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Abstrakt
Diplomová práce „Vývoj domácího zpravodajství ČTK“ se zaměřuje na proměnu
domácího zpravodajství České tiskové kanceláře v letech 1993 až 2013. Na počátku
90. let agentura začala fungovat jako veřejnoprávní instituce, která ale musela obstát
na tržním principu. Postupem času začala pracovat bez státních dotací, musela přistoupit k výrazným úsporám a propouštění, přesto rozšiřovala své služby i okruh klientů
a bojovala s konkurencí.
Tato práce se snaží zodpovědět otázku, jakým způsobem se zmíněné změny odrazily ve zpravodajství. Sleduje, jakým způsobem se vyvíjel počet zpráv, jejich stavba
a forma, zaměřuje se také na práci s tematickými kategoriemi, se zdroji, citacemi
a titulkem.
Jako metoda výzkumu byla zvolena kvantitativní obsahová analýza vzorku vytvořeného na základě principu dvou konstruovaných týdnů z roku 1993 a 2013. Celkem
bylo z hlediska 12 oblastí výzkumu analyzováno více než 770 zpráv. Teoretický základ
pro tuto práci tvořila metodologie výzkumu médií a zdroje, které se věnovaly historii
a fungování ČTK včetně jejích každoročních výročních zpráv.

Abstract
The diploma thesis „Development of Home service in the CTK“ focuses on the
changing news production in the Czech News Agency (CTK), a dominant national news
agency in the Czech republic, between 1993 and 2013.
From the very beginning of 1990's the agency started to be a public service
institution, but obliged to earn money on its own. Already in 1990's it stopped
receiving state subsidies, having to severly cut its costs and reduce the number of
employees. Despite this,CTK increased range of its services as well as number of clients
and also fought succesfully its competitors.

This thesis tries to answer the question how have these changes influenced the
news service. It follows the changes in number of published news articles, structure of
the articles and also focuses on application of chosen theme categories, sources,
quatations and with the title.
Quantitative content analysis has been chosen as a method of research, using
two sampled weeks in 1993 and 2013. There were more than 770 news articles
analysed, focusing on 12 areas of research. Theoretical ground for this thesis consisted
of methodology of media research as well as sources on CTK's history and function,
including its annual reports.
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ÚVOD
Zpravodajství České tiskové kanceláře má velmi významný vliv na obsah českých
médií. ČTK zároveň vytváří agendu a určuje, kterým událostem budou ostatní média
věnovat pozornost. Stejně jako ostatní média se i spíš konzervativní instituce jako ČTK
přizpůsobuje překotnému vývoji a upravuje svou produkci. Vznikají nové typy zpráv,
mění se jejich forma a proměňuje se i obsah zpravodajství, respektive prostor, který
dostávají jednotlivá témata.
Diplomová práce „Vývoj domácího zpravodajství ČTK“ se zaměřuje na proměnu
domácího zpravodajství České tiskové kanceláře v letech 1993 až 2013. Na počátku 90.
let agentura začala fungovat jako veřejnoprávní instituce, která ale musela obstát na
tržním principu. Postupem času začala pracovat bez státních dotací, musela přistoupit
k výrazným úsporám a propouštění, přesto rozšiřovala své služby i okruh klientů a
bojovala s konkurencí.
Samo o sobě není zpravodajství ČTK objektem akademického výzkumu často.
Dosud bylo v bakalářských a diplomových pracích zpracováváno především sportovní
(na příkladu srovnání konkrétních událostí) a regionální zpravodajství ČTK (na příkladu
konkrétní krajské pobočky). Domácí zpravodajství a jeho změny za relativně dlouhé
časové období zatím v těchto pracích zpracované nebylo.
Tato diplomová práce se snaží zodpovědět otázku, jakým principem se se zmíněnými změnami vyrovnalo zpravodajství. Sleduje, jakým způsobem se vyvíjel počet
zpráv, jejich stavba a forma, zaměřuje se také na práci s tematickými kategoriemi, se
zdroji, citacemi a titulkem. Jako metoda výzkumu byla zvolena kvantitativní obsahová
analýza vzorku vytvořeného na základě principu dvou konstruovaných týdnů z roku
1993 a 2013. Celkem bylo z hlediska 12 oblastí výzkumu analyzováno více než 770
zpráv. Teoretický základ pro tuto práci tvořila metodologie výzkumu médií a zdroje,
které se věnovaly historii a fungování ČTK včetně jejích každoročních výročních zpráv.
Práce se snaží hledat odpovědi na následující výzkumné otázky:
1. Jak se změnil objem domácího zpravodajství ČTK mezi lety 1993 a 2003?
2. Jak se změnil jeho obsah a poměr pokrývaných témat?
3. Jak se vyvíjely typy agenturních zpráv? Jak jednotlivé zprávy z hlediska formy a
priority?
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4. Jaké zdroje novináři ČTK v průběhu času používali?
Oproti zadaným tezím diplomové práce došlo k redukování vzorku. Původní
myšlenka vybraného jednoho dne z každého měsíce každého roku sledovaného období
1993 – 2013 byla po prostudování odborné literatury o výzkumu médií nahrazena doporučeným konceptem konstruovaného týdne. Po vypracování pilotní studie bylo zřejmé, že není možné analyzovat konstruovaný týden z každého roku, protože to nejen
neumožnily časové možnosti, ale také rozsah výsledné práce by pravděpodobně dalece
přesahoval obvyklou délku diplomové práce. Bylo také zvoleno samotné domácí
zpravodajství (bez původně avizovaného ekonomického). Důvodů k tomuto opatření
bylo několik – především už přípravná fáze práce ukázala, že analyzovaný vzorek a
velký počet kategorií budou vyžadovat více času na analýzu, a zapojení ekonomického
zpravodajství bez výrazného zřetele na tuto tematiku a její odlišnosti by pro práci nebylo přílišným přínosem. Výrazně se změnila předpokládaná struktura práce – teoretický úvod byl rozdělen na část metodologickou a část týkající se ČTK jako instituce a
jejího historického vývoje ve sledovaném období. Následující výzkumná část byla rozdělená do tří formálně shodných částí, z nichž první se věnovala zpravodajství z roku
1993, druhá z roku 2013 a třetí jejich srovnání.
Právě výběr analyzovaného vzorku pouze na začátku a konci sledovaného
období v kombinaci s poměrně velkým množstvím sledovaných kategorií může být
podle mínění autorky hlavní slabinou této diplomové práce. Pokud by byla podobná
práce vypracováváno znovu, bylo by třeba zvážit, které kategorie vybrat (a zvolit jich
jen malý počet), a poté analyzovat kratší období, ideálně vzorek z každého roku,
případně např. v odstupu pěti let. Jako poměrně málo nosné se ukázalo při použité
metodice téma magazínového servisu, obtížnou se ukázala kategorizace zdrojů
informací v analyzovaných zprávách.
Závěrem úvodní části bych ráda zmínila, že jsem se v čase mezi zadáním tezí a
odevzdáním diplomové práce jsem se stala znovu zaměstnankyní ČTK. V letech 2010 až
2013 jako zpravodajka redakce v Ústí nad Labem, od roku 2014 jako zpravodajka
Domácí redakce se zaměřením na Prahu. Vzorek byl zvolený tak, abych se s vlastním
zpravodajstvím při zpracovávání diplomové práce nesetkala. Snažila jsem se také
nevyužívat interní dokumenty (kromě jednoho případu), pouze přístup do Infobanky.
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1 ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ
1.1 Principy fungování ČTK a její legislativní ukotvení
Česká tisková kancelář vznikla na základě zákona č. 517/92 Sb. 15. listopadu
1992. Zákonem byla zřízena jako právnická osoba, která nakládá s vlastním majetkem,
jehož základem je majetek převedený z Československé tiskové kanceláře. Stát zároveň
podle zákona neodpovídá za závazky ČTK.1 Zákon o ČTK byl od počátku považován za
přechodné řešení.2 Pět dní po jeho vydání, 20. listopadu 1992, se agentura vrátila k
historické značce ČTK, kterou začala signovat své zpravodajství.3
Další klíčový dokument, Statut ČTK, byl schválen 27. ledna 1994. Kromě této
základní organizační normy se v té době připravoval také navazující nový organizační
řád, spojený se zrušením některých zastaralých vnitropodnikových předpisů. 4
V roce 1992 se objevují první úvahy o privatizaci ČTK, které se později rozvíjely
do různých podob. I když se otázkou transformace agentury poté několikrát zabývaly
parlamentní orgány, vláda a ministerstva privatizace a kultury, zůstala ČTK nadále
nestátní institucí s veřejnoprávním charakterem redakčně a (od roku 1996) finančně
nezávislou na státu.5

