikace

Výzkumník pátrá po frekvenci fenoménu, každé jednotky v kategorii. K tomu mu pomůže
takzvané kódování (u nominální formy výzkumu), což je dle definice umístění jednotky
analýzy do obsahové kategorie. Výzkumník mívá u větších výzkumných procesů často k
dispozici tým, proto může bez velkého zdržení a pro větší validitu výzkumu provádět po
nadefinování kódů i pilotní studii. Musí být při ní zjištěno, že všichni kódovači prováděli
systém kvalifikace zcela shodně a při kódování postupovali stejným způsobem. Právě pilotní
studie odhalí možné pochybení. Během ní se rovněž ještě vytvářejí a vylepšují kódovací listy.
Kódování obsahu jinak už dnes nemusíme zapisovat jen do formulářů, slouží ktomu i
počítačový program SPSS, který je zároveň schopen výsledky rychle a přesně vyhodnotit, a
pomoci tak s rychlou analýzou sebraných dat.

Získané výsledky se poté interpretují, ověřuje se jejich hodnověrnost (jestliže při opakovaném
zkoumání dojdeme ke stejným výsledkům) a validita, a výsledky se zpětně porovnají
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s hypotézami. Výsledky mohou výzkumné otázky potvrdit a vyvrátit, v tomto případě z nich
může vzejít nová teorie.

5.4.6 Zadané téma a otázky, na které budeme hledat odpověď

Výzkum se snaží přispět ke kvantifikovaným zjištěním o tom, jak tři české hlavní
zpravodajské relace pracují při přípravě reportáží s příznakovostí a jak tím ovlivňují a
konstruují realitu. Média často používají termíny jako objektivita nebo kritická reflexe reality.

Na základě předchozího teoretického zpracování tématu jsem si proto jako cíl výzkumu
stanovil

pět

základních

výzkumných

otázek

obsahující již

některé

bezprostředně

pozorovatelné ukazatele.

5.4.6.1 Výzkumné otázky

1. Jak často zpravodajství českých televizních stanic zvyšuje svou atraktivitu za pomoci
výrazových prostředků?
2. Je ve zprávách často použito výrazových prostředků na místě, kde je jejich funkce
pochybná?

(např. nelogické použití - jazzová hudba v reportáži o izraelsko-

palestinských vztazích)
3. Jaký j e roždí 1 v j ej ich užívání ve veřej noprávní a v soukromých televizích?
4. Jsou v jednotlivých relacích zprávy, které vybočují z obecného charakteru celého
pořadu, a to svým obrazovým a zvukovým zpracováním?
5. Jaký vliv na výsledky obsahové analýzy má volba j ednotky měření?

První čtyři výzkumné otázky se týkají používání výrazových prostředků v hlavních
zpravodajských relacích a jejich případné role na konstruování reality. Pátá otázka očekává
odpověď na metodologický postup.

Měřící jednotkou je přitom frekvence výskytu jednotlivých výrazových prostředků v každé
reportáži zvlášť i v celkovém výčtu zkoumaného materiálu. Stejně tak se zabývám i časovou
délkou jednotek.
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5.5 Operacionalizace

5.5.1 Stanovení studovaného vzorku

Při stanovení studovaného vzorku je nutné vybrat média, studovaný pořad těchto médií a
v jakém časovém rozsahu budeme tuto relace zkoumat.

Vizuální a zvukové výrazové prostředky v televizi se díky stále se zdokonalujícímu
technickému zázemí stanic modernizují a jejich nabídka k využití při skládání televizní
reportáže je tak stále rozmanitější. Protože hlavní zpravodajské relace tří celoplošných televizí
vykazují dlouhodobě jednu z nejvyšších a nejpravidelnějších sledovaností, zaměřil se výzkum
pouze na české televizní stanice s tímto největším dosahem. Konkrétně tedy jde o dvě
soukromé a jednu veřejnoprávní televizí, TV Nova, TV Prima a ČT 1. V jejich programovém
schématu pak výzkum sledoval jen hlavní zpravodajské relace odvysílané v roce 2004, a to
za pomoci výzkumné metody „konstruovaného týdne", což je vzorek o shodném početním
zastoupení jednotlivých dnů týdne. Obsahovou analýzou tedy prošlo čtrnáct náhodným
výběrem zvolených dnů v průběhu roku 2004, 42 večerních zpravodajských relací a 466
reportáží.

Stanice

Systém

Zprav, pořad

Vysílací čas

Období

NOVA

soukromý

Televizní noviny

19.30-19.50

2004

CT 1

veřejnoprávní

Události

19.15 - 19.45

2004

soukromý

Deník

19.00-19.11

2004

PRIMA

5.5.2 Postup výběru

Výzkumníci, kteří přišli do styku s kvantitativní analýzou, znají dobře pojem „konstruovaný
týden." Jde o metodu náhodného výběru, ve které se jedná o systematické vzorkování, při
kterém se vybírá na příklad ze společnosti zástupce všech věkových tříd. (Trampota, 2004) Při
výzkumech v masové komunikaci je tento postup stále více používaný. Aby analyzovaný
vzorek byl co nej širší, vybral jsem konstruované dva týdny.
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Konstruovaných z toho důvodu, neboť ve výzkumu jde především o to, aby vzorek co
nejpřesněji pokrýval rozložení relací během roku. Hlavní zpravodajská relace může mít jiné
zákonitosti během víkendových a během pracovních dní (některé tématické víkendové
reportáže se totiž předtáčejí a z časových důvodů může být obsah zpracování jejich vizuální a
zvukové stránky pojato zcela odlišně). V případě nerozlišení víkendových a pracovních dnů
by tak mohlo dojít k výraznému snížení validity výzkumu.

Navíc během celého roku může nastat pro zpravodajství výjimečná událost, která třeba i na
týden podstatně změní jejich charakter (záplavy, válka, volba papeže a podobně). V průběhu
roku se pak kalendářně opakují další události, které svým rozsahem dokáží podobně změnit
celou zpravodajskou relaci. Proto jsem za pomoci náhodného výběru vybral čtrnáct dní
v průběhu celého roku, a to tak, aby dohromady poskládaly dva konstruované týdny. Proto se
v mém výběru objevuje každý den v týdnu dvakrát, jako kdyby šlo o dny jdoucí v těchto dvou
týdnech po sobě, aby tak byl ve výběru alespoň jednou obsažen každý měsíc v roce.
Vzhledem k časové náročnosti nebylo možné pro potřeby tohoto výzkumu pracovat se širším
vzorkem.

5.5.3 Výběr analyzované reportáže

Základní soubor představoval úplnou sbírku všech 32 zpravodajských relací ve zvoleném
časovém období. Z hlediska výzkumných otázek jsem do analýzy nezařazoval obrazově
zpracované události, které nesou označení MO (mimo obraz, jinak taky „zpráva obrazová").
Text takové reportáže je čten moderátorem ze studia, který ale mluví „mimo obraz", což
znamená, že během čtení režie pustí do vysílání ilustrační záběry z místa události. Taková
zpráva ale není zpracována klasickým způsobem jako reportáž. Obrazový sestřih netrvá déle
než 20 sekund, střihač za sebe nastříhá pár záběrů z místa události. Využívány jsou ve třech
případech. Za prvé, když ke zprávě není dostatek obrazového materiálu; za druhé, když
zpráva nemá dle rozhodnutí vedení zpravodajství takový význam, aby se zpracovávala jako
reportáž; a za třetí, jedná-li se o zprávu čerstvou, o které už redaktor nestihl zpracovat
kompletní ucelenou reportáž.

Zprávy tohoto druhy jsem do své analýzy nezařadil ze dvou důvodu. Zde se s výrazovými
prvky převážně vůbec nepracuje, hlavní je, aby pár za sebe přistřižených záběrů vypovídalo o
události, o které moderátor informuje. Nezapadají tudíž nijak do koncepce výroby klasických
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reportáží v dané televizi. Navíc jsou takové zprávy převážně doménou České televize, která
tak plní svou zpravodajskou povinnost a informuje v krátkosti i o událostech, které svým
přesahem nemusí stačit na celou reportáž. Dvě soukromé televize tyto zprávy zařazují jen
výjimečně v případě události, která se stala „před pár minutami."

Do svého výzkumu jsem naopak zařadil krátké zahraniční zpravodajství, tedy „obrazové
zprávy", které jsou němé, tedy bez ruchů (pod komentářem běží rytmická hudba) a v krátkosti
informují a dvou či více zahraničních událostech. Takové zprávy jsou pak od sebe odděleny
předělem, nebo-li tzv. jinglem, a to v grafické podobě a někdy i zvukové. Tento formát
využívají pravidelně všechny tři zkoumané televizní relace.

Stejně tak jsem zařadil do výzkumného vzorku i poslední reportáž zpravodajství, u které se
v českých soukromých televizích ustálil název „Tečka". I tato zpráva má, pokud jde o její
obrazový a zvukový obsah, své specifické zákonitosti, které jsem v analýze podrobně
sledoval.

Počet příspěvků%
Délka

NOVA

CT 1

PRIMA

37(171)

33 (157)

30 (138)

40(13482)

38 (12882)

22 (7364)

příspěvků%
Počet střihů%

CELKEM
100 (466)
100
(33728 sec.)

