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Abstrakt 

Diplomová práce „Informování napříč hemisférami: Srovnání koncepcí 

nejsledovanějších zpravodajských relací v České republice a na Novém Zélandě“  se 

zabývá aktuálně platnými koncepcemi televizního zpravodajství nejsledovanějších 

relací v České republice a na Novém Zélandě, jimiž jsou Televizní noviny vysílané 

televizí Nova a One News vysílané TV One.  

Porovnává technickou a zejména obsahovou stránku obou relací v rámci jednoho 

měsíce (ledna 2014) ve snaze najít v každé z nich obecný vzorec pro výběr témat, jejich 

zpracování a prezentaci. Zjištěné poznatky práce zasazuje do širšího národnostního, 

historického a kulturního kontextu mediálních sfér obou zemí a následně srovnává mezi 

sebou, přičemž zdůvodňuje, proč jsou některé faktory shodné a jiné odlišné. 

 

 

Abstract 

Master thesis “Reporting across the Hemispheres: Conceptual Comparison of the 

Most Viewed Newscasts in the Czech Republic and New Zealand”  describes 

contemporary valid and frequently used concepts of television news shows of the most 

viewed newscasts in the Czech Republic and New Zealand, which are Televizní noviny 

airing on TV Nova and One News airing on TV One. 

 It compares both technical and especially the content-related aspects of 

newscasts during a one-month-long period (January 2014) in order to find general 

scheme for the choice of the topics, their processing, arrangement and their final 

presentation in each show. The thesis then puts ascertained findings into the broader 

national, historical and cultural context of the media sphere in both countries and 



   

furthermore, it compares both media systems and their newscast contents and explains 

why some factors used in them are the same and other differs. 
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Úvod 

Doba, kdy lokální televizní stanice vysílaly lokální obsahy lokálnímu 

obyvatelstvu, jsou ve věku globalizace1 už značně přežité. Svět kolem nás je 

technologicky vyspělejší, rychlejší a propojenější, než byl v době, kdy začala televize 

poprvé vysílat. Je dokonce technologicky vyspělejší, rychlejší a propojenější, než byl 

před pěti lety – zejména díky rapidnímu vývoji internetu a bezdrátových technologií, 

pomocí nichž se ze světa stává globální vesnice2. 

Předkládaná diplomová práce sleduje právě tento trend celosvětového sbližování 

mediálních obsahů a forem televizního vysílání, záměrně si volíc jako předmět svého 

zájmu nejsledovanější televizní zpravodajství ve středu Evropy a na druhé straně světa – 

na okraji Tichého oceánu. Vzdálenost těchto dvou zemí, České republiky a Nového 

Zélandu, stejně jako jejich rozdílná geografická poloha či infrastruktura, jejich zcela 

odlišný historický a kulturní vývoj i politická situace v nich panující má bezesporu vliv 

na produkci místních mediálních sdělení. Kromě toho má na tuto produkci vliv také 

výše zmíněná globalizace a celosvětové nastolování agendy3. Otázkou, na niž hledá tato 

diplomová práce odpověď, tedy je, jak je v rámci zkoumaných mediálních institucí silný 

tlak na obecné celosvětové trendy v rámci televizního zpravodajství a do jaké míry 

zůstávají obě země věrné svým domácím tématům a formám. Jako prostředek zjištění 

těchto faktů práce volí metodu kvantitativní komparativní obsahové analýzy. 

Mezi obecné trendy tato práce řadí kromě standardních zpravodajských hodnot – 

definovaných Walterem Lippmanem (Lippmann, 1990), rozšířených Johanem 

                                                 
1 „Veškeré procesy, díky nimž jsou všechny národy světa přetvořeny do jediné a univerzální světo-

společnosti.“ (Albrow a King, 1990: 8) 
2 Díky technologickému pokroku a jím umožněnému okamžitému toku informací z kteréhokoliv místa na 

světě kamkoliv jinam byla planeta zredukována na vesnici – odtud je odvozen pojem globální vesnice. 

(McLuhan, 2002) 
3 Teorii nastolování agendy (Agenda-setting Theory) rozvinuli Maxwell McCombs a Donald Shaw ve 

studii publikované v roce 1972. Díky sledování mediálních výstupů v rámci předvolební kampaně 

amerických prezidentských voleb z roku 1968 a jejich vlivu na populaci městečka Chapel Hill v Severní 

Karolíně McCombs a Shaw zjistili, že čím častěji a názorněji média akcentují určité téma, tím jej 

publikum vnímá jako důležitější než témata, která se v rámci mediální produkce tak často nevyskytují. 

Arbitry důležitosti poskytovaných informací jsou tedy do značné míry média a důležitost produkovaných 

obsahů je relativní. (McCombs, 2009) 
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Galtungem a Marií Rugeovou (Galtung a Ruge, 1965) a dále redefinovaných (např. 

Brightonem a Foyem, 2007) – také zásady infotainmentu, neboli spojení informací a 

zábavy, resp. podávání informací zábavnou cestou, jak je popisuje Neil Postman 

(Postman, 1999), a následování zažitých schémat anglosaského televizního 

zpravodajství (např. schéma: domácí zprávy, zprávy ze zahraniční, kultura, sport a 

počasí). V rámci posuzování lokálního vlivu na zpravodajství si práce všímá zejména 

tematického rozvržení relací, náplní jednotlivých reportáží a následně také 

alternativních způsobů zpracování prezentovaných informací, či vybočení z klasického 

schématu relace. Poměr obecných a lokálních faktorů jednotlivých relací v závěru práce 

srovnává mezi sebou a shodné i rozdílné aspekty se pokouší zdůvodnit na základě 

teoretických poznatků z odborné literatury. 

Zkoumaným obdobím této diplomové práce měl původně být prosinec 2013, 

kvůli geografickým restrikcím online sledování novozélandského vysílání a logistickým 

i technickým komplikacím s nimi spjatými se ovšem posunulo na leden 2014, který 

ovšem posloužil jako srovnatelně kvalitní zdroj informací. Začátek roku 2014 je totiž 

pro obě země výrazným milníkem – začínají platit nového zákony, Česká republika 

jmenuje novou vládu, zatímco Nový Zéland se na volby teprve chystá, Evropa prožívá 

zimu, zatímco v Australasii vrcholí léto, svět obletí zpráva o nehodě Michaela 

Schumachera a podobně. 
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1. Teoretická východiska 

Ve věku internetu, zejména kvůli zpravodajským serverům a sociálním sítím, 

kdy participační4 a občanská žurnalistika5 ohrožují dokonce i zpravodajské agentury, 

televize ztrácí své doposud výsadní postavení nejrychlejšího a nejinteraktivnějšího 

informačního kanálu. S výjimkou ryze zpravodajských televizí, jejichž celodenní obsah 

tvoří z velké většiny či výhradně zpravodajství a jejichž komplementy dnes často bývají 

zpravodajský server i propojení se sociální sítí, lze dokonce tvrdit, že je televize jako 

zpravodajské médium v 21. století již přežitá.  

Redakce zpravodajských redakcí plnoformátových6 televizí si tuto skutečnost 

uvědomují a koncepci svých relací jí podřizují. Jak nastínil dnes už bývalý vedoucí 

zpravodajské redakce TV Nova Martin Ondráček: „V době internetu musíme vycházet z 

toho, že ve chvíli, kdy naše hlavní zprávy běží, už většina lidí ví všechno, co se ten den 

stalo.“ (Paráčková, 2011: 3) Síla televize jako média tak už nadále netkví v jejím 

informačním potenciálu, nýbrž v jejím vizuálním aspektu a v zábavné funkci, které hrají 

v moderních zpravodajských relacích tu nejdůležitější roli. Fakticky se tak televize vrací 

ke svým kořenům, kdy primárně sloužila k zábavě svých diváků. 

                                                 
4 Podstatou participativní žurnalistiky je kolektivita a aktivní konektivita online, kdy uživatelé nejen 

konzumují mediální obsahy, ale také se aktivně podílejí na jejich tvorbě. Takoví uživatelé jsou 

označováni pojmem „produsers“, neboli jedinci, v nichž se prolíná producent (producer) a uživatel (user). 

(Bruns a Thorsen, 2008). Jde o situaci, „kdy profesionální žurnalistika už není ohrožována jen novými 

technologiemi nebo konkurencí, ale také samotným publikem, kterému slouží.“ (Bowman a Willis, 2003: 

7) 
5 Občanská žurnalistika nevyužívá k produkci zpráv profesionální novináře, nýbrž běžné produsers, kteří 

funkci profesionálů plně suplují – shromažďují informace, tvoří sdělení a rovněž je zveřejňují. Nejčastěji 

se tento druh žurnalistiky vyskytuje na lokální úrovni a podle Theodora Glassera napomáhá k vytváření 

lokálních komunit, které jsou díky němu schopnější identifikovat aktuální problémy svého okolí a 

pociťují také silnější sounáležitost. (Glasser, 1999) V několika posledních letech začaly občanské 

žurnalistice poskytovat prostor i renomované mediální instituce (např. CNN, CBS, u nás Česká televize 

nebo TV Nova) – zejména díky nízkým nákladům na jeho provoz, širšímu geografickému i tematickému 

pokrytí aktuálních událostí a rovněž díky množství rozdílných úhlů pohledu, které napomáhají názorové i 

faktické pestrosti mediální produkce těchto institucí. 

6 Plnoformátová televize nabízí „televizní program klasifikovaný jako všeobecný (plnoformátový), jenž je 

různorodý v tom smyslu, že obsahuje široké spektrum televizních pořadů nejrůznějších programových 

typů, žánrů a zaměření a že zároveň informuje, baví a vzdělává nejširší publikum včetně jeho 

menšinových segmentů“. (Osvaldová a Halada, 2007: 159) 
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Tato kapitola se pokusí nastínit vývoj televize jako média, z nějž je patrná jeho 

primární tematická inklinace i faktory ovlivňující jeho minulou i současnou vizuální a 

obsahovou podobu, což je klíčové pro historické zakotvení tématu. Vyjmenuje rovněž 

základní pojmy mediální teorie, s nimiž bude nakládat v praktické části, a objasní jejich 

funkci v rámci kontextu produkce mediálního sdělení a dále s ohledem na audiovizuální 

média a zpravodajské relace. To umožní jasnější výklad praktických poznatků. Na závěr 

se pak budeme věnovat mediálním systémům obou zkoumaných zemí s odkazem na 

jejich technologický, geopolitický a kulturní vývoj, což usnadní závěrečné srovnání 

obou relací a obou mediálních systémů a umožní postulování přesnějších závěrů. 

1.1 Od informování k zábav ě 

Za vývojově nejstarší média jsou obecně považovány knihy, které s sebou 

přinesly vůbec první případ komunikace, která se neodehrávala mezi konkrétními 

jedinci v reálném čase. Při výměně informací už nebylo potřeba, aby byli iniciátor 

komunikace i její adresát7 osobně přítomni, čímž došlo k výrazné proměně jejího 

charakteru. „Když jsou slova napsána, stávají se samozřejmě součástí vizuálního světa. 

Jako mnoho prvků vizuálního světa jsou statická a jako taková ztrácejí dynamiku, která 

je obecně tak charakteristická pro sluchový svět, a pro mluvený svět zvláště. Ztrácejí 

velkou část osobního prvku v tom smyslu, že slyšené slovo je nejčastěji zaměřeno na 

člověka, zatímco viděné slovo povětšinou nikoli, a je možno je podle momentální 

nálady číst, nebo nečíst. Ztrácejí citový podtext a důraz. (…) Obecně lze říci, že slova se 

svým zviditelněním stávají součástí světa, který se k divákovi chová relativně netečně, 

světa, v němž slova ztratila svou kouzelnou „moc“.“ (Carothers, 1959: 311) 

Prostřednictvím přepisování a šíření knih docházelo k prvnímu skutečně 

hromadnému mediovanému (zprostředkovanému) sdělení. Vzhledem k tomu, že se 

každý poznatek může stát informací pouze za předpokladu, že projde komunikačním 

aktem, můžeme v souvislosti s knihami hovořit o počátku informačního věku, který 

nastartoval zejména vynález knihtisku na počátku 15. století. 

                                                 
7 Základní koncept Lasswellova lineárního komunikačního modelu lze shrnout větou „Kdo říká co komu 

jakým kanálem a s jakým účinkem“ a nejčastěji se uplatňoval právě při interpersonálních komunikačních 

aktech, kdy iniciátor komunikace i její adresát sdíleli shodný časoprostor, tedy reálné místo i čas. 

(Lasswell, 1948) 



  

 

6

  

Knihtisk nejen že revolucionizoval komunikaci a sdílení informací, ale také 

vyvolal značné společenské změny vycházející z do té doby 

nepředstavitelné dostupnosti mechanizace lidské práce. „Toto nové medium, jakožto 

drastická extenze, člověka tvarovalo a transformovalo celé lidské prostředí, psychické i 

společenské a bylo přímo zodpovědné za vznik tak nesourodých jevů jako 

nacionalismus, reformace, montážní linka (…).“ (McLuhan, 2000: 222) 

V ručně psaných Biblích a v prvotiscích legend o svatých, které společnost po 

staletí vzdělávaly v morálních zásadách, málokdy nalezneme propracovanou grafiku, a 

pokud ano, jde o čistě aditivní faktor, který nemá na obsah žádný vliv. Forma totiž 

v daném kontextu nebyla důležitá, markantní bylo sdělení, které knihy přinášely. 

Se vznikem periodického8 tisku, potažmo tzv. žlutého, šestákového či 

krejcarového tisku, který dnes nazýváme tiskem bulvárním9, se začalo od důrazu na 

obsah postupně ustupovat. Nejprve se objevily ilustrace, ozdobná písma a rámce, 

později dokonce fotografie, které svou přítomností v tisku podporovaly vizuálnost 

zpráv, a usnadňovaly tak čtenářům jejich konzumaci. (Köpplová a Köppl, 1989) Protože 

byly fotografie jasné a pochopitelné pro všechny bez rozdílu společenského statutu či 

vzdělání, přebíraly postupem času v tiscích stále důležitější roli, čemuž napomáhal i 

technologický vývoj, který výrobu fotografie v relativně krátkém čase značně usnadnil a 

urychlil. 

Významným milníkem v přechodu od důrazu na obsah k důrazu na formu byl 

rovněž vynález telegrafu, který nejen že umožnil velmi rychlou komunikaci na velké 

vzdálenosti, ale zároveň představil světu chuť po senzacích. „Telegraf svým způsobem 

poskytl oprávněnost myšlence informace zbavené kontextu, tj. myšlence, podle níž 

hodnota informace nemusí být nutně svázána s funkcí, kterou by mohla informace plnit 

při společenském a politickém rozhodování, ale může vyplývat z pouhé její novosti, 

zajímavosti či kurióznosti. Telegraf proměnil informaci ve zboží, ve „věc“, kterou lze 

koupit nebo prodat bez ohledu a její smysl nebo užitek.“ (Postman, 1999: 74) V éře 

                                                 
8 „Mezi významné rysy (…) masových médií patří to, že jsou k dispozici pravidelně (…). Pravidelnost, 

periodicita, je významným rysem médií a mediální komunikace.“ (Jirák a Köpplová, 2009: 76) 
9 Jako bulvární se označuje „něco neseriózního, laciného, vulgárního (…), co se specializuje pouze na 

senzace a podává je jednoduchou a zábavnou formou, která nenutí k přemýšlení, ale k pouhé konzumaci“ 

(Osvaldová a Halada, 2007: 35). „Bulvár také často směšuje realitu s iluzemi a preferuje skandály a 

neštěstí, které prezentuje jako nejdůležitější zprávy.“ (Osvaldová a Halada, 2007: 35) Objevuje se, šokuje 

a zase pomíjí. Nevytváří žádné stále hodnoty, ale nekonečně tím baví své publikum. 
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telegrafu se tak v souvislosti s mediálními obsahy poprvé objevuje tzv. komodifikace, 

neboli proces, v němž se z běžně užívaných věcí, znaků, předmětů či vztahů stávají 

předměty směny podléhající mechanismům trhu a oceňované pouze svou tržní hodnotou 

(Marx a McLellan, 2000). V této době se poprvé setkáváme také s pojmem masová 

média10, jejichž vývoj umožnil tisk a umocnil telegraf.  

„Masové publikum není jedinou charakteristikou tohoto tisku. Kromě vysokého 

nákladu je to také stále nápadnější grafická úprava (velké výrazné titulky, ilustrace, 

později fotografie a barva), specifický obsah (kriminální příběhy, sex, politická témata 

podávaná jako zábava) a jeho stylizace (kratší texty, jednoduchá větná skladba, často 

pokleslý slovník), jež odpovídá možnostem a vkusu masového čtenáře. Typická pro 

masový tisk byla rovněž nižší prodejní cena než u tisku seriózního – toto pravidlo 

dodržují vydavatelé dodnes.“ (Jirák a Köpplová, 2009: 83) Nižší cena byla zvolena 

záměrně proto, aby si cílová skupina bulvárních periodik mohla dovolit je konzumovat. 

„Zatímco seriózní tisk se totiž obracel na vzdělaného čtenáře z vyšších společenských 

tříd, masový tisk byl určen čtenářům z nižších středních a nižších vrstev, více se 

věnoval populárním tématům a přizpůsobil jim i politické zpravodajství a analýzu 

politického dění.“ (Jirák a Köpplová, 2009: 82) Cílem produkce masového obsahu byl 

vyšší ekonomický zisk vydavatelů, později koncentrace vlastnictví, vznik korporací a 

zrod fenoménu mediálních magnátů
11. 

Zejména proto, že masový tisk cílil na nenáročného čtenáře, sazeči a tiskaři 

těchto periodik si velice rychle osvojil použití grafických prvků a fotografie, jejichž 

velikost a četnost výskytu se v poměru k textu začínala výrazně zvyšovat. Měnit se tak 

kvůli tomu začal také koncept lidského vnímání médií a toho, co by jim měla přinášet. 

                                                 
10 Masová média jsou institucializované prostředky masové sociální komunikace, které jsou díky 

technickým, organizačním a distribučním možnostem potenciálně dostupné neomezenému množství 

adresátů. Průběžně či pravidelně nabízejí obsahy, které mohou být pro adresáty použitelné, a jejich 

samotná existence závisí právě na zájmu a potřebách svých uživatelů. (Jirák a Köpplová, 2009) 

11 Mediální magnát je osoba spravující a kontrolující jakékoliv médium masového typu (nejčastěji je také 

vlastní, popřípadě v něm zastává dominantní pozici). Často pomocí něj rovněž vytváří tlak na politické či 

ekonomické elity. Nejznámějšími mediálními magnáty historie jsou například Alfred Harmsworth alias 

Lord Northcliffe, William Randolph Hearst nebo Joseph Pulitzer, dnes mezi ně patří Rupert Murdoch 

nebo Axel C. Springer. (Jirák a Köpplová, 2009) 
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Exkluzivnost informací, rychlé tempo jejich distribuce a zejména jejich zajímavost 

postupně vítězila nad jejich relevancí, která přestala být prioritní. Svět telegrafu a 

fotografie, masových médií a nekonečných kauz místo toho společnosti poskytl něco, co 

se jí zdálo daleko zajímavější, poskytl jí fascinaci. (Paráčková, 2011) „Je to svět, který 

téměř postrádá soudružnost a smysl. (…) Svět, který je – tak jako dětský kaleidoskop – 

přísně samoúčelný. A stejně jako kaleidoskop je také nekonečně zábavný.“ (Postman, 

1999: 85) 

Nástup televize tento trend ještě umocnil a zatraktivnil. Idea pohyblivých 

fotografií doplněných zvukem zcela změnil obsah a význam veřejné komunikace – z 

kultury orientované na slovo se stala kultura orientovaná na obraz, kde obsah je striktně 

podřízen formě. (Postman, 1999)  

1.2 Televize: zábava a zisk 

„Ti, kteří zažívají počáteční nástup nové technologie, ať už jde o abecedu, či 

rozhlas, reagují velmi výrazně, protože nový poměr mezi smysly, který náhle vznikl 

technologickým rozšířením zraku nebo sluchu, je konfrontuje s novým, překvapivým 

světem, jenž vyvolává ve všech smyslech dohromady mohutný nový ‚závěr‘, nový 

model vzájemné souhry. S tím, jak celé společenství vstřebává do všech oblastí práce a 

sdružování nový způsob vnímání, počáteční otřes postupně odeznívá. Skutečná revoluce 

se odehrává až v pozdější a dlouhotrvající fázi ‚přizpůsobování‘ veškerého osobního a 

společenského života novému modelu vnímání, který s sebou přinesla nová 

technologie.“ (McLuhan, 200: 127) Tato evoluce se nevyhnula ani televizi. První 

audiovizuální médium zahájilo své působení jako čistě zábavné, přenášelo souhrny 

skečů (krátké humorné či satirické výstupy s překvapivou pointou), živá vystoupení 

umělců a soutěže. „Tisk byl vynalezen proto, aby efektivněji rozšiřoval myšlenky, 

naproti tomu zavádění rozhlasového a televizního vysílání bylo motivováno snahou 

využít potenciálu technologického pokroku, zprvu především pro účely zábavy.“ (Šmíd, 

2004: 3)  

V Evropě byla televize od svého počátku regulována státem. Anglická BBC, 

která spustila v roce 1936 z londýnského Alexandra Palace první pravidelné televizní 

vysílání na světě, nebyla komerční televizí a neměla za cíl nalákat co nejvíc diváků. 

Pouze experimentovala s novým médiem, které chápala jako další vývojový stupeň 
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radiofonie. Teprve po zahájení televizního vysílání se došlo k závěru, že právě vizuální 

složka činí z televize unikát své doby, a že právě jí je nutné obsah do jisté míry podřídit. 

(Kruml, 2013) 

Ve Spojených státech amerických vycházela koncepce televize jako zábavného 

média z vlastnické struktury tamního mediálního trhu – televizní stanice byly vlastněny 

soukromými subjekty a cílem jejich provozu byl zisk. Státem provozované vysílání 

neexistovalo, tematická koncepce soukromých stanic proto velmi výrazně odpovídala 

jejich podstatě a stejně tak jí odpovídalo i obsazení a vizuální zpracování jednotlivých 

pořadů. Mezi hlavní tváře počátků televizní éry v USA patřil například komik Milton 

Berle, který ztělesňoval všechny důvody, proč lidé televizi sledovali. „Byl neomalený, 

bezprostřední a rád skotačil v legračním oblečení. V rádiu nebyl nikdy úspěšný, velmi 

brzo byl ovšem považován za ztělesnění televizní komedie.“ (Barnouw, 1990: 126) 

Přezdívalo se mu Mr. Television, a když se vysílala jeho show, žánrově vaudeville12, 

pravidelně se vyprazdňovaly restaurace i divadla, a lidé se shromažďovali u sousedů, 

kteří vlastnili televizní přijímač, aby mohli sledovat jeho další komediální výstupy, čímž 

byla mimo jiné podpořena socializační funkce televize – sdružovala a sbližovala členy 

společnosti, utužovala jejich společné názory na to, co je zábavné a co nikoliv, co je 

důležité a co nestojí za zmínku. 

1.2.1 Komercionalizace vysílání 

Z hlediska kvality obsahu byla náplň televizního vysílání při svém zrodu velmi 

chudá. Ať už šlo o skečové show nebo o televizní soutěže, vždy se zdůrazňovala 

absurdita situace a jejích účinkujících, zápletky prvních televizních seriálů se velmi 

zjednodušovaly. Téměř výlučný vliv na obsah televizního vysílání měli sponzoři, tedy 

velké korporace, které svými finančními prostředky umožňovaly vznik a prezentaci 

jednotlivých relací. Než se show populárního Miltona Berleho jmenovala The Milton 

Berle Show, nesla jméno Texaco Star Theatre, přičemž Texaco byla a do dnešní doby je 

                                                 
12 Žánr vaudeville představuje řetězec samostatných a vzájemně nesouvisejících zábavných výstupů, 

které jsou prezentovány pohromadě jako jedna relace. Obsahuje nejčastěji hudební čísla, taneční a 

komické výstupy, dokonce akrobaty, krotitele zvířat a kouzelnická představení. Vaudeville se v polovině 

20. století přesunula z cirkusů a kabaretů na televizní obrazovky a stala se základem programové skladby 

nového média. (Trav, 2006) 
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významná americká ropná společnost. Další velice oblíbená a hojně sledovaná estrádní 

přehlídka vtipů a komických lidských dovedností v USA v počátcích televize byla 

Colgate Comedy Hour a mezi populární detektivní seriály patřil například Muž proti 

zločinu (Man Against Crime).  