1

2

3
4

5

Zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři. In: Sbírka zákonů České republiky. 21. 10. 1991.
Dostupný také z: http://i4.cn.cz/ctk/PDF/Zakon_c_517-1992_Sb._o_CTK.pdf
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1998. Praha, ČTK, 1999.
[online] Str. 3. Dostupný z: http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_1998.pdf [cit.
2015-04-12]
Ibid. Str. 20.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1993. Praha, ČTK, 1994.
[online] Str. 5. Dostupný z: http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_1993.pdf [cit.
2015-04-12]
RICHTER, Jaroslav a kol. ČTK včera, dnes a zítra: ČTK yesterday, today and tomorrow. Praha: ČTK,
1998, 43 s. ISBN 978-8023846782. Str. 20.
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1.2 Specifika agenturního zpravodajství
„Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace
pro svobodné vytváření názorů,“ píše se v Zákoně o České tiskové kanceláři. 6 Podle
tohoto zákona agentura poskytuje šířením slovního a obrazového zpravodajství z České
republiky, ze zahraničí a zároveň do zahraničí službu veřejnosti, pro média a další
klienty je její zpravodajství placené. Rozhlasové ani televizní vysílání (na rozdíl od
minulosti)7 provozovat nesmí.8 Statut ČTK definuje nezávislost zpravodajství.
„Zpravodajství České tiskové kanceláře nesmí působit ve prospěch žádné politické,
náboženské, hospodářské nebo jiné zájmové skupiny ani proti nim,“ uvádí se ve
statutu.9 Dalšími uváděnými požadavky je nestrannost a přesnost, informování musí
být objektivní. Jiné subjekty mohou do obsahu zpravodajství zasahovat jen v mezích
zákona.10
Agentura si dala jako své heslo: „Spolehlivost, Rychlost, Nezávislost“. Za jednu
ze svých povinností považuje podle knihy ČTK včera dnes a zítra (1998) vydané k jejímu
80. výročí vyváženě informovat o státní správě a dopadu její činnosti – nebo nečinnosti
– na hospodářství, podniky, obce a jednotlivce. Jde nejen o přenášení informací z
úřadů, ale i o zprostředkování různých názorů na práci veřejných institucí.11
Hlavní skupinou klientů ČTK jsou domácí média. Zajištění zpravodajství pro ně je
hlavní náplní práce agentury. Jak dále uvádí citovaná kniha, agentura dodává zprávy,
které musejí (dohromady i každá jednotlivě) mít důvěru vydavatelů publikací zásadně
odlišného politického i názorového zaměření. Každý z klientů se může rozhodnout, zda
si zprávy ČTK koupí nebo ne, a už tím je agentura pod přísnou každodenní kontrolou.12