50 (4242)

31 (2576)

19 (1638)

100 (8456)

5.5.4 Výběr a definice jednotky analýzy

Základní jednotkou tohoto výzkumu je „obrazový střih". Tak jako jiná média, má i televize
své vlastní postupy a systém pro vyjádření časové a dějové plynulosti zpravodajského sdělení,
které převzala jak ze zkušeností filmového týdeníku, tak z rozhlasu, a sama je následně
rozvinula. Střihová skladba na sebe v reportáži navazuje, a vytváří tak vizuální kontinuitu.
Tato metoda spočívá ve spojování a návaznosti jednotlivých záběrů, jež jsou samy o sobě
dílčími výřezy skutečnosti, do ucelených sekvencí pomocí střihu a obrazové montáže.

Montáž jednotlivých záběrů je prováděna ostrým střihem s volnější vnitřní a vnější
vazebností. (Lokšík, 2001: 73-85)
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V tomto plynulém toku je ale velice důležitá délka záběrů, tedy po jakém čase přijde střih.
Podle pravidel musí záběr trvat tak dlouho, dokud v něm není akce nebo část akce dokončena.
Alespoň taková je teorie filmového střihu. (Kučera, 2002) Ve zpravodajství jde většinou o
základní nasazené tempo, emoce, a také o to, aby se slovy, která divák poslouchá, přicházely
v rychlém sledu i odpovídající záběry. Přestože teorie střihové skladby říká, že příliš krátký
záběr dovolí divákovi přijmout informaci, kterou s sebou nese jen povrchně (Kučera, 2002),
v mém výzkumu jsem se rozhodl přijít obsahovou analýzou na to, kam až jednotlivé televize
v tomto směru zacházejí, jak krátké či dlouhé jsou jejich střihy, a je-li mezi televizemi
v tomto ohledu viditelný rozdíl. I to je totiž důležité pro to, jak pak divák vnímá realitu.

Jednotka obrazového střihu se však v mém výzkumu netýká jen záběru. Za její pomoci měřím
i délku využití všech ostatních výrazových prostředků, které společně se záběry tvoří vizuální
či zvukový obsah reportáže.

Proto analýze podrobím i využití grafiky, stand-upů, synchronů, zpomalených či zrychlených
záběrů, fotografií a hudby.

Pro některá měření jsem ještě přiřadil další jednotku s názvem „téma události", díky kterým
budu moc diferencovat využití všech výše zmiňovaných výrazových prostředků v tématicky
rozdílných reportážích a porovnat, jestli má i téma události nějaký vliv na to, aby se reportáž
zpracovávala po vizuální a zvukové stránce jiným způsobem. Zároveň pak mohu přidat
srovnání tří televizních zpravodajství.

Definice stand ~ up : synchronní výpověď redaktora na kameru
Definice grafiky: využívají se k bližší identifikaci a konkretizaci nejasného nebo
dvojznačného obrazu a ke zdůraznění důležitých údajů.

5.5.5 Tvorba kódovací knihy a kódovacích instrukcí

V exaktní obsahové analýze má každý krok svou nezastupitelnou úlohu, právě vytvoření
kódovací knihy je ale základem pro kvalitní obsahovou analýzu. Zde dostávají abstraktně
položené otázky reálný podklad ke konkrétním odpovědím. (Reifová a kol., 1998)
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Některý divák si toho vůbec nevšimne, jiný možná zaznamená, že obrazová skladba
zpravodajských reportáží ve třech zmiňovaných televizích je jiná. Teprve kódy a exaktní
obsahová analýza však budou moci přesně ukázat, jaký je opravdový stav, tedy jak televize
pracují s výrazovými prostředky.

Operacionalizace v mém výzkumu probíhala na několika stupních. Pojem „výrazové
prostředky" byl konkretizován, rozdělen do kategorií. Byla však ještě nutná další citlivější
specifikace. Nižší hladinou operacionalizace než výzkumná otázka je při obsahové analýze
úroveň měřitelných jednotek. Ty dostávají svou konkrétní podobu v kódovací knize, kde se
objevují jako proměnné ve svých kategoriích.

Když jsem vytvářel kódovací knihu, snažil jsem se v ní vybírat proměnné tak, aby samotný
výzkum dokázal po uskutečněné analýze co nejpřesněji a s co nejvyšší validitou odpovědět na
položené otázky.

Protože klíčovou proměnnou tohoto výzkumu je střih, bylo potřeba přesně nadefinovat, jak
byl v konkrétní situaci při analýze jednotlivých reportáží střih měřen. V mé analýze mi
k tomu napomohl čas nahraný na přehrávacím pásku včetně reportáží, tzv. „time code". Díky
tomuto prvku jsem pak s co nejvyšší mírou přesnosti měřil sekundové úseky střihů.

5.5.5.1 Kódovací kniha

Název výzkumu: Příznakové způsoby zpracování zpravodajských reportáží a jejich
uplatňování v televizních zpravodajstvích.
Metoda:

Kombinace

kvantitativní

obsahové

analýzy s kvalitativním

interpretativním

přístupem vybraného vzorku televizních zpravodajských relací tří českých televizních stanic a
jejich následná komparace.

Jméno kódovače: Vladimír Vořechovský

SEZNAM PROMĚNNÝCH
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I.

Identifikační proměnné

1. DATUM:

měsíc
Příklad
1

leden

2

únor

3

březen

1

první den v měsíci

2

druhý den v měsíci

3

třetí den v měsíci

den

2. NÁZEV TELEVIZNÍ
STANICE
1

ČTI

2

Nova

3

Prima

II. Kódovací jednotka:- zpravodajský příspěvek

3. ČÍSLO PŘÍSPĚVKU
Příklad
1

první příspěvek

2

druhý příspěvek

3

třetí příspěvek

4. POZICE PŘÍSPĚVKU
Příklad
01

první až třetí pozice

02

čtvrtá až předposlední

99

poslední pozice

5. DÉLKA PŘÍSPĚVKU
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001

jedna sekunda

010

deset sekund

070

jedna minuta, deset sekund

6. HLAVNÍ TÉMA
PŘÍSPĚVKU
1

domácí zpravodajství

2

zahraniční zpravodajství

3

zahraniční a domácí headline

4

tečka - poslední reportáž

III. Kódovací jednotka: záběr

7. DÉLKA ZABERU
Příklad
01

jedna sekunda

02

2 sekundy

99

zpráva bez j ediného

00

neupravený záběr

01

zpomalený záběr

02

zrychlený záběr

01

telefonát

8. ÚPRAVA ZABERU

9. VYUŽITÍ GRAFIKY
V PŘÍSPĚVKU

02

schéma

03

text

04

mapa

05

tabulka

06

pozadí
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07

citát

08

telemost

09

jingle

10. VYUŽITÍ GRAFŮ
V PŘÍSPĚVKU
01 věcný
02 sloupcový
03 prstencový
04 čárový
05 pruhový
06 atomium
07 plošný
08 koláčový

10. POČET ST AND - UPŮ
V PŘÍSPĚVKU
01 jeden stand-up
02 dva
99 bez stand - upu

12. POČET SYNCHRONU
V PŘÍSPĚVKU

01 jeden synchron
02 dva synchrony
03 bez synchronu

13. VYUŽITÍ FOGRAFIE
01 zařazení fotografie

14. VYUŽITÍ HUDBY
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01 hudba + komentář
02 hudba bez komentáře

5.6 Přípravná fáze

Na přípravnou fázi a pilotní výzkum je dáván důraz v každé knize či jen kapitole věnované
kvantitativní obsahové analýze.Výzkumník se jim nevyhne, ani kdyby neměl dostatek času a
věřil plně své operacionalizaci a svým dobře a exaktně vybraným proměnným. Při samotné
analýze se totiž mohou objevit podkategorie výrazových prostředků (způsobený tím, jak jde
technický

vývoj v televizích

rychle kupředu), které jsme

ve

své

kódovací

knize

nezaznamenali.

Proto jsem si v této fázi mimo jiné sjednal schůzku s panem Ondřejem Vaňkem z České
televize, který stál u zrodu využití grafiky v televizním zpravodajství na českých
obrazovkách. Ten také před 7 lety sepsal krátkou brožuru o tom, jaké typy grafiky jsou
schopni grafici do televizních reportážích dodat, a všechny je označil přesným názvoslovím.
Protože jsem po detailním hledání i rozhovorech s grafiky ve všech třech televizích nenašel
jinou publikaci, která by syntetickou grafiku ve zpravodajství nějak ukotvovala, vyšel jsem
právě z práce Ondřeje Vaňka i při svém názvosloví v kódovací knize, (ukázky z brožury:
„Pravidla používání grafiky ve zpravodajských relacích", viz příloha 2)

Zároveň jsem si musel zpětně ověřit svou znalost práce se statistickým programem SPSS,
který jsem chtěl pro vyhodnocení své analýzy využít.