„Muž proti zločinu byl sponzorován cigaretami Camel, což ovlivnilo jak scénář, 

tak režii pořadu. Předem stanovená pravidla říkala scenáristům: Nikdy nedovolte, aby 

cigaretu kouřila postava s pochybnou reputací. Cigarety se musí kouřit ladně, nikdy se 

nesmí vydechovat nervózně. Nikdo nikdy nedal postavě cigaretu na „zklidnění nervů“, 

protože by to mohlo naznačovat narkotický efekt kouření. (…) Ačkoliv mohla být 

v seriálu vyobrazena i jiná kriminalita než vražda, která se ukázala jako pro diváky 

nejatraktivnější, žhářství nebylo zpodobněno nikdy. Požáry nebyly zmiňovány, protože 

mohly divákům připomínat, že také cigarety bývají jejich příčinou. Nikdo nemohl v 

seriálu kašlat. Lékaři museli být zobrazováni v co nejlepším světle, protože se čím dál 

častěji objevovaly zvěsti o neblahých zdravotních následcích kouření, a to vedlo 

sponzory k velmi obezřetnému přístupu k lékařům v antagonních rolích.“ (Barnouw, 

1990: 131–132) Tento jev, tedy přizpůsobení obsahu a charakteru mediálních produktů 

tomu, aby zaujal a u obrazovek udržel co nejvíc diváků, se označuje jako 

komercionalizace a jeho zásadám se podřizují také všechny ostatní role mediálních 

obsahů (estetické, umělecké, vzdělávací, osvětové). (Jirák a Köpplová, 2009) 

Sponzoring velkými korporacemi byl pro soukromé vysílatele nejen v USA 

naprosto klíčový zejména proto, že na něm závisel jejich rozpočet, a tedy jejich faktická 

existence. „Způsob financování má důsledky pro postavení masových médií a míru 

jejich politické a ekonomické autonomie či závislosti založené na povaze finančních 

zdrojů a jejich zájmen a potřebách. Pokud jde o soukromá komerční média, míra jejich 

(redakční, výrobní, organizační) autonomie je odvozena především od zájmů, potřeb a 

požadavků inzerentů.“ (Jirák a Köpplová, 2009: 163) Sponzorům zase kooperace 

s vysílateli poskytovala potenciál k rozvoji úspěšného obchodního modelu, v němž čím 

více lidí uvidí pořad sponzorovaný určitou tabákovou firmou nebo společností 

vyrábějící prostředky pro dentální hygienu, tím více lidí bude mít zájem o koupi právě 

těchto cigaret a právě této zubní pasty, a tím více lidí si toto zboží nakonec skutečně 

koupí, z čehož budou logicky tyto společnosti profitovat.  
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Kromě vaudevillu byly obrovským televizním zprostředkovatelem reklamy také 

takzvané mýdlové opery13. Televize je vysílala zpravidla v odpoledních hodinách a 

zacíleny byly velmi úzce na ženy v domácnosti, které byly v dané době kupní silou, 

jelikož právě ony rozhodovaly, co se do domácnosti pořídí a co nikoliv. „Mýdlové 

opery fungovaly v rámci reklamou podporovaného vysílání jako čistě reklamní 

prostředky – měly za cíl lákat k obrazovkám specifické publikum ve specifickém čase s 

cílem ‚prodat‘ jejich pozornost výrobcům produktů. Stejně tak jako mýdlové opery, také 

všechny ostatní instance komerčního vysílání lze charakterizovat jako odkazy ke svým 

rolím v rámci ekonomického systému.“ (Allen, 1985: 101) 

1.2.2 Nejdražší čas 

Zprvu byli inzerenti s účinností prodeje svého zboží skrz televizní vysílání 

v zásadě spokojeni, protože šlo o dosud nevídaně účinný nástroj jejich propagace, 

postupem času se ovšem začali zajímat o to, proč je někdy reklama účinná velmi a jindy 

vůbec. Kromě složení publika je začala zajímat také jeho fluktuace během dne a vznikla 

silná potřeba konkrétních dat, a tedy poptávka po systému měření sledovanosti.  

Z důvodu technologické limitace bylo zprvu možné zorganizovat pouze tzv. 

deníčkový výzkum, který byl plně závislý na jednotlivých divácích, jež si sami 

zaznamenávali, kdy se na co dívali, a jak dlouho u televize strávili. Takový výzkum 

samozřejmě nebyl stoprocentní, lidé si často nevybavovali přesně, na co se dívali a 

někdy zapomněli údaje zapsat úplně. Revoluci způsobil až nástup peoplemetrů14, 

                                                 
13 Mýdlová opera (soap opera) je rádiové nebo televizní drama na pokračování, které sleduje delší periodu 

života několika postav. Nejčastěji tento žánr definuje silný emocionální kontext, zápletky hraničící až s 

melodramatem, pro nějž je typická právě emocionální nadsazenost a stereotypní charakter postav, a také 

velký počet epizod. Mýdlová opera vznikla jako rádiový fenomén, pomocí nějž začala ve třicátých letech 

dvacátého století newyorská reklamní agentura Benton & Bowles lákat posluchače ke koupi výrobků 

svých klientů – producentů mýdla – odtud název žánru. Mezi nejpopulárnější televizní mýdlové opery 

patřily například All My Children nebo Days of Our Lives v USA, Coronation Street ve Velké Británii 

nebo Shortland Street na Novém Zélandě. (Kruml, 2013) 
14 Peoplemetr neboli TV metr je zařízení, které mají vybrané domácnosti napojeno na televizní přijímač. 

Je to plně automatizovaný systém, který odesílá poznatky o tom, kdo se na televizi dívá (každý člen 

domácnosti má vlastní přihlašovací kód), jak dlouho se dívá a na jaké kanály. V České republice 

představuje zkoumaný panel diváků 1833 domácností. 
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s jejichž koncepcí přišla v sedmdesátých letech dvacátého století americká společnost 

Nielsen. (Lotz, 2007) 

V rámci soudobého měření sledovanosti televize jsou důležité zejména dva 

pojmy, které se v této diplomové práci budou vyskytovat na několika místech, protože 

byly klíčové už při vybírání jejího tématu. Jde o tzv. share a rating. Oba dva pojmy 

vyjadřují rozdělení diváckého zájmu mezi jednotlivé televizní programy. Share 

vypovídá o tom, jaké procento diváků v danou dobu přítomných u televizorů sleduje 

konkrétní stanice, zatímco rating oproti tomu vyjadřuje, jaké procento diváků 

vlastnících televizor se rozhodlo jej v danou dobu zapnout a naladit konkrétní stanici. 

Mluvíme-li tedy o nejsledovanější relaci či nejsledovanější televizní stanici, rozumíme 

pod tímto pojmem relaci či televizní stanici, jejíž share a rating je mezi ostatními 

relacemi či stanicemi daného času a lokality dlouhodobě nejvyšší. (Novák, 2013) 

Kontinuální výzkum sledovanosti televizních stanic přinesl jednoznačně 

nejefektivnější pomocný nástroj pro plánování mediálních kampaní inzerentů. Velmi 

rychle totiž odhalil, které časy jsou – nejen pro ženy v domácnosti, na které už dříve 

cílily zejména mýdlové opery – nýbrž pro všechny diváky napříč věkem, sociálními 

skupinami i majetkovým zázemím nejatraktivnější. Téměř automaticky se reklama 

v těchto časech pro inzerenty výrazně zdražila. Nejdražším televizním časem je tzv. 

prime-time, který představuje dobu mezi 19:00 a 22:00. Kromě nových populárních 

filmů vysílá moderní televize v tomto čase také své hlavní zpravodajské relace. 

1.2.3 Líbivé zpravodajství 

Zpravodajství15, ač v televizním vysílání přítomné už od jeho počátků, bylo co 

do významu zprvu relativně upozaděné. Zpravodajské relace připomínaly svou délkou a 

rozmístěním v rámci programového schématu spíše dnešní reklamní spoty, výplň času 

mezi seriály a estrádami. Co do konceptu kopírovalo televizní zpravodajství to 

rozhlasové. Hlasatel seděl za stolem ve studiu a předčítal zprávy, žádná jiná vizuální 

                                                 
15 Zpráva je žurnalisticky zpracovaná informace o něčem, co se stalo nebo nestalo, či co se stane nebo 

nestane. Tato fakta zaznamenává, shrnuje a konstatuje, nikoliv však komentuje. Nepokouší se ani o 

analýzu věci. Televizní zpravodajství je pak vytváření zpráv pro televizi. Jejich sdělování se děje pomocí 

vizuálně-akustických záběrů - jde tedy o vyprávění v obrazech. (Osvaldová, 2001) 
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náplň zpočátku neexistovala. Relace byly krátké, strohé a v zásadě nezábavné, čímž 

pozbývaly pro diváky na zajímavosti, kterou jim nové médium slibovalo.  

Tuto situaci částečně narušila 2. světová válka, v jejímž průběhu se 

zpravodajství stalo velice žádaným segmentem vysílání. Lidé chtěli samozřejmě ze 

všeho nejvíc vědět, co se děje na frontě, kam se postupuje nebo kde se ustupuje – to jim 

velmi dostatečně nastiňovaly rozhlasové zprávy. Když ovšem chtěli vidět německý tank 

nebo vědět, jak vypadají stíhačky RAF (Američany zajímaly například veškeré 

podrobnosti kolem japonského útoku na Pearl Harbour), nebylo žádanějšího média než 

televize.16 

Válka sice odložila masový nástup pravidelného televizního vysílání, díky 

technologickému pokroku, který ji hnal, ovšem umožnila jeho velmi brzkou dostupnost 

masám. Mezi klíčové události, které zpopularizovaly televizi a uspíšily rozšíření 

televizních přijímačů do domácností, se řadí například korunovace britské královny 

Alžběty II. z roku 1953. 

Přibližně v padesátých letech začala být frekventovanější snaha televizních 

stanic své zpravodajství oživit. Mezi první důležité změny bylo povýšení zpravodajství 

na rovnoprávnou pozici vůči zábavným segmentům vysílání, což se projevilo zejména 

rozšířením stopáže relací. V šedesátých letech se pak ve Spojených státech objevily 

první pokusy o infotainment. Klíčovou postavou dějin tohoto typu zpravodajství byl 

Don Hewitt, producent zpravodajské relace 60 Minutes americké stanice CBS. V roce 

1968, když pořad spouštěl, přišel Hewitt se zcela novým konceptem zpravodajství 

zdůrazňujícím především jeho vizuální stránku a osobnosti reportérů. A uspěl – relace 

se dodnes vysílá v prime-time, pětkrát byla ohodnocena jako „Nations Top-Ranked“, a 

to jako jediný zpravodajský pořad vůbec, a co do sledovanosti a obdržených cen je 

obecně považována za nejúspěšnější televizní program v historii USA. „Před Sixty 

Minutes (…) bylo zvykem, že se v televizi jen komentovaly obrazy. Realita je ale úplně 

obrácená. Co 60 Minutes budou dělat teď, řekl jsem, bude to, že obraz bude zastupovat 

slova. Protože pokud to neuděláme takhle, tak budeme pořád jenom psát titulky.“ 

(Hewitt, 2001: 2)  

                                                 
16 Zdroj: Přednáška PhDr. Petra Bednaříka, Ph.D. Audiovizuální média II:  Televize v Československu a v 

České republice po roce 1969. Březen 2010. 
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Hewitt „začal s prostými hodinami, které umístil do studia, ze kterého se 60 

Minutes vysílalo, a pokračoval v podstatě až do fáze, která je v 21. století už úplně 

běžná. Moderátoři začali používat čtecí zařízení, byly „vynalezeny“ ilustrační záběry, 

živé vstupy, infografika17, později i ve 3D. Hewittovi moderátoři nebyli jen lidé, kteří 

četli zprávy, byli to tzv. ‚news anchors‘, profesionálové vystupující nejen za sebe ale 

zejména za televizi, byli tváří a značkou stanice. Úzkostlivě se proto dbalo na to, aby 

vypadali reprezentativně, byli pokud možno pohlední, sympatičtí a důvěryhodní.“ 

(Paráčková, 2011: 5) 

Jeho logika byla jednoduchá – čím atraktivnější bude moderátor, tím více lidí se 

na něj bude chtít dívat, neboli jak poznamenává Postman: „Možná jsme se již dobrali 

bodu, kdy kosmetika nahradila ideologii jako odbornost.“ (Postman, 1999: 112) Toto 

tvrzení potvrzuje i sociolog Herbert Gans, když jej demonstruje na dramatickém 

rozporu mezi sledovaností a odborností televizního zpravodajství. „Když oddělení 

výzkumu názorů publika televizní společnosti předložilo informaci o tom, jak vzorek 

diváků hodnotil soubor televizních zpravodajských materiálů, byli novináři zděšeni, 

neboť respondenti oceňovali právě ty ukázky, které novináři považovali za málo 

kvalitní, a naopak, ‚dobré story‘ se jim nelíbily“ (Gans in McQuail, 2007: 238). 

1.2.4 Po čem publikum touží 

Zavděčit se divákům se u televizí komerčních, tedy soukromých a výdělečných 

téměř výlučně z reklamních tržeb, stalo jedním z nejdůležitějších faktorů určujících 

životnost jednotlivých pořadů. Také zpravodajské relace musí dodržovat určitá pravidla, 

aby měla u diváků úspěch. Podle mediálního analytika Ivana Vágnera existují čtyři 

základní pravidla. Vágner jim říká „triky“. (Vágner, 1997) 

Tím prvním je aktuálnost. Zpravodajství musí vyvolávat u diváka pocit, že se 

děje právě teď a tady. Proto bývá zpravidla odstartováno odpočtem na digitálních 

hodinách a jako jeden z velmi mála televizních pořadů začíná skutečně na vteřinu 

přesně podle programu. Dalším významným faktorem podporujícím dojem aktuálnosti 

relace jsou živé vstupy jednotlivých reportérů, které bývají komerčními televizemi 

v moderní době mnohdy až nadužívány. Důvod této praxe zdůvodnil například bývalý 

vedoucí zpravodajské redakce TV Nova Martin Ondráček: „Budí to u diváků pocit 

                                                 
17 Infografika je „soubor mapek, tabulek, schémat a jiných grafů sloužících k názornému a rychle 

srozumitelnému sdělení aktuální informace“. (Osvaldová a Halada, 2007: 193) Může být i animovaná.  



  

 

15

  

autentičnosti, a to i v přenosech, kdy v záběru není vlastně nic vidět. Cítí se, jako by 

byli na místě, s čímž se pojí i určitá emoce. Diváci mají z tohoto typu redakčního 

příspěvku svůj vlastní zážitek, týká se jich to. Emoce je v tomto případě nositelem 

informace.“ (Paráčková, 2011: 17) 

Druhým zpravodajským trikem je podle Vágnera přehlednost. Každá relace má 

jednolitou koncepci, začíná hodinami, znělkou, headlines, pozdravem moderátorů a 

končí katarzí diváka v podobě kuriozity či tzv. zvířátka na konec. Toto je spojeno 

s Vágnerovým třetím trikem, což je známost. Divák lépe chápe to, s čím je seznámen už 

před sledováním relace, popř. s tím, co se mu neustále opakuje. Princip opakování je 

v televizním zpravodajství velice častý. Užívají se stejné fráze, stejné styly zobrazování 

událostí a opakují se témata. Komerční televizní zpravodajství velmi zřídka pracuje 

s retrospektivitou nebo s analýzou, protože ty už vyžadují větší intelektuální zapojení 

diváka, a nikoliv pouze jeho pasivní konzumaci obsahu18. Právě na pasivní konzumenty 

přitom komerční zpravodajství cílí. 

Čtvrtý a poslední Vágnerův trik se vztahuje zejména k moderátorům, případně 

k instituci televizní stanice jako takové. Je jím důvěra. Divák musí věřit, že mu relace 

ústy svého moderátora poskytuje skutečně validní informace, musí věřit, že 

moderátorovi záleží na jeho bezpečnosti a spokojenosti, a proto jej varuje před 

možnými nástrahami života. Aby bylo dosaženo tohoto stádia důvěrného vztahu, mívají 

hlavní zpravodajské relace velmi omezený okruh moderátorů. Čím méně osobností totiž 

divákovi informace předává, tím spíše je vnímá jako jemu bližší a známější, což vede 

k tomu, že si k nim dokáže lépe a rychleji vybudovat důvěrný vztah. Televizní stanice si 

jsou tohoto jevu vědomy, a proto své moderátory prezentují i mimo relaci – nechávají je 

vystupovat na různých charitativních i zábavných akcích, píší o nich na svých 

webových stránkách a používají jejich tváře do různých typů upoutávek a reklamních 

materiálů. Čím častěji je pak divák vídá, tím jsou mu známější a tím snadněji jim 

důvěřuje.19 

                                                 
18 „Za koncepcí tzv. pasivního publika stojí představa, že masová média mají na své publikum silný vliv a 

že publikum je pasivní v příjmu mediovaných sdělení, že je v podstatě vydáno médiím na milost a pouze 

reaguje na podněty přicházející z médií.“ (Jirák a Köpplová, 2007: 220) 
19 Loňský výzkum americké Reader's Digest Association a The Wagner Group, který se zabýval 

důvěryhodností veřejných osob, potvrdil, že mediální prezentace osoby a frekvence jejích mediálních 

výstupů je přímo úměrná její důvěryhodnosti v očích publika. Nejdůvěryhodnější ženou byla například v 

roce 2013 zvolena americká herečka Sandra Bullock, která nejen že se v té době objevila v hlavní roli v 
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1.2.5 Rychlost a interaktivita 

S technologickým rozvojem posledních cca 20 let se začala společnost výrazně 

zrychlovat a s ní se zrychlovalo i televizní zpravodajství. Zatímco v 90. letech se jedna 

krátká zpráva četla 45 vteřin, dnešní praxe je kolem 20 vteřin. Stopáž klasické reportáže 

se ze tří minut zkrátila na polovinu. (Paráčková, 2011) Klasická délka zpravodajské 

relace byla ještě donedávna 30 minut, protože „v televizi je téměř každá půlhodina 

samostatnou událostí, oddělenou z hlediska obsahu, kontextu i citového náboje od toho, 

co ji předchází i následuje.“ (Postman, 1999: 108)  

V posledních dvou až třech letech se ovšem začínáme setkávat s fenoménem 

prodlužování stopáží zpravodajských relací až na hodinu. To může být dalším stupněm 

prohlubování vlivu na diváka, který přirozeně více důvěřuje někomu, s nímž se setkává 

hodinu denně, než tomu, kterého vídá jen 30 minut. Zajímavé je, že zatímco 

v anglosaské praxi zpravodajské relace této délky nejčastěji v polovině přejdou od 

zpravodajství k publicistice a pokouší se analyzovat nejdůležitější zprávy dne, v České 

republice delší stopáž pouze zvýšila počet prezentovaných zpráv a vzhledem ke 

koncepci se pořad nijak nezměnil. 

Postman vidí v takovémto zahlcení diváka komerčními informacemi, tedy 

informacemi bez praktické hodnoty (dezinformacemi), nebezpečí. „Jsou to zavádějící 

informace – nepatřičně užité, nepodstatné, útržkovité nebo povrchní – informace, které 

vytváří iluzi, že něco víme, ale ve skutečnosti nás od poznání odvádějí.“ (Postman, 

1999: 115) Ke stejné situaci dochází při aplikaci interaktivity, tedy zapojení diváka do 

tvorby obsahu, např. užitím webového rozhraní televize, sociálních sítí, sms zpráv 

apod., do prostředí televizního zpravodajství určeného masám.  

                                                                                                                                               
napjatě očekávaném a posléze vysoce ceněném oscarovém snímku Gravitace, ale v soukromém životě 

také bojovala s nevěrou svého partnera a posléze úspěšně adoptovala potomka. Jak film, tak zprávy z 

jejího soukromí, výrazně ovlivnily její mediální obraz. Byla prezentována jako silná, sebevědomá a 

schopná žena s výrazným rodinným cítěním, což velká většina respondentů průzkumu vnímala jako 

adekvátní vlastnosti pro vysoce důvěryhodného člověka. Mezi frekvencí a podobou mediální reprezentace 

osobnosti a její důvěryhodností tak lze pozorovat přímou závislost. (Reader's Digest Trust Poll, 2013) 
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V době internetu, který z pasivního publika ve velkém činí aktivní20, vstupuje 

televizní zpravodajství do velkého konkurenčního boje v rámci televizních stanic a 

zejména se zpravodajskými servery. Drtivá většina stanic si potenciál internetu velmi 

rychle uvědomila a ke své zpravodajské relaci záhy přiřadila také zpravodajský server 

(v České republice jsou to například tn.cz nebo veřejnoprávní21 ceskatelevize.cz/ct24), 

na nějž v rámci televizní relace poutá a odkazuje. Také tato forma interaktivity ovšem 

akcentuje zábavný charakter pořadu a její relevance z hlediska informativní funkce 

médií je sporná – diváci mají dnes možnost redakcím zasílat nejen své konstruktivní 

komentáře a náměty na reportáže, které by na obrazovce rádi viděli, ale také fotografie 

zajímavých povětrnostních jevů či tipy na levné domácí recepty. „Naše politika, 

náboženství, zpravodajství, sport, vzdělávání i obchod se proměnily ve stejnorodý 

doplněk zábavy, aniž by proti tomu veřejnost protestovala nebo to vůbec zaregistrovala. 

V důsledku toho všeho se pozvolna ocitáme v nebezpečí, že se ubavíme k smrti.“ 

(Postman, 1999: 12) 

1.2.6 Nastolování zábavných témat 

Média vznikla za účelem poskytovat informace, které jsou obecně důležité a 

potřebné. Aby se z informace stala relevantní zpráva, musela splňovat určitá pravidla – 

musela být geograficky blízká těm, pro něž byla určena, tak, že na ní diváci byli osobně 

zaujatí, musela být překvapivá, ovšem jednoznačná, a musela zpravidla referovat o 

nějakém konfliktu (Lippmann, 1990). Postupem času se nároky na zprávu zvýšily. 

Jednoznačnost a překvapivost zůstaly zachovány, přibyla ovšem pravidla jako je 

frekvence (jednodenní událost má vyšší šanci objevit se ve zpravodajské relaci než 

                                                 
20 Koncepce aktivního publika „považuje publikum za aktivní činitel mediální komunikace, jehož členové 

si sdělení sami vybírají z předkládané nabídky a nakládají s nimi podle vlastního uvážení, dávají mu ve 

svém životě místo a interpretují si ho. A protože nejsou od sebe izolovaní (…), komunikují mezi sebou, 

sdělují si názory na svět (a tedy i média), vyslovují odsudky i doporučení a různou měrou tato doporučení 

akceptují, či naopak odmítají. (Jirák a Köpplová, 2007: 224) 

21 Veřejnoprávní sdělovací prostředek se liší od komerčního tím, že čerpá své příjmy z veřejných peněz, 

nejčastěji státních, případně z koncesionářských poplatků. Charakter obsahu tohoto média je přísně 

právně definován, stejně jako jeho hierarchie, funkce a povinnosti. Cílem provozování těchto sdělovacích 

prostředků je zabránění zneužití médií politickými stranami či jinými subjekty, distribuce relevantních a 

nestranných informací a podpora médií jako čtvrtého pilíře demokracie. (Hvížďala, 2003) 
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dlouhodobě se vyvíjející záležitost), souznění (čím více odpovídá požadavkům publika, 

tím je její šance objevit se větší) a etnocentrismus (čím bližší je informace hodnotám 

kultury, v níž má být prezentována, tím spíše prezentována je), kontinuita (zabývala-li 

se relace informací už dříve, pravděpodobnost zobrazení jejího pokračování je vyšší) či 

variace (výjimka ze zajetého stereotypu zpravodajství je vždy vítaná), vztah k elitním 

osobám a národům (dojde-li ke konfliktu v USA, je v očích zpravodajské relace 

důležitější než konflikt v Zambii). Události, které lze personalizovat na známou 

osobnost, jsou pro zpravodajství atraktivnější, stejně tak zprávy negativní a s vyšší 

mírou intenzity. (Galtung a Ruge, 1965) 

Mnoho kritiků médií ovšem nastiňuje alternativní hodnoty výběru informace pro 

další zpracování, a sice zájmy majitelů médií, potažmo jejich sponzorů, které ovšem ve 

většině případů vystupují jako implicitní a skryté. John Thompson tvrdí, že pomocí 

těchto záměrně selektovaných informací, které prezentují na úkor jiných, média 

vytvářejí iluzi veřejné sféry a produkují medializované kvazi-interakce namísto reflexe 

skutečnosti, a ty následně prohlubují závislost konzumentů na médiích. (Thompson, 

1991) Podle mediálního historika Jamese Currana potom média dokonce „přestala být 

silou moci a rozumu a stala se dalším prostředkem, který odsune veřejnost na okraj 

dění. Místo, aby řídila rozumnou a kritickou diskusi, začala manipulovat názory mas.“ 

(Curran in Jirák a Říchová, 2000: 138)  

K takovéto manipulaci bezesporu slouží tematická agenda médií, která je 

vybírána zejména podle toho, zda diváka zaujme a zda v něm vzbudí emocionální 

reakci. Často jsou proto k odvysílání vybírány zprávy, které nemají žádný obecnější 

význam a nevypovídají o situaci v dané společnosti nebo světě vůbec nic. Místo 

důležitých celostátních témat jsou vybírány kuriózní lokální zprávy apod. Výběr toho, 

co se odvysílá a co nikoliv trefně charakterizoval například editor Televizních novin na 

TV Nova Petr Bušta: „Když to řeknu jednoduše – zajímá nás, pokud někdo, byť třeba v 

Horní Dolní, vyloupí samoobsluhu samopalem, nebo jede vyloupit banku tankem.“ 

(Paráčková, 2011: 28) 

Gate-keepeři22 tak zůstávají stejní – jsou jimi zejména editoři – kritéria jejich 

rozhodování se ovšem změnila. „Abychom pochopili fungování brány, píše Lewin, 

                                                 
22 Termín gatekeeping poprvé uvedl do povědomí akademické obce sociální psycholog Kurt Lewin, který 

se v posledních letech před smrtí odklonil od sociální organizace, jíž se doposud zabýval, k problematice 

médií. Kromě jiného Lewin zjistil, že při pohybu informací skrz komunikační kanály fungují některá 
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musíme nejprve pochopit faktory, které determinují rozhodování gatekeeperů. A 

následně velmi doporučuje jako základní krok ve zkoumání tohoto fenoménu najít 

nějakého konkrétního gatekeepera.“ (White, 1950: 130) Sám David White šel a 

vyhledal editora, u nějž mohl pozorovat, jaká jsou faktická kritéria propouštění zpráv 

k dalšímu zpracování. Nejčastějším důvodem vyřazení zpráv byl ve Whiteově studii 

nedostatek prostoru pro její umístění či její pozdní obdržení. Z hlediska tématu pak 

vybíral Mr. Gates, jak White gatekeeperovi přezdíval, nejčastěji tzv. human interest a 

domácí politiku, kriminálních případů se naopak dál dostalo jen velice málo (z 33 

obdržených zpráv jich propustil dál jen 5). To je téměř v přímém rozporu s moderní 

praxí v České republice, téměř 65 let po Whiteově studii, kdy je komerční zpravodajská 

relace z velké většiny tvořena tzv. „černou kronikou“. 

1.2.7 Otrlé a manipulované publikum 

Teorie gatekeepingu úzce souvisí s tzv. nastolováním agendy, což gatekeepeři 

provádějí tím, že některá témata propouštějí branami dál a jiná nikoliv. Ta, která se dál 

dostanou a jsou vysílána v rámci relace mezi prvními či dokonce opakovaně, pak budou 

u diváků vyvolávat falešný pocit důležitosti, který není podložený ničím než 

rozhodnutím jedince či skupiny v redakci.  