6

7

8

9

10
11

12

Zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, §2, odstavec 1. In: Sbírka zákonů České republiky.
21. 10. 1991. Dostupný také z z: http://i4.cn.cz/ctk/PDF/Zakon_c_517-1992_Sb._o_CTK.pdf
ČTK od roku 1925 do roku 1939 agenturní zpravodajství pro rozhlas nejen připravuje, ale na základě
smlouvy s Radiojournalem také vysílá z rozhlasového studia v budově ČTK. viz Výroční zpráva o
činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1998. Praha, ČTK, 1999. [online] Str. 2.
Dostupný z: http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_1998.pdf [cit. 2015-04-12]
Zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, §2 - 3. In: Sbírka zákonů České republiky. 21. 10.
1991. Dostupný také z z: http://i4.cn.cz/ctk/PDF/Zakon_c_517-1992_Sb._o_CTK.pdf
Statut České tiskové kanceláře. Praha: ČTK, 21. 7. 1994. Článek 6, str. 2. Dostupný také z:
http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_1998.pdf
Ibid.
RICHTER, Jaroslav a kol. ČTK včera, dnes a zítra: ČTK yesterday, today and tomorrow. Praha: ČTK,
1998, 43 s. ISBN 978-8023846782. Str. 28.
Ibid. Str. 39.
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1.3 Vývoj agentury v letech 1993 až 2013
Agentura od počátku 90. let začala pracovat na tržních principech, objevovaly
se také první úvahy o její privatizaci. V roce 1993 procházela hlubokou hospodářskou
(včetně zadluženosti)13 a personální krizí.14 Přesto se snažila pokračovat v inovacích,
zahájila např. digitální zpracování fotografického servisu. 15 Slovní zpravodajství
zpracovávala pomocí počítačů už od konce 70. let, zprávy od redaktorů do ČTK a k
zákazníkům ovšem dál putovaly tradičními linkami na tiskárnu, z níž se četly, pak se
přepisovaly a sázely. Od 90. let se začala digitalizace postupně pronikat také do
transferu zpráv ke klientům. V technické oblasti došlo k dalšímu vývojovému skoku –
byla spuštěna nová databanka.16 V roce 1993 zvolila Poslanecká sněmovna
sedmičlennou radu ČTK, činnost zahájila 15. dubna. Krátce poté vypsala výběrové řízení
na funkci generálního ředitele. Přihlásilo se 16 uchazečů včetně prozatímního ředitele
Tomáše Kopřivy.17
Od ledna 1994 přistoupila ČTK k průměrně 20% zvýšení cen. 18 Tím došlo k téměř
40% nárůstu příjmů za prodej zpravodajského servisu a podstatnému rozšíření počtu
zákazníků především z ekonomické sféry. 19 Významnou koncepční změnou prošla také
Dokumentační redakce, která připravovala převedení informací z kartoték do
elektronické podoby. Od listopadu získávala ČTK informace také z internetu, zároveň
vytvářela technické předpoklady pro otevření vlastní internetové služby.20
K němu došlo v v březnu 1995. Webovou stránku Czech Happenings, která
obsahovala souhrnné zpravodajství o České republice v angličtině, editoval z New
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Yorku tamní zpravodaj ČTK.21 Změnila se také hospodářská situace agentury, média
tvořila jen zhruba pětinu jejích přímých zákazníků.22
Do roku 1996 vstoupila ČTK poprvé bez státní dotace, která ještě v roce 1995
činila 16 milionů korun a 44 milionů korun v roce 1994. 23 První číslo internetových
elektronického „průběžníku“ Českých novin, tehdy Českých novinek, elektronického
„průběžníku“, vyšlo 14. července. Jeho obsah byl obměňován a aktualizován nejprve
čtyřikrát denně a posléze průběžně.24 Strategií ČTK z hlediska trhu bylo jeho co nejširší
pokrytí na úkor konkurenční tiskové agentury ČTA, která po svém zániku byla
nahrazena ČTI.25
V dubnu 1997 se na displejích mobilních telefonů EuroTel poprvé objevily
krátké textové zprávy ČTK, o rok později začala agentura s podobnou službou i pro síť
Paegas.26 1. září otevřela veřejnosti svoji Infobanku – komerční agenturní službu
dostupnou prostřednictvím internetu, prostřednictvím níž nabízí své kompletní
zpravodajství v češtině i angličtině, faktografické dokumentační databáze a české
noviny a televizní a rozhlasové zpravodajské relace v elektronické podobě. Posléze bylo
do Infobanky integrováno i obrazové zpravodajství a infografika. 27 V roce 1997
absolvoval Úsek slovního zpravodajství (ÚSZ) také organizačně náročný přechod na
nové počítače.28
Od srpna 1998 dodávala ČTK své zpravodajství ve speciálním formátu pro
magazín iDnes, který na internetu začala publikovat společnost Mafra, vydavatel Mladé
fronty Dnes.29
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V souvislosti s potřebami klientů, kteří v té době posilovali své regionální
mutace, a s novým územně-správním uspořádáním státu ÚSZ na konci roku 1999 posílil
krajskou síť zpravodajů. Nové odbočky vznikly v Pardubicích a v Mladé Boleslavi. 30
Téměř všichni zpravodajové byli kromě mobilních telefonů vybaveni také přenosnými
počítači.31
Počátek nového století byl spojen s multimedializací agentury a jejími aktivitami
v oblasti tzv. nových médií. V roce 2000 začala vydávat audioservis, který byl určen
zejména pro menší rádia, případně pro internetové vydavatele. 32 Redakce byly
vybaveny dalšími multimediálními notebooky s potřebným vybavením, včetně
integrovaných GSM telefonů pro přenos dat.33
Na základě požadavku klientů se agentura v roce 2002 soustředila na posílení
regionálního audioservisu a na větší zastoupení některých témat - především z kultury
a společnosti.34
V roce 2003 vybudovala nové redakční sály a modernizovala technologické
zázemí svých budov v Opletalově ulici. Ve 3. patře byly vytvořeny tři velké redakční sály
o celkové ploše bezmála 750 m2 se 155 stoly. V největším, se zhruba 350 m 2, byly
umístěny redakce Domácí, Zahraniční a Ekonomická. U 79 stolů pracovalo 100 lidí.
Tamní centrální pracoviště řídilo domácí, zahraniční, regionální a ekonomické
zpravodajství a koordinovalo spolupráci se sportovní, dokumentační a exportní redakcí,
infografikou, audiem a mixem.35
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V letech 200436 a 2005 byly vytvořeny předpoklady pro zavedení nového
multimediálního redakčního systému (MRS), 37 který byl spuštěn v roce 2006, což mělo
zásadní dopady na styl a organizaci redakční práce. Vyvolal potřebu změnit zavedený
systém práce redakcí z hlediska technologie tvorby zpráv, plánování, řízení a
koordinace zpravodajství.38 Agentura začala pracovat na nově koncipované databázi
očekávaných událostí, byla posílena redakce na Slovensku, spuštěn agenturní servis ve
slovenštině a zahájeno videozpravodajství. 39 Infografika patřila mezi základní služby
agentury již od počátku 90. let, grafické studio ÚSZ začalo v roce 2006 poskytovat
dvojrozměrnou (2D) a trojrozměrnou (3D) animovanou grafiku.40
V roce 2007 vstoupila ČTK do nově vzniklé mezinárodní organizace tiskových
agentur s názvem MINDS International, která v době vstupu ČTK sdružovala
11 vyspělých agentur z Evropy, USA a Kanady. Jejím posláním bylo sdílení
technologického know how a vzájemná pomoc při prodeji vyspělých produktů,
především z oblasti tzv. mobilní komunikace.41
V roce 2008 začala na agenturu doléhat ekonomická krize a objevila se znovu
také konkurence.42 Ve druhé polovině roku byla vydána nová verze generálních pokynů
pro tvorbu zpravodajství ČTK, poprvé od roku 1992 pouze v elektronické podobě. 43
Počátkem roku 2009 se změnila organizační struktura agentury. Podstatou bylo
spojení všech organizačních útvarů tvořících různé složky zpravodajství (text, foto,
video, audio, infografika) do nově vzniklého Úseku zpravodajství (ÚZ). Ve stejném roce
agentura uvedla na trh novou službu krátkých a rychlých zpráv Headline servis. Během
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roku se ČTK podařilo prodat licenci pro svůj redakční systém německé agentuře DPA.
Spustila také školicí středisko Akademie ČTK připravující pravidelné kurzy jak pro
zaměstnance agentury, tak pro podniky, státní správu a veřejnost. 44 Koncem roku se
ČTK podařilo ukončit každoroční jednání s klienty o obnovování smluv s takovým
výsledkem, že chod agentury nebyl ohrožen.45 ČTK přijala řadu úsporných opatření,
byla zaměřena především na zvýšení efektivity veškeré práce agentury. Souběžně
s úsporami pokračovaly rozběhnuté procesy - reorganizace zpravodajství a příprava
nových služeb.46
ČTK v roce 2010 získávala z prodeje zpravodajství 75 procent výnosů. Podíl
médií byl 70 %, zbylých 30 % inkasovala od klientů nemediálních (podniky,
zastupitelské úřady, orgány státní správy a samosprávy apod.). 47 Výnosy z hlavních
činností (prodej zpravodajství a pronájmy) ale klesly o 20 milionů korun, agentura se
proto snažila na nákladech uspořit asi 30 milionů korun. Nejvýraznějších úspor bylo
dosaženo v oblasti osobních nákladů (počet zaměstnanců se snížil o 38), dále nákladů
na telekomunikace, provoz služebních automobilů, odběr tisku apod. Na závěr roku
uvedla ČTK aplikaci pro přístup ke svým zprávám prostřednictvím aplikace pro iPhone
a tablety iPad.48
V roce 2011 agentuře tržby z hlavních činností poklesly o 27,6 milionu korun,
v rozpočtu ale počítala s poklesem o 12,6 milionu nižším. Náklady hlavních činností se
meziročně snížily o 47,8 milionu korun (o 15,6 %), zhruba polovinu tvořily osobní
náklady.49 ÚZ snížil počtu zaměstnanců zhruba o desetinu, což vedlo ke změnám
v organizaci práce. Bylo zrušeno samostatné řídící a vydávací pracoviště pro
magazínový výběr. Z domácí, ekonomické a regionální směny byly vyčleněni někteří
editoři, kteří pracovali podle potřeby pro kteroukoli z těchto směn. Na první směnu
nastupovali v pět hodin ráno, což oceňovala zejména rádia, internet a ranní pořady
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televizí.50 Rok 2011 přinesl také podstatný rozvoj práce se sociálními sítěmi. Od října
byla práce se sociální sítí Twitter nedílnou součástí práce mnohých redaktorů. 51
K 1. lednu 2012 byla dokončena další zásadní etapa vnitřní reorganizace, která
přinesla soustředění veškerého zpravodajství do jedné organizační jednotky. 52 Činnost
všech reportérů včetně fotoreportérů v krajích koordinovali nově řídící zpravodajové,
kteří kromě své dosavadní práce odpovídali nově i za plánování zpravodajství.
Rok 2013 byl od roku 2010 prvním, kdy agentura dosáhla zisku (3 mil. Kč),
a prvním od ekonomické krize, kdy se jí podařilo zastavit meziroční pokles výnosů. 53 Od
ledna se spojila Ekonomická a Domácí redakce v jednu Centrální redakci (podrobněji ve
výzkumné části).54 V roce 2013 začala ČTK svým internetovým klientům nabízet
průběžné multimediální přenosy (live blogging) z významných událostí.55
V letech 1992 až 1993 agenturu krátce krátce prozatímně vedl poslanec
Federálního shromáždění Tomáš Kopřiva (1992 – 1993). 56 Při ředitelských volbách
v červnu 1993 pak rada vybrala do čela agentury tehdejšího ředitele Pressfota Milana
Stibrala, který agenturu vedl většinu sledovaného období (1993 – 2011). V roce 2009
tehdejší Rada ČTK zvolila novým generálním ředitelem bývalého ředitele Slovenské
televize Radima Hrehu,57 který ale nenastoupil, a Stibral ve vedení ČTK pokračoval. 58
Jiřího Majstra, dosavadního Stibralova náměstka pro zpravodajství, jmenovala Rada
ČTK ředitelem 10. března 2011. Funkci převzal 10. června 2011, kdy Milan Stibral
odešel do důchodu.59
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2 METODOLOGIE VÝZKUMU
Základní oblasti výzkumu médií vyplývají z definice komunikace Harolda
Lasswella z roku 1948, která odpovídá na otázku: "Kdo, říká co, komu, jakým kanálem
a s jakým účinkem?"60 Laswellova definice naznačuje základní oblasti výzkumu: 1) KDO
(podavatel) – tedy zkoumání mediálních organizací, 2) ŘÍKÁ CO – tedy výzkum
mediálních sdělení jako jádra samotné komunikace a 3) KOMU A S JAKÝM ÚČINKEM –
tedy zkoumání mediálních příjemců a účinků, které na ně působí. Zkoumat je možné
i technologie komunikace (JAKÝM KANÁLEM).
Řada výzkumů pomyslnou hranici mezi mediálními organizacemi – mediálními
sděleními – a příjemci médií a jejich účinky narušuje nebo kombinuje výzkum několika
oblastí.61 Výzkum, který je součástí této diplomové práce, je primárně zkoumáním
mediálních sdělení (produkce ČTK), ale okrajově se pro dokreslení souvislostí zaměřuje
i na podavatele sdělení ČTK (z jejích výročních zpráv).