5.7. Sběr a vyhodnocení dat

Poté, co my vyšli vstříc pracovníci Česká televize a televize Prima, jsem měl veškerý
potřebný materiál k dispozici; sám pracuji na televizi Nova, a k jejímu archivu mám tedy
neomezený přístup. Informace jsem zanášel na předem připravené archy papíru a poté je
převáděl do počítačové podoby.

Po dokončení vznikla kompletní databáze zpravodajských příspěvků a jejich střihové skladby
v konstruovaných dvou týdnech roku 2004 v televizním zpravodajství ČTI, TV Nova a TV
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Prima. V následujících dnech byla provedena základní statistická analýza těchto dat, aby
výsledky výzkumu přinesly jasnou odpověď na položené otázky.

Finální fází mého výzkumu jsou následující tabulky a grafy a jejich interpretace, ve kterých
jsem se snažil zjistit, v jaké míře využívají česká televizní zpravodajství příznakové způsoby
vyjadřování.

6.0 Interpretace dat vzešlých z kvantitativní obsahové analýzy

Obrazovou složku tvoří následující typologie statických a kinetických vizuálních prvků:
všechny druhy a nosiče obrazového záznamu (fotografie, film, video, digitální formy
obrazového signálu, přímý přenos), syntetická počítačová grafika (včetně trikových efektů,
animace a virtuální reality), dekorace a psaný text v nejrůznějších podobách (Lokšík, 2001).

Ve své analýze jsem se snažil zjistit, jak s těmito prvky pracují tři české celoplošné televize ve
svém hlavním televizním zpravodajství - jak je upravují, jaké výrazové prostředky používají
(např. grafika) a v jaké míře. Mým cílem bylo rovněž zjistit, jestli využívání těchto synteticky
technických prostředků s sebou nese i příznakové způsoby vyjadřování.

6.1 Délka záběrových sekvencí

Tabulka č. 1

Délka

záběrových NOVA

CT 1

PRIMA

sekvencí (sec.)
Obrazový střih

3,2

4,2

3,3

Synchron

4,6

7,3

5,1

Grafika

3,8

8

3,1

Graf

4,2

5,3

-

Fotografie

2,7

2,8

2,5

Zpomalený záběr

3,8

4,1

2

Zrychlený záběr

-

-

-

Stand-up

5,7

9,3

6,2
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Počet počítaných případů viz tabulka č. 1

Podle Fiskeho (1991) se ve zpravodajství používá v průměru záběr dlouhý 7 vteřin. „Tato
délka je konzistentní v různých televizních pořadech, je to konvenční rytmus televize
využívaný nejen při zpravodajství, ale v dramatech při sportu", říká Fiske. Americký analytik
Neil Postman (1999, str. 94) se s ním v této časové jednotce radikálně liší a je blíže dnešní
realitě. Uvádí, že průměrná délka záběru v komerční televizi je 3,5 sekundy.

Podle mé analýzy je zřejmé, u českých komerčních televizí, přichází střih při obrazovém
záběru v průměru ještě dříve. Tedy na televizi Nova za 3,2 sekundy a v reportážích televize
Prima po 3,3 sekundách.

Nejen mediální analytici se k takto krátkým záběrům staví skepticky. Teorie střihové skladby
říká, že příliš krátké záběry dovolí divákovi přijmout jen povrchně a povrchově veškeré
informace v něm obsažené. Délka některých záběrů je předem určena akcí, kterou zachycují.
Záběr musí trvat tak dlouho, dokud v něm není akce nebo část akce dokončena. Z čehož
jednoznačně vyplývá, že základním hlediskem pro určení délky záběrů je jeho srozumitelnost
(Kučera, 2002).

V televizním zpravodajství soukromých televizí se dá mluvit o tom, že divák sleduje jakýsi
videoklip, v němž se velmi rychle střídá jeden obrázek za druhým. Pokud na chvíli nevěnuje
pozornost obrazovce, může přijít o několik důležitých záběrů. Někdo by mohl tvrdit, že je to
v zpravodajské reportáži veliká chyba. Jde přeci o to, aby divák pochopil celé její vyznění,
aby měl čas vše zaznamenat; vždyť v televizi už není možnost vrátit se o odstavec zpátky a
znovu si vše pročíst tak, jako je tomu například v novinách.

Proti tomu ale hovoří jiný fakt, a to ten, že rychlostí střihu a krátkostí jednotlivých záběrů si
Televizní noviny a Zpravodajský deník říkají o neustálou pozornost. Klipovitost za sebe
poskládaných obrázků „nenudí". Divák soukromých televizí si (o čemž svědčí vysoká čísla
sledovanosti komerčních zpravodajství) zvykl na rychlý sled záběrů, na jejich vysoce
nasazené tempo.
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Vraťme se ještě k teorii, se kterou přišel Jan Kučera ve své knize, Střihová skladba ve filmu a
v televizi. I ta říká, že délka záběrů musí dbát na nasazené tempo, které pak určuje délkové
hodnoty záběrů celé skupiny. Tempo lze samozřejmě zrychlovat nebo zpomalovat.

Protože jsem ve své analýze pečlivě měřil střih po střihu v každé dané reportáži, lze velmi
lehce vypozorovat, jak s tempem střihu televize pracují.

Televize Nova nasazuje buď první záběr delší (střih po 5 sekundách), aby se divák stihl
„rozkoukat", zorientovat se, aby byl uveden do děje, prohlédl si místo nebo tvář aktéra, ale
pak už nasazuje skladebný rytmus dvou až tří sekundových záběrů, které jsou často přerušeny
až synchronní výpovědí. Pak se do nastoleného tempa opět vrací.

Příklad střihové skladby z reportáže Televizních novin ze dne 10.10., ve zpravodajské relaci
v pořadí osmé (náhodně vybrané):
Označení: Z - záběr

Su - stand-up

Sy - synchronní výpověď
Gta - grafika tabulka

Tabulka č. 2

délka

Z

Z

Z

Sy

Z

Su

Sy Z

2

2

2

9

4

3

6

3

Z Z
2

2

Sy Z

Z

Gta

Z

6

5

5

4

3

střihu
(sec.)

V rytmické střihové skladbě, ve které zároveň probíhá nějaký děj, si střihač pomáhá tzv.
„prostřihy", dlouhými třeba i jen jednu sekundu (např. detaily na obličej; střihač si tak
vypomáhá, když dva po sobě jdoucí záběry nejdou střihnout hned za sebe z důvodů pravidel
střihové skladby). Neporušuje tak nastolené tempo. To definitivně ukončí až závěrečný standup. Ani ten, jak vidíme v tabulce č. 1, ale není v průměru nijak dlouhý.
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Druhý postup při střihu na komerčních televizích je podle jasně hovořících čísel takový, že
střihač od první sekundy nasadí svižné tempo, které je opět přerušeno až synchronem či jiným
výrazovým prostředkem (viz graf).

V České televizi a jeho veřejnoprávním zpravodajství jsou jednotlivé záběry kamery střižené
v reportáži v průměru delší o sekundu, tedy 4,2 sekundy. Tato jedna sekunda rozdílu
nevypadá oproti komerčním televizím jako příliš patrný rozdíl. Zajímavý je však v této
souvislosti pohled na následující tabulky (tabulka č. 3).

Tabulka č. 3

Počet příspěvků%
Délka

NOVA

CT 1

PRIMA

37(171)

33 (157)

30(138)

40(13482)

38 (12882)

22 (7364)

příspěvků%
Počet střihů%

CELKEM
100 (466)
100
(33728 sec.)

50 (4242)

31(2576)

19(1638)

100 (8456)

Srovnáme-li počet analyzovaných příspěvků na České televizi a Nově, je rozdíl pouhých 14
reportáží, zatímco uděláme-li komparaci počtu střihů, dosahuje tato neuvěřitelného rozdílu
1666 střihů. To znamená, že zpravodajství České televize má v průměru v jedné reportáži 16
střihů, zatímco Nova 25. To znamená, že střihači a redaktoři na České televizi, kteří na
technické zpracování příspěvku pracují, používají méně záběrů, zato však delší. I tempo je
tedy logicky nastaveno nižší, a to viditelněji, než by nám mohla napovědět zmíněná jedna
sekunda rozdílu.

Navíc v České televizi se v analyzovaném vzorku vyskytly i dva i záběry dlouhé 18 sekund.
Nova použila jednou záběr dlouhý 12 sekund; Prima, jistě z důvodu toho, že její reportáže
jsou o poznání kratší, měla nej delší záběr pouze o délce 9 sekund.

Tabulka č. 4
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Počet

využitých NOVA

CT 1

PRIMA

střihových sekvencí
01

222

25

18

02

928

382

432

03

623

490

343

04

327

357

245

05

164

252

81

06

56

112

32

07

14

50

14

08

4

28

9

Abychom zde ale nepracovali jen s průměrnými hodnotami, přikládám tabulku (tabulka č.4),
která přesně rozepisuje množství použitých střihových sekvencí u televizních záběrů. I díky
přiloženému grafu (viz příloha) lze dobře vypozorovat, jaká délka záběru je v daném
televizním zpravodajství nejčastěji využívaná.