„O novinářskou pozornost usiluje mnoho událostí a situací. Protože novináři 

nemají možnost získat informace o všech událostech ani o všech nemohou informovat 

své publikum, spoléhají se na tradiční soustavu profesních norem, podle nichž se řídí při 

každodenním výběru vzorku z prostředí. Výsledkem je, že zpravodajská média nabízejí 

omezený pohled na širší prostředí podobný omezenému pohledu na vnější svět, jaký 

umožňují úzká štěrbinová okna v některých moderních budovách.“ (McCombs, 2009: 

52). Je-li nejdůležitější normou sledovanost, pak gatekeeper sahá k tématům 

                                                                                                                                               
místa v těchto kanálech jako brány („gates“). Otevírání těchto bran je pak řízeno buď jejich vnitřními 

pravidly nebo hlídači („gatekeepers“), tedy individualitami či skupinami lidí, kteří mají moc rozhodnout o 

tom, jestli zprávu pustí dál nebo nikoliv. (Lewin, 1947) Prvními bránami bývají zpravidla zdroje, které se 

rozhodují, jakou zprávu chtějí zveřejnit a jakou nikoliv, pak nastupují reportéři, kteří jednu vybranou 

událost mohou interpretovat několika způsoby, následně editoři lokálních vydání médií, kteří buď pustí 

informaci dál, nebo ne, a nakonec editoři celostátních vydání, jež rozhodují o tom, zda se informace 

objeví i na jejich stránkách. Do procesu se ovšem mohou zapojit i další brány: konzultanti, korektoři, 

v případě televize i režiséři, také šéfredaktoři nebo majitelé médií. 
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kriminálním a šokujícím, a pomocí jejich konstantního vysílání ovlivňuje představu 

publika o reálném světě. Nejdůležitější zprávy dne v takové podobě, jakou přinášejí 

hlavní zpravodajské relace komerčních televizí, totiž odpovídají své faktické relevanci 

jen velmi zřídka. Pozorovatelný je zde právě zejména sklon k extremismu a k senzacím, 

jak jej popisuje sociolog Brian McNair: „Komerční tlak a snaha získat a udržet si 

pozornost příjemce přišel se sklonem obcházet vážné problémy ve prospěch zločinů, 

sexu a skandálů.“ (McNair, 1998: 114)  

Takto zobrazovaná realita může v divácích vzbuzovat neadekvátní pocit strachu, 

jenž může vyústit až k tzv. syndromu zlého světa, tedy k „pesimistickému pohledu na 

svět kolem nás, který je důsledkem přemíry televizních pořadů zabývajících se 

kriminalitou“ (McCombs, 2009: 132) a bezpochyby rovněž důsledkem nadmíry 

kriminality zobrazované ve zpravodajských relacích. „Pod vlivem médií může pak 

člověk při vnímání bezpečnostních hrozeb reagovat různě. Na jedné straně dochází k 

přeceňování reálného násilí (úzkostnému až paranoidnímu vnímání příznaků násilí i 

tam, kde vůbec není) a na straně druhé k podceňování reálného nebezpečí (…), až po 

adaptaci na násilnou atmosféru, což se projevuje zvýšenou tolerancí k násilí a násilnému 

chování.“ (Urban, Dubský a Murdza, 2011: 172)  

Podle teoretika Michaela Kunczika tento jev ovšem nevychází primárně z médií, 

nýbrž z poptávky publika. „Na skutečnost, že vynechání násilí může mít u publika 

zvyklého na brutální scény kontraproduktivní účinek, upozornil Percy Tannenbaum na 

Mass Media Hearings již koncem šedesátých let: ‚Podle některých údajů, které máme k 

dispozici, se nedá vyloučit následující vývoj: Kdybychom vynechali některé odpudivější 

detaily, diváci by využili své představivosti a fantazie a domysleli by si ještě víc agrese, 

víc krve a větší nechutnosti, a byli by náchylnější to všechno spíš omluvit, než je tomu 

teď.‘“ (Kunczik, 1995: 50) Média tak reagují na to, co si publikum žádá, a publikum 

pak reaguje na mediální nabídku buď požadováním dalšího obsahu, často ještě 

vystupňovanějšího a drastičtějšího, protože „média z hlediska své podstaty více lákají 

projevy abnormality, nekonformity a různé formy deviantního chování než standardní 

situace a stavy bezpečí“ (Urban, Dubský a Murdza, 2011: 172), nebo často úplným 

odvrácením od konzumace těchto zpravodajských obsahů, což je jev, který je dnes 

usnadněn zejména přítomností zpravodajských serverů.  
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Publikum, které zachovalo věrnost televizní obrazovce, mezitím konzumuje stále 

drsnější a brutálnější informace. Jeho mysl už ovšem nadále nemůže hloubku tragédií 

prožívat a stává se otupělou. Tomuto jevu se říká narkotizující dysfunkce médií. Média 

tak své publika už dávno nestimulují, nýbrž narkotizují. (Merton, 1948) Pozvolna se tak 

vyplňuje vize autora knihy Konec civilizace Aldouse Huxleyho, který se obával, že 

nastane doba, kdy už nikdo nebude chtít číst knihy. „George Orwell se obával těch, kteří 

nám zamezí přístup k informacím. Huxley se obával těch, kteří nám jich poskytnou 

tolik, že nás to dovede k pasivitě a egoismu.“  (Postman, 1999: 8). 

K manipulaci názoru publika může kromě výběru a dramatizace témat docházet 

také nejrůznějšími jinými způsoby, od vizuálně-akustického zpracování témat 

zpracování (zvolené obrazy, zvukový podkres, respondenti hovořící o problému atp.) až 

po drobné nuance, jako je mimika nebo gesta reportérů, které lze vzhledem ke 

kulturnímu kontextu vyložit určitým způsobem bez nutnosti jakýchkoliv aditivních 

informací. 

1.3 Globální zpravodajství 

„Prostřednictvím včerejšího objevu železnice, automobilu a letadla dosahuje 

nyní fyzický vliv každého člověka, dříve omezený na několik kilometrů, stovek i více 

mil. Anebo ještě lépe: díky úžasné biologické události, jakou byl objev 

elektromagnetických vln, je každý jedinec napříště simultánně přítomen (aktivně i 

pasivně) na zemi i na moři, ve všech koutech země.“ (Chardin, 1976: 240) Citace 

francouzského náboženského myslitele a vědce Pierrea Teilharda de Chardina velmi 

přesně charakterizuje princip, na kterém fungují moderní masová média. Díky 

technologickému pokroku se ze světa stala globální vesnice. 

Tento pojem zavedl mediální teoretik Marshall McLuhan (1991), když členil 

dějiny lidstva podle převládajícího způsobu komunikace. Člověk před-literární neměl 

možnost uchovávat informace, nedisponoval žádným všeobjímajícím významem, který 

by zasazoval vše ostatní kolem něj do kontextu, proto lpěl na kmenové pospolitosti, 

která mu pomáhala chápat svět. Naproti tomu člověk literární už si osvojil schopnost 

uvažovat abstraktně, naučil se udržovat si nadhled, ale také odstup. V elektronických 

médiích McLuhan vidí prostředky, které navrátí člověku pospolitost a existenci v rámci 

celku. Fakticky mu tak umožní vrátit se ke kmenové kultuře – proto McLuhan používá 

pro tuto epochu termín globální vesnice. „Po více než století elektrické technologie jsme 
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dnes globálně rozšířili samotnou svoji centrální nervovou soustavu, čímž jsme – alespoň 

na naší planetě, zrušili prostor a čas. (…) Svět se scvrkl. Elektricky smrštěný glóbus je 

pouhou vesnicí.“ (McLuhan 1991: 15-16) Člověk přestává být v takovém světě pouhým 

občanem své země a stává se z něj světo-občan, který má nejen širší a větší rozhled, ale 

také větší nároky. Jak argumentují Morley a Robins: „Univerzální ideou globalizace a 

nadvlády konzumerismu je fakt, že v momentě, kdy lidé získají přístup ke globálním 

informacím, rozvinou se u nich také globální potřeby a nutnost požadovat globální 

komodity, čímž se stávají ‚globálními občany‘.“ (Morley a Robins, 2002: 111) 

V době, kdy McLuhan svou teorii o globální vesnici prezentoval, neexistoval 

internet, a přitom právě internet se ukázal jako nejvýraznějším nositelem jeho idey. 

1.3.1 Koncepce a témata 

Překlenutí obrovských vzdáleností za několik vteřin je v 21. století pro informaci 

zcela běžná rutina. Pomocí bezdrátových technologií a satelitních vysílačů je možné 

odeslat audiovizuální zprávu napříč hemisférami a do domovů milionů lidí. Také 

přijímače prošly výraznou evolucí. Díky digitální konvergenci23 je nyní možné sledovat 

televizní přenosy pomocí internetu v tzv. smartphonech, které zároveň slouží jako 

telefon, fotoaparát, kamera, kapesní herní konzole atd. 

Mediální obsahy se tomuto jevu přizpůsobily, a to na globální úrovni. Ať jde o 

zpravodajskou relaci v Německu, nebo v Austrálii – navzdory geografické vzdálenosti a 

odlišným geopolitickým vazbám a vztahům – jejich koncept a výstavba budou velmi 

podobné. Vyplývá to z potřeby informovat jednoduše, poutavě a pokud možno 

komplexně. Zpravodajská relace tak bude vždy odstartována odpočtem hodin, headliny 

a pozdravy moderátorů. Vždy bude obsahovat v určitém tempu se střídající krátké 

zprávy (tzv. kraťasy), reportáže, čtené zprávy a živé vstupy, mezi něž buď vloží, nebo 

nevloží reklamu. Bude používat výrazné barvy a animovanou infografiku a v určitém 

                                                 
23 Digitální konvergence je v tomto smyslu „průběžné sbližování médií z hlediska přípravy, distribuce a 

vnímání obsahů. Tento proces je podmíněn rozvojem technologií a jeho výsledkem je současný nebo 

následný výskyt stejných mediovaných sdělení v různých technologických formách.“ (Reifová, 2004: 

111) Henry Jenkins její definici rozšiřuje, v případě konvergence podle něj jde o „tok obsahu skrze 

rozmanité mediální platformy, spolupráci mezi rozmanitými mediálními odvětvími a migrační chování 

publika, které půjde téměř kamkoliv v hledání toho druhu zábavy a zážitků, které chce.“ (Jenkins, 2008: 

2) 
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poměru bude poskytovat zprávy domácí, zahraniční, ekonomické a kulturní a bude 

zakončena sportovním zpravodajstvím a zprávami o počasí. 

„Levitt (1983) opakovaně zdůrazňuje, že novodobá realita je o globálních trzích 

a o produktech světového měřítka, což není, samozřejmě, ničím jiným než 

pokračováním strategií masové produkce (…) Nicméně, zatímco dříve toto multinárodní 

korporace vykonávaly separátním operováním v mnoha zemích zároveň a 

přizpůsobováním svých produktů jednotlivým odlišným národním preferencím, dnešní 

globální korporace operují tak, jako by celý svět (nebo jeho majoritní regiony) byly 

jednou, značně identickou entitou; všude vyrábějí a prodávají stejné věci úplně stejným 

způsobem.“ (Lewitt, 1983 in Morley a Robins, 2002: 110) Zatímco koncept tedy 

zůstává neměnný, poměr jednotlivých zpráv se může v každé zemi lišit. Závisí to 

především na geopolitickém a ekonomickém kontextu dané země, jejím kulturním 

zakotvení a poloze. Velmi důležitým aspektem je také vlastnický charakter mediálního 

systému – jde-li o soukromá, veřejnoprávní či státní média, je-li systém uzavřen 

vnějšímu působení, jak je tomu například v zemích, jako je Severní Korea, nebo je-li 

otevřen, a tedy globalizován.  

Podle mediálního teoretika Bretta Christopherse závisí míra mediální globalizace 

kromě geopolitické situace a ekonomických faktorů zejména na historickém vývoji 

televize, v rámci nějž se některé televizní trhy rozvíjely dříve a rychleji, kdežto jiné 

pomaleji – vliv na to měly zejména dostupné prostředky a divácká poptávka. Zatímco se 

hojně sponzorovaný a značně rozlehlý soukromý trh v USA rozvíjel hojně, státní, 

geograficky i prostředky limitovaný československý trh postupoval kupředu relativně 

pomalu. Souvisí to rovněž s rozdílnou tematickou nabídkou – v rámci Sovětského svazu 

byla některé témata tabu, v USA se naopak často vyskytovala protisovětská agenda 

apod. Tyto faktory počátků televize v jednotlivých zemích či regionech mají vliv i na 

jejich současné mediální obsahy, a proto by se na ně nemělo nahlížet bez znalosti těchto 

kontextů. (Christophers, 2009) 

Mnozí mediální teoretikové se obávají, že rozvojem globálních médií, která 

přinášejí univerzální konzumní kulturu i do zemí, kde doposud neměla žádné historické 

zakotvení, ohrozí kultury lokální a s nimi spjaté kulturní produkty. Morley a Robins 

tento protekcionistický přístup neodmítají, poznamenávají však, že žádná interakce není 

jednostranná. „Globální kapitalismus je ve skutečnosti o westernizaci – o exportu 

západních komodit, hodnot, priorit a způsobů života. V procesu nerovného kulturního 
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střetávání byly ‚cizí‘ národy donuceny podřídit se západnímu světu, zatímco se ovšem – 

neméně významně – západ střetl tváří v tvář s ‚cizími‘ a ‚exotickými‘ kulturami 

‚druhých‘.“ (Morley a Robins, 2002: 108) S ohledem na média svou teorii zdůvodňují 

takto: „Na jedné straně vedou technologické a tržní změny ke vzniku globálního 

průmyslu a světových trhů; mluvíme o pojmech, jako je ‚deteritorializace‘ audiovizuální 

produkce, a rozvíjíme teorie o transnárodních systémech vysílání. Na druhé straně 

ovšem zaznamenávají významný rozvoj také lokální produkce a lokální distribuční sítě. 

(…) Toto napětí mezi globalismem a lokalismem se děje v době, kdy se propagace 

národního vysílání stává méně významnou a veřejná služba národních médií je často 

podceňována, problémem tak nejsou globální média jako taková, ale to, jak jsou vedle 

těch lokálních artikulována.“ (Morley a Robins, 2002: 1–2) 

Lokální aspekty bývají často silně artikulovány i přes univerzální zpravodajskou 

koncepci, a to zejména v období významných národních dnů a svátků, v euro-americké 

kultuře to bývá nejčastěji kolem Vánoc, Velikonoc, Nového roku. Také každodenní 

výběr zpráv je ovšem filtrován z národnostního hlediska – informace ze zahraničí se 

zpravidla vybírají k vysílání pouze v případě, že nějakým způsobem ovlivňují danou 

zemi (i nepřímo). Například anexe Krymského poloostrova Ruskou federací se České 

republiky přímo netýká, ale i přesto je pro její občany tato zpráva důležitá – geograficky 

(Ukrajina leží v Evropě), materiálně (neschopnost Ukrajiny splácet dluhy za plyn může 

způsobit uzavření ropovodu do České republiky), společensky a kulturně (může se 

zvýšit počet Ukrajinců v České republice) a v rámci historické perspektivy (vlastní 

česká zkušenost s ruskou armádou). Také kulturní zprávy se vybírají s ohledem na jejich 

vztah k dané zemi – informace o novém bollywoodském filmu s velmi slavnou indickou 

herečkou v hlavní roli se tak do českého zpravodajství velmi pravděpodobně nedostane, 

zatímco například ve Velké Británii – vzhledem k její historické vazbě na Indii a 

k sociodemografickým faktorům, například velkému procentu indických imigrantů v ní 

žijících – už má ovšem větší šanci. Uplatňují se zde tedy již výše zmíněné zpravodajské 

hodnoty, jako doplňková hodnota se však v komerčních médiích objevuje kurióznost či 

neotřelost. „Například 7. 12. 2010 se v Odpoledních TN vyskytla zpráva o podnapilém 

řidiči, který vjel do příkopu a pak si sám zavolal policii, aby ho vyprostila a on mohl jet 

dál.“ (Paráčková, 2011: 28) 
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1.4 Televize v České republice 

První experimenty s televizním vysíláním proběhly v českých zemích už ve 30. 

letech 20. století. Stejně jako světové národy (zejména tedy Britové a Američané, 

jejichž televizní vývoj byl celosvětově nejrychlejší) měli i Čechoslováci své televizní 

průkopníky, kterými byli například Jaroslav Šafránek nebo František Holeček. Do 

vývoje televizní technologie ovšem nepříznivě zasáhla druhá světová válka a na několik 

let celý proces zastavila.  

Po osvobození Československa Rudou armádou Sovětského svazu se vývoj 

televize obnovil. Proběhly i první prezentace pro veřejnost – např. v roce 1948 byla 

televize představena na mezinárodní výstavě rozhlasu v Praze. Kamera tehdy zabírala 

prostor před budovou, kde se výstava konala, a promítala ho na obrazovkách uvnitř. 

Lidé tak mohli vyhlédnout z okna a ověřit si, že přístroj skutečně snímá a reprodukuje 

situaci v reálném čase. V červenci 1948 pak televize poprvé přenáší všesokolský slet na 

Strahově, obecně ale pod diktátem Sovětského svazu spíše stagnuje. Zatímco v 

západních zemích se v 50. letech stává televize standardním hromadně sdělovacím 

prostředkem, v Československu se odvysílal první zkušební vstup až prvního května 

1953 ve 20:00. Pravidelně se pak začalo vysílat 25. února 1954 – vstupy běžely jen 

přibližně hodinu a půl dvakrát až třikrát týdně a vzhledem k neexistenci záznamových 

zařízení byla každá premiéra relace rovněž její derniérou. (Bednařík, 2011) 

Druhý program přinesla až 70. léta – začal vysílat 10. května 1970 a od 9. května 

1973 dokonce vysílal barevně. Ve stejný den o dva roky později začal vysílat barevně i 

první program24. 

Zpravodajství mělo v československém televizním vysílání své místo od samého 

počátku. Nejprve se na obrazovkách vyskytovaly jen jednotlivé nesouvislé reportáže 

různého zaměření, zatímco celé zpravodajské relace byly reprodukovány z rozhlasu s 

titulkem na obrazovce, který říkal ‚Posloucháme rozhlasové zprávy‘. Teprve od 1. října 

roku 1956 se začal vysílat celý zpravodajský pořad s názvem Televizní aktuality a 

zajímavosti. Ten se vysílal dva roky, načež byl přejmenován na Televizní noviny. V 

roce 1979 získala zpravodajská redakce v televizním objektu na Kavčích horách 

                                                 
24 Nesign.: Česká televize: Prehistorie. [online] Česká televize, 2010 [cit. 21. 4. 2014]. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz 
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samostatnou budovu (OTN – objekt televizních novin, dnes OZ – objekt 

zpravodajství).25 

K výrazné proměně televizního trhu došlo v roce 1993, kdy proběhlo rozdělení 

Československa a Česká republika si začala budovat vlastní systém vysílání. Jako 

nejvhodnější byl vybrán tzv. duální systém, který umožnil na území republiky vysílání 

jak veřejnoprávním, tak soukromým médiím. Prvním soukromou celostátní televizní 

stanicí byla právě TV Nova, jejíž hlavní zpravodajskou relací se tato práce zabývá. 

O nové televizní stanici se začalo poprvé mluvit v roce 1993, kdy se stále silněji 

projevovaly snahy o zavedení celoplošného komerčního vysílání. Doposud vysílala po 

celé zemi pouze veřejnoprávní Česká televize a objevovaly se názory, že je třeba uvést 

na trh také odlišného vysílatele, který by přinesl diverzifikaci programové nabídky. 

Soukromá televize Premiéra, která sice už byla v té době založena a vysílala, se ovšem 

soustředila pouze na Prahu a střední Čechy, poptávka proto směřovala k celoplošnému 

kanálu, tedy takovému, který by zastřešil celé území České republiky. O licenci k 

vysílání bojovalo několik nabídek, z nichž jako vítězná vyšla společnost CET 21 se 

svým návrhem komerční, leč vzdělávací televize. Reprezentoval ji Vladimír Železný. 

Na jméno televize byla vyhlášena soutěž, v níž zvítězila divačka z Bratislavy, 

která navrhla, aby se televize jmenovala Nova. Jednoduše proto, že byla nová. A nová 

skutečně byla, zejména svou programovou nabídkou, která sice nebyla vzdělávací, jak ji 

původně CET 21 prezentoval, ale ukázala se jako velice žádaná. Při svém prvním 

vysílání 4. února 1994 TV Nova prezentovala, jak bude vypadat i její ostatní 

programová náplň – odstartovala živým přenosem z Měšťanské besedy, odkud začala 

zkušebně vysílat i Československá televize o několik desítek let dříve, načež přesně o 

půl osmé spustila své první Televizní noviny následované Sportovními novinami a 

zprávami o počasí, americký film Krotitelé duchů a erotický magazín Penthouse26.  

Program tak odlišný od veřejnoprávního vysílání si ihned získal velikou 

diváckou oblibu. Byl zajímavý a zábavný a jeho sledovanost se od začátku pohybovala 

kolem 60 %. Přesná a podrobná data byla ovšem k dispozici až od roku 1997, kdy 

všechny televizní stanice na trhu podepsaly dohodu o elektronickém měření pomocí 

                                                 
25 Nesign.: Česká televize: Prehistorie. [online] Česká televize, 2010 [cit. 21. 4. 2014]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz 
26 Zdroj: Přednáška PhDr. Petra Bednaříka, Ph.D. Audiovizuální média II:  Televize v Československu a v 

České republice po roce 1969. Březen 2010. 
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peoplemetrů. Celoroční sledovanost TV Nova byla v roce 1997 52 %27, v prime-time, 

tedy hlavním vysílacím časem mezi 19:00 a 22:00 pak necelých 53 %28. 

1.4.1 Současný televizní trh 

V současnosti už nedosahuje sledovanost TV Nova tak vysokých čísel. 

Způsobeno je to především silnou diverzifikací televizního trhu způsobenou procesem 

digitalizace29, který umožnil vstup na trh i menším subjektům, které dříve neměly 

dostatečné finance pro vstup na analogový trh, jenž byl navíc silně omezen limitovaným 

počtem vysílacích okruhů a další vysílatele by už technicky nedokázal pojmout. 

Kromě vstupu nových vysílacích subjektů na televizní trh umožnila digitalizace 

také rozšíření programové nabídky kanálů stávajících – Česká televize tak spustila 

ČT24, ČT Sport, ČT art nebo ČT:D, Prima se obohatila o Prima Cool, Prima Love nebo 

Prima Zoom a TV Nova spustila nové stanice Nova Cinema, Nova Sport, Fanda, 

Smíchov a Telka. Tento proces vedl ke snížení sledovanosti TV Nova na úroveň 25 %30, 

což je ve srovnání s ostatními kanály stále ještě nejvyšší číslo, už to ovšem ani zdaleka 

není onen nadpoloviční share, jak tomu bylo v minulosti. Významnějších výsledků 

v rámci sledovanosti (32% share31) TV Nova stále zaznamenává v hlavním vysílacím 

čase, v němž vysílá mimo jiné i Televizní noviny, které jsou dlouhodobě 

nejsledovanější zpravodajskou relací v České republice – zejména v posledních třech 

                                                 
27 Zdroj: ATO Media Research: Celodenní podíl na publiku 15+ (19:00 – 22:00) za 2. polovinu roku 

1997. (graf) Viz Přílohy. 
28 Zdroj: ATO Media Research: Podíl českých televizních stanic na publiku 15+ v prime-time (19:00 – 

22:00) za 2. polovinu roku 1997. (graf) Viz Přílohy. 

29 „V České republice jako první využívali digitální satelit k distribuci svých programů od ledna 1997 

stanice Prima TV a Kabel Plus Film. Od července téhož roku se k nim přidala i Česká televize. Od září 

2000 zde vznikla první digitální satelitní nabídka televizních programů UPC Direct. Poslední zbytky 

analogového vysílání televizních programů na satelitech skončily kolem roku 2010, analog ze satelitů 

postupně vymizel.“ (Šmíd, 2013: 14) Největší výhodou digitálního vysílání je širší vysílací prostor - 

místo jednoho analogového kanálu tak lze přenášet několik kanálů digitálních, a také technická kvalita. 

Díky digitálnímu vysílání odpadají šumy způsobené povětrnostní situací, projevy různých interferencí i 

kolísání signálu. 

30 Zdroj: ATO Media Research: Celodenní podíl na publiku 15+ (19:00 – 22:00) za rok 2012. (graf) Viz 

Přílohy. 
31 Příloha č. 2: Podíl českých televizních stanic na publiku 15+ v prime-time (19:00 – 22:00) za rok 2012. 

(graf) Viz Přílohy. 
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letech ovšem zaznamenávají silný odliv diváků, který je způsoben roztříštěností 

televizního trhu, postupně rostoucí popularitou Událostí, tedy hlavní zpravodajské 

relace České televize, ale hlavně obecným poklesem počtu diváků, tedy lidí, kteří 

vlastní televizní přijímač a aktivně jej používají. To lze vysvětlit jednak stále hojnějším 

vyhledáváním i-vysílání, neboli sledování televizních stanic přes internet, a jednak 

překonaností televize jako informačního média. Lze to připsat zejména rostoucí 

oblíbeností zpravodajských serverů a sociálních sítí. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO Media Research: Sledovanost hlavních zpravodajských relací. (graf) 

1.4.2 Televize Nova a její zpravodajství 

Společnost CME (Central European Media Enterprises), která Skupinu Nova 

vlastní, byla založena Ronaldem Lauderem, synem zakladatelky známé kosmetické 

společnosti Estée Lauder Companies, v roce 1994. Oficiálně sídlí na Bermudách a 

provozuje televizní vysílání v sedmi zemích střední a východní Evropy. Vlastní 

televizní stanice v Bulharsku (TV2 a Ring TV), Chorvatsku (Nova TV), Rumunsku 

(PRO TV, PRO TV International, Acasa, PRO Cinema, Sport.ro a MTV Romania), 

Slovensku (Markíza, Galaxie Sport), Slovinsku (POP TV, KanalA) a v České republice 

(TV Nova, Nova Cinema, Nova Sport, Fanda, Smíchov a Telka). (Paráčková, 2011) 

Televize Nova je celoplošnou plnoformátovou stanicí, která vysílá 24 hodin 

denně. Její zpravodajství tvořilo do roku 2013 unikátní spojení televizní relace Televizní 

noviny, zpravodajského serveru tn.cz a zpravodajské agentury Mediafax. Všichni 



  

 

29

  

redaktoři spolu sdíleli newsroom a úzce spolupracovali (zejména ti z Televizních novin 

a tn.cz). (Paráčková, 2011) V roce 2013 ovšem vzhledem k finanční neefektivnosti 

CME agenturu Mediafax rozpustilo. I přesto ovšem zůstává zpravodajství TV Nova 

populárním a hojně vyhledávaným, absence agentury Mediafax jej tedy nijak výrazně 

neovlivnila. 