2.1 Kvantitativní obsahová analýza
Pro výzkum byla zvolena metoda kvantitativní obsahové analýzy, která je podle
tradičním nástrojem pro zkoumání tematické agendy médií.62

2.1.1 Kvantitativní výzkum
Kvantitativní výzkum je založen na měření proměnných, zkoumá frekvenci jejich
výskytu nebo četnost jejich kategorií.63 Tento typ výzkumu se používá pro jevy
relativně jednoduché a do určité míry poznané. Jednoduchostí je myšleno to, že jevy
nejsou skryty smyslovému poznávání, mají jednoznačný výraz a je možné je uchopit
prostřednictvím používaných nástrojů zajištění hromadných dat (např. statistiky).64
Charakteristickým rysem této metody je vysoká míra strukturovanosti (jasně
definované kategorie apod.), a s tím spojený vysoký stupeň její ověřitelnosti. Každý
krok této metody podléhá explicitně formulovaným pravidlům. 65 Sociální realitu
60

61
62
63
64

65

TRAMPOTA, Tomáš. VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál: 2010.
ISBN 978-80-7367-683-4. Str. 15
Ibid.
Ibid.
Ibid. Str. 17
SURYNEK, Alois, KOMÁRKOVÁ, Růžena, KAŠPÁRKOVÁ, Eva. Základy sociologického výzkumu. Praha:
Management Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4. Str. 25
TRAMPOTA, Tomáš. VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál: 2010.
ISBN 978-80-7367-683-4. Str. 103

24

metoda považuje za něco, co existuje nezávisle a vně výzkumníka (výzkum je proto
replikovatelný i jinými výzkumníky – viz níže) a co je možné rozložit na počitatelné jevy
(otázka "kolik?").66 Výsledky se interpretují za využití generalizace poznávaných
aspektů.67
Logika kvantitativního výzkumu je deduktivní. Na začátku problém existuje buď
v teorii, nebo sociální realitě. Následně je přeložený do hypotéz (či v případě tohoto
výzkumu do výzkumných otázek), které jsou základem pro výběr proměnných. Sebraná
data jsou podle citovaného autora použita pro testování těchto hypotéz a výstupem
výzkumu je soubor přijatých nebo zamítnutých hypotéz.68

2.1.2 Obsahová analýza
Studium dokumentů, a obsahová analýza zvlášť, je jedinečným nástrojem
analýzy a pochopení společenských změn. Sociolog Miroslav Disman ji považuje za
jednu z nejproduktivnějších mezi ostatními technikami sběru informací. Je také daleko
méně nákladná než kterákoliv z jiných technik a dá se často zvládnout v malém
pracovním týmu, někdy i jednotlivcem.69 V obsahové analýze jde o prozkoumání
obsahu prostřednictvím vytvořené soustavy kategorií (viz kapitola Kategorie výzkumu),
ve kterých je předmět obsahové analýzy vyjádřen zjednodušeně, a určené jednotky
měření (viz dále Jednotka výzkumu). Obsahová analýza ukazuje na skryté významy
a celkové významové směřování většího množství sdělení.70 Mezi tématy, pro která je
obsahová analýza nejvhodnější řešení, zmiňuje Disman také změny v profilu novin
v posledních několika letech.71
Definic obsahové analýzy jako metody zkoumání medií je několik. Podle
definice z roku 1978 od Michaela H. Walizera a Paula L. Wienira je to "systematická
procedura ke zkoumání obsahu zaznamenaných informací".72 O 22 let později ji Fred
Nichols Kerlinger definoval jako "metodu studia a analýzy komunikace systematickým,
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objektivním a kvantitativním způsobem za účelem měření proměnných." 73. V roce 2004
pak Klaus Krippendorf doplnil, že tato výzkumná metoda je určená pro vytváření
replikovatelných a validních (platných) odkazů od dat k jejich kontextu.74
Základními podmínkami obsahové analýzy jsou systematičnost, objektivita
a kvantitativnost. Systematičností je myšlen proces výběru obsahu, který má být
analyzován, podle explicitních a důsledně uplatňovaných pravidel: výběr vzorku musí
proběhnout podle přesných postupů a každá jednotka musí mít stejnou šanci stát se
součástí analýzy.75 Další charakteristikou obsahové analýzy je její objektivita, podle níž
by se do závěrů studia neměly promítnout osobní charakteristiky a názory výzkumníka.
Definice a pravidla pro klasifikaci proměnných by měly být explicitní a detailní. 76 Cílem
obsahové analýzy podle nich je přesné znázornění nějakého objemu zpráv. Kvantifikace
je pro naplnění tohoto cíle důležitá, protože výzkumníkům pomáhá dosáhnout
přesnosti. Umožňuje navíc sumarizovat výsledky a stručně je prezentovat. 77
Pokud jsou dodrženy výše uvedené podmínky, je možné ověřit přiměřenost
a spolehlivost metodického postupu. Ve vědecké terminologii se pro přiměřenost
a spolehlivost používají pojmy validita a reliabilita. Tyto dva prvky představují
nejdůležitější nároky kladené na vědecká šetření.78
Reliabilita znamená, že metody využívané při šetření jsou zpracovány
a zdokumentovány tak, že každý odborník, který tyto metody použije na stejném
materiálu, musí dojít ke stejným výsledkům. 79 Takovým opakováním se dokáže, že
nástroje stanovené touto metodou měří konzistentně a spolehlivě. 80 K dosažení
akceptovatelného stupně reliability odborná literatura doporučuje (1) definovat
maximálně detailně hranice kategorií, (2) proškolit kodéry a (3) vypracovat pilotní
studii, která odhalí špatně definované kategorie a kodéry, kteří vykazují nedostatky.81
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V případě této studie, kdy jediným kodérem je její autorka, bod 2 odpadá. Pilotní
studie byla provedena na zprávách z jednoho analyzovaného dne (neděle 17. ledna
1993 – 26 zpráv), některé kategorie stanovila přímo ČTK v MRSu a Infobance pro
třídění zpráv ze své databáze.
Druhou podmínkou po reliabilitě je validita, kterou se rozumí požadavek, aby
výzkumné metody měřily opravdu to, co zamýšlíme měřit. Dále se dělí na validitu
interní, externí a konceptuální. Interně validní výzkum je takový, který měří to, co si na
začátku předsevzal. Interní validitu mohou ohrozit kontextové faktory výzkumu, např.
změny ve vzorku nebo odklon od zvolené výzkumné metody, které mohou vést ke
zkreslení v datech. Externí validita se týká zobecnitelnosti výsledků výzkumů na širší
populaci82 a zobecnitelnosti výzkumu pro jiné podmínky a jiný čas 83 – např. výsledky
studie diváckých návyků starších televizních diváků by měly být platné pro celou tuto
diváckou skupinu. Konceptuální validita se týká zkoumání právě toho jevu, který
výzkum sledovat chce – pokud např. zkoumáme účinky médií, měli bychom měřit
účinky, a ne např. obsahovou různorodost.84
Reliabilita znamená, že metody využívané při šetření jsou zpracovány a zdokumentovány tak, že každý odborník, který tyto metody použije na stejném materiálu,
musí dojít ke stejným výsledkům. 85 Takovým opakováním se dokáže, že nástroje stanovené touto metodou měří konzistentně a spolehlivě. 86 K dosažení akceptovatelného
stupně reliability odborná literatura doporučuje (1) definovat maximálně detailně
hranice kategorií, (2) proškolit kodéry a (3) vypracovat pilotní studii, která odhalí
špatně definované kategorie a kodéry, kteří vykazují nedostatky.87 V případě této studie, kdy jediným kodérem je její autorka, bod 2 odpadá. Pilotní studie byla provedena
na zprávách z jednoho analyzovaného dne (neděle 17. ledna 1993 – 26 zpráv), některé
kategorie stanovila přímo ČTK v MRSu a Infobance pro třídění zpráv ze své databáze.
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Druhou podmínkou po reliabilitě je validita, kterou se rozumí požadavek, aby
výzkumné metody měřily opravdu to, co zamýšlíme měřit. Dále se dělí na validitu interní, externí a konceptuální. Interně validní výzkum je takový, který měří to, co si na
začátku předsevzal. Interní validitu mohou ohrozit kontextové faktory výzkumu, např.
změny ve vzorku nebo odklon od zvolené výzkumné metody, které mohou vést ke
zkreslení v datech. Externí validita se týká zobecnitelnosti výsledků výzkumů na širší
populaci88 a zobecnitelnosti výzkumu pro jiné podmínky a jiný čas 89 – např. výsledky
studie diváckých návyků starších televizních diváků by měly být platné pro celou tuto
diváckou skupinu. Konceptuální validita se týká zkoumání právě toho jevu, který výzkum sledovat chce – pokud např. zkoumáme účinky médií, měli bychom měřit účinky,
a ne např. obsahovou různorodost.90
Reliabilita je zároveň předpokladem validity. 91 Pokud je design vzorku chybný,
kategorie se překrývají nebo pokud je reliabilita nízká, výsledky studie vykazují i nízkou
validitu.92
Kvantitativní obsahová analýza sestává podle z několika základních kroků:
1. formulace výzkumné otázky/hypotézy,
2. definice výběrového souboru,
3. výběr patřičného vzorku z populace,
4. výběr a definice jednotky měření,
5. konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány,
6. vystavení systému kvantifikace,
7. trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu,
8. kódování obsahů,
9. analýza shromážděných dat, definice závěrů93
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2.1.3 Výhody a nevýhody metody
Jelikož tato metoda využívá kvantifikaci a je založena na využívání statistických
procedur, je jejím kladem schopnost zpracovat velké množství textů (nebo jiných mediovaných obsahů).94 Výhodou je také možnost výsledky šetření podrobit statistickým
analýzám.95 Použitím statistiky a číselných údajů lze dosáhnout větší přesnosti
a přesvědčivosti výsledků,96 díky nim mohou být tyto výsledky (statistické údaje) jasně
a jednoznačně prezentovány v tabulkách a grafech.97 Výhodou kvantitativní metody je
také (jak již bylo zmíněno) její přenositelnost, tedy poskytnutí objektivních výsledků nezávislých na výzkumníkovi, který ji provádí.98
Kvantitativní obsahová analýza je schopna nabídnout tvrdá data, podíly a závislostní korelace zkoumaných kategorií, ale nikoli vysvětlení, proč tomu tak je a co to
znamená. Kvantitativní data vyvolávají představu objektivity, ačkoli jsou výsledkem kategorizačního