Televize Nova použila ve svých reportážích velký počet sekundových záběrů; často tedy
vlastně jen jakýchsi prostřihů, tedy záběrů, které nenesou informaci, která by pro diváka měla
být něčím zajímavá. Během tak krátkého času není divák ani schopen ji dobře zaregistrovat
(Postman, 1999). Prostřih zde funguje spíše jako pomocný záběr pro střihače, když vedle sebe
skládá dva záběry, které vedle sebe podle střihové gramatiky nepasují (Kučera, 2002). Proto
si střihač a redaktor „pomůžou" prostřihem na celek či polocelek. Krátkým prostřihem
neztratí příspěvek emocionalitu, neztratí logiku, mluví-li redaktor zrovna o nějaké konkrétní
osobě, protože detail se hned vrátí na obrazovku, a neztratí ani na svém rytmu.

Nejčastěji využívaným záběrem v „Televizních novinách" je dvousekundový záběr, což
svědčí o velké skladebné spádnosti záběrů. Často využívané jsou také tří a čtyřsekundové
záběry, které svým počtem následují hned po dvousekundových. Zpravodajství a jeho
reportáže mají tedy zřetelně nastavený svůj rytmus, který se snaží dodržovat.

„Události" sice kulminují na třísekundových záběrech (viz tabulka č.4), záběrové rozvrstvení
je ale daleko širší; na České televizi nemá vizuální obraz příspěvku tak rychlé tempo. Naopak
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v reportáži se střídají záběry kratší i delší, spíše svázané s logikou komentáře. Střih není tak
ostrý, tolik nezasahuje do plynulosti příspěvku.

Tabulka č. 5

Označení: Z - záběr

Gt - grafika telefonát

Su - stand-up
Sy - synchronní výpověď

délka

Z

Z

Z

Z

Sy

Z

Sy

Z

Gt

Sy

Z

Z

Z

Su

5

3

3

2

8

4

8

4

10

10

2

2

3

10

střihu
(sec.)

V „Zpravodajském deníku" je situace podobná jako v konkurenční komerční hlavní
zpravodajské relaci. Nejčastější jsou dvousekundové záběry, zároveň pokles využití záběrů
ležících na ose v těsném sousedství není nijak markantní. Proto rovněž na Primě mají
příspěvky zpravidla nastolené svižné skladebné tempo; oproti Nově ale přeci jen pomalejší.

Příklad střihové skladby z reportáže ze „Zpravodajského deníku" ze dne 10.10., ve
zpravodajské relaci v pořadí osmé:

Tabulka č. 6

Označení: Z - záběr
Su - stand-up
Sy - synchronní výpověď

délka

Z

Z

Z

Z

Z

Sy

Sy

Z

Sy

Z

Z

Su

6

4

4

4

4

6

6

6

5

4

2

9

střihu
(sec.)

64

6.2 Synchron

Všechny televize často zvolní skladebné tempo při využití synchronu. Divák se tak může
„nadechnout" a vyslechnout komentář respondenta k právě sděleným informacím. I zde je ale
patrný rozdíl. Zatímco TV Nova věnuje v průměru respondentům 4,6 sekundy a televize
Prima jen o půl sekundy více, Česká televize se dostává přes 7 sekund (viz tabulka č. 7).

Tabulka č. 7

SYNCHRONY

V NOVA

CT 1

PRIMA

REPORTÁŽÍCH
procenta výskytu

87,7%

90,5%

82,5

počet

644

434

448

sekundy

2962

3168

2284

průměr (sec.)

4,6

7,3

5,1

To znamená, že se divák soukromé televizní stanice musí velmi pozorně soustředit, aby
postřehl, co respondent v TV Nova říká. Obrovské množství synchronů je v „Televizních
novinách" kratší než tři sekundy a je otázkou, co vše lze stihnout říci v jedné nebo dvou
sekundách. Velmi často jsou tato krátká vyjádření těžko srozumitelná. Režie zpravodajství na
Nově mnohdy ani nestačí do vysílání zařadit titulek, jak jsou synchrony rychlé.

Takové tempo synchronů s sebou nese daleko více nebezpečí. Divák špatně rozumí, navíc ani
nestihne zaregistrovat, kdo právě mluví. Dalším nebezpečím takto krátkých synchronů může
být, že jsou věty vytrženy z kontextu. To se může velmi snadno stát, použije-li reportér z
pětiminutového natočeného rozhovoru jen tří sekundový fragment čítající několik málo slov.

„Záleží na tom, jak je ten který řečník zdatný. Dovedu si představit, že jsou lidé, kteří se dají
poslouchat dvacet vteřin v kuse. Je jich ale velmi málo. Většina lidí se dá poslouchat tak osm
až deset vteřin, přičemž platí základní zásada, že by ti lidé neměli mluvit dvakrát po sobě.
Neměl by tedy být synchron člověka X a po něm synchron téhož člověka. Je to obecná
zásada, ze které samozřejmě existují odůvodnitelné výjimky. Člověk by se měl v šotu objevit
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maximálně dvakrát, protože potom to už nudí." (Martin Ondráček, šéfredaktor zpravodajství,
TV Nova, Jedlička, 2006)
Česká televize ze své podstaty televize veřejné služby nechává respondentům více prostoru,
v rámci klidněji plynoucích reportáží ani nepřekvapí, že respondent mluví 15 vteřin
(12.11.2004, první zpráva dne). Česká televize průměrně v každé třetí reportáži využívá
záběrového přesahu. To znamená, že respondent je z části své výpovědi obrazově překryt
dynamičtějším záběrem z místa události. Reportáž tak neztrácí na své dynamice a rytmu a
navíc dubluje informaci. V hlavní zpravodajské relaci z 15.7. domácí redaktor využil této
možnosti v reportáži šestkrát. Tedy šest záběrů buď pokračovalo, anebo bylo nasazeno
v době, kdy na obrazovce mluvil respondent.

Tento jev se objevuje i na televizi Prima (u každé druhé reportáže). Důvodem může být i to,
že v krátkých reportážích není prostor na dokončení logiky záběru, proto tento ještě pokračuje
i přes záběr mluvícího respondenta. Na Nově najdeme něco podobného v průměru u každé
čtvrté reportáže. Její synchrony jsou ale už tak velmi krátké, proto by divák při větším použití
neměl čas prohlédnout si respondenta ani grafický titulek s jeho jménem.
Pokud se v tabulce (tabulka č. 1) podíváme na průměrné veličiny u vizuálních výrazových
prostředků jakými jsou grafika, graf, fotografie, zpomalený či zrychlený záběr, zjistíme, že
jejich délka souzní s tempem nastoleným záběrovým střihem, a to ve všech třech
zpravodajstvích.
Jediné místo, kdy se reportáž „zastaví", je synchron nebo stand-up. Právě u tohoto fenoménu
bych se rád na chvíli zastavil.
6.3 Stand - up
Tabulka č. 8
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STAND-UP

V NOVA

CT 1

PRIMA

REPORTÁŽÍCH
procenta výskytu

65,5%

66,8%

50,7%

Počet

209

126

95

sekundy

1183

1178

592

Průměr (sec.)

5,7

9,3

6,2

Stand-up se v reportážích objevuje ve třech základních podobách - jako úvodní, středový a
závěrečný. Stand-up je výrazovým prostředkem, které zpravodajství převzalo z televizní
reportáže. Pokud plní funkci svědecké výpovědi z místa události, nebo doplňuje zpravodajský
materiál o nové důležité údaje, je jeho použití ústrojné a na místě. Mnohdy je však používán
nadměrně jako jakýsi oslí můstek, formálně napomáhající redaktorovi překlenout obrazově
hluchá místa příspěvku, a svědčí spíše o neobratném zvládnutí tématu. Kromě toho je standup ještě stále chápán jako domicil televizní stanice, a proto slouží obvykle k odhlášení
redaktora na konci zpravodajské reportáže, ačkoliv je tato funkce již nahrazena logem
televizní stanice. Své opodstatnění má však u materiálů regionálních a zahraničních
zpravodajů (Lokšík, 2001, str. 77).
S touto výstižnou charakteristikou souhlasím. I v mé analýze se objevovalo využití stand-upu
ve všech třech podobách. Tento populární jev využívají dle přiložené tabulky televize Nova a
Česká televize více než v 60 procentech příspěvků, televize Prima jen v každém druhém (i
zde si ale takový výsledek vysvětluji kratším časovým prostorem pro reportáže).
Jak už bylo zmíněno, průměrná délka stand-upu je u komerčních televizí opět výrazně kratší,
a to více než o tři vteřiny. Česká televize má ustálený model pro jeho používání. Jen asi 15
procent reportáží obsahuje dva stand-upy, jinak je v reportáži jeden, závěrečný, ve kterém
redaktor zakončuje několika větami vyznění reportáže, přidává ještě nějakou informaci a
domicil.
Komerční televize pracují se synchronní výpovědí redaktora na kameru jinak. Nova vkládá
v průměru dva stand-upy do jedné reportáže. Nejčastěji používá stand-up středový a stand-up
závěrečný, v některých případech využívá celou paletu nabízených podob, včetně úvodního
(Lokšík, 2001).
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Televize Prima je opět umístěna přesně na středu mezi Českou televizí a Novou v tom, jak se
stand-upem pracuje.
Časté využití na stanici Nova jistě často potvrzuje slova kolektivu autorů („Zpravodajství
v médiích"), že někdy je využíván jen jako oslí můstek. Redaktoři ho ale využívají také proto,
že je to jedna z mála možností, jak ukázat, že byl redaktor přímo na místě. Často si jen
stoupnou před místo události a větou, " Tak tady se to stalo," se snaží diváka vtáhnout do