Hlavní zpravodajská relace TV Nova je vysílána každý den přesně v 19:30 a trvá 

přibližně tři čtvrtě hodiny. Startuje ji odpočet hodin, znělka, headliny, pozdrav 

moderátorů a první reportáž. Ukončuje ji představení sportovního moderátora 

s upoutávkou na nejzajímavější informaci Sportovních novin, které bezprostředně po 

reklamní pauze následují, upozornění na večerní program televize a rozloučením 

moderátorů. „Televize Nova se ve svých oficiálních stanoviscích (např. ústy dnes už 

bývalého generálního ředitele Petra Dvořáka či vedoucího zpravodajství Martina 

Ondráčka nijak netají tím, kdo je ve zpravodajství její velký vzor – je jím Sky News 

z divize Sky, která patří mediálnímu magnátovi Rupertu Murdochovi.“ (Paráčková, 

2011: 9) Televize Sky News vznikla ve Velké Británii v roce 1989 a vešla do obecného 

povědomí zejména svým vlastníkem a tím, že jako první domácí stanice vysílala zprávy 

24 hodin denně. Ačkoliv TV Nova není zpravodajskou televizí, při pohledu na koncepci 

a styl jejích Televizních novin je podobnost se Sky News patrná. 

„Studia, ze kterých Nova i Sky News vysílají, jsou laděna do červené a modré a 

mají na jedné ze stěn velkou plazmovou obrazovku. Tu Nova používá při každých 

zprávách, u Sky News se její použití objevuje nepravidelně. Informační pruh ve spodní 

části obrazovky, který Sky News běžně užívá, začala na přelomu let 2010 a 2011 ve 

svém zpravodajství Nova používat rovněž. Obě televize také vysílají zpravodajství ve 

vysokém rozlišení, neboli v HD. Své relace rovněž často obměňují co do 

technologických parametrů (jiná infografika, plazmové a dotykové obrazovky, znělky 

atd.). Sky News si zakládá na tom, že – pokud možno – inovuje své zpravodajství každý 

rok.“ (Paráčková, 2011: 10) 

1.5 Nový Zéland a jeho televizní trh 

Nový Zéland, jak jej pojmenovali nizozemští kartografové v době jeho objevení, 

či Aotearoa – Země dlouhého bílého oblaku, jak mu říkají Maoři, leží v jihozápadní 

části Tichého oceánu přibližně 2 000 kilometrů od Austrálie a 3 000 kilometrů od 
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Antarktidy. Jde o souostroví dvou velkých ostrovů – Severního a Jižního – a několika 

menších ostrůvků. Administrativně a politicky spadá Nový Zéland do tzv. 

Commonwealthu, jeho svrchovanou panovnicí je tedy britská královna Alžběta II., 

zastoupená generálním guvernérem, jímž je od roku 2011 generálporučík sir Jeremiah 

„Jerry“ Mateparae. Nový Zéland má vlastní vládu, jejímž předsedou je v současné době 

John Key z Národní strany, vlastní měnu, jíž je novozélandský dolar (ekvivalent asi k 

16 českým korunám), a také vlastní hymnu (Bože, ochraňuj Nový Zéland), vliv Velké 

Británie je zde však nepopiratelný. 

Nový Zéland je výjimečný také etnicky, po boku potomků evropských 

kolonizátorů zde žije distingované etnikum Maorů, tedy původní obyvatelstvo, které se 

na jednu stranu plně asimilovalo ve většinové kultuře, na druhou stranu si však 

zachovává velmi významné prvky vlastní kultury, která je v moderní době majoritním 

obyvatelstvem přijímána a podporována (např. u oficiálních jmen měst či památek jsou 

vždy uvedeny jejich maorské ekvivalenty, maorské kmenové ceremonie a symboly jsou 

i většinovým obyvatelstvem vnímány jako novozélandské (např. bojová haka nebo 

symbol kapradiny, kterou Maoři pokládali k nohám svým hostům na znamení míru, se 

stal oficiálním symbolem Nového Zélandu atd.) a při každé veřejné instituci se nachází 

oddělení asistence maorské minoritě). 

Maorská minorita je důležitým prvkem také pro mediální systém země, který je 

stejně jako v České republice duální, a má tedy za úkol kromě zábavné a ziskové 

programové nabídky poskytovat rovněž pořady akcentující zájem a potřeby všech 

občanů země bez rozdílu sociálního zázemí či etnika. 

1.5.1 Televize na Novém Zélandu 

Televize byla Novému Zélandu představena v roce 1960, tedy v době, kdy byla 

v Evropě i ve Spojených státech už zavedeným médiem. Zpoždění v distribuci televizní 

technologie na Nový Zéland bylo způsobeno zejména jeho geografickou vzdáleností od 

Velké Británie, která byla jeho hlavním a nejdůležitějším dodavatelem nových 

technologií, postupů i principů.  

Byla to právě BBC, kdo se stal vzorem pro nový novozélandský trh, který stejně 

jako ten britský vznikl jako trh veřejnoprávní. Také co se obsahu týče, zůstal Nový 

Zéland v pozici následovatele toho, co mu Velká Británie ustanovila – v počátcích 
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novozélandského vysílání se na obrazovkách objevovaly téměř výlučně britské 

materiály. „Programování zdejší veřejné služby, kterým byla pověřena NZBC (New 

Zealand Broadcasting Corporation, založená a vystavěná podle vzoru BBC – pozn. 

autorky), se velmi často domnívalo, že cokoliv, co vyprodukovala BBC (zejména šlo-li 

o značně finančně náročné programové formáty), měl Nový Zéland za povinnost 

převzít.“ (Dunleavy, 2008: 800) 

Novozélanďané se nechali v počátcích televize velmi silně ovlivňovat britskou a 

americkou výrobou zejména proto, že sami neměli představu o tom, co by toto nové 

médium mělo přinášet. „Prioritou rozvoje televizního vysílání na Novém Zélandu bylo 

v roce 1960 zejména umožnění vysílání a přijímání televizního signálu po celém území 

státu, což byl proces, který se ukázal jako neobvykle finančně náročný a obtížný. 

Zejména z tohoto důvodu nedošlo až do roku 1973 k žádné výraznější a odbornější 

artikulaci toho, co by televize jako veřejná služba měla či neměla poskytovat, jaký je 

její potenciál a jaká by měla být očekávání jejích diváků. (Dunleavy, 2008: 800) 

Kvůli geografické rozmanitosti země a úrovně její infrastruktury v 70. letech 

minulého století začínalo televizní vysílání jako regionální záležitost. První vstup byl 

přenesen z rozhlasového studia v Shortland Street v Aucklandu, největším městě 

Nového Zélandu, posléze se přidaly stanice v Christchurchi, v hlavním městě země 

Wellingtonu, a nakonec čtvrtá stanice v Dunedinu. Trvalo téměř deset let, než se z 

regionálních stanic staly celoplošné. Ustoupilo se kvůli tomu na čas od vzniku druhého 

kanálu, vláda totiž považovala základní propojení celého území za větší prioritu. Druhé 

stanice se Nový Zéland dočkal už v roce 1971 – na úkor soukromého vysílatele byl opět 

vybrán veřejnoprávní návrh, novozélandský mediální trh tedy zůstal v rukou státu, 

respektive koncesionářů.  

V sedmdesátých letech se vývoj novozélandského televizního trhu značně 

urychlil, už v roce 1973 se například začalo vysílat barevně. (Horrocks a Perry, 2004) 

Silná vazba na Velkou Británii a na importované pořady však vytrvala ještě dlouhou 

dobu. „V roce 1985 činil lokální obsah obou novozélandských televizních stanic 

pouhých 27 procent (…) S větším odstupem lze říci, že za 47 let televize na Novém 

Zélandě, přítomnost tohoto typu obsahu velmi zřídkakdy překročila 30 procent 

programové skladby. V ekonomicky náročnějších dobách nebo v časech, kdy politická 

sféra odmítala podpořit zajištění televizní veřejné služby, byla navíc tato čísla ještě 
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výrazně nižší.“ (Dunleavy, 2008: 800) Tato situace měla za následek konzumaci 

univerzálního obsahu, ulehčenou faktem, že úředním jazykem Nového Zélandu je 

angličtina, a tedy se zahraniční obsahy nemusely překládat, ve výsledku tak byly daleko 

levnější než vlastní pořady, které by televize musela sama vyrábět. S tím souvisí 

absence témat typických pro Nový Zéland, témat minoritní a kulturních, což se běžně 

děje u televizí komerčních, kterým se obsah zaměřený na minority zkrátka nevyplatí, 

méně často už u televizí veřejnoprávních. NZBC si to uvědomovala, v roce 1975 proto 

začala s dramatickou reorganizací, během níž sama zanikla, oba dva kanály začaly 

vysílat nezávisle na sobě a trvalo tři roky, než se opět propojily pod správou nové 

společnosti – Television New Zealand (TVNZ). 

Novozélandská televize nebyla nikdy financována čistě jen z koncesionářských 

poplatků, vždy v jejím rozpočtu figurovala i výrazná složka příjmů z reklamy. Vysílání 

reklamy však bylo velmi výrazně limitováno – byly mu určeny jen určité hodiny v 

určitých dnech v týdnu. To stačilo na provoz obou kanálů a na reprodukování levně 

zakoupeného zahraničního obsahu, nestačilo to však na vlastní výrobu pro tak 

limitovaný trh, jakým je Nový Zéland. TVNZ tak potřebovala více prostředků. Jedním z 

řešení bylo navýšit koncesionářské poplatky, s čímž ovšem politická reprezentace 

výrazně nesouhlasila. „Jediným jiným způsobem, jak vyřešit nedostatečné financování 

TVNZ, tak zbylo postupné rozšíření prostoru pro reklamu, čímž by bylo možné 

maximalizovat reklamní profit. Od roku 1985 bylo proto povoleno vysílat reklamu na 

obou kanálech TVNZ šest dní v týdnu. V roce 1989 byla pravidla uvolněna ještě více a 

v roce 1990 veškeré limity televizní reklamy padly – kromě nedělních rán, Štědrého dne 

a dvou dní Velikonoc, kdy se žádná reklama stále ještě vysílat nesmí. (Dunleavy, 2008: 

801) 

1.5.2 Privatizace a Maorská televize 

Veřejnoprávní televizní systém skončil na Novém Zélandě v roce 1988, kdy 

TVNZ podstoupila rozsáhlou rekonstrukci a byla plné privatizována. Na trh vstoupila 

rovněž TV3, první zcela soukromá televizní stanice. (Horrocks a Perry, 2004) O rok 

později učinila deregulační legislativa z novozélandské dříve státní televize jednu z těch 

nejméně regulovaných na světě. V roce 1991 pak bylo povoleno angažovat se v 

novozélandské mediální sféře i zahraničním subjektům, což vedlo k situaci z roku 1998, 

kdy byla TVNZ na trhu jedinou domácí. Kromě ní vysílaly již zmíněná TV3, Prime a 
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první placená televize Sky, která spadala do stejnojmenného impéria Ruperta 

Murdocha. 

„Co je však důležité – kvůli své neoliberální orientaci opomněla mediální 

legislativa z let 1988 – 1991 kulturní významnost lokálního programování. V regulaci 

tohoto typu televizních obsahů viděla jen nepřiměřené omezení jinak zcela 

deregulovaných vysílatelů, což vedlo k tomu, že se multi-kanálové televizní prostředí, 

které výše zmíněné změny umožnily, sjednotilo v tom, aby urychlilo fragmentaci už tak 

malého novozélandského národního publika, a k prohloubení tradičně marginální pozice 

produkce lokálních obsahů.“ (Dunleavy, 2008: 802) 

Velkým tématem byli v tomto ohledu Maoři, kteří se v programech buď 

nevyskytovali vůbec, nebo byli prezentování podřadně. „Zpočátku existovalo jen 

ostudně málo pořadů, které – protože byly napsané, produkované a režírované umělci z 

maorské komunity – by správně a důkladně informovaly o hodnotách a perspektivách 

Maorů. (…) Designéři televizních programů se tím dokonce až do pozdních 70. let 

nezabývali vůbec.“ (Dunleavy, 2008: 801-802) 

Navzdory tomu, že byli maorští tvůrci velmi aktivní už tehdy, první výraznější 

prostor jim byl poskytnut až od 80. let, kdy se začaly vysílat značně populární magazíny 

v jazyce Maorů Koha, Te Karere a Waka Huia, kterým bylo umožněno proniknout i do 

prime-time. Trvalo však ještě dvacet let, než v roce 2004 vznikla samostatná Maori 

Television, která konečně řádně reprezentuje maorskou minoritu. Její start musela 

financovat vláda a maorské nadace zejména proto, že její obsah tvoří z 90 % původní 

témata a lokální materiály, což činí z jejího provozu finančně nákladnou činnost. 

Televize si našla své diváky ve velmi krátké době, a proto jí v roce 2008 přibyl druhý 

kanál. 

Úspěšnost původních programů se projevila i u TVNZ, která jich v posledních 

letech začala vyrábět stále více, navzdory jejich finanční náročnosti. Důvod pro tento 

jev popsal Andrew Shaw, generální manažer produkce a akvizic pro TVNZ, v jednom z 

rozhovorů: „Faktem zůstává, že nevyrábíte a nevysíláte původní novozélandské obsahy 

jen kvůli tomu, abyste vydělali peníze. Vysíláte je kvůli sledovanosti, kvůli statutu toho, 

že dokážete vyrobit a prezentovat úspěšnou domácí show, a pro přidanou hodnotu, 

kterou pořad, jeho hvězdy, kvalita, popularita a loajalita diváků k němu přináší něčemu, 

co se jmenuje TV One, TV2 nebo TV3. Pokud by šlo pouze o peníze, nevysílaly by se 



  

 

34

  

žádné lokální pořady. Neděláte to tedy, abyste vydělali, děláte to, protože to něco 

vypovídá o vás jako vysílateli a o zemi, pro niž vysíláte. (Shaw, 2003 in Dunleavy, 

2008: 799). 

1.5.3 Současný televizní trh 

Televizní trh na Novém Zélandě kompletně přešel z analogového na digitální 

signál 1. prosince 2013, tedy relativně nedávno. Nové možnosti programování začíná 

proto odhalovat teprve nyní. Stávající mediální systém je, stejně jako v České republice, 

duální – v jeho rámci se tedy vyskytují jak média komerční, tak média veřejnoprávní. 

Mezi českými a novozélandskými veřejnoprávními médii je ovšem značný rozdíl – 

zatímco ta česká jsou stále ještě regulována, ta novozélandská se řídí stejnými principy 

jako média komerční, na svůj provoz si musí vydělat a jejich příjem pochází v drtivé 

většině z reklam. Zejména z tohoto důvodu je pro novozélandské televize velmi 

důležitým faktorem sledovanost, a to s ohledem na to, že je tamní trh o více než 

polovinu menší než ten český (na Novém Zélandě žijí jen čtyři miliony obyvatel). 

Konkurenční boj je velký, na relativně malou diváckou obec totiž připadá hned 

několik celoplošných kanálů. Jen TVNZ operuje se dvěma – nejsledovanější TV One, 

která v poslední době o své prvenství bojuje s divizí Sky32, a TV2. Australský soukromý 

vysílatel MediaWorks poskytuje Novozélanďanům TV3 a FOUR a Rupert Murdoch a 

jeho Sky kromě placené televize nabízí rovněž volně přístupný celoplošný kanál 

PRIME. Vládou a maorskými nadacemi je pak financována Maori Television, která 

rovněž vysílá celoplošně. 

1.5.4 Popularita TV One a One News 

TV One je prvním kanálem novozélandské veřejnoprávní televize a dlouhodobě 

je také kanálem nejpopulárnějším – jeho share celoročně kolísá mezi 20 a 30 procenty33, 

zhruba za poslední rok jej však co do sledovanosti dohání divize Sky. TV One je, 

navzdory svému zřizovateli a své historii, založena na komerčních principech, je tedy 

sponzorována majoritně z reklamy. Novozélandská vláda ji však i nadále podporuje.  

                                                 
32 Nesign.: TV Ratings Archives. [online] Nielsen Television Audience Measurement, 2013. [cit. 28. 4. 

2014] Dostupné z: http://www.throng.co.nz/tag/ratings/ 
33 Tamtéž. 
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Byla to právě TV One, kdo v roce 1969 odvysílal vůbec první zpravodajskou 

relaci na Novém Zélandě, a je to rovněž ona, jejíž zpravodajství je doposud tím 

nejvyhledávanějším. Podle výzkumu sledovanosti novozélandského televizního trhu, 

který provádí Nielsen Television Audience Measurement, je hlavní zpravodajská relace 

TV One, která nese jméno One News, dlouhodobě nejsledovanější nejen mezi 

zpravodajskými relacemi napříč televizními stanicemi, ale je také nejsledovanějším 

pořadem napříč celou programovou nabídkou všech vysílajících televizí. Denně ji 

sleduje mezi šesti sty a sedmi sty tisíci diváků. Pro srovnání: druhou nejúspěšnější 

zpravodajskou relaci – zprávy TV3 neboli 3 News sleduje jen polovina tohoto čísla, 

zpravodajství televize PRIME čili Prime News pak jen třetina34. 

Obecně jsou zpravodajské pořady v novozélandské televizi značně populární, 

převyšují údaji o svém share i populární seriály a reality show, což například v České 

republice, jejímž nejsledovanějším pořadem byl v lednu 2014 seriál Ordinace v Růžové 

zahradě 235, neplatí. 

                                                 
34 Nesign.: TV Ratings Archives. [online] Nielsen Television Audience Measurement, 2013. [cit. 28. 4. 

2014] Dostupné z: http://www.throng.co.nz/tag/ratings/ 
35 Zdroj: ATO Media Research: TOP 50 nejsledovanějších titulů za leden 2014. 
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2. Metodologie 

Jako výzkumnou metodu si tato diplomová práce zvolila komparativní 

kvalitativní obsahovou analýzu, o níž se domnívá, že díky svým typickým postupům a 

principům umožní dosáhnutí nejadekvátnějších výsledků.  

2.1 Kvalitativní výzkum 

V rámci kvalitativního výzkumu se výsledků nedosahuje pomocí statistických 

metod ani jiných způsobů kvantifikace. Už v roce 1975 teoretik James Carey 

vysvětloval, že provádět kvalitativní výzkum znamená „uchopit interpretace, jimiž lidé 

definují existenci, a systematizovat je tak, aby pro nás byly pochopitelnější. Jde o proces 

kladení velkých nároků na malé záležitosti: o studium jednotlivých rituálů, básní, her, 

rozhovorů, písní, tanců, teorií a mýtů a jejich následnému opatrnému vztahování 

ke komplexním vztahům v rámci kultury nebo celkového způsobu života.“ (Carey, 

1975: 190 in Lindlof a Taylor, 2011: 5)  

„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému,“ říká 

John Creswell (Creswell, 1998: 12 in Hendl, 2008: 48) a publikace Thomase Lindlofa a 

Bryana Taylora nabízí ještě podrobnější definici, podle níž praktikovat kvalitativní 

výzkum znamená „studovat symbolickou lidskou reakci v různých kontextech jejího 

provedení (Cronkhite, 1986). Kvalitativní výzkumníci tedy studují ‚projevy‘ a 

‚praktiky‘ lidské komunikace. (…) Pod pojmem ‚projev‘ rozumíme komunikaci, jejíž 

úroveň expresivnosti a okamžitosti nás nutí k tomu, abychom ji vnímali jako něco více 

než jen sdělení nebo pouhý prostředek pro přenos informace (Bauman, 1986). Projevy 

jsou kreativní, lokální a sdílené interakce (např. vyprávění vtipu přátelům). ‚Praktiky‘ 

oproti tomu formují obecné a rutinní dimenze komunikačních aktů. Ve srovnání s 

projevy jsou tak abstraktnější a standardizovanější. Formují koherentní akci, která je 

indikována materiálními rysy konkrétního projevu, a jsou přisuzovány sociálním 

aktérům jako předpoklad ostatních motivů. (…) Projevy a praktiky společně tvoří 

strukturu naší každodenní komunikace.“ (Lindlof a Taylor, 2011: 4) 

V posledních letech prodělává kvalitativní výzkum změny, které jsou ovlivněny 

zejména silnou neoliberalistickou filozofií, která nepovažuje humanitní vědy za stejně 
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užitečné jako ty přírodní, a tudíž jim neposkytuje dostatečné financování, a také 

globalizací, jež změnila perspektivu zkoumání z jednotlivých institucí a kultur do jejich 

globálních modifikací a celosvětových fenoménů, a změnila také dosud platné principy 

chování a kontextů. (Lindlof a Taylor, 2011) 

Co je ovšem důležité ještě zdůraznit – při kvalitativním výzkumu si výzkumník 

sice zpočátku stanoví základní otázky, v průběhu sběru dat je však může libovolně 

měnit či doplňovat podle toho, jak si to výzkum žádá. „Kvalitativní výzkumník 

nesestavuje ze získaných dat skládanku, jejíž konečný tvar zná, spíše konstruuje obraz, 

který získává kontury v průběhu sběru a poznávání jeho částí. Výzkumník ve svém 

hledání významů a snaze pochopit aktuální  dění vytváří podrobný popis toho, co 

pozoroval a zaznamenal. Snaží se nevynechat nic, co by mohlo pomoci vyjasnit 

situaci.“ (Hendl, 2008: 50) Výsledkem kvalitativního výzkumu je tedy celkový, 

holistický obraz zkoumané situace. 

2.2 Studium dokument ů 

Studium textů a dokumentů je jedním z nejdůležitějších prvků kvalitativního 

výzkumu. „Zcela jistě nelze opomenout fakt, že dokumenty jsou hluboce zakotveny v 

lidské práci i ve volném čase – ať už jako podněty k akci, jako informační zdroje, jako 

výpomoc při verbálních aktech, jako prostředek transakce a tak podobně. Stává se jen 

velmi zřídka, že texty nějakého druhu při komunikačním aktu nefigurují. Dokonce i 

komunikační fenomén, který se zdá závislý pouze na mluveném slově (…) často 

zahrnuje použití jednoho či více dokumentů.“ (Lindlof a Taylor, 2011: 231) Dokument 

v tomto kontextu nemusí být nutně pouze psaný, lze za něj považovat například i 

mediální sdělení, jehož analýza dokáže přinést shodně důležité výsledky – obohacená 

navíc o rozbor neverbálních prvků sdělení, jedná-li se například o televizní pořad, a jeho 

recepci publikem. 

„Důvtipný kvalitativní výzkumník musí být připraven věnovat důkladnou 

pozornost všem způsobům, které lidé využívají při interakci s věcmi a texty.  Některé z 

nejdůležitějších aspektů kultury a komunikace totiž zůstávají mimo náš dosah, pokud 

neshromáždíme důkazy toho, jak materiální36 svět evokuje významy (Mehan, 2001; 

                                                 
36 „Materiální kultura byla definována jako ‚jakýkoliv lidstvem produkovaný artefakt‘ (Tillex, 2001, s. 

258); ‚hmotný, reálný objekt konstruovaný lidskou bytostí‘ (O'Toole a Were, 2008, s. 617); a ‚materiální 
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Schudson, 1989). Charakteristickými postupy této metodologie jsou sběr, čtení a 

interpretace. Sbíráme vzorky materiálních objektů a dokumentů (nebo provádíme 

verbální/vizuální/sluchovou reprezentaci těchto vzorků); zkoumáme jejich zevnějšek a 

charakterizujeme je ve velkém detailu; a konečně je interpretujeme ve světle teorie, 

historie a ostatních kontextuálních poznatků.“ (Lidlof a Taylor, 2011: 218) 

2.3 Obsahová analýza televizního zpravodajství 

Obsahovou neboli textuální analýzu lze, jak už jsme zmínili výše, aplikovat 

rovněž na problematiku audiovizuálního mediálního obsahu, který je předmětem této 

diplomové práce. Už v roce 1988 se tímto postupem zabývala například americká 

socioložka Echo Fields, která navrhla ideální schéma kvalitativní analýzy právě pro 

televizní zpravodajství, o něm jeho použitím pojednává komplexně a velmi efektivně. 

Fields hovoří o osmi krocích, které bude i tato práce v drobně alternované podobě 

následovat: prvním je stanovení předmětu zkoumání, následuje jeho přepis, jeho 

zařazení do vytvořených kategorií, jeho verbální analýza, analýza hlasu a použitého 

výrazu, analýza kompozice scény, popis souhry jednotlivých komponent a závěrečný 

výklad. (Fields, 1988) 

Fields se rozhodla vyvinout, resp. upravit klasický výzkumný postup při 

kvalitativní obsahové analýze pro potřeby televizního zpravodajství kvůli tomu, že 

„televizní sdělení sestává ze slov, z hlasu, mimiky a výrazů tváře moderátorů, 

vizuálních symbolů a kamerových technik“ (Fields, 1988: 183), což vše dohromady 

tvoří sdělení. Pro správnou analýzu tohoto typu sdělení je tak třeba zahrnout všechny 

jeho prvky. 