systému

vystavěného

výzkumníkem.

Právě

tato

kategorizace

proměnných, která je uchopením a přizpůsobením si reality, má na konečné výsledky
zásadní vliv.99 Každá kategorizace je na jednu stranu zprůměrováním a vystavěním ideálního typu dané kategorie, ale také smazáním rozdílů jejích jednotlivých reprezentantů. Zároveň jde o vymezení proti kategoriím ostatním (někdy silnějším, než jsou hranice
krajních zástupců dvou sousedících kategorií). Obsahová analýza navíc redukuje zkoumanou skutečnost na počitatelné jevy, při zařazení daného prvku do některé z kategorií jsou nutně opomíjeny další unikátní vlastnosti jednotky. 100 Prvky, které nelze kvantifikovat, mohou být přitom významnější než ty měřené.101 Standardizace, stejně jako
každá jiná redukce informací, totiž reprezentuje povážlivou ztrátu informací. 102 Analýza
navíc může být také časově a finančně náročná.103
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2.2 Výzkumné téma
Předmět, účel a cíle výzkumu jsou nezbytnou součástí výzkumného projektu.
Formulaci účelu výzkumu a navržení dílčích cílů třeba podle odborné literatury věnovat
velkou pozornost, protože je to úkol určující další postup práce a kvalitu výzkumu. 104
Výzkumné téma většinou bývá formulováno poměrně abstraktně, obsahuje
výpovědi o objektech (v tomto případě o médiích) a jejich vlastnostech. Obvykle se
podle nich nedá výzkumné téma prověřit přímo a je nutné abstraktní pojmy v něm
obsažené nejprve upřesnit. Pak je dále třeba objekty obsažené v tématu konkrétně
definovat a pokusit se nalézt měřitelné ukazatele vlastností v tématu vyjádřených. 105
Při designování výzkumu bylo nutné rozhodnout, zda zvolit hypotézu/hypotézy
či výzkumnou otázku/výzkumné otázky. Hypotéza je „podmíněný výrok o vztahu mezi
dvěma nebo více proměnnými“,106 predikovaný vztah mezi nimi je buď pravda, nebo
nepravda.107 Po hypotéze je třeba sáhnout, pokud analýza navazuje na předchozí
výzkumy, replikuje nějaký výzkum a její autor předpokládá, jak by mohlo zkoumání
dopadnout.108
Výzkumná otázka vyjadřuje ve formě dotazu očekávání výzkumníka a není
svázána predikováním vztahu mezi proměnnými. Po výzkumné otázce je třeba sáhnout
zejména tehdy, když nejsou k dispozici předchozí výzkumy na podobné téma
a nemáme představu, jaké výsledky může přinést. 109 Výzkumná otázka musí být
dostatečně konkrétní, aby z ní bylo patrné, která média se budou zkoumat a čeho si
bude autor výzkumu na zkoumaných obsazích všímat.110
Předchozí provedené výzkumy se týkaly jiných oblastí zpravodajství České
tiskové kanceláře. Nejčastěji šlo o zobrazení nějakého tématu v jejím servisu, 111
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komparaci s jinými agenturami112 či médii113 nebo analýzu jejího využívání ostatními
médii.114 Zpravodajství jako takové bylo analyzované sportovní, 115 regionální116 nebo
ekonomické. Po zralé úvaze byla proto zvolená výzkumná otázka "Jak se za 20 let
změnilo domácí zpravodajství ČTK?" rozdělena na několik dílčích výzkumných otázek:
Podotázky:
V1) Jak se změnil objem domácího zpravodajství ČTK mezi lety 1993 a 2013?
V2) Jak se změnil jeho obsah a poměr pokrývaných témat?
V3) Jak se vyvíjely typy agenturních zpráv a jak jednotlivé zprávy z hlediska
formy a priority?
V4) Jaké zdroje novináři ČTK v průběhu času používali?