Reportéři soukromých zpravodajských relací se ve svých stand-upech, podle výsledků
analýzy, nepouštějí do delších větných konstrukcí. Ten závěrečný slouží k tomu, aby redaktor
dle pravidel infotainmentu divákovi ukázal, že je na místě, nebo ho na závěr „pobavil" tím, že
se sám zapojí do právě probíhající události a s mikrofonem v ruce svou reportáž „podepíše" tím že uvede své jméno, název televizní stanice a místo, kde byla reportáž natočena.
6.4 Grafika a grafy
Tabulka č. 9
GRAFIKA

NOVA

CT 1

PRIMA

Telefonát

93

36

50

Schéma

10

14

9

Text

26

18

11

Mapa

31

13

14

Tabulka

14

5

8

Pozadí

3

-

-

Citát

17

8

1

Velemost

-

7

-

Jingle

66

23

76

Akční

9

-

-

CELKEM

269

124

169

Díky technickému pokroku se grafika stále vylepšuje, je barevnější, a dostává dokonce
trojrozměrnou dimenzi. Na konci roku 2004, který jsem analyzoval, se od 21. listopadu tohoto
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roku změnila grafická podoba studia „Zpravodajského deníku" na Primě. Hlavní zpravodajská
relace se přestěhovala do „virtuálního studia".
Jaké konkrétní proměny budou moci diváci zaznamenat, přiblížil šéfredaktor zpravodajství
TV Prima Jiří Závozda: "Virtuální studio nám umožní vytvořit mnohem modernější vizuál
zpravodajských pořadů. Zpravodajský deník bude mnohem přehlednější, budeme moci v
mnohem větší míře využívat nejrůznější informační prvky - grafy, mapy a podobně. Divák
jistě ocení větší přehlednost a názornost zpracovaných informací. Nová grafika nabídne
divákům větší komfort, zároveň budou zachovány naše přednosti - stručnost, přehlednost a
pravdivost." (webové stránky televize Prima, tisková zpráva z 21.11.2004)
V jediném dni, kdyjsem se z touto novou grafikou setkal, tedy 11.12.2004, jsem zaznamenal
změny v provedení: jednalo se o takzvanou 3D grafiku, která se objevovala jak v předělech
(jinglech), tak i v grafice jako jsou mapy, citace či telefonáty. Tato grafika je pohyblivá,
vizuálně zajímavější, rytmus zprávy nezastaví, naopak přináší do něj další nové vizuálně
členité prvky, které komoditě zvané zpravodajská reportáž opět dodají líbivější ráz.
Samozřejmě se změnil i hudební doprovod předělů, který byl najednou agresivnější a zdál se
být dokonce i hlasitější.
Televize Prima ale v době, kdy jsem její zpravodajskou relaci analyzoval, ještě nevyužívala
tento typ grafiky dlouho a redaktoři a střihači se evidentně s novými technologiemi a jejich
možnosti učili pracovat. Využití grafiky totiž i po inovaci zcela zapadá do průměru, a to jako
v počtu výskytu grafiky v jedné zpravodajské relaci (12 grafik v jedné zpravodajské relaci
televize Prima), tak v průměrné délce. Kromě jednoduchých nájezdů nebo odjezdů se navíc
divák zatím nedočkal žádné grafiky, která by se dala zařadil do kategorie akční. Tedy grafika,
kterou ve svém 2D prostředí několikrát použila nova (pohyb postaviček, předání peněz,
havárie automobilů - takové grafiky nahrazují nedostatek záběrů z místa události a jsou hodně
názorné).
Navíc ani nová grafická podoba nezměnila nic na sedm let starém názvosloví Ondřeje Vaňka
z České televize, které jsem využil pro svoji obsahovou analýzu. Rovněž 3D grafika tak
zapadá do stále stejných kategorií, které zde šéf grafického oddělení ve veřejnoprávní televizi
vyjmenoval. Z toho důvodu jsem i tento den započítal do analyzovaného materiálu.
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Přestože jsem použil názvosloví zavedené pro účely veřejnoprávní televize, je z analýzy
zřejmé, že grafika na České televizi dostává v reportážích minimální prostor. Ukazuje to nejen
počet grafik v celé zpravodajské relaci, ale také čísla přesně ukazující v kolika reportážích se
grafika vyskytuje (viz tabulka v procentech).
V příloze 2 přikládám výňatek z brožury o názvosloví.
Tabulka č. 10

GRAFIKA

NOVA

CT 1

PRIMA

70%

47%

56%

V REPORTÁŽI
Procenta

Zatímco televize Nova grafikou rozhodně nešeří (70% procent odvysílaných reportáží
obsahuje alespoň jednu grafiku), a i Prima se dostala přes 50%, Česká televize využívá
grafiku sotva v každé druhé reportáži a to do grafiky započítáváme i telefonáty obrazově
většinou pokryté grafikou. Tento typ grafiky je také u všech tří televizí logicky nejčastěji
zastoupený.
Tabulka č. 11
GRAFIKA

V DOMÁCÍCH

NOVA

CT 1

PRIMA

58,6%

38,2%

46%

NOVA

CT 1

PRIMA

86,6%

57,8%

71,3%

REPORTÁŽÍCH

Procenta

Tabulka č. 12
GRAFIKA

V

ZAHR.

REPORTÁŽÍCH

Procenta
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Zajímavé je i za pomoci dvou tabulek sledovat, jaký rozdíl práce s grafikou představuje u
všech hlavních zpravodajských relací reportáž domácí a reportáž zahraniční. Pozastavme se
nad důvody tohoto výsledku.
Do kategorie Zahraniční reportáže jsem zařadil také tzv. zahraniční obrazovou zprávu. Zde je
nutno poznamenat, že ani v jednom z takovýchto příspěvků nechybí byť jen jeden předěl
(detailnější rozbor tohoto formátu viz níže).
Zahraniční příspěvky pracují podle mých zjištění více s mapou, aby diváka lépe zorientovaly
v problému. Pracují také s textem nebo s citací, a to v případě, že nemají na místě svého
redaktora, který by natočil rozhovor s respondentem, a zahraniční výměnné agentury také
žádný nenabídly. V takovém případě pomůže citace z tištěných či internetových novin
přepsaná do grafické podoby.
I přesto se Česká televize uchyluje k použití výrazového prostředku jakým je grafika jen
v necelých šedesáti procentech případů (57,8%), zatímco soukromé televize pracují s grafikou
daleko častěji. Televize Prima v 71,3% případů a televize Nova dokonce v 86,6%.
Takové zpravodajství je pak obrazově daleko pestřejší a dynamičtější. Při rychlém sledu
záběrů, které se neustále mění (jak jsme si již ukázali), přichází další varianta záběru, aby se
divák nenudil - barevně zajímavě zpracovaná grafika s fotografií či schématem, která strhne
divákovu pozornost. Navíc přináší další informace, které stačí redaktorovi jen okomentovat.
Důležité samozřejmě je, aby zůstala v obraze dostatečně dlouho a divák si ji stihl přečíst.
Jinak ztrácí význam a naopak diváka spíše mate. Právě s tím mívá zpravodajství na televizi
Nova problém.
Prohlédneme-li si, kolik času průměrně věnuje jedné grafice televize Nova, jde o sotva 4
vteřiny (3,8 sec.); to bývá málo, přihlédne-li ktomu, kolik informací se často ve schématech
či tabulkách objevuje. Situace je jiná při přetištění textu nebo citátu, ten je totiž většinou
přesně citován nebo přinejmenším parafrázován.
Pokud Česká televize použije grafiku, věnuje jí následně v průměru dvojnásobek více času,
než je tomu na komerční televizi Nova, tedy 8 sekund, což zároveň zapadá do tempa
reportáží, které je pozvolnější. Ondřej Vaněk, šéf grafického centra na České televizi, si ale
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při rozhovoru, který jsem sním vedl, postěžoval, že redaktoři využívají služeb jeho
grafického centra v malé míře a přesně ani nevědí, co vlastně na grafice chtějí znázornit.
6.5 Fotografie v reportážích
Tabulka č. 13
FOTOGRAFIE

V NOVA

CT 1

PRIMA

procenta výskytu

12,3%

9,5%

14,5%

Počet

REPORTÁŽÍCH

39

36

40

sekundy

107

102

102

Průměr (sec.)