2.3.1 Vymezení výzkumu  

Jako předmět analýzy tato práce zvolila nejsledovanější televizní zpravodajské 

relace v České republice, tedy Televizní noviny vysílané TV Nova, a na Novém 

Zélandě, tedy One News vysílané TV One – půjde tedy o komparativní kvalitativní 

obsahovou analýzu, v níž budou poznatky o obou relacích v závěru porovnány za 

                                                                                                                                               
manifestace sociálních realit, kterou chápeme jako relevantní a mocnou‘ (Leeds-Hurwitz, 1993, s. 77-

78).“ (Lindlof a Taylor, 2011: 218) 
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účelem zjištění jejich shodných prvků a hlavních rozdílů. Oba pořady jsou vysílány 

každodenně a byly zkoumány v rozmezí jednoho měsíce, konkrétně ledna 2014.  

Leden byl zvolen záměrně jako první měsíc v roce, který zpravidla přináší 

důležité změny, ať už v legislativě, či v subjektivním vnímání obyvatelstva jednotlivých 

zemí – tyto změny zachycené ve zpravodajských relacích a jejich prezentace poslouží 

jako jeden z faktorů komparace. Také země byly zvoleny záměrně, protože je dělí 

značná geografická vzdálenost – Česká republika leží ve středu Evropy, zatímco Nový 

Zéland je souostroví jižního Pacifiku. 

Tyto záměrné volby měly za cíl zjistit, zda je geografická vzdálenost mezi 

oběma zeměmi ukazatelem pro odlišný obsah jejich zpravodajských relací, či zda tento 

faktor nemá v globalizovaném světě na relaci už žádný vliv.  

Dalším významným kritériem při výběru Nového Zélandu byl rovněž výrazný 

bikulturalismus, který je zde zakořeněn a vytváří protiklad k České republice, která je 

stále ještě považována za víceméně unikulturní. 

2.3.2 Cíl výzkumu  

Cílem výzkumu je zejména poskytnout celostní náhled na obě relace jako na 

nositele obecných a celosvětově platných zpravodajských hodnot a také náhled na ně 

jakožto nositele hodnot subjektivních.  

V případě subjektivních hodnot je pak cílem výzkumu vysvětlit, jak se do 

vysílání promítají, proč jsou právě ony zobrazovány a jaké faktory na ně mají vliv – jde-

li o faktory geografické, politické, kulturní či jiné. 

Výzkum si klade za cíl rovněž zjistit, v rámci jaké koncepce relace fungují, a 

nakolik je daná koncepce spíše všeobecně platná nebo konkrétní a typická pro 

příslušnou zemi. 

2.3.3 Výzkumné otázky  

Při komparativní obsahové analýze obou zpravodajských relací se bude práce 

soustředit zejména na tyto hlavní výzkumné otázky: 

• Jaká témata se v relacích objevují a jaká naopak nikoliv? 

• Jaká témata se v relacích vyskytují častěji? 

• Na jakém principu jsou témata řazena za sebou? 
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• Kterým tématům je přisuzována vyšší důležitost? 

• Jaký je poměr mezi domácími zprávami a zprávami ze zahraničí? 

• Jak je relace koncipována a ohraničena (tematicky, graficky,…)? 

• Jaké grafické prvky se v relaci objevují? 

• Jaký typ příspěvků se objevuje v relaci nejčastěji (reportáž, čtená zpráva,…)? 

• Jací moderátoři se v relacích objevují a kolik se jich tam střídá? 

V rámci komparativní fáze výzkumu pak budou důležité zejména tyto otázky: 

• Jsou si relace podobné z hlediska výběru témat? 

• Jsou si relace podobné z grafického a koncepčního hlediska? 

• Existuje podobnost mezi reportážemi a formou zpracování informací? 

• Existuje podobnost mezi moderátory? 
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3. Analytická část 

V této části se práce zaměří na obsahovou analýzu obou televizních relací. U 

každé z nich nejdříve stanoví předmět a rozsah jejího zkoumání v rámci kontextu doby a 

publik a posléze se bude zabývat její formální analýzou (koncepcí a kompozicí relace, 

jejími grafickými faktory, moderátory, verbální a hlasovou analýzou) a její obsahovou 

analýzou (výběrem a kategorizací témat, jejich řazení za sebou apod.). Na konci 

podkapitol týkajících se každé z relací práce shrne získané dílčí závěry pro jejich finální 

komparaci v následující kapitole. 

3.1 Obsahová analýza Televizních novin 

Televizní noviny zkoumáme v období třiceti dnů v lednu 2014, kdy byly tou 

nejsledovanější zpravodajskou relací na českém televizním trhu37 a zároveň byly také 

druhým nejsledovanějším pořadem bez rozlišení žánru – nejsledovanějším pořadem 

ledna 2014 byl seriál Ordinace v Růžové zahradě 2 a také další čtyři příčky po něm 

tehdy obsadily pořady TV Nova; teprve na páté příčce se objevila Česká televize a její 

Případy 1. oddělení, ostatní televize se na prvních 10 místech žebříčku nevyskytly 

vůbec. 

ATO Media Research: Nejsledovanější tituly, leden 2014. (graf) 

                                                 
37  Jejich share v kategorii Dospělí 15+ dosáhl 47,53 %, v kategorii Dospělí 15-54 pak 45,96 %. Pro 

srovnání: Zprávy FTV Prima dosáhly v kategorii Dospělí 15+ 22,54% share a v kategorii Dospělí 15-54 

15,60% share, celkově se v žebříčku umístily na27. nejsledovanějším místě. Události České televize 

dosáhly v kategorii Dospělí 15+ 20,25% share a v kategorii Dospělí 15-54 15,31% share, celkově 

obsadily 38. příčku. 
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Z analýzy Televizních novin vynecháváme jeden lednový den – 9. 1. 2014 – a to 

z důvodu technické závady souboru uloženého v online databázi pořadů TV Nova 

voyo.cz, která znemožnila přístup k relaci z tohoto dne, který je navíc ještě časově 

omezen na deset dní. Správa serveru poškozený soubor do vypršení této lhůty 

neopravila, nebylo k němu tedy možno přistoupit a ani jej analyzovat. V zájmu 

zachování rovnováhy výzkumu, která by mohla být narušena komparací 30 dnů vysílání 

Televizních novin a 31 dnů vysílání One News, proto z analýzy vynecháváme také 

novozélandskou relaci z 9. 1. 2014. 

3.1.1 Audiovizuální koncepce a kompozice relace  

Televizní noviny (dále jen TN) začínají přesně v 19:30 středoevropského času. 

Jejich start od 30 vteřin před půl osmou odměří velké infografické hodiny, které se 

posléze promítnou na kruhovou podlahu studia, uprostřed nějž sedí za stolem 

moderátoři. Zpravodajský stůl uprostřed velkých zářících hodin v setmělém studiu 

divák sleduje několik vteřin shora, zatímco hodiny odměřují čas. Posledním úderem 

vteřinové ručičky startuje znělka.  

Znělka a zvuková složka relace 

Z dnešního pohledu jde o velmi ikonickou znělku – Jan Hammer ji pro TN 

vyrobil totiž už v roce 1994, když TV Nova prezentovala svou zpravodajskou relaci 

poprvé. Zatímco vizuální část znělky se v průběhu let obměňovala tak, jak kupředu šly 

trendy počítačové grafiky, její hudební složka zůstala téměř úplně stejná. 

Vizuální část znělky navazuje na tradici nejen českou (už u prvních 

zpravodajských relací tehdejší Československé televize se tento motiv objevoval), ale i 

zahraniční – v úvodu televizní zpravodajské relace bývá téměř výlučně zobrazována 

zeměkoule. Její grafické zpracování se liší – někde se točí, jinde se nahodile přetváří – 

její zobrazování v čele zpravodajské relace je však univerzální. TV Nova do znělky 

přidává nahodilé zpravodajské motivy (např. záběry podpory fanoušků národního 

hokejového týmu při vítězství ve světových soutěžích apod.), které zapadají jako 

součásti skládanky do konečného obrazu zeměkoule.  

Zvuková složka relace je rovněž velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje její 

recepci publikem. Vedle znělky se projevuje zejména v jednotlivých reportážích, kde 
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často ustupuje ze své původní role, tedy podpory vizuálního obsahu, a přejímá 

samostatný význam. Bývá výrazná a hlasitá, v některých momentech dokonce přelévá 

mluvené slovo, a má vysokou emocionální výpovědní hodnotu – např. negativní zprávy, 

jako jsou nehody a úmrtí, doplňuje velmi dramatická až depresivní hudba, na kterou je 

publikum zvyklé spíše z umělecké tvorby (filmy, videoklipy atd.). Ve zpravodajské 

relaci tento styl hudebního doprovodu působí poněkud nepatřičně. Zda se díky takto 

výrazně emocionálně zabarvené hudbě divák lépe ztotožní se situací, o níž je 

informován, což je velmi pravděpodobně důvod jejího užití, je otázkou. 

Úvod relace 

Bezprostředně po znělce se vysílají headliny, neboli krátké upoutávky na některé 

nejzávažnější či nejzajímavější reportáže, které mívají v případě TN často naléhavý 

nádech a vzbuzují v divákovi napětí (zejména rychlým střihem a dramatickým 

hudebním podkresem). V pozadí sestřihů vizuálního materiálu je čtou moderátoři zpráv. 

Celkově se v úvodu TN vysílají tři až čtyři. 

Po nich následuje pro TN typický úvodní záběr pořízení kamerovým jeřábem, 

který z celkového pohledu na studio slétne k polocelku moderátorů a umožní jim 

pozdravit publikum, zatímco mu voice-over (zvuk nesynchronní s obrazem) sděluje, že 

sleduje zpravodajskou relaci TV Nova. Také následující pozdrav moderátorů operuje s 

jazykovými stereotypy (např. věty typu „Díky, že jste s námi.“), aby v divákovi navodil 

pocit familiárnosti. 

Na pozdrav pak navazuje první reportáž, která je původním materiálem redakce. 

Na původnost materiálu je v tomto případě kladen vyšší důraz než na objektivní 

hodnotu dané zprávy. Bývalý vedoucí zpravodajské redakce TV Nova Martin Ondráček 

tento jev zdůvodňuje následovně: „TN začínají striktně vlastní zprávou naší redakce, 

která musí být zajímavá natolik, aby připoutala diváky k relaci. Vysílá se od 19:30, čili 

lidé už vědí, co důležitého se v ten den stalo ze zpravodajských serverů i z Událostí na 

ČT nebo ze Zpráv na Primě. My se musíme odlišit, dát divákům najevo, že u nás se 

dozví víc.“ (Paráčková, 2011: 27) 

Právě přesycenost diváků informacemi z online zdrojů, které je produkují téměř 

24 hodin denně, a také z konkurenčních zpravodajských relací, které začínají o půl 

hodiny dříve, má podle Ondráčka za důsledek jejich touhu raději si odpočinout spíše než 
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se soustředit na závažná a komplikovaná témata. „Nechtějí zatěžovat rozum, proto 

raději přijmou informace s emotivním podbarvením, které jim Nova nabízí. ‚Na 

podobném principu je postaveno i zpravodajství televize Prima. To ale navíc začíná před 

sedmou hodinou tak, aby přesně v sedm začínala jejich vlastní zpráva, a doufají, že se 

divákovi natolik zalíbí, že si řekne, že už se mu nevyplatí přepnout na jinou relaci.‘“ 

(Paráčková, 2011: 27) 

Vizuální složka relace 

Z vizuálního hlediska lze pozorovat výraznou podobnost se vzorem TN Sky 

News. Studio je laděno do červené a modré barvy se stříbrnými a bílými prvky. Na 

pozadí za moderátory je veliká klíčovací obrazovka, která dle potřeby promítne 

jakýkoliv obraz, a na straně studia se nalézá stěna s druhou aktivní obrazovkou, 

tentokráte dotykovou, pomocí níž může například přizvaný reportér podporovat jím 

prezentované informace také vizuálními podklady. Moderátoři před sebou mají rovněž 

notebook s logem televize, z nějž zřejmě mohou případně čerpat dodatečné informace, 

které jim nejsou prezentovány čtecími zařízeními instalovanými do objektivů kamer. 

Vizuální podklady a infografika jsou v rámci TN využívány velmi hojně. Lze 

říci, že se vyskytuje ve velké většině příspěvků, ať jde jen o drobné schéma, které na pár 

vteřin na obrazovce probleskne, či delší animovaná sekvence, nejčastěji vysvětlující 

např. průběh dopravní nehody. Cílem užití infografiky bývá zejména zjednodušení 

prezentovaných situací tak, aby je pochopili diváci bez rozdílu věku, vzdělání a sociální 

vrstvy. Dalším důvodem jejího použití je pak ozvláštnění reportáže a znovu-zaujetí 

diváka, jehož práh pozornosti může být mnohdy limitován. 

Moderátoři 

Moderátoři jsou bezesporu nejviditelnější složkou jakékoliv zpravodajské relace. 

V případě TN je tento fakt posílen také tím, že jsou jejich tváře protežovány i v jiných 

programech TV Nova, na jejích internetových stránkách a různých akcích. Je kolem 

nich tedy usilovně budován jakýsi mediální kult osobnosti, který sice ještě ani v 

nejmenším nedosahuje stejných rozměrů jako například adorace americké moderátorky 

Oprah Winfrey, ale v rámci limitovaného českého trhu je rozhodně postřehnutelný. 

TN mají dvě stále moderátorské dvojice, vždy muže a ženu, kteří moderují 

společně, a pak tři solitérní moderátorky, které relaci prezentují samy. Moderátorský 
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tým je co do počtu svých členů malý zejména proto, jak už jsme zmínili v teoretické 

části práce, aby si divák k jednotlivým osobnostem lépe vybudoval důvěrný vztah.  

Velice důležitý je také aspekt vzhledu těchto osobností, který je pro jejich výběr 

očividně velmi důležitý. Jak výstižně poznamenává Postman: „Představte si, jak byste 

postupovali, kdybyste dostali příležitost vyrobit televizní zpravodajský pořad pro 

jakoukoli stanici, které jde o to, přilákat co nejpočetnější publikum. Především byste 

vybrali soubor hlasatelů, vesměs se ‚sympatickou‘ a ‚důvěryhodnou‘ tváří. Z podobenek 

těch, kteří by přicházeli v úvahu, byste vyřadili všechny, kteří se svým vzezřením 

nehodí pro to, aby se každý večer objevovali na obrazovce. Vyloučili byste proto ženy 

starší padesáti let nebo ty, které příliš krásy nepobraly, plešaté muže, všechny, kdo trpí 

nadváhou, mají příliš velký nos nebo oči příliš blízko sebe. Jinými slovy, pokusili byste 

se dát dohromady cosi jako soubor mluvících figurín do výlohy; přinejmenším byste 

hledali ty, jejichž tváře by se dobře vyjímaly na obálce obrázkového časopisu.“ 

(Postman, 1999: 108 – 109). 

TV Nova se při výběru svých moderátorů těmito zásadami rozhodně řídí – 

zatímco vysokoškolský titul mezi nimi příliš častý není, tituly královen krásy a 

sympaťáků roku má v životopisech zaneseno hned několik z nich.  

Služebně nejstarší tým TN tvoří Lucie Borhyová a Reynolds Koranteng, kteří 

spolu za hlasatelský pult usedají už 13 let, a lze o nich říci, že se postupem času stali 

tváří a značkou pořadu přesně tak, jak tento jev charakterizoval Don Hewitt. (Hewitt, 

2001) Druhou dvojicí je Renáta Czadernová a Petr Suchoň, z nichž oba dva mají 

krátkou dřívější mediální praxi, k tomu ovšem také pro účely komerční televize více než 

vyhovující vzhled (např. Czadernová se v roce 2006 stala 2. vicemiss ČR). Samostatně 

pak relaci moderují Markéta Fialová, Emma Smetana a Petra Svoboda – poslední dvě 

jmenované za sebou mají mimo jiné také kariéru v modelingu. 

Dvojice vždy sedí uprostřed hlasatelského stolu bok po boku, žena z divákovy 

perspektivy nalevo, muž napravo, což je dáno českou tradicí. V případě solitérních 

hlasatelek rovněž platí zarovnání jejich křesla do středu stolu, velmi pravděpodobně pro 

zachování estetické kompozice studia a záběrů z něj pořízených. 
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Verbální projev moderátorů a reportérů 

TN pracují s hovorovou češtinou, v některých případech (převážně u reportérů 

hlásících se v rámci živých vstupů) však mluva neopatrně sklouzává k obecné řeči, a to 

zejména při skloňování přídavných jmen a v rámci gramatických výjimek (např. často 

se v TN vyskytuje slovní spojení „s oběmi dvěmi“ namísto pravopisně správného „s 

oběma dvěma“). Nahodile jsou rovněž používány výrazy obecné češtiny (např. drbna) či 

nespisovné neologismy (např. vystajlovaný). 

V rámci pořadu se rovněž objevují stereotypní38 výrazy a sousloví. Relace je 

odstartována voice-overem, který je pokaždé shodný: „Sledujete zpravodajskou relaci 

televize Nova. Dnes s …“, kdy jedinou proměnnou jsou jména moderátorů, z nichž 

jeden následně zpravidla zopakuje větu „Díky, že jste s námi.“ a analogicky na konci 

relace pak sdělí: „D ěkujeme, že jste byli s námi.“ Stereotypně působí rovněž věty, které 

před jednotlivými reportážemi informují, kdo je autorem materiálu, např. „A další 

reportáž pro nás má Karla Mráčková“ nebo „Karlo, řekni nám, jaká je situace na 

místě?“ 

Redakce rovněž často pracuje s cizojazyčnými materiály (nejvíce přebírá 

informace od televize Sky News), které zpravidla dabuje, méně často k nim pouze vloží 

titulky. 

3.1.2 Témata a tematické uspo řádání relace  

 Stopáž TN se pohybuje kolem čtyřiceti minut39, během nichž redakce odvysílá 

mezi devatenácti a pětadvaceti příspěvky různých témat. O tom, jak půjdou jednotlivé 

zprávy za sebou, rozhoduje editor. Stejně tak určuje i řazení jednotlivých forem zpráv, 

                                                 
38 Stereotyp je zjednodušenou reprezentací konkrétního lidského projevu, rysu či postoje, která je sdílena 

v rámci společnosti. Jde tedy o konstitutivní prvek sociální konstrukce reality a také o výraz dominantní 

ideologie ve společnosti panující. Stereotypy jsou jednoduché a zkratkovité a pomáhají členům 

společnosti správně uspořádat realitu kolem sebe a utvrzují je v jejich stávajících hodnotách, postojích a v 

jejich pohledu na svět. (Lippmann, 1990) 

39 „Základní časové schéma relace poskytuje zpravodajskému newsroomu televize Nova její programové 

oddělení, které předem zaplňuje denní vysílací rozvrh velice přesně, takřka do poslední vteřiny (pořady, 

reklamy, spoty, upoutávky atd.). Každý den v brzkých ranních hodinách rovněž naplánuje, kolik minut je 

schopné jednotlivým relacím vyhradit (…) TN, ačkoliv (…) se vysílají živě, musejí dodržet striktní 

parametry, které jim programové oddělení zadá.“ (Paráčková, 2011: 24) 
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jak to potvrdil dnes už bývalý editor TN Petr Bušta: „Musí platit princip střídání, tedy 

reportáž střídá čtenou zprávu či naopak. Střídá se také tematika, nemohou za sebou jít 

třeba tři politické zprávy a podobně.“ (Paráčková, 2011: 32) Reportáž má pro účely TN 

stopáž cca 90 vteřin, ve výjimečně důležitých nebo zajímavých případech je ta 

prodloužena na dvě minuty. Vybraná témata jsou ovšem kromě reportáže podpořeny 

také živým vstupem, infografikou, analýzou či rozhovorem, celkem se tak jedné zprávě 

lze věnovat čtyři až pět minut. 

Velmi frekventovaná jsou v rámci TN témata negativního vyznění, nejčastěji 

jsou zde zobrazovány příběhy lidské lhostejnosti a zloby, velmi hojně se vysílá také tzv. 

černá kronika, tedy veškeré typy zločinů krádeží počínaje a vraždami konče. Objevují se 

také pravidelné rubriky (např. Inspektor vaří, Naše hokejová liga, U nás to žije apod.), 

které se nahodile objevují v průběhu celého měsíce. 

Relaci nepřerušuje žádná reklamní přestávka, jako ohraničení jednotlivých bloků 

místo toho slouží upoutávky na další reportáže, které na diváka ještě čekají (vždy se 

poutá jen na jednu reportáž), na zpravodajský server tn.cz, na Sportovní noviny a 

potažmo na další složky programové nabídky TV Nova (ostatní kanály, seriály apod.). 

Konec pořadu je pak vždy definován tzv. tečkou, která působí jako katarze diváka od 

všeho negativního, co v jeho průběhu vstřebal. Zpracování tečky neboli „zvířátka na 

konec“, jak ji reportéři TN mezi sebou označují, je v redakci rutinou, která postihuje 

každého člena, navzdory tomu, že se divákovi na první pohled tato zpráva v rámci TN 

nemusí zdát vůbec ničím zajímavá či signifikantní. Proces jejího zpracování popsal 

například někdejší reportér TN David Vaníček: „Každý reportér má za úkol udělat za 

týden alespoň jedno ‚zvířátko na konec‘, aby bylo pořád něco tzv. v konzervě40, ale 

někdy se nedaří nic najít. Pak projíždíme všemožné servery typu YouTube.com a 

snažíme se najít v podstatě cokoli, co by se dalo použít. Někdy je to docela ubíjející 

trávit hodiny hledáním takové hlouposti.“ (Paráčková, 2011: 35) 

Velmi oblíbenou formou informování je v rámci TN tzv. živý vstup. Redakce se 

k němu uchyluje i v momentech, kdy není nutný, a živě přenáší například i z chodby 

                                                 
40 „Konzervy jsou v rétorice zpravodajství televize Nova příspěvky, které nejsou aktuální pouze v době 

natáčení, ale obecně delší dobu. Proto se v případě potřeby mohou použít i o několik týdnů či měsíců po 

natočení (do té doby jsou tzv. ‚zakonzervovány‘). Podobné materiály se natáčejí zejména pro tzv. 

okurkovou sezónu (tedy Vánoce a letní prázdniny).“ (Paráčková, 2011: 35) 



  

 

48

  

před newsroomem nebo před vchodem do budovy televize. Z obou těchto míst tak činí 

pseudo-prostředí, o němž se divák domnívá, že je působištěm nějaké akce, jímž ve 

skutečnosti není, a tím vytváří pseudo-událost, která má u publika vyvolat dojem 

akčnosti a naléhavosti. Pseudo-událost definoval Daniel Boorstin jako plánovanou 

událost vytvořenou čistě pro potřeby médií, která má dvojznačný vztah k realitě a často 

vyvolává události další. (Boorstin, 1992) Touto optikou je možné nadmíru živých 

vstupů vysvětlit jako dvojznačný jev, který sice podává skutečné informace, ale uměle 

je přitom organizuje, jež je vyvolaný potřebou TN vzbudit v divácích emocionální 

reakci a zaujetí, což konečně vyústí ve vyšší sledovanost relace.  

Podobnou manipulaci diváckým vědomím nastiňuje také teorie nastolování 

agendy. (McCombs, 2009) Témata, která jsou zobrazována často, a jejichž zobrazování 

je opakováno, vyvolávají v publiku dojem falešné důležitosti. Tato témata jsou pak 

vnímána jako závažnější, pro relaci mají vyšší výpovědní hodnotu a jsou zpětně znovu 

vyžadována, což vede k jejich cyklické prezentaci, která je podpořena zpravodajskými 

hodnotami ve smyslu změny – událost, která se mění, je do relace častěji vybírána než 

ta, jež stagnuje. 

Témata zobrazovaná v TN 

Celkově byla většina hlavních zpráv41 v lednu 2014 negativní (celkem 16 

případů), 12 z nich bylo neutrálních a jen dvě mezi nimi byly pozitivní. Limitovaný 

počet pozitivních zpráv byl u TN zaznamenán celkově – v rámci všech lednových 

relací, kdy TV Nova odvysílala celkem 619 zpráv (průměrně 20,6 zpráv v jedné relaci) 

různých témat a formátů, se pozitivní informace objevila jen ve 34 případech 

(nepočítaje tečky neboli „zvířátka na konec“). 

Zajímavým faktem rovněž je, že se mezi hlavními zprávami téměř neobjevovaly 

informace z české politické scény (v rámci celého měsíce se objevily na prvním místě 

pouze ve třech vysíláních), ačkoliv byla během ledna sestavována nová vláda. Celkový 

počet informací z politiky byl rovněž výrazně nižší než tzv. černá kronika, objevilo se 

jich dohromady 59, v průměru tedy připadaly dvě politické zprávy na jednu 

zpravodajskou relaci.  

                                                 
41 V tomto kontextu je hlavní zpráva definována svou pozicí v rámci zpravodajské relace – je odvysílána 

jako první a v divákově percepci je tak často vnímána jako nejdůležitější. 
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Také zprávy ze zahraničí se v rámci TN příliš často nevyskytovaly – zpočátku 

měsíce se v jedné relaci objevovaly průměrně tři, ke konci měsíce se jejich počet začal 

postupně zvyšovat zejména kvůli konfliktu na Ukrajině. Téměř vůbec ovšem nebyly 

zahraniční zprávy prezentovány z místa dění někým z redakce. Zpravidla šlo pouze o 

překlápění obsahů zahraničních televizí, které měly na místě své reportéry, do vysílání 

TN. 

Co se naopak ve vysílání objevovalo poměrně často, byly rubriky TN42: 

Inspektor vaří, Zimní inspektor, Naše hokejová liga a U nás to žije. Příspěvky se 

objevovaly nahodile – v některých relacích se nevyskytly vůbec, v jiných se objevila 

jedna z rubrik a v několika vysíláních se jich sešlo i více najednou.  

Zejména ke konci měsíce se pak začal ve vyslání TN vyskytovat další 

pozoruhodný fenomén, a to propagování jiných segmentů programové nabídky TV 

Nova využitím reportážního schématu. Docházelo ke splývání žánrů zpravodajského 

charakteru, fikce a marketingových nástrojů – TN totiž hojně vysílaly reportáže 

z natáčení nejoblíbenějšího seriálu TV Nova Ordinace v Růžové zahradě 2, a to ať 

reálně (rozhovory s herci a tvůrci), či fiktivn ě (herci byli zpovídáni jako seriálové 

postavy) – podobných principů využívá filmový a televizní žánr mockumentary43, 

v rámci nějž jsou fiktivní události prezentovány dokumentárním stylem tak, aby 

navozovaly dojem reálnosti. (Campbell, 2007) Nejčastěji se mockumentary používá, 

aby podpořil absurdnost situace a vytvořil tak parodii na ni, TN tento žánr ovšem 

prezentují zcela seriózně. 