2.3 Výběrový soubor
Operacionalizace, tedy převedení hypotézy či výzkumné otázky na objektivně
měřitelné znaky, začíná většinou vymezením výběrového souboru šetření, tedy
výběrem jednotek z nichž bude analýza vybírat. Výběr se provádí ve čtyřech rovinách.
(1) Je třeba rozhodnout, jaké média bude výzkum rozebírat, (2) rozmyslet, jaké obsahy
budou v těchto médiích analyzované, (3) stanovit, za jaké časové období budou
mediální obsahy sledovány a (4) specifikovat mediované obsahové jednotky 117.
Podrobněji v kapitole Jednotka výzkumu.
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Výběrovým souborem pro tento výzkum je část domácího zpravodajství České
tiskové kanceláře – označené zkratkou servisu „dce“ (tedy domácí bez domácího
zpravodajství z regionů v letech 1993 a 2013. Analyzované bylo pouze textové
zpravodajství bez fotografii, infografik a v druhé části vzorku audia a videa. Předmětem
analýzy nebyla ani avíza, upozornění, profily, kalendária a další dokumenty s prioritou
5. Jako součást každé zprávy byla analyzovaná i tzv. hlavička, v níž se ukládají
metadata.118 Pomocí metadat lze informace vybírat, třídit a tematicky seskupovat. Jsou
to: titulek, klíčová slova, datum vydání, priorita, ID, servis a kategorie. Hlavička tyto
základní informace obsahuje na čtyřech řádcích. 119 K získání doplňujících statistických
i dalších informací byly využity také výroční zprávy ČTK ze zkoumaných let 1993 až
2013. Výroční zprávy předkládá Rada ČTK každý rok ke schválení Poslanecké
sněmovně.120 Zároveň je ČTK zveřejňuje na svém webu.121
Z výběrového vzorku se pomocí statistických metod vybírá zkoumaný vzorek.
Podrobněji v kapitole Zkoumaný vzorek.

2.4 Jednotka výzkumu
Důležitým rozhodnutím v rámci kvantitativní obsahové analýzy je volba
jednotky měření, která je nejmenším prvkem analýzy. Jde o úsek mediálních obsahů,
na kterém výzkumník analyzuje zvolené proměnné a jejich kategorie. 122 Definice
jednotky analýzy by měly být jasné a důkladné; kritéria pro zahrnutí jednotky do
výzkumy by měla být zjevná a jednoduše rozpoznatelná.123
Základní zvolenou jednotkou pro tento výzkum je textová zpráva domácího
servisu (označeného v hlavičce - viz kapitola Výběrový soubor – jako „servis: dce“). Její
součástí je hlavička (titulek, klíčová slova, datum a čas vydání, ID zprávy, servis, priorita
a kategorie).
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Titulek se od vzniku České tiskové kanceláře značně proměnil 124 (podrobněji ve
výzkumné části). Od praxe, která počítala s tím, že si odběratel titulek raději vytvoří
sám, se agentura posunula k praxi, kdy se snaží atraktivním titulkem odběratele
přimět, aby si zprávu na obrazovce počítače v Infobance rozklikl. V Infobance ČTK125 se
zobrazuje odběratelům přehled zpráv právě soupisem jejich titulků.
Obrázek č. 1: Vizuální zobrazení zprávy v Infobance ČTK

Zdroj: Infobanka ČTK
Smyslem klíčových slov řazených v hlavičce zprávy hned na druhý řádek za
titulkem (v Obrázku č. 1: ČR; Nový rok; Praha) je utřídit zpravodajství v databázích
a umožnit vyhledávání dokumentů v Infobance. 63 Klíčová slova ze všeho nejdříve
signalizují oblast, okruh informací.126 Datum a čas vydání má v záhlaví zprávy podobu
číselného vyjádření dne, měsíce a letopočtu (v příkladu Příloha č. 1: Datum vydání:
1.1.1993 Čas vydání: 02:10). Posledním z údajů na třetím řádku je údaj o vnitřním
řazení zprávy v redakčním systému (ID)(v příkladu Obrázek č. 1: 19930101C00085).127
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Servis definuje třímístný kód naznačující příslušnost zpráv k jednomu z pěti
základních servisů ČTK (d – domácí, m – zahraniční, e – ekonomický se zprávami z ČR
i ze zahraničí, s – sportovní rovněž se zprávami z ČR a ze zahraničí a c – exportní)
a současně vypovídá o regionálním původu zpráv (regionálním jak ve smyslu národním
– kraje České republiky, tak ve smyslu mezinárodním – geografické označení oblasti ve
světě), vysvětluje Trunečková (2009).128
Obrázek č. 2: Vizuální zobrazení výpisu zpráv v Infobance ČTK

Zdroj: Infobanka ČTK
Prioritou, tedy číselnou hodnotou na několikastupňové škále, agentura podle
Trunečkové (2009) klasifikuje důležitost každé jednotlivé zprávy (v příkladu Příloha 1 je
prioritou zprávy „4“). Souvisí s ní i forma zprávy (podrobněji ve výzkumné části
práce).129 Posledním údajem v čtyřřádkové hlavičce je kategorie. Stejně jako v případě
servisu jde o třímístný kód, který označuje oblast či oblasti, které nebo kterých se
zpráva tematicky týká.130 Analyzovaný domácí (čili všeobecný servis) se dál vnitřně dělí
na bezmála dvě desítky kategorií.131 Zatímco kód servisu může mít každá zpráva jen
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jeden, u tematických kategorií to striktně neplatí. Záleží na tematické čistotě a přesahu
zprávy.132
Po hlavičce následuje text zprávy, který je uvozený tzv. domicilem – místem,
datem a signaturou (podpisem) ČTK. Jako domicil (z latinského „domicilium“ = místo,
sídlo) bývá obvykle uvedeno město či obec, kde se popisovaná událost stala, případně
označení místa, kde byla zpráva zpracována. 133 Datum je uváděno ve formě označení
dne číslicí a měsíce slovem, bez uvedení příslušného letopočtu. 134 Samotný text se dělí
do odstavců a zpráva na posledním řádku končí zkratkami označujícími jejího autora a
vydávajícího editora. V rámci výzkumu budou analyzované všechny výše uvedené prvky
textového zpravodajství.

2.5 Zkoumaný vzorek
S vyčerpávajícím šetřením, které zahrnuje všechny sociální objekty bez výjimky,
se výzkumné praxi můžeme setkat jen velmi vzácně. Ve většině ostatních případů je
proto třeba z výběrového souboru zvolit jenom jeho část – vzorek. 135 Vzorek je podle
podmnožina celé populace, která je pro danou populaci reprezentativní. 136
Reprezentativnost výběrového vzorku je v odborné literatuře definují jako „schopnost
tohoto souboru reprodukovat vlastnosti základního souboru“. Je možné s předem
stanovenou jistotou nebo vypočtenou chybou ztotožnit zjištění na výběrovém souboru
s realitou u základního souboru. Výběrové chyby jsou vlastně odchylkami statistické
struktury výběrového souboru od struktury souboru základního. 137 Pokud je vzorek
vybraný podle správně stanovených pokynů a je pro populaci reprezentativní, výsledky
studie, která vzorek používá, mohou být zobecněny na celou populaci. Nicméně
výsledky každého výzkumu by měly být zobecňovány opatrně, protože u každého
výzkumu se musí počítat s možnou chybovostí.138 Je zapotřebí najít kompromis mezi
požadavky na přiměřený a spolehlivý výzkum na jedné straně a omezenými prostředky
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na straně druhé.139 Základem výběru byl měl v ideálním případě být seznam prvků
základního souboru s následujícími atributy: (1) úplnost – musí obsahovat všechny
prvky základního souboru, které mohou být zahrnuty do souboru výběrového, (2)
přesnost – musí být přesně vymezeny hranice souboru a (3) adekvátnost – jinak též
vhodnost vzhledem k výzkumnému úkolu.140
Protože z technických a časových důvodů nebylo možné analyzovat všechny
textové zprávy ve dvacetiletém období, bylo třeba určit metodu, jak konstruovat
vzorek, který by obsahoval co nejméně jednotek při zachování co nejvyšší
reprezentativnosti analýzy. Ani úplná analýza vzorku nezaručuje nejefektivnější
výsledek.141