2,7

2,8

2,5

U tohoto spíše pomocného výrazového prostředku jsem ve své analýze nevypozoroval mezi
třemi zpravodajskými relacemi žádný patrný rozdíl. Z výsledků, které jsem získal, se dá
vypozorovat, že televize využívají fotografie v případě, že jim chybí obrazový materiál, nebo
chtěj í-li obohatit příspěvek původním archivním materiálem, třeba i ze soukromých sbírek.
Tento vizuální výrazový prostředek sice jen nahrazuje televizní záběr, jeho zajímavé využití
ale může u diváků vyvolat dojem přiblížení k realitě; tím spíše, jsou-li fotografie pořízené
z fotoaparátu, nebo dnes dokonce z mobilního telefonu soukromé osoby, která se zúčastnila
přímo dění. Redaktor pak vlastně z nedostatku záběrů může udělat přednost. Zhoršená
amatérská kvalita jen zvedá reálnost zaznamenaného materiálu.
6.6 Zpomalené záběry v reportáži
Tabulka č. 14
NOVA

CT 1

PRIMA

procenta výskytu

4,7%

2,5%

0,7%

Počet

14

7

1

53

28

2

ZPOMALENE
ZÁBĚRY
REPORTÁŽÍCH

sekundy

72

průměr (sec.)

3,8

4,1

2

Podle tabulky s přesným výpočtem využití zpomalených záběrů v čtrnáctidenním vzorku
televizního zpravodajství je patrné, že je nejvíce používala komerční televize Nova. Česká
televize za tu dobu zařadila do střihové skladby pouze poloviční počet takto upravených
záběrů a redaktoři soukromé televize Prima sáhli k tomuto prvku dokonce pouze v jednom
případě.
Zpomalený záběr má silný emocionální a dramatizační účinek, zvláště jde-li o záběr na detail,
který je sám o sobě „solí a kořením zpravodajství a v televizi se více uplatňuje vzhledem
k malému rozměru obrazovky." (M. Lokšík, 2001) Televize ho využívají často v situacích,
kdy naopak chtějí zklidnit spádnost střihové skladby. V těchto momentech redaktor
nezahlcuje opisností, ale jen říká divákům, co záběry znamenají. V pravém okamžiku pak
navíc buď přeruší svůj komentář, nebo pro zvýšené emocionálnosti celého momentu přidá
střihač do druhé stopy hudební vložky. V mém analyzovaném vzorku však žádná reportáž
nebyla podána divákovi takto emotivním způsobem.
Zpomalené záběry zde dle subjektivního pocitu výzkumníka plnily úlohu „vycpávky" na
místě, kde redaktor nebyl pro svůj delší komentář vybaven dostatečným počtem autentických
záběrů. Z tohoto důvodu používala záběry hlavně Česká televize, u které se rytmus
plynoucího příspěvku ještě snížil.

6.7 Hudba ve zvukové složce
Podstatnou složkou zpravodajství - aniž si to divák uvědomuje - je hudební motiv. Postman
(1999) kritizuje televizní stanice za to, že zpravodajské pořady začínají, končí a jsou
přerušovány hudbou. To Postman pokládá za důkaz slábnutí dělící čáry mezi seriózní
veřejnou rozpravou a zábavou: „Co má hudba společného se zprávami? Proč se do nich
vkládá? Domnívám se, že se používá z týchž důvodů jako na divadle a ve filmu: má vytvářet
náladu a dodávat leitmotiv zábavě."
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Martin Lokšík dokonce tvrdí, že, „hudba, pokud není součástí zvukové reality snímané
události, se ve zpravodajských příspěvcích nevyskytuje." Zároveň ale zcela nesouhlasí s
Postmanem, že hudba nemá se zprávami nic společného. „Nachází však své uplatnění jako
výrazný stylotvorný a kompoziční prvek v skladbě zpravodajských pořadů. Je hlavním
zvukovým motivem ve znělkách, předělech, upoutávkách, headlines, nebo se využívá jako
hudební podkres, oddělující bloky krátkých obrazových příspěvků. Má silnou apelovou a
svolávací funkci, aktivizuje diváckou pozornost, eliminuje monotónnost zpravodajských
pořadů a vtiskuje jim dynamiku a rytmus."

V mé analýze jsem si jako další cíl vytknul potvrdit či vyvrátit tyto teze, tedy zjistit, jestli se
hudba vyskytuje nebo nevyskytuje ve zpravodajských příspěvcích, a pokud ano, v jaké formě.
Nakonec jsem hudební vložky v jednotlivých zpravodajstvích ani nekódoval v kódovací
knize. Z mého vzorku totiž jasně vzešlo potvrzení slov Martina Lokšíka. Vykytuje-li se hudba
ve zprávě reportážní, pracují sní reportéři jen velmi málo, opatrně a v případech opravdu
volajících po zesílení emocí. V mém 14-ti denním zkoumaném vzorku se ale taková reportáž
ani jednou nevyskytla.

Jedinými momenty, a zde opět musím potvrdit slova autora, ve kterých se výrazněji uplatňuje
hudba, jsou předěly, které jsou nejen zobrazené graficky, ale jsou i podkreslené výraznou
hudbou, aby bylo vždy i na poslech zřetelné, že jedna zpráva končí a začíná druhá.
V obrazové zprávě, které jsou jiným typem zpracování televizní zprávy, navíc dynamická
hudba běží po celou dobu jejich plynutí v dynamickém podkresu.

6.8 Zpráva obrazová

Tabulka č. 15

Obrazová

zpráva NOVA

CT 1

PRIMA

(průměr)
Délka

47

50

36

Střih

2,4

4,1

3

Grafika

5,4

2,9

5,3

fotografie

0,4

0

0,3
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zpomalené záběry

0,75

0,8

2,8

NOVA

CT 1

PRIMA

Celkový počet

14

12

19

Tabulka č. 16

Obrazová zpráva
(počet)

Grafika

47

19

62

fotografie

4

1

5

zpomalené záběry

3

0

1

„Zpráva obrazová se charakterem a tvarem dosud nejvíce podobá klasickému filmovému šotu.
Je pouze stručným, krátkým a výstižným obrazovým záznamem události bez původního
zvuku, který je nahrazen zakotvujícím textem komentáře, bez něhož by neměla plnou
výpovědní hodnotu. Její délka nepřesahuje 30 sekund, přináší informace o méně důležitých
událostech a doplňuje zpravodajskou mozaiku dne. Obrazová zpráva se ve zpravodajských
relacích vyskytuje samostatně, ale je spojována po dvou až třech do domácích nebo
zahraničních bloků, které jsou dynamizovány hudebně grafickým motivem znělky a fungují
v něm jako předěly." (M. Lokšík, 2001)

Jak můžeme vidět, tento typ reportáže mají v oblibě všechny tři zpravodajské relace. V pevně
stanoveném systému zařazování zpráv TV Nova má jedna taková zpráva pravidelně své místo
v relaci. Česká televize daleko více reaguje na situaci, a když časově nestíhá tento druh
zprávy zařadit, vypustí ho, stejně jako to udělala ve dvou případech mého vzorku. Televize
Prima nevyužívá obrazové zprávy pouze se zahraničními tématy, ale v několika dnech i
s tématy domácími. To ostatní dvě televize nedělají. Naopak pravidelně dodržují postupy
typické pro obrazovou zprávu. Ve všech případech se objevuje hudební doprovod, ve všech
jsou také grafické předěly, a to podle počtu kratších zpráv. Na konci pak vždy obrazovou
zprávu uzavírá jeden delší předěl v výraznou hudební tečkou.

Grafika zde má místo hlavně v podobě předělů, druhým nejvíce využívaným druhem grafiky
jsou v zahraničních obrazové zprávě mapy. Fotografie se zde používají v případě, že
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redaktorovi chybí záběry a k dispozici má jen statické snímky z události. Zpomalené záběry
zřejmě plní velmi podobnou úlohu, využívají se ale ještě daleko méně, neboť jejich tempo
rytmu obrazové zprávy nesvědčí.

Díky své analýze jsem zjistil drobné korekce Lokšíkovy teorie. Není pravda, že délka
obrazové zprávy nepřesahuje půl minuty. I v televizi Prima, které má na zpravodajství
nejméně času a jejíž reportáže jsou nejkratší ve srovnání s dalšími dvěma televizemi, věnují
redakce obrazové zprávě v průměru o šest vteřin déle.

Tempo je v obrazové zprávě strhující, a to díky hudbě, která běž v podkresu od první záběru.
Navíc, jak je vidět v tabulce č. 15, všechna zpravodajství využívají ještě výrazně kratší
rytmické střihy.

6.9 Poslední zpráva (tečka)

Tabulka č. 17

POSLEDNÍ
ZPRÁVA

NOVA

CT 1

PRIMA

(průměr

v sec.)
délka

43,5

71

36,5

střih

3,8

4,2

3,7

grafika

6,5

8

4,3

fotografie

-

-

3

zpomalené záběry

-

-

-

synchron

4

6,2

5,7

stand - up

6,5

10

5

Tabulka č. 18
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POSLEDNÍ

NOVA

CT 1

celkový počet

14

12

13

grafika

2

3

3

fotografie

-

-

1

zpomalené záběry

-

-

-

synchron

16

42

18

stand - up

5

8

1

PRIMA

ZPRÁVA (počet)

Charakteristickým znakem pro soft news je poslední zpráva dne. Jedná se o tzv. tečku, tedy
šot, který čistě humornou formou prezentuje nějakou zajímavost na konci relace. O její věhlas
se postarala britská televizní stanice ITN, jejíž redakční přístup vystihuje heslo: leave them
smiling. To znamená, že divák by si měl na konci pořadu odpočinout a po závěrečné znělce
by mu měl na tváři zůstat úsměv.