Témata akcentovaná ve zkoumaném období 

Leden, jakožto první měsíc v roce, začal logicky rekapitulací roku minulého a 

přehledem novinek, které začínají platit právě tehdy. Prvního ledna se TN věnovaly 

především oslavám nového roku, a to zejména v České republice – se zaměřením na 

zranění pyrotechnikou a kriminalitu (sebevražda ženy nešťastné v manželství, žena, 

                                                 
42 Rubrikami TN rozumíme: Inspektor vaří (reportér Ladislav Hruška vaří podle levných receptů), Zimní 

inspektor (různí reportéři hodnotí lyžařská střediska), Naše hokejová liga (informace o zápasech lokálních 

týmů v malých městečkách či vesničkách) a U nás to žije (informace o různých lokálních slavnostech a 

akcích, nejčastěji folklórního charakteru) – všechny zmíněné rubriky mají velmi nízkou informační 

hodnotu, mezi publikem jsou ovšem dle dojmu, který kolem nich TN buduje, značně oblíbené. 
43 Složenina z anglických slov mock (posmívat se) a documentary (dokument). 
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která se v centru Prahy zapálila apod.) – a ve světě – nabídla například přehled 

nejbombastičtějších ohňostrojů na obou kontinentech. Jako stále vysoce aktuální byla 

v prvním díle TN v roce 2014 připomenuta lyžařská nehoda bývalého jezdce Formule 1 

Michaela Schumachera z 29. prosince 2013 s důrazem na jeho fanoušky, kteří se 

scházejí u nemocnice v Grenoblu, kde je Schumacher hospitalizován, aby vyjádřili svou 

podporu. Hlavní zprávou prvních TN roku 2014 byl ovšem výbuch v novém sídle 

pákistánské ambasády v pražských Dejvicích, který patří do souboru zpráv, který tato 

práce označuje jako první výzkumnou část. 

Obecné ohrožení (příběhy se špatným koncem) 

Velmi signifikantní procento událostí, o nichž TN v lednu 2014 informovaly, 

bylo tragických. Až do 14. ledna se v rámci relace více či méně výrazně akcentovalo 

téma výbuchu na palestinské ambasádě v Praze, při němž byl usmrcen velvyslanec a 

nalezeno velké množství nelegálních zbraní. Téma bylo podané jako velmi naléhavé. 

Zezačátku bylo popisováno jako atentát, později byl apelační důraz přenesen na 

ohrožení České republiky a jejích obyvatel diplomatickou imunitou velvyslanců zemí, 

v nichž jsou konflikty často řešeny radikálně, protože nad nimi nemá česká strana 

žádnou kontrolu, a tedy nemůže ani ovlivnit, co do země přivezou (zbraně, narkotika, 

výbušniny apod.). Zejména v druhé fázi reportování o tomto tématu byly reportéry TN 

prováděny ankety mezi občany Dejvic, v rámci kterých se jich novináři tázali, zda se 

v sousedství vybuchlé ambasády cítí bezpečně, na což lidé logicky odpovídali, že 

nikoliv. Způsob dotazování a celkové vyznění anket bylo v tomto případě značně 

zavádějící a byla na něm patrná snaha vmanipulovat respondenty k výsledku, který byl 

pro účely zpravodajství zajímavější než výsledek opačný.  

Stejný jev bylo možné pozorovat v hlavní zprávě z 15. ledna o bombovém útoku 

na vysokého manažera společnosti vyrábějící bazény. Zájem se tentokrát stočil na 

Českou poštu, která nebezpečnou zásilku přijala a doručila, a na otázku, zda jsou lidé 

v bezpečí, když jim mezi dopisy může dorazit i výbušnina, a proč nemá Česká pošta 

účinnější systémy kontroly zásilek, se kterými pracuje. Obecné ohrožení tak bylo pro 

TN v rámci první poloviny ledna velmi atraktivním tématem, doprovázeno napjatým a 

dramatickým hudebním podkresem. 

Kromě početných informací o násilnostech, vraždách, sebevraždách a okrádání 

seniorů, které je pro redakci TN zejména vyhledávaným tématem (za celý měsíc se 
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v relaci objevilo celkem desetkrát, tedy ve třetině vysílání), lze do této výzkumné části 

zařadit také nehodu Michaela Schumachera, která v lednu 2014 nezaznamenala žádné 

pozitivní vyústění. Zatímco však u ostatních zpráv tohoto typu bylo akcentováno 

zejména nebezpečí ohrožení lidí, jejich zdraví a životů, v případě reportování o stavu 

Michaela Schumachera byl důraz kladen na fanoušky a na rodinu, reportáže tak měly za 

úkol zejména vzbudit v publiku lítost a účast se situací, která byla umocněna faktem, že 

jde o oblíbeného a notoricky známého sportovce. 

Otřesení a katarze (příběhy se šťastným koncem) 

Velmi důležitým nástrojem, s nímž TN hojně pracují, je již dříve zmíněná 

katarze. Má-li některá z negativních zpráv, kterou redakce odvysílá, pozitivní vyústění, 

je odvysílána znovu, často i vícekrát. Je daleko populárnější než zpráva pouze negativní, 

protože relaci umožňuje přilákat diváka k obrazovce několikrát či dokonce kontinuálně. 

Relaci pak prezentuje jako prostředek, který katarzi umožnil, a je tedy ze své podstaty 

pozitivní – navzdory velké většině negativních informací v jejím každodenním 

vysílacím schématu. 

Vzorovým příkladem tohoto typu informace může být hlavní zpráva z 19. ledna 

o matce, která přidala své tříleté dceři do jogurtu nemrznoucí směs. Hlavní zprávou se 

informace stala kromě toho, že byla nová, aktuální a blízká, zejména díky tomu, že byla 

šokující a vyvolávala množství velmi silných emocí. Rovněž skýtala možný budoucí 

vývoj, protože otec děvče okamžitě odvezl do nemocnice, kde o ni lékaři začali 

bezprostředně nato pečovat, a tím jí zachránil život. Otevřel se tak prostor pro sérii 

živých vstupů z nemocničního prostředí, při nichž reportéři sdělovali momentální stav 

děvčátka, přinášeli rozhovory s otcem a s psychologem, v nichž novináři kladli velmi 

emocionálně zabarvené otázky typu: „Co je to za člověka, který toto může provést 

vlastnímu dítěti?“. Protože nešlo o první případ podobného činu, vysílala se rovněž řada 

komparativního materiálu z minulosti.  

Z hlediska komerčního zpravodajství byla tato zpráva velice důležitá, protože už 

při prvním vysílání k sobě strhla zvýšenou pozornost diváků, vyvolala u nich velmi 

silnou emocionální reakci a účast. Redakce TN této situace využila a informovala o 

„ubohé holčičce a statečném tatínkovi“ ještě čtyři dny, tedy po dobu pobytu dívky 

v nemocnici až po její návrat domů. Nejprve se reportáže věnovaly matce, která byla 

vzata do vazby, následně otci, jenž dívku zachránil a bude ji teď muset vychovávat sám, 
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a následně samotnému děvčátku, které se dostalo z ohrožení života a vrátilo se 

v pořádku domů. Veškerý materiál doprovázela dramatická (a později uklidňující a 

veselá) hudba a přemíra živých vstupů. 

Na podobném principu byla založena také práce s druhou výrazně emocionální 

lednovou zprávou se šťastným koncem. Tentokrát nešlo o ohrožení života a rodiny, jako 

v prvním případě, nýbrž o zmaření lidské snahy a píle, a potažmo tedy o lidskou 

zákeřnost a zlobu. Neznámý pachatel nasypal jed do akvária v pražském Mořském 

světě, tak zněla jedna z úvodních zpráv ve vysílání z 25. ledna. Velmi rychle k ní přibyl 

živý vstup reportérky z akvária, která dramaticky popisovala, jak každou minutu umírají 

další a další vzácné druhy (tedy že informace je stále aktuální, stále probíhá, a tudíž 

vzbuzuje dojem naléhavosti). Tím TN opět začaly v divácích budovat výraznou 

emocionální vazbu ke zprávě, silné negativní emoce k pachateli (opět se zde objevila 

otázka „Co je to za člověka, co něco podobného spáchá?“) a účast na tristní situaci 

majitele akvária, který „každou rybku starostlivě pěstoval už od malé čudly, a teď je 

velmi pravděpodobné, že mu všechny uhynou“ (TN, 25. 1. 2014). Nejen, že byly 

zničeny jeho podnikatelské záměry a byla mu způsobena škoda cca 400 tisíc korun, ale 

hlavně byla zmařena jeho dlouholetá snaha, poctivá píle a láska k jeho rybám kvůli 

lidské zlobě a zákeřnosti, což je vzkaz, na který divák reaguje silněji než na holá fakta o 

vyčíslení škody. 

O den později se v TN objevila zpráva, že ryby dále hynou (jed působí na 

některé rychleji, na jiné pomaleji) a škoda přesáhla půl milionu korun, ale hlavně 

majitel akvária klečí nad uhynulými rybami a plačtivým hlasem popisuje, že je použitý 

jed tak agresivní, že ryby de facto vaří zevnitř. Jako hudební podkres je zvolena velmi 

výrazná mollová melodie. 

Den nato, zatímco umírají i poslední přeživší ryby, a škoda přesahuje dosavadní 

odhady, je ovšem majiteli jedním z diváků darována první nová rybka, která mu má 

pomoci obnovit akvárium a znovu si tak splnit jeho sen. Publikum prožívá katarzi. 

Specifika TN (TN jako bojovník za práva diváků) 

Právě dárcovství je faktorem potvrzujícím, že silná emocionální vazba diváků k 

obsahům TN skutečně probíhá. Kromě majitele akvária podpořili v lednu diváci TV 

Nova například také majitelku útulku pro staré koně, která byla vykradena (TN, 24. 1. 
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2014) a hrozilo jí, že bude muset vyhlásit bankrot. Jen dva dny na to TN informovaly o 

tom, že se ozvalo mnoho lidí, kteří nabízejí finanční pomoc, a útulek tak nebude muset 

zavřít. 

Frekventované jsou v tomto smyslu rovněž zprávy o různě fyzicky či duševně 

postižených lidech, nejčastěji dětech, kteří nemají prostředky na léčení, popř. potřebují 

nový vozík apod., a jímž bylo diváky TN nakonec pomoženo. V lednu byl dívence 

s nemocí motýlích křídel umožněn pobyt u moře, jiné nemocné dívce byl zaplacen 

pobyt v lázních, získaly se finance na další léčbu dvouletého chlapce, který od narození 

musí podstupovat chemoterapii a chlapec, jenž loni přišel při dopravní nehodě o nohy, 

dostal nyní protézy, na nichž se učí chodit. 

Nejen v těchto případech se redakce TN staví do pozice ochránce slabých a 

bezmocných, pořad už tedy sám sebe nereflektuje pouze jako zpravodajskou relaci, ale 

také jako vykonavatele spravedlnosti, což je koncept v žurnalistické praxi, která zná 

pojmy jako watchdog journalism44, v takovéto podobě stále ještě méně běžný. Divák se 

tak pravidelně dozvídá, že byl díky TN například dopaden pachatel krádeže či 

přepadení.  

V lednu byla odvysílána reportáž z této kategorie o muži postiženém 

roztroušenou sklerózou, jehož nový vozík, bez nějž není schopen se o sebe sám postarat, 

se rozbil a firma, která ho vyrobila, jej nechce reklamovat. Ovšem poté, co se do věci 

vložila redakce TN, společnost náhle hovoří jinak a muži vozík samozřejmě okamžitě 

opraví. (TN, 22. 1. 2014) Dva dny poté, jak TN neopomenou informovat, si firma 

skutečně pro vozík přijela a muži navíc na dobu, než jej opraví, poskytla náhradní. (TN, 

24. 1. 2014)  

Dalším velmi výrazným příkladem sebeprezentace TN jako bojovníka za práva 

svých diváků je téma exekucí, které se prolínalo celou druhou polovinou ledna 2014. 

Odstartovala jej reportáž z 16. ledna o ženě, jejíž bývalý manžel měl dluhy, ovšem 

                                                 
44 Pole některých mediálních teoretiků by média měla fungovat jako hlídací pes demokracie a měla by 

dohlížet na to, zda ve státu a společnosti vše probíhá tak, jak má. „Role hlídače je většinou pokládána za 

hlavní a nejdůležitější ze všech funkcí, které média mají, a je proto i pokládána za tu, která určuje jejich 

organizační podobu a formu.“ (Curran, 2000: 119) V rámci duálního systému, jak Curran poznamenává, 

může být ostražitost komerčního tisku otupena ekonomickými zájmy a stranickou loajalitou jeho majitelů, 

zatímco ostražitost veřejných sdělovacích prostředků může oslabovat trvalý vládní nátlak. (Curran, 2000) 
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exekuce se teď obrátila proti ní a exekutoři jí začali zabavovat také věci, které 

zabavovat nesmějí. Místo právního zástupce žena se svým příběhem kontaktovala TN – 

což je dokladem toho, jaké důvěryhodnosti se relace těší mezi svými diváky – a ty 

nejen, že reportáž odvysílaly, ale založily na jejím příkladu celou novou rubriku „O 

gaunerech mezi exekutory“, v níž hodlají zodpovídat divácké dotazy ohledně exekucí, 

informovat o příbězích o neoprávněných exekucích a pátrat po exekutorech, kteří 

postupují protiprávně tak, aby co nejlépe ochránily své diváky.  

Tato sebeprezentace relace jako pomocníka v obtížných lidských situacích a jako 

veřejného ochránce práv lidí vytváří očividně v očích jejích diváků velice výrazný 

pozitivní obraz, z něhož vyplývá jejich souhlas s obsahem pořadu a vyšší důvěra 

k němu jako k mediálnímu obsahu i k TV Nova jakožto jeho poskytovateli. 

V primárním příběhu ženy, jíž exekutoři zabavovali, na co neměli právo, se navíc ještě 

projevila personální důvěryhodnost moderátorů, kterou u nich publikum vnímá – žena 

se totiž obrátila přímo na Lucii Borhyovou, která když zprávu prezentovala, zdůraznila 

velký osobní zájem na tom, aby se situace vyřešila a ženě bylo pomoženo. Tímto 

projevem, kterým dala moderátorka najevo vlastní emoce a vlastní záměry, jenž je ve 

striktně zpravodajském útvaru zcela nepřípustný, se vyprofilovala jako osobnost 

s názory, které jsou ovšem v korelaci s přístupem stanice i relace. Borhyová tím tedy 

nejen podpořila důvěryhodnost svou, ale také pořadu (kolegové jí samozřejmě pomáhají 

dobrat se pravdy, protože i jim záleží na tom, aby se žena dočkala spravedlnosti), a 

konečně také potvrdila, že se zpravodajská relace TN v posledních letech posunula od 

zpravodajského žánrového zaměření spíše směrem k publicistice a k sociálnímu 

dramatu. 
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3.2 Obsahová analýza One News 

One News zkoumáme v období třiceti dnů v lednu 2014, kdy byly 

nejsledovanější zpravodajskou relací na novozélandském televizním trhu.  

 

Sledovanost zpravodajských relací na Novém Zélandě (tis. obyvatel) v lednu 2014 

 Highest Viewership Lowest Viewership Average Viewership 

One News  (TV One) 696 340   (20th Jan) 425 540   (25th Jan) 557 882 

3 News  (TV3) 347 220   (20th Jan) 159 840   (25th Jan) 249 994 

Prime News  (PRIME) 203 070   (20th Jan) 71 920     (18th Jan) 125 163 

Audience Measurement, Throng.co.nz: Divácký ohlas zpravodajských relací (graf) 

 

Jak již bylo zmíněno výše, vynecháváme ze sledovaného období 9. ledna 2014, 

pro nějž nemáme v rámci Televizních novin protějšek, aby nedošlo ke zkreslení závěrů 

výzkumu. Zároveň ze zkoumaného materiálu vynecháváme sportovní sekci One News, 

protože v Televizních novinách nemá ekvivalent, Sportovní noviny jsou totiž zcela 

odlišným redakčním celkem a na praxi ustanovenou v rámci TN nemají přímou 

návaznosti. (Paráčková, 2011). 

One News byly v rámci zkoumaného období kromě nejsledovanější 

zpravodajské relace také nejsledovanějším pořadem bez rozlišení žánru. Jen v jediný 

den, a to 14. ledna 2014, jej ve sledovanosti překonal dlouhodobě druhý nejsledovanější 

pořad napříč novozélandským televizním trhem, a to sice velmi populární domácí 

mýdlová opera Shortland Street45.  

Nejnižší sledovanost One News zaznamenaly 25. ledna 2014, kdy relaci 

odstartovala zpráva o teplém letním počasí, z čehož lze usuzovat odliv diváků od 

obrazovek k moři, a naopak nejvyšší sledovanosti One News (i ostatní zpravodajské 

relace) dosáhly 20. ledna 2014, kdy došlo k zemětřesení u městečka Masterton na 

Severním ostrově. Lze tedy předpokládat, že zpravodajství bylo tento den pro 

Novozélanďany výrazně atraktivnější právě z tohoto důvodu. 

                                                 
45 Nesign.: TV Ratings Archives. [online] Nielsen Television Audience Measurement, 2013. [cit. 28. 4. 

2014] Dostupné z: http://www.throng.co.nz/tag/ratings/ 
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Obecně lze ze získaných dat o sledovanosti a z časového harmonogramu 

jednotlivých zpravodajských relací – One News a 3 News se vysílají mezi šestou a 

sedmou hodinou večerní (Prime News mezi půl šestou a šestou) – vypozorovat velkou 

diváckou oblíbenost zpravodajství. Zřejmě je i toto důvodem, proč mnozí novozélandští 

mediální teoretikové nepovažují televizi za přežité médium. Mimo jiné to ve svém 

odborném článku zmiňuje Bronwyn Beatty, která svůj názor podporuje také citací 

amerického sociologa Elihu Katze: „‚Je dost dobře možné, že živé televizní vysílání 

bude jedinou formou současné televizní nabídky, která do budoucna přetrvá. Přenos 

informací v reálném čase tak, jak se odehrávají, a rychlá korelace zpráv a aktuálních 

událostí může totiž mít v soutěži s novými médii ještě nějakou dobu velkou šanci.‘ 

(Katz, 1981: 72) Mediované události46 tak zjevně demonstrují přetrvávající relevanci 

televizního vysílání i v digitálním věku.“ (Beatty, 2012: 127) 

3.2.1 Audiovizuální koncepce a kompozice relace  

One News začínají v 18:00 novozélandského času47, respektive dvacet vteřin 

před osmnáctou hodinou. Relaci totiž startuje krátká informace o aktuálním počasí, 

která slouží zároveň jako upoutávka na podrobnosti, které se diváci dozvědí, zůstanou-li 

u obrazovek. „Právě teď je ovšem šest hodin“, to je věta, kterou moderátor počasí svůj 

vstup ukončuje, a v reakci na to se rozbíhá dynamická leč jen pětivteřinová znělka 

pořadu.  

Znělka a zvuková složka relace 

Znělka je velice krátká, má svižný rytmus a svým stylem připomíná fanfáru. 

Slouží k ohraničení začátku pořadu a divákovi na první pohled ukazuje, o čem 

                                                 
46 Daniel Dayan a Elihu Katz rozlišili tři kategorie mediovaných událostí neboli událostí přenášených 

médii v reálném čase: korunovaci (např. korunovace královny Alžběty II. z roku 1953 nebo pohřeb sira 

Edmunda Hillaryho z roku 2008), dobytí (např. přistání na Měsíci v roce 1969) a soutěž (např. olympijské 

hry). Každá z těchto kategorií je ve své podstatě ceremonií, a proto oslovuje velké množství publik, 

v nichž buduje sounáležitost se společností a kterým připomíná pravidla a hodnoty, na nichž mají stavět 

své každodenní životy. (Beatty, 2012) Média k nim proto zpravidla sáhnou, kdykoliv se jim taková 

příležitost naskytne. 

47 Nový Zéland leží v časovém pásmu UTC + 12:00, což představuje dvanáctihodinový rozdíl oproti 

univerzálně koordinovanému času nultého poledníku, a v praxi to znamená, že je-li v Londýně 

v Greenwichské observatoři poledne, na Novém Zélandu je půlnoc stejného dne. 
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následující relace vypovídá. Graficky jde o zeměkouli, po níž putují světelné paprsky, 

jež lze chápat jako informace ze světa, které se na závěr znělky seběhnou na obrysu 

Nového Zélandu. Objeví se titulek One News a pod ním drobným fontem informace o 

vítězství relace v novozélandských televizních a filmových cenách. 

Zvuková složka One News není nijak výrazná. Hudební podkresy nejsou téměř 

vůbec využívány, a pokud ano, tak pouze k udržení tempa. Jakákoliv výrazně 

distingovaná hudba, melodie, nebo písně s textem se v relaci nevyskytují. Je zde tedy 

patrná výrazně nižší snaha apelovat na divákovy emoce pomocí zvukových stimulů tak, 

jak ji dokážeme frekventovaně identifikovat u Televizních novin. Také užité vizuální 

efekty a pohyb kamery jsou daleko méně pompézní a propracované, než jak je tomu u 

české relace. 

Úvod relace 

 Znělku bezprostředně následuje pohled do studia, kdy se celek přímého záběru 

na oba moderátory přibližuje na polocelek, zatímco voice-over sděluje divákovi, že 

sleduje One News a jmenovitě představuje oba moderátory, jež jej budou relací 

provázet. Ti krátce pozdraví a začínají prezentovat headlines, které bývají zpravidla 

čtyři. Po skončení headlines moderátoři diváky pozdraví ještě jednou, tentokráte také 

v maorštině, a relace začíná. 

 První zobrazovanou zprávou je zpravidla nejdůležitější domácí téma dne, 

popřípadě závažné zahraniční téma, které se přímo týká Nového Zélandu nebo 

Novozélanďanů (např. novozélandská žena zabita v Libyi). 

Vizuální složka relace 

 V rámci vizuální složky pořadu jsou pozorovatelné univerzální prvky – široký 

zpravodajský pult, velká klíčovací obrazovka za moderátory a červená (budí pozornost) 

a modrá (vyvolává serióznost) barva, do níž je studio laděno. Na levé straně studia je 

zavěšena ještě jedna, menší, obrazovka, která slouží vždy jednomu z moderátorů 

k poutání na další reportáže v rámci relace, popř. pomáhá přizvaným reportérům 

k vizuální demonstraci svých analýz, a zejména je pak využívána ve sportovní části One 

News, která následuje po té zpravodajské. Na rozdíl od běžné praxe Televizních novin, 

dodatečná obrazovka ve studiu novozélandské relace není dotyková. 
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Doposud používaný dřevěný zpravodajský stůl vyměnily One News 

v posledních letech za plastový se skleněným efektem, zřejmě aby budil dojem 

transparentnosti. Došlo také k výrazné technologizaci relace – přímo v pultu mají 

moderátoři zabudovanou obrazovku s dodatečnými informacemi, kterou poměrně často 

používají.  

Vizuální podklady a infografika ovšem nejsou v rámci One News příliš výrazné 

ani příliš časté. Relace se drží skromné prezentace aktuálního dění, k infografice (jiné 

než titulky a jména osobností na obrazovce) sahá jen v případech, kdy je nutné vysvětlit 

divákům složitější situaci, popř. při srovnávání číselných hodnot (počet nehod 

způsobených řidiči pod vlivem alkoholu dnes a před třemi lety apod.). 

Moderátoři 

 Také moderátoři One News jsou „anchors“, jak je definoval Don Hewitt, jsou 

tváří relace i televize celkově. (Hewitt, 2001) V případě novozélandské relace jsou 

moderátoři považování také za záruku kvality pořadu, všichni jsou totiž zkušenými 

novináři s dlouholetou praxí a One News moderují zpravidla více než deset let. Z toho 

vyplývá, že v případě novozélandského zpravodajství není tolik dbáno na 

reprezentativní vzhled, jako spíše na odbornost. Reprezentativní vzhled se tímto ovšem 

nevylučuje, všichni moderátoři působí vizuálně velmi příjemně, ve srovnání 

s Televizními novinami jde ovšem o osobnosti o poznání starší. Například Peteru 

Williamsovi, který One News moderuje o víkendech, je letos šedesát let a žádný 

z moderátorů není mladší čtyřiceti let. 

 Moderátoři jsou standardně celkem čtyři a vždy jde o genderově smíšenou 

dvojici – jedna z nich relací provází o všedních dnech (Simon Dallow a Wendy Petrie) a 

jedna přebírá pořad o víkendech (Peter Williams a Bernadine Oliver-Kerby). One News 

tedy rovněž vyznává zásadu limitovaného počtu moderátorů pro vyšší důvěryhodnost 

relace a její rychlejší a účinnější recepci publikem. V případě potřeby střídají některého 

z moderátorů ostatní členové zpravodajské relace (nejčastěji Greg Boyed, Jack Tame 

nebo Miriama Kamo). Také počasí, které je kvůli novozélandskému ostrovnímu 

podnebí výraznou složkou relace, má své stále moderátory – jsou jimi Karen Olsen a 

Jim Hickey, velmi populární moderátor, kterému je (v kontrastu s mladými hlasatelkami 

počasí v TN) přes šedesát let. 
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Dvojice moderátorů sedí vždy uprostřed hlasatelského stolu bok po boku, žena 

z divákovy perspektivy napravo, muž nalevo, tedy přesně naopak, než jak je tomu 

v české mediální praxi, ovšem ve shodě s anglosaskou zpravodajskou tradicí (viz BBC 

News, CNN, Fox News apod.). 