2.5.1 Velikost vzorku
Velikost vzorku má na výzkum zásadní vliv. Jeho výběr záleží na následujících
sedmi faktorech: (1) typ projektu, (2) jeho záměr, (3) komplexnost, (4) objem chyb,
který se dá tolerovat, (5) časová či (6) finanční omezení nebo (7) předchozí výzkumu
v dané oblasti.142 Studie s více proměnnými podle nich vyžadují větší vzorky než ty
s jednou proměnnou, protože zahrnují analýzu dat z více úhlů (více měření stejného
subjektu). Odborná literatura uvádí následující pravidlo doporučující velikost vzorku:
50 = velmi slabé, 100 = slabé, 200 = uspokojivé, 300 = dobré, 500 = velmi dobré, 1000 =
excelentní.143

2.5.2 Metody výběru
Byly zvažovány různé metody výběru vzorku. Prostý náhodný výběr znamená
náhodný výběr předem zvoleného množství prvků z populace.144 Systematický náhodný
výběr přidává do výběru prvek pravidelnosti. Je třeba zvolit určitý krok výběru
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jednotek, například vybírat každou n-tou jednotku (např. pokud je účelem zpracovat
10 jednotek z celkového jednoho sta, bude třeba vybírat každou desátou v pořadí). 145
Výběr vzorku dále může být pravděpodobnostní či nepravděpodobnostní.
V případě pravděpodobnostního vzorku mají všechny prvky zkoumané populace
stejnou šanci být do vzorku vybrány, u každého tak platí stejná pravděpodobnost, že se
stane součástí vzorku. Aby bylo možné tento typ výběru vzorku použít, je třeba mít
k dispozici soupis všech vzorků populace. 146 V případě zpravodajství ČTK takovou
možnost poskytuje Infobanka ČTK. Pravděpodobnostní výběr používá k vytvoření
reprezentativního vzorku matematické postupy, například statistiku, naproti tomu
nepravděpodobnostní se neřídí pravidly matematické pravděpodobnosti. 147 Ani tento
druh

výběru,

který

pravděpodobnost

respektuje,

nezaručuje

vždy

výběr

reprezentativního vzorku populace, ani pokud je dodržen systém systematického
výběru.148 Přestože má v některých případech nepravděpodobnostní výběr vzorku
přednost, je vždy lepší používat pravděpodobnostní vzorek, pokud je analýza vytvořená
k potvrzení či vyvrácení důležité výzkumné otázky nebo hypotézy a výsledky mají být
zobecněné na celou populaci.149

2.5.3 Stratifikovaný výběr
Jednou z možností pravděpodobnostního výběru je stratifikovaný výběr, který
nejprve rozdělí vzorek do podmnožin (strat) se společnými vlastnostmi a následně
z nich jsou vybrané konkrétní jednotky. Takovým přístupem má být dosaženo
adekvátního reprezentativního vzorku,150 protože zajišťuje, že je vzorek vybraný
z homogenní množiny populace, čili z populace, která má stejné vlastnosti.
Homogenita výzkumníkům pomáhá snížit statistickou (výzkumnou) chybu.151
Výhodami

stratifikovaného

výběru

je

(1)

zajištěná

reprezentativnost

relevantních proměnných, (2) možnost srovnání s jinými populacemi, (3) výběr
z homogenních skupin a (4) snížení výzkumné chyby. Naopak citovanými nevýhodami
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je (1) nutná předchozí znalost celé populace, (2) procedura výběru může být časově
(v případě komerčního výzkumu i finančně) náročná, (3) může být obtížné najít vzorek,
pokud je jeho výskyt nízký a (4) proměnné, které definují jednotlivé podmnožiny
(straty) nemusí být relevantní.152 Celkově je podle stratifikovaný výběr pravděpodobně
reprezentativnější než jednoduchý náhodný výběr.153
Stratifikovaný výběr se používá tehdy, když víme, že celá populace jednotek
není z hlediska vlastností homogenní a skládá se z určitých podskupin s odlišnými
vlastnostmi. V takovém případě je vhodné, aby poměr těchto skupin v celé populaci byl
zachován i v rámci zkoumaného vzorku.154 Navíc snižuje velikost směrodatné chyby,
tedy i interval spolehlivosti (konfidenční interval).155 Velikost směrodatné chyby
(i intervalu spolehlivosti) podle něj nezávisí vůbec na velikosti populace, ale klesá
s rostoucí velikostí vzorku a s přibývající homogenností (stejnorodostí) populace.
V praxi není výpočet směrodatné chyby snadný, protože je třeba přesně znát
homogenitu populace vzhledem k proměnným a rozptyl těchto proměnných. 156
Velikost směrodatné chyby se týká jen zkreslení vyvolaného rozdíly mezi vzorkem
a populací, nevztahuje se na zkreslení vyvolané jinými typy redukce a transformace
informací. Tato zkreslení jsou mnohem nebezpečnější a není žádný nástroj, jak měřit
velikost těchto omylů.157 Více se proto směrodatnou chybou v tomto výzkumu
nebudeme zabývat.
Stratifikovaný náhodný výběr umožňuje například v případě denního tisku
zohlednit skutečnost, že obsah zpravodajství se může lišit v závislosti na dnu v týdnu. 158
Podobně lze uvažovat i zpravodajství agentury. Přestože Domácí redakce vydává
zprávy denně, o víkendu funguje v omezeném režimu s méně zpravodaji, kteří
zpracovávají aktuality, některé neaktuální víkendové zprávy jsou předpřipravené
z předchozích pracovních dní. Zpravodajství se liší i v různých měsících kalendářního
roku, například v závislosti na tzv. parlamentních prázdninách, tedy letních měsících,
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kdy nezasedá Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR. Některé typické zprávy
vycházejí také o státních svátcích apod.

2.5.4 Konstruovaný týden
Možností, jak eliminovat zmíněné vlivy, je několik – např. stratifikace podle
týdne v měsíci a dne v týdnu. Nesmí ovšem být vybrány více než dva dny z jednoho
týdne, aby byla zajištěná vyrovnané rozdělení jednotek mezi týdny v měsíci. 159
Odborná literatura doporučuje proto použít jedno pondělí (vybrané náhodně ze čtyř
nebo pěti možných pondělí v měsíci), jedno úterý, a tak dále všechny dny v týdnu, 160
k vytvoření takzvaného konstruovaného týdne. Ten se využívá ke zkoumání médií
s vyšší periodicitou (například deníků nebo televizních zpravodajských relací), kdy jsou
vybírány dny vydání tak, aby byl zachován přirozený poměr dnů týdne, který tak
zohledňuje

potenciální

rozdíly

mediálních

obsahů

během

pracovních

dnů

a víkendových dnů.161
Autoři různých studií z posledních 20 let se ale neshodují na tom, kolik
konstruovaných týdnů je třeba použít k dosažení relevantních výsledků. Daniel Riffe,
Charles F. Aust a Stephen R. Lacy se věnovali výzkumu efektivnosti různých způsobů,
jak vybrat analyzované zprávy pro kvantitativní obsahovou analýzu deníků. Porovnávali
metodu náhodného výběru dnů, výběr po sobě jdoucích dnů a konstruovaného týdne.
Došli k závěru, že jeden konstruovaný týden nejlépe reprezentuje půlroční období ve
zpravodajství, čili dva konstruované týdny stačí k pokrytí celého roku. 162 Podle studie
Douglase A. Luka, Charlene A. Caburnayové a Elisii L. Cohenové je ale třeba při
zkoumání pěti let zpravodajství čtyř různých tištěných deníků vybrat nejméně šest
konstruovaných týdnů.163 Lacy a další citovaní výše zmíněnými autory doporučují pro
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zkoumání období pěti let tištěných novin, které vycházejí denně, devět konstruovaných
týdnů.164