Jak už jsem uvedl v úvodu této práce, Hobsonová (1980) spatřuje v zařazení poslední
reportáže poněkud jiný cíl. Říká, že odlehčené téma má na závěr zpravodajské relace vrátit
k televizi ženy, pro které bylo zpravodajství po celou dobu nezajímavé. Před začátkem jejich
oblíbeného seriálu jsou ale tímto způsobem svolávány.

Přesně v duchu této charakteristiky zachovávají poslední zprávu dvě české soukromé televize
a jejich hlavní zpravodajství. Závěrečná zpráva má ktomu odpovídající délku, tedy ne více
než 50 sekund. Už v ní tolik nejde o rytmus a skladebné tempo, střihy jsou tedy nepatrně
delší, a to jak u obrazových záběrů, tak i u dalších výrazových prostředků, které se v ní, i když
ve velmi malé míře, objevují.

Vizuální výrazové prostředky zde nesehrávají vůbec žádnou důležitou úlohu, taková zpráva
na nich není založená. Například v televizi Nova se ve čtrnácti „tečkách" objevilo jen 16
synchronů, dvě grafiky a pět stand-upů. Televize Prima je na tom s jejich využitím velmi
podobně. Jak už bylo řečeno v prvním odstavci této kapitoly, jde zde hlavně o humorné
prezentování nějaké události, která by se jinak kvůli svému významu nemohla do hlavního
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zpravodajství dostat. Prima proto hrají zajímavé záběry, vtipně a lehce napsaný komentář, a to
i v případě „tečky o zvířátkách", která je v soukromých stanicích velice populární.

Na závěr ještě přikládám čtyři tabulky. První ukazuje jaký je rozdíl v technickém zpracování
poslední reportáže napříč třemi studovanými zpravodajskými relacemi. Další tři pak
srovnávají procentuelní poměr obrazového ztvárnění v celém zpravodajství dané televizní
stanice a poslední reportáže.

Tabulka č. 19

Obrazový

poměr NOVA

CT 1

PRIMA

poslední reportáže %
obrazový střih

78,3

50,5

67,5

synchron

9,5

24,4

18

grafika

8

17,1

6,5

zpomalený záběr

0

0

4

fotografie

0

0

0

stand up

4,2

8

4

Tabulka č.20

Srovnání

obsahového NOVA (reportáže celkově)

NOVA (poslední reportáž)

poměru
obsahový střih

54,6

78,3

synchron

20,3

9,5

grafika

11,7

8

fotografie

2,4

0

zpomalený záběr

2,5

0

stand up

8,5

4,2
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Tabulka Č.21

Srovnání

obsahového

CT 1 (reportáží celkově)

CT 1 (poslední reportáž)

obsahový střih

55

50,5

synchron

21

24,4

grafika

7,1

17,1

fotografie

7

0

zpomalený záběr

1,9

0

stand up

8

8

poměru

Tabulka č. 22

Srovnání

obsahového PRIMA (reportáží celkově)

PRIMA (poslední reportáž)

poměru
obsahový střih

54

67,5

synchron

22,1

18

grafika

7,5

6,5

fotografie

7,3

4

zpomalený záběr

2,1

0

stand up

7

4

7.0 Odpovědi na výzkumné otázky, potvrzení či vyvrácení hypotézy

1) Jak často zpravodajství českých televizních stanic zvyšuje svou atraktivitu za pomoci
výrazových prostředků?
Podle přiložených tabulek a grafů je zřejmé, televize přijaly výrazové prostředky, jakými jsou
rychlý sled střihové skladby, grafika, zpomalené záběry či hudba, jako nedílnou součást svého
denního zpravodajství a jeho příspěvků. Z výsledků obsahové kvantitativní analýzy všech tří
hlavních zpravodajství ale vyplývá, že s nimi každá redakce pracuje odlišně. Půjdeme krok po
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kroku. Střihová skladba a její rytmus má v každé zpravodajské redakci a „střižně" nastavené
„své tempo", svůj skladebný rytmus. To se sice může změnit i v rámci jedné zpravodajské
relace, ale v takovém případě jde převážně o jiné druhy zpráv, kterým jsou vlastní jiné
kompoziční postupy (viz níže). Podobně, jako se střihem, pak pracují televize s grafikou,
zpomalenými záběry i hudbou.
2) Je ve zprávách často použito výrazových prostředků na místě, kde je jejich funkce
pochybná?

(např. nelogické použití - jazzová hudba v reportáži o izraelsko-

palestinských vztazích)

Takové výrazové prostředky má analýza neobjevila. Posuzovat výrazové prostředky a jejich
nemístné užití v reportážích je subjektivní, neempirické bádání. Při analýze mého vzorku jsem
k takovému subjektivně zabarvenému kroku nepřistoupil. Soustředil jsem se převážně na
detailní kvantitativní rozbor všech tří televizních relací, ale přestože jsem nad výzkumem
vzorku strávil hodiny analytické práce a detailně se s ním seznámil, nemám ani po jeho
skončení pádné argumenty, abych mohl dát na tuto otázku přesvědčivou odpověď.

Neuniklo mi krátké využívání synchronních odpovědí respondentů na komerčních televizích,
které j e k divákovi velmi necitlivé a ztěžuje mu pochopení vysílané reportáže, ani „akční
grafika", z přepadení banky nebo havárie automobilu, která nahrazovala chybějící záběry
z místa činu - jediné případy, kdy by se dalo hovořit o možném pochybném využití
výrazových prostředků. Přesto bych je tak jednoznačně neoznačil. Synchrony respondentů,
především v pouličních anketách, zapadaly do skladebného rytmu dané zpravodajské relace a
grafika zas jiné pomáhala zatraktivnit.

3) Jaký je rozdíl v jejich užívání ve veřejnoprávní a soukromých televizích?

Tato otázka dává nej zřetelnější odpověď, která je patrná z většiny tabulek a grafu v mé
diplomové práci. Soukromé televize pracují s daleko vyšším tempem střihu, a to v rámci
všech použitých vizuálních výrazových prostředků. Například rytmus nejčastěji využívaného
střihu obrazových záběrů je v televizi Nova v průměru 3,2 sekundy a v televizi Prima 3,3
sekundy. Obě redakce využívají pestré palety ve zpravodajství nabízené grafiky. Televize
Nova používá i tzv. grafiku „akční", která nejen nahradí natočené záběry, ale jiným přístupem
i zatraktivní reportáž. Obě televize zařazují na počet i více synchronních výpovědí
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respondentů a stand-upů. Reportáže soukromých stanic jsou tak pro oko diváka pestřejší a
svižnější. V jejich případě se dá hovořit až o jisté „klipovitosti."

Přidá-li se k takto

nastolenému tempu v zahraniční „obrazové reportáži" ještě hudební doprovod a graficky
provedené předěly, je tento postup velice blízko postupům z evidentně fiktivního žánru jako
na příklad hudební videoklip.

Televize Prima na přelomu roku 2004 navíc změnila grafickou stránku své zpravodajské
relace. Začala vysílat z „virtuálního" studia a nová 3D grafika se objevila i v jednom dni
mého zkoumaného vzorku. Její možnosti jsou pro oko ještě lákavější. Z mého výzkumu ale
nemůže vyplývat, jak taková změna zapůsobila na diváky.

Česká televize využívá výrazových prostředků mnohem skromněji. Její reportáže mají
pomalejší tempo, grafiky využila ve zkoumaném období televize veřejné služby o polovinu
méně než její konkurenční TV Nova. Více ji do svých příspěvků zařadila i TV Prima, která
má na své večerní zpravodajství méně časového prostoru. Na rozdíl od soukromých televizí
věnuje ČT všem použitým výrazovým prostředkům více času.

Ve využití zpomalených a zrychlených záběrů, fotografií a hudby jsem ve své práci
nevypozoroval mezi třemi zpravodajskými relacemi patrné rozdíly.

4) Jsou v jednotlivých relacích zprávy, které vybočují z obecného charakteru celého
pořadu, a to svým obrazovým a zvukovým zpracováním?

O zprávě obrazové, jak ji ve své terminologii označil M. Lokšík (2001), jsem již psal. Tato
zpráva se nejvíce podobá filmovému šotu nebo hudebnímu videoklipu. Jde o krátký obrazový
záznam události bez původního zvuku, bez synchronních výpovědí a stand-upu. Původní zvuk
je nahrazen komentářem a dynamizován hudebním rytmem. Obrazová zpráva nestála v mém
výzkumu nikdy sama, pomocí grafických předělů k sobě byly přiřazeny až čtyři. Tento druh
zprávy využívaly všechny tři stanice. TV Nova a TV Prima pravidelně, Česká televize ho ve
své relaci dvakrát vynechala.