Verbální projev moderátorů a reportérů relace 

Verbální stránka relace se nese ve spisovném duchu, mnohdy jsou používány 

odborné výrazy a terminologie, při zprávách z domova ale jazyk pořadu často sklouzne 

do hovorové roviny a jsou zde používány velmi neformální výrazy. Například 

v reportáži z oslav příchodu nového roku se objevilo slovní spojení: „Surely, we Kiwis 

like our party, music, booze and fun.“, tedy „Samozřejmě, že máme my Kiwiové 

(familiérní označení pro Novozélanďany – pozn. autorky) rádi párty, hudbu, chlast a 

srandu.”, což sice v češtině zní o něco hruběji než v angličtině, přesto ale ani tam nejde 

o spisovné výrazy. Velmi často jsou rovněž používána familiérní označení, což do jisté 

míry vyplývá ze struktury anglického jazyka, kde chybí koncept vykání. 

Také v rámci One News se objevují stereotypní výrazy a sousloví. Relace je 

odstartována moderátorem počasí, který divákům sděluje, jak to vypadá venku, načež je 

poprosí o to, aby zůstali u obrazovek, protože: „Teď je šest hodin.“ Voice-over, který 

navazuje na úvodní znělku, je také pokaždé stejný: „Toto jsou One News. S …“, kdy 

jedinou proměnnou jsou jména moderátorů, z nichž jeden vždy pozdraví publikum v 

maorštině uvítací frází: „Kia ora,“ a posléze také v angličtině popřeje divákům dobrý 

večer. Stereotypně působí rovněž věty, které před jednotlivými reportážemi informují, 

kdo je autorem materiálu, např. „Podrobnosti má Daniel Faitaua.“ 

Pokud redakce One News pracuje s cizojazyčnými materiály, zpravidla je 

titulkuje, méně často používá dabing. 

3.2.2 Témata a tematické uspo řádání relace  

Stopáž One News se pohybuje kolem pětadvaceti minut, během nichž redakce 

odvysílá mezi třinácti a dvaceti příspěvky různých témat. Reportáže bývají zpravidla 

kratší, cca jednominutové, a nejčastější užitou formou informování je pro 

novozélandskou relaci reportáž, popř. čtená zpráva. Živé vstupy se vyskytují méně 

často, nejužívanější jsou v rámci politických témat, kdy z místa dění (nejčastěji 

z parlamentu) vstupuje do vysílání politický komentátor či parlamentní zpravodajka a 
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analyzuje situaci, popř. v rámci témat, která se v době vysílání pořadu teprve vyvíjí 

(např. kauza s octomilkou, která byla nalezena v ovoci ve Whangarei a mohla by ohrozit 

sklizeň, pokud se jich objeví víc, One News z 23. ledna). 

Stejně tak infografické prvky jsou méně časté, nepočítáme-li titulky se jmény 

osob vypovídajících na kameru. Nejčastěji jsou používány při prezentaci a komparaci 

číselných údajů, popřípadě k vysvětlení složitějších procesů nebo ujasnění 

komplikovanějších názvů. Téměř nikdy se ve vysílání neobjevuje infografická animace 

jako náhražka reálných záběrů, naopak hojně se využívá ilustračních záběrů. 

Relace je dvakrát za vysílání přerušena reklamní pauzou, které předchází tzv. 

coming up, tedy krátká upoutávka na příspěvky, které přijdou po reklamě. Nejčastěji se 

jedná o dvě nebo tři reportáže, které One News před každou pauzou inzerují. Druhé 

reklamní přestávce pak předchází ještě několikaminutová relace o počasí, z níž je část 

prezentována znovu po sportovních zprávách na samém konci pořadu.  

Přemíru zpráv o počasí má za následek novozélandské klima, které je na celém 

území země (kde žádné místo není vzdálené od moře více než 130 kilometrů) vzhledem 

k její geografické poloze, kdy je nejbližší pevnina vzdálená 2 000 kilometrů, oceánické. 

Takové podnebí je typické velkým množstvím vlhkosti, a tedy srážek, a velmi rychlými 

povětrnostními změnami. Fakticky je tak možné, že je v 18:00, kdy One News začínají, 

na celém území Nového Zélandu slunečno a jasno, zatímco v závěru vysílání se na 

Severním ostrově zatáhlo, na Jižním prší a teplota obecně klesla o několik stupňů 

Celsia. 

V závěru relace není odvysílána žádná tečka. Ačkoliv si redakce v některých 

případech nechává kurióznější zprávy nakonec, není ze schématu vysílání patrný žádný 

pravidelně se opakující vzorec. Co se témat týče, relace začíná téměř výhradně 

zprávami z domova (výjimkou byl ve sledovaném období pouze cyklon Ian, který se 

prohnal územím souostroví Tonga vzdáleným 1170 kilometrů od Nového Zélandu, a 

jenž se jako hlavní zpráva objevil 11. a 12. ledna). Ke konci první třetiny pořadu jsou 

zpravidla odvysílány dvě reportáže z Austrálie. Druhá třetina pořadu je zaměřena na 

zprávy ze zahraničí, a to nikoliv pouze z blízkého okolí země, ale z celého světa. 

V lednu 2014 se mezi nimi pravidelně opakují zejména povodně ve Velké Británii, mráz 

v Severní Americe, konflikty na Ukrajině či válka v Súdánu. 
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„Největším nedostatkem zahraničních zpráv v novozélandském vysílání je, že 

obsahují evropské či americké předsudky svých tvůrců, jelikož je většina z nich tvořena 

cizinci a v zahraničí. Novozélandská média totiž vysílají vlastní týmy novinářů 

k zahraničním událostem jen velmi zřídka, nejčastěji aby informovali o sportovních 

událostech, jako je tour národního rugbyového týmu nebo olympijské hry.” (Cleveland, 

1978: 305) Obvykle si zachovávají pouze malý tým vlastních korespondentů z 

klíčových center, mezi něž patří nejčastěji Austrálie, Singapur, Washington a Londýn, 

zatímco k informování o událostech z jiných míst světa využívají cizí přispívatele. 

V případě TV One jde nejčastěji o novináře z britské BBC nebo z americké televize 

ABC. 

V závěrečné třetině One News jsou nejčastěji prezentovány informace ze světa 

ekonomiky, poznatky z vědy nebo tematicky různé zajímavosti či rady. V závěru pořadu 

jsou pak rekapitulovány hlavní zprávy vysílání (fakticky kopírují headliny z úvodu 

pořadu). 

Témata zobrazovaná ve One News 

 One News odvysílaly v lednu 2014 celkem 488 zpráv, tedy průměrně 16,3 

zprávy v rámci jednoho vysílání. Co se týče hlavních zpráv, tedy těch, kterými byla 

relace otevírána, byla většina z nich neutrálních (13 případů), 12 z nich bylo negativních 

a pět z nich bylo pozitivních, což má na svědomí zejména mladá novozélandská 

zpěvačka Lorde, která v lednu získala dvě ceny Grammy, a počátek předvolební 

kampaně premiéra Johna Key, v jejímž rámci začal mimo jiné oznamovat své plány se 

zlevňováním potravin, což bylo u občanů přirozeně vnímáno velmi pozitivně. 

 Politické zprávy se v prvních lednových dnech ve One News nevyskytovaly. 

První se sice objevila v poslední třetině vydání ze 6. ledna, trvalo ovšem ještě polovinu 

měsíce, než se zprávy z politiky posunuly na přední příčky vysílaných zpráv. První 

politická hlavní zpráva byla odvysílána 18. ledna a hovořila o aucklandském starostovi 

Lenu Brownovi, který v největším novozélandském městě slavnostně otevřel nové 

nádraží, a tedy se objevil na veřejnosti poprvé od doby, kdy se provalil jeho milostný 

skandál. Zbytek politických zpráv v měsíci lednu patřil premiérovi Johnu Keyovi, který 

22. ledna zveřejnil svůj návrh zlevnit ovoce a zeleninu tak, aby každý občan bez rozdílu 

sociální situace dosáhl na základní potraviny, 23. ledna přišel s návrhem kompletní 

reformy vzdělávacího systému v zemi (28. ledna pak začínala relace kritikou Keyova 
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návrhu ze strany ostatních politických subjektů) a 29. ledna Key prohlásil, že zvažuje 

vyhlášení referenda ohledně změny novozélandské vlajky na stříbrnou kapradinu na 

černém poli. Zvýšená snaha premiérovy sebeprezentace souvisí s celostátními volbami, 

které Nový Zéland čekají na podzim 2014, kdy se má obměnit všech 120 členů 

parlamentu, a pod Keyem se takříkajíc kýve křeslo. 

 V rámci přinášení zpráv ze zahraničí, je One News také aktivní. Celá její druhá 

třetina sestává výhradně z mezinárodních informací, v každém vysílání se tak objeví 

mezi pěti a sedmi zprávami ze zahraničí a to ve všech formách zpracování. Značné 

množství materiálu rovněž pořad přebírá ze zahraničí, nejčastěji přitom využívá 

korespondentů BBC. 

 Tematickou charakteristiku One News bude práce zkoumat, stejně jako to 

provedla u Televizních novin, a to sice rozlišenou na tři samostatné části, jež popíšou 

opakující se témata a shrnou je v rámci jejich signifikance pro relaci a její dopad na 

publikum. 

Témata akcentovaná ve zkoumaném období 

Leden, jakožto první měsíc v roce, začal i na Novém Zélandu rekapitulací roku 

minulého a přehledem novinek, které začínají platit. Prvního ledna se One News 

věnovaly především oslavám nového roku, a to zejména na Novém Zélandě – se 

zaměřením na bouřlivé oslavy a nepořádek, který po nich zbyl – a ve světě – nabídla 

například přehled nejbombastičtějších ohňostrojů na obou kontinentech. Jako stále 

vysoce aktuální byla i v prvním díle One News v roce 2014 připomenuta lyžařská 

nehoda bývalého jezdce Formule 1 Michaela Schumachera z 29. prosince 2013 

s důrazem na jeho silnou osobnost a na víru, že se z vážného stavu brzy dostane. Z 

nemocnice v Grenoblu, kde je Schumacher hospitalizován, to reportoval korespondent 

BBC. 

Hlavní zprávou prvních lednových One News byly bouřlivé oslavy příchodu 

nového roku, které se vyznačovaly zejména vysokou konzumací alkoholu. Zvýšená 

konzumace alkoholu mladistvými a dětmi přitom zemi dlouhodobě trápí.  

One News jsou obecně velmi citlivé na veškeré zprávy, kde figurují děti 

v nebezpečných či tragických situacích. 
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Ohrožení rodiny (příběhy se špatným koncem) 

 První informaci o mladistvých v nebezpečné situaci, tedy nadměrně konzumující 

alkohol, přinesly One News už prvního ledna. V jedné ulici v Christchurchi se totiž 

oslavy příchodu nového roku zvrtly a mladiství tam na policii házeli lahve od alkoholu, 

močili na veřejnosti a prováděli i další drobné výtržnosti. Podobné téma se opakovalo 

v rámci měsíce ještě několikrát – 8. ledna například relace začínala informací o opilém 

devítiletém chlapci, který se motal ve skateparku v Aucklandu, starší chlapci jej tam 

natočili a umístili video na internet, což vzbudilo obavu, že se podobné situace budou 

množit. Téměř o týden později, 14. ledna, zahájila relaci informace o internetovém 

fenoménu „nick nomination“, který na Nový Zéland doputoval z Austrálie. Osoba na 

sociální síť umístí video, jak konzumuje velké množství alkoholu v co nejkratším 

možném čase, a označí vybrané přátele, aby ji následovali. Řetězcem se pak záležitost 

šíří dál, nejčastěji jsou přitom dotčenou skupinou právě mladiství a řešení je podle 

všeho v nedohlednu.  

V závěru každé reportáže tohoto typu byl zdůrazněn fakt, že na Novém Zélandu 

je konzumace alkoholu mladistvými a s řízení pod vlivem alkoholu dlouhodobě velmi 

palčivým problémem, a je proto třeba nebrat tyto na první pohled neškodné záležitosti 

na lehkou váhu. V případě „nick nomination“ vystupuje v příspěvku rovněž lékař, který 

popisuje, jaké množství alkoholu stačí k otravě, jak tato probíhá a jaké následky může 

na mladistvém mozku zanechat. 

 Odhlédneme-li od alkoholu, ovšem zachováme-li faktor dítě v nebezpečí, otevře 

se nám celá řada lednových vysílání One News, která se zabývala tragickými nehodami, 

v nichž opět figurovaly děti. První takovou zprávu přinesla relace 7. ledna jakožto svou 

hlavní zprávu. Informovala o chlapci, který se vozil po farmě motorizovanou 

čtyřkolkou, najel do příkopu, čtyřkolka se převrátila a uvěznila ho na dně příkopu, který 

byl po dešti naplněn vodou. Chlapec se záhy nato utopil. S podobnou zprávou přicházejí 

One News 19. ledna, kdy informují o chlapci, který si na pláži vyhrabal díru do písku a 

vlezl do ní, ta se na něj ovšem zhroutila a chlapec se udusil.  

Kromě toho se 6. ledna divák dozvídá o brutálně napadeném novozélandském 

mladíkovi v Austrálii a 16. ledna jím otřese přestřelka v Dunedinu, v níž otec zastřelil 

své děti (bylo jim 6 a 9 let). Zejména poslední zmíněná zpráva se v relaci objevuje ještě 

několikrát, protože je nadmíru šokující, patrná je na ní také velká účast ze strany občanů 
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a jejich silná emocionální propojenost s tragédií. Proto od ní One News neupouštějí – 

den nato (17. ledna) otevírá relaci zpráva o tom, že matka dětí, která od přestřelky 

prchla, byla otcem dlouhodobě týrána, 18. ledna informuje o tom, že policie ukončila 

vyšetřování místa činu, 20. ledna se rodina začala připravovat na poslední rozloučení 

s dětmi a 25. ledna přenášely One News také krátkou reportáž z pohřbu obou dětí. 

Ne všechny zprávy s dětskými aktéry, které One News v lednu 2014 

zobrazovaly, skončily tragicky. Například unesené šestileté děvčátko, o němž se diváci 

dozvěděli hned 2. ledna, bylo záhy nalezeno bez jakéhokoliv zranění, chlapec, který se 

vydal 5. ledna sám na moře, aniž by to sdělil rodičům, a do jehož jachty začala natékat 

voda, byl rovněž zachráněn. A šestiměsíční dítě, které s rodinou prožilo autonehodu, 

kdy se jejich auto zřítilo z útesu, celou událost přežilo. 

Zemětřesení a katarze (příběhy se šťastným koncem) 

 Velmi významné procento reportáží One News tvoří specifické zprávy 

reflektující výraznou lidskou soudržnost a solidaritu. Jejich klíčové téma je jednotné – 

jde o informace o přírodních jevech. Nový Zéland, který leží v místě střetu dvou 

litosférických desek, je známý svou geotermální aktivitou. Sopečné erupce a zejména 

zemětřesení, kterých země zaznamená až 400 ročně, jsou pro souostroví velmi typické, 

a tudíž je reflektuje jak povědomí zdejších obyvatel, tak místní média.  

Ani v lednu 2014 se televizní zpravodajství neobešlo bez informací o 

zemětřesení, v pondělí 20. ledna totiž postihly jih Severního ostrova otřesy o 6,3 

stupních Richterovy škály. Epicentrum zemětřesení leželo u městečka Masterton 

blízkého hlavnímu městu země Wellingtonu, které bylo kvůli němu rovněž polovinu 

dne bez elektrického proudu. Ačkoliv zemětřesení způsobilo materiální škody, nikdo 

nebyl zraněn a nikdo nezahynul. One News dosáhly tento den nejvyšší měsíční 

sledovanosti, celkem se na relaci dívalo 696 340 lidí. Podobně na tom byly i 

konkurenční zpravodajské pořady, které také zaznamenaly v tento den svou nejvyšší 

sledovanost (3 News evidovalo 347 220 diváků a Prime News 203 070 diváků). 

S ohledem na fakt, že One News a 3 News jsou vysílány ve stejné době, sledovalo 20. 



  

 

65

  

ledna televizní zpravodajství přes jeden milion (resp. 1 043 560) Novozélanďanů, což 

představuje 23 procent48 veškeré místní populace. 

Co se týče užitých formátů, pojaly One News zemětřesení komplexně – začaly 

čtenou zprávou, pokračovaly reportáží, přehledem zasažených oblastí včetně 

infografických prvků (interaktivní mapa) a poskytly dva živé vstupy reportéra z místa. 

K situaci se posléze vrátily i v závěru pořadu. Tématu se posléze relace věnovala ještě 

dvě vysílání, kdy bylo řešeno zejména opravování škod, svědecké výpovědi místních 

obyvatel a popis vlny vzájemné solidarity a nápomoci, která se rozeběhla bezprostředně 

po zemětřesení. 

Na lidskou dobrotu a samozřejmost pomoci potřebným upozorňovaly One News 

rovněž v rámci informování o cyklonu Ian, který se prohnal souostrovím Tonga (One 

News, 11. 1. 2014), kdy bylo zdůrazňováno, že novozélandské a australské jednotky 

humanitární pomoci jsou připravené vydat se na Tongu, pouze se čeká na tamní 

oficiální žádost, jež však zřejmě nedorazí, protože se očekává, že cyklon souostroví 

z velké části mine. To se už druhý den, 12. ledna, ukázalo jako mírný odhad a Tonga 

vyslala oficiální žádost o pomoc. One News prezentovaly vyslání humanitární pomoci 

jako logické a samozřejmé, citovaly několik dobrovolníků a členů armády, kteří se na 

souostroví chystají, a všichni se shodli na tom, že novozélandské síly tam zůstanou 

pomáhat, jakkoliv dlouho bude potřeba. Je zde tedy patrná silná sounáležitost 

s poškozenými, kterou lze pozorovat také na poskytování informací o rozsáhlých 

požárech v Austrálii (o nichž One News informovaly kontinuálně a opakovaně 13. – 17. 

ledna, 19. – 20. ledna, 24. ledna a 30. ledna). Poslední zpráva ze 30. ledna se totiž týkala 

zejména novozélandských hasičů, kteří se dobrovolně vydávají Austrálii na pomoc. 

Mezi nejvýraznější zprávy o lidské solidaritě v lednu 2014 patří rovněž 

kontinuální informování o záchraně velryb uvíznutých na mělčině na severu Jižního 

ostrova v oblasti zvané Farewell Spit. One News se tomuto tématu věnovaly od 14. do 

20. ledna, kdy začínaly pouze čistě informativně o tom, co se v místě stalo, jaké jsou 

příčiny události a jaké šance mají velryby na přežití, načež se ve zbylých dnech 

orientovaly téměř výlučně na dobrovolníky z okolí Farewell Spit, kteří si hromadně 

                                                 
48 Podle nových demografických údajů (z 30. června 2013) žije na Novém Zélandě celkem 4 470 000 

obyvatel. (Zdroj: Nesign.: Statistics New Zealand: Tatauranga Aotearoa. [online] Government of New 

Zealand, 2013. [cit. 5. 5. 2014]. Dostupné z: http://www.stats.govt.nz/) 
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berou v zaměstnání volno, aby mohli pomáhat udržovat velryby ve vlhku, dokud 

nepřijde příliv. Negativním faktorem tohoto informačního bloku je fakt, že většina 

zachycených velryb situaci nepřežila, vzhledem ke glorifikaci síly lidské 

dobrosrdečnosti, která byla skutečným předmětem reportáží, lze ovšem i toto téma 

zařadit k příběhům se šťastným koncem. 

Specifika One News (reflexe národní identity) 

 Co činí novozélandské zpravodajství unikátním, je národní identita, která je 

reflektována zejména výběrem témat, jež by v jiných geografických a kulturních 

podmínkách neměla opodstatnění ani by nebyla tak výrazně pozitivně přijata publikem. 

Jde o témata zrcadlící pro malé země charakteristické národní sebeurčení skrz úspěchy 

krajanů ve světě a také specifickou povahu Novozélanďanů. Do první skupiny lze 

zařadit zejména úspěch mladé novozélandské zpěvačky Lorde na předávání prestižních 

hudebních cen Grammy v Los Angeles, do druhé pak spadají veškeré příspěvky v rámci 

One News, jejichž předmětem je rada či doporučení. 

 Informování o fenomenálním úspěchu mladé Lorde bylo relací poskytováno 

kontinuálně. Už v polovině ledna relace krátce zmínila focení zpěvačky pro známý 

hudební magazín Rolling Stone (One News, 16. 1. 2014) a od 25. ledna pak národ 

napjatě čekal, zda Lorde promění své nominace. Reportáž o Grammy a o Lorde se 

objevila také ve vysílání z 26. ledna a přirozeně i z 27. ledna, kdy zpěvačka dvě ceny 

Grammy skutečně získala (28. – 29. ledna One News sledovaly rovněž její návrat do 

vlasti). Na tomto příkladu je velmi výrazně viditelná identifikace národa s úspěchy 

jedince. Oslavy zpěvaččina ocenění probíhaly napříč Novým Zélandem a zprávy se 

nesly v duchu „naše Lorde to dokázala“. Kromě tohoto faktoru dosáhla zpráva velké 

popularity rovněž díky tomu, že splňovala kritéria mediované události typu korunovace 

(šlo o pompézní ceremoniál) a dobytí (bylo dosaženo něčeho významného) tak, jak je 

popisuje Dayan a Katz. (Beatty, 2012) 

Druhým velmi zajímavým specifikem novozélandského zpravodajství je snaha o 

zachování rodiny, bezpečí a spokojenosti všech obyvatel země, která je viditelná na 

množství preventivních zpráv a rad, jež bylo v rámci One News v lednu 2014 

odvysíláno, popř. takových zpráv, které odpovídaly standardním zpravodajským 

obsahům, ovšem v závěru měly radu či varování. Na počátku ledna se tak 

Novozélanďané dozvěděli, jak se udržovat v bezpečí na moři (rybáři se převrátila loďka, 
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neměl záchrannou vestu, strhl ho proud a je pohřešován, One News 6. – 7. 1. 2014), den 

poté jim bylo řečeno, že je nutné pravidelně čistit čluny, nebo se motory zanáší řasami 

(One News, 8. 1. 2014), a že stoupá procento utopených dětí, a proto je nutné dávat na 

ně větší pozor (One News, 8. 1. 2014). V polovině ledna apelovala relace na všechny 

zájemce o koupi domu, aby nejprve pečlivě prověřili, zda se v něm dříve nepřipravovala 

narkotika, a tudíž není zamořen toxickými látkami (One News, 13. 1. 2014). Ke konci 

měsíce pak radila s výběrem a fixací hypotéky (One News, 29. – 30. 2014) a 

s bezpečností na pracovišti (One News, 16. a 29. 1. 2014). V jedné z reportáží byl 

rovněž zmíněn recept, jak na vši u dětí (One News, 19. 1. 2014), protože ty byly 

v posledním měsíci zavlečeny na Nový Zéland z Austrálie a někteří rodiče se s nimi 

nikdy předtím nesetkali.  

V rámci novozélandské relace tak hojně dochází ke splývání zpravodajství 

s jakousi moderní formou domácího rádce. 
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4. Srovnání obou relací 

U Televizních novin a One News lze zaznamenat mnoho shodných prvků, a to 

zejména v konceptuálním řešení obou relací a při výběru informací pro jejich zahraniční 

zpravodajství (a také prvků zcela rozdílných), ať už volbou témat či jejich zpracováním 

včetně užívání jiných než zpravodajských žánrů, využíváním emocionálního apelu, 

popř. hudebních podkresů či infografiky.  

Zatímco některé shodné prvky očividně vyplývají ze shodného programového 

zaměření obou relací (tj. cílu oslovit co nejvíce lidí a získat co největší sledovanost, a 

tudíž příjmy z reklamy), jiné má za následek globální unifikace forem televizního 

zpravodajství moderní doby. Rozdíly mezi relacemi pak plynou z geopolitických 

odlišností mezi oběma zeměmi, ale zejména z historické perspektivy vývoje televizního 

vysílání a jeho publika v obou státech. 

4.1 Konceptuální srovnání 

 Koncepce Televizních novin a One News jsou velmi podobné. Obě relace 

začínají znělkou (v případě One News jí předchází krátká předpověď počasí, v případě 

TN odpočet posledních třiceti vteřin před půl osmou na infografických hodinách a 

posléze na velkých studiových hodinách) – novozélandská znělka je pětivteřinová, 

česká desetivteřinová a v grafických obsazích obou se objevuje tematika zeměkoule. 

 

Grafické zpracování znělky TN a One News (zdroj: nova.cz a tvnz.co.nz) 

Zvuk je u TN obecně používán daleko častěji a daleko výrazněji než u One 

News. České komerční zpravodajství podkresluje své zprávy tematickou hudbou 

(dramatická v případě negativních zpráv, téměř až hororová u vražd či pohřešování a 
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naopak veselá u kuriozit), což je typickým znakem infotainmentu, zatímco to 

novozélandské ji nevyužívá téměř nikdy. 

Stopáž TN je přibližně 40 minutová a v rámci jednoho vysílání se objeví 

průměrně 20 zpráv, zatímco stopáž One News je kratší, pouze kolem pětadvaceti minut, 

a v průběhu relace je odvysíláno průměrně 16 zpráv, z čehož plyne, že jsou jednotlivé 

příspěvky rozsahově kratší než ty prezentované TN. Na rozdíl od TN, které jsou 

jednolité a strukturu jednotlivých částí ohraničují pouze upoutávky na tn.cz, Sportovní 

noviny, popř. na televizní magazíny (např. Víkend) či jiné složky programové nabídky 

TV Nova (např. seriál Ordinace v Růžové zahradě 2), které pořad protínají cca každých 

deset minut, jsou One News rozděleny reklamními přestávkami na tři víceméně 

rovnocenné části, z nichž první se věnuje domácímu zpravodajství, druhá zahraničnímu 

zpravodajství a ve třetí se nejčastěji objevují zprávy z ekonomiky, vědy či rady (např. 

jak nejefektivněji zhubnout, což je na Novém Zélandě v posledních letech velmi 

populární téma vzhledem ke konstantně se zvyšující obezitě mezi Novozélanďany, a to 

zejména u maorského etnika49). V samotném závěru One News nabízejí přehled toho 

nejdůležitějšího, tedy svých headlinů pro dané vysílání, což TN nepraktikují. Ty místo 

toho odvysílají tzv. tečku neboli „zvířátko na konec“ a před rozloučením s publikem 

moderátoři ještě upozorní na večerní program TV Nova. 

 Obě relace začínají headliny a na ně navazujícím pohledem na zpravodajskou 

dvojici (u TN se vyskytují rovněž solitérní hlasatelé). V případě One News je celkový 

pohled kamery na studio lineárně přiblížen na polocelek s moderátory za 

zpravodajským pultem, u TN otevírá relaci charakteristický záběr pořízený kamerovým 

jeřábem, kdy ten slétává k moderátorům z horního celkového pohledu do čelního 

polocelku.  

Studio je v obou případech laděno do červené a modré barvy a za moderátory se 

nachází velká klíčovací obrazovka, která se v moderním televizním zpravodajství bez 

rozdílu kontinentu stává v posledních letech standardem. Moderátoři ve společenském 

oděvu sedí bok po boku, pouze strany se liší, což je dáno společenskou normou obou 

zemí – v případě české relace sedí muž z divákova pohledu napravo od ženy, kdežto u 

novozélandských zpráv je to naopak. Do obou relací jsou vybíráni moderátoři na pohled 

                                                 
49 Zdroj: Nesign.: New Zealand Health Survey: Annual update of key findings 2012/13. [online] Ministry 

of Health - Manatu Hauora, 2014. [cit. 25. 4. 2014]. Dostupné z: http://www.health.govt.nz/ 
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příjemní, rozdíly jsou patrné zejména v jejich věku a zkušenostech. Zatímco nejstarším 

moderátorem One News je Peter Williams, který v roce 2014 slaví 60. narozeniny, 

nejstarším členem moderátorské sekce TN je Markéta Fialová, jíž je 43 let. Většina 

jejích kolegů je ovšem výrazně mladší. 

Moderátoři na úvod diváka přivítají – novozélandská relace přidá maorské „Kia 

ora“ a česká „Díky, že jste s námi“ – a pořad startuje hlavní zprávou, která je v případě 

One News vždy tou nejzávažnější v daném dni, v případě TN jde o původní materiál 

redakce, jehož objektivní relevance není při jeho výběru tím nejdůležitějším kritériem. 

Co se verbálních prostředků týče, využívají obě relace téměř výlučně spisovný 

projev, od nějž se odchylují jen zřídka, a to zejména při přímých vstupech reportérů do 

vysílání, při nichž se nepoužívají čtecí zařízení, a tudíž při nich reportéři na rozdíl od 

moderátorů nemají striktní předlohu, jíž by se mohli řídit. 

4.2 Obsahové srovnání 

 V rámci pozitivity či negativity vysílaných zpráv byly obě relace víceméně 

vyrovnané. U obou byl patrný zejména trend velmi nízkého výskytu pozitivních zpráv 

(v rámci hlavních zpráv odvysílaly One News za leden 2014 pouze pět pozitivních 

zpráv, TN dokonce pouze dvě). Novozélandská relace zobrazovala častěji neutrální 

zprávy (v rámci hlavních zpráv jich odvysílala celkem 13), zatímco česká relace 

preferovala zprávy negativní (v rámci hlavních zpráv jich odvysílala celkem 16). 

 One News byly aktivnější v rámci vysílání zahraničních zpráv, kterým věnovaly 

celou jednu třetinu pořadu, zatímco TN v rámci své stopáže zmínily nejčastěji tři 

události, ke konci měsíce pak kvůli bouřlivé situaci na Ukrajině přidaly jednu reportáž 

navíc. Co se politických zpráv týče, byly TN aktivnější. V průběhu měsíce ledna 

odvysílaly 59 politických zpráv, zatímco One News se omezily na 19, z čehož velkou 

většinu relace odvysílala až ve druhé polovině měsíce. 

 Témata, která se v TN neobjevovala vůbec, zatímco ve One News byla řazena 

mezi ta nejdůležitější, se týkala povětrnostních podmínek a přírodních jevů. Vyplývá to 

z geografické polohy Nového Zélandu a České republiky – zatímco na geotermálně 

aktivním souostroví uprostřed Tichého oceánu se místní obyvatelé běžně setkávají 

s rychlými klimatickými změnami a s jevy, jako jsou zemětřesení, sopečné výbuchy či 

cyklony, v kontinentálním státě uprostřed Evropy se stálými klimatickými podmínkami, 
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nebývají přírodní jevy tématem, nejde-li o výjimečné extrémní situace (např. povodně 

z roku 2002 či 2012). 

4.2.1 Shodné zprávy 

 Většina odvysílaných zpráv byla tematicky rozdílná (zejména u TN, které jsou 

výrazně zaměřeny na zprávy z domova), několik informací se ovšem objevilo shodně u 

obou relací. U všech byla uplatněna zejména zpravodajská hodnota definovaná jako 

vztah k elitním osobám (Galtung a Ruge, 1965), která informacím umožnila dostat se do 

vysílání.  

První z nich byla nehoda Michaela Schumachera z konce prosince 2013 a 

napjaté očekávání toho, zda se jeho stav zlepší či nikoliv. Nezlepšil se. Zejména TV 

Nova přitom na informování o Schumacherovi výrazně lpěla – příspěvek o něm za 

leden 2014 odvysílala celkem jedenáctkrát, navíc silně emocionálně laděný 

s dramatickou hudbou a záběry na plakající fanoušky před nemocnicí, kde měly TN 

dokonce zpravodaje, který přinášel polovinu měsíce živé vstupy o tom, že se jezdcův 

stav nijak nemění. One News oproti tomu o Schumacherovi informovaly jen dvakrát. 

Dalším společným tématem bylo odhalení milenky francouzského prezidenta 

Francoise Hollanda z 10. ledna 2014, potažmo 11. ledna 2014 v případě One News, jež 

byly kvůli časovému rozdílu zpožděny. O této události zpočátku obě relace informovaly 

shodně – prezident chce žalovat společenský magazín, který přinesl informaci o jeho 

milence, slavné francouzské herečce, a občanům Francie to nijak nevadí (anketa). 

Následně se zprávy odlišily – One News den nato informovala o tom, že byla první 

dáma Francie (tedy Hollandova dlouholetá partnerka) hospitalizována, zatímco TN 

informují až další den, 14. ledna, o tom, že se Holland poprvé od propuknutí skandálu 

objevil na veřejnosti. One News ke své zprávě přidávají informaci o tom, že je Holland 

jedním z nejméně populárních francouzských prezidentů a touto aférou se jeho 

popularita rapidně zvedla, zatímco TN vyjmenovávají sérii prezidentových bývalých 

milenek. TN se následně na dva týdny odmlčely, aby až 26. ledna (shodně s One News) 

přinesly závěrečnou zprávu o tom, že Holland oznamuje rozchod se svou stávající 

partnerkou. One News ovšem ještě 15. ledna informovaly o tom, že se objevily 

spekulace o těhotenství prezidentovy milenky, 19. ledna citovaly prezidentovu stávající 

partnerku, která děkuje všem za podporu, a 31. ledna ji citovaly podruhé, kdy pro média 

rekapitulovala, jak šokovaná byla z toho, když se o partnerově milence dozvěděla. TN 
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přebíraly výhradně zahraniční materiály, které znovu sestříhaly a nadabovaly do češtiny, 

One News pro své účely využívaly korespondenta BBC v Paříži. 

Třetí významnou osobností, která se objevila v obou relacích, byl někdejší 

izraelský premiér Ariel Šaron, který 11. ledna zemřel. Informaci o jeho smrti přinesly 

TN ještě ten samý den a One News následně 12. ledna. Zatímco TN svou zprávu kromě 

obecných faktů ze Šaronova života podpořily také reakcemi několika známých 

osobností, One News reakce omezily a namísto toho poskytly divákům daleko 

podrobnější výklad o tom, kdo Ariel Šaron byl a proč byl pro jedny důležitý a druhými 

nenáviděný. TN den nato zmiňují, že se Šaronovi chystá státní pohřeb a že za Českou 

republiku tam odcestuje předseda vlády Jiří Rusnok. Že se Izrael připravuje na Šaronův 

pohřeb, uvedly 13. ledna také One News. Obě relace další den (13. ledna v případě TN a 

14. ledna u One News) přinesly rovněž shodné záběry z pohřbu, jež One News 

podpořily vstupem korespondenta BBC z místa události. 

Zejména v rámci krátkých zpráv se obě relace nahodile zmiňovaly také o 

povodních ve Velké Británii, mrazech v Severní Americe a o konfliktu na Ukrajině – 

obě relace přebíraly původní materiály BBC či amerických televizí. Žádné další shodné 

informace se za dobu zkoumání v obou pořadech neobjevily. 

4.2.2 Příběhy se špatným koncem 

 Procento tragických zpráv bylo v obou pořadech zhruba vyrovnané. Zatímco TN 

zdůrazňovaly obecné ohrožení bezpečnosti všech občanů demonstrované na dvou velmi 

drastických úmrtích (atentát na pákistánského velvyslance a atentát na vysoce 

postaveného manažera firmy prodávající bazény), One News se omezily na ohrožení 

rodiny (dětí ve smrtelném nebezpečí). Oba pořady ve svých divácích bezesporu 

vyvolaly velké znepokojení nad reálnou situací ve společnosti, TN ovšem inklinovaly 

spíše k rozpoutání obecné paniky, zatímco One News pouze nabádaly rodiče, aby dávali 

na své potomky daleko větší pozor než doposud. 

 V obou relacích se objevily kontinuální tragédie, tedy negativní zprávy s určitým 

vývojem, který je pro potřeby zpravodajství vždy atraktivnější než stagnující události, 

jelikož umožňují opakovanou prezentaci informací o šokující události a výraznější 

emocionální odpověď ze strany publika – v souvislosti s případem pákistánského 

velvyslance TN dále řešily přítomnost nelegálních zbraní na ambasádě a konečně také 

absenci kontroly zahraničních politiků s diplomatickou imunitou ze strany výkonné 

moci České republiky. One News se v případě dvou zastřelených dětí v Dunedinu 
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zabývaly zejména sympatiemi okolí a přípravou pietního aktu za oběti (v rámci maorské 

kultury je pohřební rituál velmi důležitý, což je reflektováno i obecně Novozélanďany. 

4.2.3 Příběhy se š ťastným koncem 

V tomto případě šlo o veskrze negativní zprávy, které nakonec vyústily 

v relativně pozitivní situaci, a divák tak prostřednictvím nich dosáhl duševního očištění. 

V rámci TN se ty nejvýraznější příběhy s katarzí týkaly v lednu 2014 otrav 

chemikáliemi, u One News měly shodný aspekt přírodních jevů. Oba pořady v tomto 

případě operovaly s hlubokými lidskými emocemi, zejména se solidaritou. 

Zatímco TN informovaly o tragédiích způsobených člověkem (matka otrávila 

dceru nemrznoucí směsí a neznámý pachatel otrávil ryby v pražském Mořském světě), 

One News podávala informace o tragédiích, na něž člověk vliv neměl (cyklon Ian zničil 

souostroví Tonga, zemětřesení poškodilo jih Severního ostrova, dezorientované velryby 

uvízly na mělčině a vysoké teploty v Austrálii způsobily rozsáhlé požáry). Katarze, jíž 

obě relace diváku přinesly, ovšem měly shodnou podstatu – sílu lidské vůle, dobroty a 

solidarity (dívenka se po otravě zotavila, majiteli akvária daroval divák TN první rybku 

do nového začátku, armáda a dobrovolníci zažehnali krizi na Tonze, domy po 

zemětřesení se opravily, některé velryby se přeci jen podařilo zachránit a požáry se 

uhasily).  

Pro zpravodajské pořady jsou tyto zprávy stejně důležité jako ty z předchozí 

podkapitoly, protože v divácích vyvolávají silné emocionální reakce, pro publikum jsou 

ovšem daleko důležitější, jelikož jim – navzdory všem ostatním tragickým zprávám – 

přeci jen poskytují určitý pozitivní pocit ze světa kolem, který do určité míry ovlivní 

jejich další sledování relace a vnímání zpravodajství obecně. 

4.2.4 Specifika relací 

 Dále se práce zabývala tím, čím jsou oba pořady charakteristické a unikátní. 

V případě TN jde o sebeprezentaci, která se v rámci zpravodajského žánru v takové 

podobě, jak ji zobrazuje TV Nova, vyskytuje na televizních obrazovkách stále ještě 

méně často. TN kromě prezentace nejdůležitějších zpráv dne rovněž vyjadřují určitá 

stanoviska vůči společnosti a světu. Stavějí se do pozice ochránce slabých a 

bezmocných a samy sebe nereflektují už jen jako zpravodajskou relaci, ale také jako 

vykonavatele spravedlnosti. 
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 Oproti tomu One News se stavějí téměř až do rodičovské pozice, kdy radí svým 

divákům, co dělat a co nikoliv. Stejně jako TN i ony mohou budit v publiku dojem, že 

jim ze všeho nejvíce záleží na jeho bezpečí a štěstí. Na rozdíl od TN jsou však One 

News při nastiňování tohoto svého poslání o poznání umírněnější, zatímco TN o tom 

své diváky informují otevřeně a opakovaně.  

 One News nebuduje svou značku tak silně jako TN, nedisponuje žádnými 

pravidelnými rubrikami, nepořádá charitativní sbírky ani nedopadá zločince (alespoň 

v lednu 2014 nic z toho neproběhlo), zato však dává najevo silnou národní příslušnost 

(zejména prostřednictvím sdílení úspěchu zpěvačky Lorde na udělování Grammy) a 

klade velký důraz na národní a kulturní soudržnost – rozdíly mezi Novozélanďany a 

Maory z jejich reportáží téměř zmizely, pouze šest zpráv za celý měsíc se týkalo 

původního etnika, ve všech ostatních případech se promlouvalo k jednotnému 

novozélandskému národu, ačkoliv v obrazovém materiálu figurovali především 

představitelé maorského etnika. 
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5. Závěr 

V 21. století, díky satelitním technologiím a internetu, přestává být vzdálenost 

pro přenos informací určujícím pojmem, natož překážkou. Globální systémy sdílení 

informací zredukovaly svět na úroveň globální vesnice, v níž každý ví vše o každém, 

ačkoliv fyzicky jeden nežije bezprostředně vedle druhého. (McLuhan, 1991) Rychlost 

přenosu zpráv akcelerovala z dní a hodin do minut a vteřin – kromě časového posunu 

dnes už tedy mezi prezentací informace ze severní hemisféry tou jižní neexistuje žádná 

prodleva (což bylo velmi názorně demonstrováno na shodných tématech, jež jak české 

Televizní noviny, tak novozélandské One News vysílaly v ta samá data – samozřejmě 

s ohledem na dvanáctihodinový časový posun na Novém Zélandu). O smrti Ariela 

Šarona či o milence francouzského prezidenta Francoise Hollanda se tak český divák 

dozvěděl ihned 11. ledna, ten novozélandský pak analogicky ve vydání zpravodajství 

z 12. ledna. 

Navzdory globální propojenosti systémů pro přenos informací jsou v rámci 

jednotlivých relací bez rozdílu geografické polohy za nejdůležitější stále považována 

lokální témata, na což poukázali už Morley a Robins ve své knize Spaces of Identity 

(Morley a Robins, 2002), protože právě s lokálními tématy se dokážou občané 

jednotlivých států stále ještě daleko lépe ztotožnit než s tématy globálními. 

Geografickou blízkost koneckonců zahrnul do svého popisu základních zpravodajských 

hodnot, na jejichž základě jsou zprávy do relací vybírány, už Walter Lippmann 

(Lippmann, 1990) a jeho poznatky se ukázaly jako platné i v současnosti – Televizní 

noviny přinášely v lednu 2014 zahraniční zprávy jen minimálně (v jednom vysílání se 

průměrně objevily tři zahraniční zprávy a sedmnáct zpráv domácích), One News byly 

na zahraničí orientovány více (celá třetina pořadu byla zaměřena na zahraniční zprávy), 

pouze ve dvou případech se však informace ze zahraničí objevily mezi hlavními 

zprávami vysílání. Silnější vazba novozélandské relace k zahraničí je zakotvena 

historicky a politicky – televize byla v 60. letech minulého století na Nový Zéland 

exportována z Velké Británie (země je totiž součástí Commonwealthu) a vlastní 

novozélandský obsah se v rámci televizní produkce objevil až kolem roku 1975, dosud 

však tvoří zahraniční produkce velmi silné procento programové skladby (Dunleavy, 

2008), je tedy přirozené, že podobný trend proniká i do zpravodajství. 

Obecně se výběr témat do velké míry odvíjí od majetkové struktury média. Jde-li 

o čistě komerční médium, jakým je například TV Nova, jeho snaha získat diváka a tudíž 
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vysokou sledovanost může dominovat nad relevancí informování a objektivní hodnotou 

prezentovaných zpráv, protože výraznější divácké odezvy se zpravidla těší šokující či 

kuriózní zprávy. Jak poznamenává Brian McNair: „Snaha získat a udržet si pozornost 

příjemce přišla se sklonem obcházet vážné problémy ve prospěch zločinů, sexu a 

skandálů.“ (McNair, 1998: 114) U obou relací je tento princip patrný, ačkoliv TV One 

je ze své podstaty veřejnoprávním médiem (je vlastněna novozélandskou vládou, která 

ji ovšem nefinancuje, její příjem je tak zcela závislý na prodeji reklamy, proto funguje 

na stejných principech jako standardní komerční média).  

Hojně využívané jsou dva typy zpráv, s nimiž pracují oba pořady – tragické 

zprávy, které diváka šokují, vyvolají v něm silnou emocionální reakci a přimějí jej 

sledovat i další vysílání v případě, že se situace nějakým způsobem vyvíjí (kontinuální50 

zprávy obě relace výrazně preferují, protože jim umožňují zasáhnout publikum 

opakovaně a tedy hlouběji), a rovněž tragické zprávy se šťastným koncem, které 

divákovi navíc nabízejí katarzi a duševní očištění od negativních aspektů vysílání 

(nejčastěji je v obou pořadech vyzdvihována síla lidské solidarity).  

Tragické zprávy jsou vybírány záměrně, protože na méně závažné negativní 

zprávy už pozornost moderního televizního diváka takřka nereaguje, je na ně totiž do 

značné míry zvyklý. Jak poznamenává Robert Merton, konstantním vystavením proudu 

negativních zpráv lidská mysl otupuje. (Merton, 1948) Pro vyvolání žádané reakce je ji 

proto nutno šokovat ještě více a hlouběji (Urban, Dubský a Murdza, 2011) – Televizní 

noviny proto v lednu 2014 sáhly k obecnému ohrožení občanů nastraženými či volně 

distribuovanými výbušninami a One News využily problematiky nešťastných úmrtí dětí. 

Obě relace tím na úkor důležitých politických či hospodářských informací prezentovaly 

svým divákům dezinformace, tedy zavádějící informace, které jsou nepodstatné, 

útržkovité a povrchní a které vytvářejí iluzi, že něco podstatného sdělují, ale ve 

skutečnosti publikum od poznání odvádějí (Postman, 1999), ve snaze zaujmout je a 

udržet jejich pozornost, de facto jim tedy poskytnout prostředek zábavy, a to navzdory 

charakteru tématu zpráv. „Problém moderní televize totiž nespočívá v tom, že nabízí 

zábavná témata, nýbrž že jakékoli téma převádí na zábavu.“ (Postman 1999: 95) 

                                                 
50 Kontinuita je rovněž jednou ze základních zpravodajských hodnot, kterou popisují Galtung a Ruge. 

(Galtung a Ruge, 1965) 
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Konceptuálně se obě relace téměř neliší, drobné rozdíly zaznamenané v rámci 

znělky, délky stopáže relace či jednotlivých reportáží, použitých hudebních podkresů, v 

práci kamery či osobnostech moderátorů jsou víceméně marginální. Oba pořady 

odpovídají globálním standardům zpravodajských relací, a to ať vizuálně, zvukově či 

kvalitou provedení. 

Co je ovšem odlišné, je výběr témat. One News například velmi často informují 

o extrémních přírodních jevech, které jsou pro Nový Zéland typické, což se přirozeně u 

Televizních novin neobjevuje. Česká relace je oproti tomu silně zaměřena na prezentaci 

sebe samé jako exkluzivní a výjimečné. Disponuje velkým množstvím rubrik, které sice 

nemají téměř žádnou objektivní výpovědní hodnotu, podtrhují ovšem sílu značky TN a 

povědomí o ní. Zároveň se relace staví do pozice ochránce práv svých diváků, čímž do 

jisté míry vystupuje z čistě zpravodajské role do role novodobého spasitele. One News 

se naproti tomu výrazně profiluje v rámci národní soudržnosti a svým divákům často 

pomáhá radou, nikdy však fyzicky (např. darováním financí, reportování o osobních 

příbězích svých diváků v nesnázích apod., jak to činí TN). 

V rámci komparace obou relací lze bezpochyby označit Televizní noviny za 

výrazně komerčnější a zábavnější než One News, které velmi často přinášejí spíše 

neutrální než negativní zprávy, zatímco u TN je tomu naopak. Nadmírou živých vstupů, 

často nepotřebných a neobsahujících žádnou přidanou hodnotu, a výraznou hudební 

složkou, která mnohdy budí v divákovi dojem, že sleduje spíše dramatické 

audiovizuální dílo než zpravodajství, se TN dostávají za hranici klasického 

žurnalistického žánru na pomezí zpravodajské relace, sociálního dramatu a PR kampaně 

TV Nova. One News jsou oproti tomu, zejména díky svým britským kořenům, bližší 

veřejnoprávnímu stylu vysílání, díky prezentaci své národní sounáležitosti s občany 

Nového Zélandu ovšem působí uvolněněji než britské zpravodajské relace a díky 

příspěvkům, v nichž radí svým divákům se základními problémy jejich života, 

sklouzávají od čistého zpravodajství směrem k televizní poradně. Přesto si však 

zachovávají daleko výraznější charakteristiky zpravodajství než Televizní noviny. 

Navzdory rozdílům se ovšem obě relace těší srovnatelné divácké oblíbenosti – Televizní 

noviny byly v lednu 2014 druhým nejsledovanějším pořadem na českém televizním trhu 

a One News se těší titulu nesledovanějšího pořadu napříč programovou nabídkou 

novozélandských televizních stanic dlouhodobě. 
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6. Summary 

In 21st century, thanks to satellite technologies and to the internet, distance is no 

longer an obstacle for information transmission. Global systems of information sharing 

have reduced the world to global village level. (McLuhan, 1991) Speed of information 

transmissions has accelerated towards minutes and seconds – except of time differences 

then there is no more prolonging in the transmission (which has been demonstrated on 

identical topics both Czech and New Zealand newscasts presented in the same time – 

considering, of course, the time difference between both countries). Czech viewer then 

found out about the death of Ariel Sharon or French president Francoise Holland’s lover 

instantly on 11th January and the New Zealand viewer found out the same thing 

analogically on the 12th January. 

Despite the interconnection of the global information transmission systems, local 

topics are still considered the most important, no matter the location. It is still the local 

topics, which the citizens find easier to familiarize themselves with – Televizní noviny 

for example only brought three foreign items of news per average programme consisting 

of 20 items of news. One News was more internationally oriented (whole third of each 

programme was internationally bound), only twice, however, foreign news appeared as 

a title information. Stronger international influence on New Zealand is given historically 

and politically; since television was firstly introduced here in 1960s by Great Britain 

(New Zealand is a part of Commonwealth) and there was almost no original 

programming in the New Zealand television until 1975 (Dunleavy, 2008). This trend 

then, naturally, mirrors itself in local news programmes as well. 

Generally speaking, commercial media try to attract as many viewers as possible 

– which is noticeable very strongly, especially in the case of Televizní noviny – even to 

the detriment of objective informational value of the news, because it is shocking or 

curious news which attracts most attention. This approach is noticeable in both 

newscasts, although TV One is essentially a public broadcaster (it is owned by New 

Zealand government, which however does not finance it, and so all of the television 

profit comes from advertisement sales). 

Two types of news is frequently used by both broadcasts – tragic news, which 

shocks the viewer and develop a strong emotional response inside them, and tragic news 

with a happy ending, which furthermore offers viewer the experience of catharsis (often 

human solidarity is used as a catharsis in both broadcasts). Regarding tragic news, 
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Televizní noviny chose public threat of bomb attack and One News reported about 

children in grave danger. Both broadcasts showed these kinds of information instead of 

objectively relevant political or economic news, which suggests Postman’s theory of 

media spreading disinformation, which should make their viewers feel like they are 

getting valuable information when in fact they are being fed irrelevant data. (Postman, 

1999) 

Conceptually speaking, both broadcasts were fairly similar with minor 

differences, matching the global standards of modern news broadcasting. There were 

differences in the choice of the topics, though. One News frequently informed about 

extreme weather situations which are logical there but not in Central Europe; and 

Televizní noviny has given a lot of attention to self-presentation as exclusive and 

special with many original sections with no objective value at all but with a strong 

potential of promoting the brand. Czech broadcast presents itself as a protector and 

saviour of its viewers, the New Zealand one on the other hand highlights its national 

cohesiveness and frequently helps its viewers with a piece of advice, however never 

factually (for example donating money, reporting about individual life stories of its 

viewers as Televizní noviny does etc.). 

Comparing both the broadcasts, Televizní noviny can be surely identified as 

much more commercial and entertaining-oriented than One News which prefers neutral 

news above negative ones. With extensive usage of live broadcasting which is 

frequently not necessary and does not include any additional value, and a strong music 

background, which often makes a viewer believe they are watching dramatic 

audiovisual work instead of the news broadcasting, Televizní noviny is crossing the line 

of newscast into the area of social drama and a PR campaign for TV Nova. One News is 

closer to the public broadcasters’ type of content, mostly thanks to their British roots, 

with an addition of advice providing, which makes it slide a little towards television 

advice bureau. Nevertheless, One News carries much more distinctive characteristics of 

a newscast than Televizní noviny does, which is obviously highly appreciated by the 

New Zealand citizens – One News enjoys the title of a long term most viewed 

programme across the whole New Zealand television market. 
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22:00) za 2. polovinu roku 1997. (graf) 
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Příloha č. 3: Celodenní podíl českých televizních stanic na publiku 15+ za rok 

2012. (graf)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Podíl českých televizních stanic na publiku 15+ v prime-time (19:00 – 

22:00) za rok 2012. (graf) 