Druhou zprávou, která vybočovala z obecného charakteru celého pořadu, byla poslední
zpráva, tzv. Tečka. Do svých relací ji však pravidelně zařazují jen dvě soukromé televize.
Tato zpráva ve všech mnou zkoumaných případech zvolnila na závěr tempo zpravodajství, a
81

to jak ve střihu, tak při využívání výrazových prostředků. Jejím základem je humorně napsaný
komentář a zajímavě záběry. Proto zde vizuální výrazové prostředky ani hudba nejsou nutné.

Česká televize žádný příspěvek touto formou nezpracovává.

5) Jaký vliv na výsledky obsahové analýzy má volba jednotky měření?

Jednotkou

mého

měření

byl

střih,

nejkratší

okem

postřehnutelný

úsek

v

reportážích televizního zpravodajství. Získal jsem tak přesný obraz toho, jaký prostor věnují
tři celoplošné televize audiovizuálním výrazovým prostředkům v příspěvcích svých hlavních
zpravodajských relací. Někdo by mohl argumentovat, že měřit střihy přesně na sekundy není
možné. Tento argument, který by mohl devalvovat výsledky mé diplomové práce, jsem měl
ale po celý čas výzkumu na paměti. Pracoval jsem proto tak, aby případné odchylky byly u
všech měřených úseků stejné.

Potvrzení či vyvrácení hypotézy

Má hypotéza byla potvrzena v soukromých televizních relacích. K příznakovému způsobu
zpracování, a to za pomoci výrazových prostředků jakými jsou střih, hudba, grafika,
zpomalení a zrychlení obrazu, synchronní výpovědi, zde dochází. Tento svět a jeho události
zobrazují sice komerční stanice dynamicky, ale někdy jako by ve spěchu a přílišné obrazové
pestrosti. (Neil Postman uvádí, že průměrná délka záběru v komerční televizi je 3,5 sekundy,
a i tuto délku kritizuje jako nedostatečnou. České soukromé stanice pracují s kratší průměrnou
délkou střihu.) Přechod televize Prima na 3D grafiku dokonce ukazuje, že televize na svých
výrazových prostředcích stále pracují a do jejich inovace vkládají i nemalé finanční sumy.

Česká televize výrazové prostředky využívá, ale jen ve velmi omezené míře. Jediným typem
zprávy, ve které s dynamikou soukromých stanic nalézá společnou řeč, je zpráv obrazová.
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8.0 Slovo závěrem

„Vyprávění snaží prezentovat všechny shody s reálným světem, přesto se od něj vždy
radikálně liší. Zaprvé proto, že je to jen časově omezená sekvence, strukturovaná podle svého
začátku a svého konce, ale hlavně protože je vyprávěná nějakým vypravěčem." (Metz, 1968,
str. 25)

Má diplomová práce, vycházející z kvantitativní obsahové analýzy ve vzorku vybraných
televizních zpravodajství metodou „konstruovaných čtrnácti dnů" v roce 2004, ukázala, že
zobrazování každodenních událostí za pomoci zpravodajských narativních postupů napomáhá
ktomu, aby tyto relace převyprávěly dění okolo nás rozdílným způsobem, a to i jen za
pomoci využití jiných narativních postupů.

V závěrečném srovnání bych ale ještě jednou chtěl připomenout fakt, že jsem komparaci
podrobil dvě soukromé televize a jednu televizi veřejné služby. Odlišný přístup k prezentaci
událostí a jejich „převyprávění" proto není nijak překvapivý. Vrátím-li se k úvodu své
diplomové práce, kde jsem citoval Johna M. McManuse a jeho definici zprávy jako komodity,
tedy zboží, které je nutno co nejlépe prodat, potvrzuje má analýza srovnávající TV Prima, TV
Nova a Českou televizí velice dobře.

Zpravodajství soukromých televizí pracuje s výrazovými prostředky dynamičtěji, snaží se
v nich hledat stále nové postupy a využívat nové technologie (viz přechod televize Prima na
nový grafický formát). Česká televize se zdá být v tomto ohledu poněkud méně pružná, její
zpravodajské reportáže působí oproti dvěma komerčním relacím méně pestrým dojmem, pro
někoho možná až nudně.

Je to ale logický výsledek komerčního zápolení o přízeň diváka. A toho se Česká televize na
tomto poli nemusí účastnit pozicí v první linii.
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PŘÍLOHY
Příloha 1 - Citace z brožury Ondřeje Vaňka:

Přehlednost
V jednoduchosti je krása. Musíme předpokládat, že na relace se dívají i lidé se zhoršeným
zrakem, se špatným TV příjmem, s malou obrazovkou a je v provozu 8% černobílých
přijímačů. Zároveň musíme předpokládat, že velké procento diváků sleduje televizi jen
okrajově, např. při jídle a při ztlumeném zvuku. V těchto situacích má grafika určitý podíl, jak
diváka zaujmout.
Výstižnost
Pokud má grafika plnit svůj smysl, musí být od prvního okamžiku naprosto jasná a podstatné
informace musí dominovat (např. velikostí, výraznou barvou, blikáním...). Divák nemůže
informace z grafiky luštit či odhadovat. Místo patnácti sloupců v grafu použijte jen několik ty nejdůležitější a nejzajímavější, případně graf rozdělte na několik stránek. Uvědomte si, že
na obrazovce lze zobrazit grafickou formou podstatně méně informací, než na stejnou plochu
v novinách (pouze čtvrtinu)
Účelnost
Pokud zadáváte grafiku, která často opakuje (telefonát, citát, výřez...) nejdříve si zjistěte, zda
není již vyrobena dříve. Zvažte, zda grafika bude mít v reportáži význam, není účelné mít za
každou cenu v každé reportáži grafiku. Je lepší připravit jednu dobře zpracovanou práci, než
tři narychlo „spíchnuté". Při hektickém způsobu práce často vznikají chyby a není čas na
výtvarné záležitosti. Pokud vkládáte grafiku do svých reportáží, nechejte ji tam dostatečnou
dobu, aby se divák mohl zorientovat. Doporučuji ji tam nechat minimálně takovou dobu,
dokud všechen text přečtený v grafice nahlas nepřečtete. Pokud žádáte graf zanimovat,
použijte tuto animaci celou bez krácení. Animace je pracná a zároveň oživí vaši reportáž.
Stručnost
Čím méně, tím lépe. Používat loga a symboly namísto dlouhých názvů stran, organizací a
firem. Nepoužívat dlouhé texty - jsou nepřehledné, divák je většinou nečte. Divák nebude
současně poslouchat komentář a zároveň číst dlouhé texty. Snažte se tyto texty uvést
v mluveném komentáři.
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Příloha 2 - Ukázka z brožury Pravidla pro používání grafiky ve zpravodajských

Vil. Názvosloví - FINÁL
Schéma - blokové schéma (pavouk) organizaci, pohyb peněz, drog atd.:

Citát - napsaný výrok např. politika s jeho fotografii nebo úryvek z jiného media (noviny).
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relacích

Telefonát - grafika používaná během telefonního hovoru. Jsou domácí a zahraniční:
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Telemost - podkladová grafika pro živé vstupy s názvy místa spojení:

Mapa - graficky zpracovaná část území, státu nebo kontinentu, na kterém jsou zvýrazněny
aktuální místa či města, nebo dráhy pohybu:
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Pozadí {background - BG) Elektronický interiér studia nebo podkladová grafika pro grafy,
tabulky.... Pozadí je většinou součástí image pořadu.
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Adresa - většinou statická grafika, používána na konci pořadu.
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Vlil. N á z v o s l o v í - D r u h y g r a f ů

Protože ve zpravodajství se nejvíce používají grafy, je jim věnována zvláštní kapitola.
Graf obsahuje většinou: pozadí, název, zdroj, legendu - popis os, jednotky a vlastní tělo grafu.
Druhy grafů dle prostorového zobrazení:

Věcný - na ploše grafu jsou použity konkrétní grafické atributy, znázorňující téma grafu.
Např. mince, láhve, pytle peněz, postavy, křesla v parlamentu:

D r u h y g r a f u dle z o b r a z e n í d a t :
Čárový - (spojnicový) - hodnoty jsou znázorněny body, které jsou spojeny přímkou nebo křivkou:

Plošný - (area) - stejné jako u čárového, ale plocha pod křivkou je vyplněna - tvoří plochu:

i
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mmammm

Sloupcový - hodnoty jsou znázorněny různě vysokými sloupci.
U sloupcového složeného grafu

různé délce:

Pruhový -

Koláčový - (výsečový) celková hodnota výsečí musí odpovídat 100%.
Výseče jsou sevřené nebo rozevřené:

Vějířový - Plocha výsečí

Prstencový - bez části středu kruhu:

Atomium - grafické znázornění jedné hlavní hodnoty a několika vedlejších sektorů:
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Příloha 3 - Grafy (zdroj: grafy byly vypracovány autorem diplomové práce)
K tabulce č. 1

Délka sekvenci
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Dynamika reportáže ČT (z 10.10.) 8. příspěvek
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K tabulce č. 10
Dynamika reportáže TV Prima (z 10.10.) 8. příspěvek

K tabulce č. 7. 8. 13. 14
Procenta výskytu v reportážích
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K tabulce č. 10
Grafika v zahraničních reportážích
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