2.5.5 Kritika konstruovaného týdne
I přes kritiku některých autorů, kteří zpochybňují použití této metody, se zdá
jako nejvhodnější pro tento typ analýzy mediálního obsahu. Příliš málo jednotek ve
vzorku může vést k nespolehlivým odhadům a neplatným výsledkům, naopak příliš
mnoho může znamenat plýtvání zdroji.165 Podle studie Joe Boba Hestera a Elizabeth
Dougallové analyzující zprávy na zpravodajském portálu Yahoo news je sice takový
postup efektivnější než jednoduchý náhodný výběr, ale je třeba mnohem větší vzorek,
než v případě zkoumání klasických, papírových novin. 166 Další studie uvádí, že je třeba
k dosažení reprezentativnosti výzkumu analyzovat dokonce 28 z 52 týdnů v roce. 167

2.5.6 Vlastní výběr vzorku
Pro tuto práci byl po zralé úvaze zvolený několikastupňový stratifikovaný výběr.
V prvním stupni byly z dvacetiletého období vybrány první a poslední rok, které budou
analyzované. Na základě předchozích zjištění pak byl vytvořen z každého roku
konstruovaný týden (náhodně zvolený měsíc a den v týdnu), přičemž z žádného měsíce
nebyly zvoleny více než dva dny. To by mělo eliminovat případné sezónní vlivy, jako
parlamentní, ale i divadelní prázdniny v letních měsících nebo zpravodajství bilancující
uplynulý rok v lednu nebo zpravodajství k vánočním svátkům v prosinci. Stejné dny
v týdnu v konkrétních týdnech měsíce byly pak promítnuty i do následujících let.
Konkrétní měsíc byl zvolen náhodně součtem dvou hodů kostkou. Následně byl
dalším hodem z vybraného měsíce zvolen konkrétní týden, pokud padlo číslo 6, byl hod
zopakovaný. V případě, že daný měsíc nebude mít pět týdnů a bude dle následujícího
schématu třeba v pátém týdnu vybírat, bude vybíráno v týdnu prvním.
Tabulka č. 1: Konstruovaný týden
164
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pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

neděle

Březen,

Září,

Květen,

Červenec,

Duben,

Srpen,

Leden,

V. týden

V. týden

II. týden

II. týden

I. týden

V. týden

III. týden

Tabulka č. 2: Vybraný vzorek dat z let 1993 a 2013
2013

1993
pondělí

29. března

pondělí

26. března

úterý

28. září*

úterý

6. září

středa

12. května

středa

9. května

čtvrtek

8. července

čtvrtek

12. července

pátek

2. dubna

pátek

6. dubna

sobota

28. srpna

sobota

4. srpna

neděle

17. ledna

neděle

21. ledna

* do vzorku se dostal v jednom případě i státní svátek, což umožní zachytit i zpravodajství, které je v
těchto dnech podobně specifické jako například o víkendu. V každém vzorku roku jsou také dvě data z
prázdninových měsíců, kdy je zpravodajství vlivem prázdnin ve sněmovně, jednáních zastupitelstvem i
provozu divadel, také specifické.

2.5.7 Kategorie výzkumu
Jádrem celé kvantitativní analýzy je konstrukce obsahových kategorií
jednotlivých proměnných, kterých mohou zkoumané jednotky analýzy nabývat.
Kategorizace znamená přesné vymezení proměnných (znaků), se kterými budou
realizované další operace. Čím je počet kategorií větší, tím složitější bývá i testování
hypotéz (v případě tohoto výzkumu výzkumných otázek). 168 Kategorie mohou být
stanovené buď před začátkem výzkumu na základě racionální úvahy a znalosti
výběrového souboru (a priori kódování) nebo až po předběžném zkoumání vzorku,
které ukáže potřebné kategorie výzkumu (emergent kódování). Kategorizace musí být
vystavěna tak, aby se kategorie u každé proměnné vždy vzájemně vylučovaly, 169
a zároveň pokrývaly všechny možnosti. Každá zkoumaná jednotka musí být zařaditelná
vždy do právě jedné kategorie dané proměnné.170 Pokud výzkumník objeví jednotku,
která může být zařazena zároveň do dvou kategorií, potom musí být kategorie znovu
168
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definovány tak, aby k tomu nemohlo dojít. 171 Nejlépe se tomu dá podle nich předejít
emergentním kódováním, tedy vyzkoušením systému kategorií na malém vzorku. 172
Je třeba rozlišovat dva typy proměnných: identifikační a analytické. První slouží
pouze pro identifikaci příspěvků, umožňují zpětně nalézt v médiích analyzované
příspěvky, což je důležité pro zpětnou kontrolu analýzy, vyjasnění sporných případů a
opravení případných chyb v kódování. 173 Analytické proměnné naopak slouží k
zodpovězení zadaného tématu a jsou v tématu zčásti formulovány jen abstraktně. Je
proto nutné je převést na viditelnější znaky. Tento proces se nazývá operacionalizace,
popř. tvorba indikátorů.174 Ukazatele v těchto typech výzkumu mají mít následující
určení a vlastnosti:
1. indikují stav komplexních nebo přímo nesledovatelných či obtížně
sledovatelných jevů. Složitější skutečnost se pro výzkum zjednodušuje.
V ukazatelích se redukuje mnohostrannost a složitost jevů.
2. Postihují obecnější jev, ve svém obsahu tento jev reprezentují. Jejich
vypovídací schopnost musí být širší, než když by informovaly jen o sobě.
Ukazatele „zastupují“ širší sociální realitu.
3. Jsou definovány na empirické, zjevné úrovni. Tím se vytváří předpoklad jejich
zachycení výzkumnými nástroji. Ukazatele „redukují“ obecná teoretická
vyjádření na projev reality každodenního života člověka.
4. Existuje metodika jejich zachycení, to znamená, že se vytváří v takové
podobě, aby je bylo možné podchytit prostřednictvím nějaké metody.175
Zároveň je podle třeba, aby jednotlivé složky, na které se pojem rozkládá, byly
na stejné úrovni obecnosti. Jednotlivé prvky předmětu výzkumu je nutné převést na
měřitelné velikosti a znaky (číselné kódy), které musí umožňovat zpětnou vazbu na
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výzkumné téma – tedy být přiměřené, ale také snadno použitelné. 176 Tyto číselné kódy
se v procesu kódování zanášejí do záznamového archu.177
Operacionalizace výzkumných otázek a podotázek do jednotlivých kategorií:
V1. Jak se změnil objem domácího zpravodajství ČTK mezi lety 1993 a 2013?
= (1) počet zpráv za 24hodin, (2) počet zpráv za měsíc, (3) počet zpráv za rok
V2. Jak se změnil jeho obsah a poměr pokrývaných témat?
= (1) tematické kategorie zpráv (podle seznamu ČTK), (2) klíčová slova (dle seznamu
ČTK), (3) podíl magazínových témat – dle kategorie
V3. Jak se vyvíjely typy agenturních zpráv a jak jednotlivé zprávy z hlediska formy a
priority?
= (1) délka zprávy – počet znaků, (2) délka zprávy – počet odstavců, (3) délka titulku –
počet znaků, (4) formát titulku – věta, (5) formát titulku - souvětí, (6)formát titulku –
dvojtečka, (7) formát titulku - otázka, (8) formát titulku - pomlčka, (9) titulek –
konkrétní jméno, (10) titulek - konkrétní informace, (11) headline – priorita 1,
(12) headline - priorita 3, (13) zprávy s prioritou 1 - Blesk, (14) zprávy s prioritou 2 fleš, (15) zprávy s prioritou 3, (16) zprávy s prioritou 4, (17) verze zpráv, (18) počet
citací ve zprávě
V4. Jaké zdroje novináři ČTK v průběhu času používali?
= (1) zprávy z tiskových konferencí apod.,(2) zprávy z tiskových zpráv, dodaného
obsahu, (3) informace od tiskových mluvčí, (4) zprávy podle aktuálních událostí, (5)
vlastní témata, (6) témata převzatá z jiných médií a (7) ostatní (není možné určit).

2.6 Kódování obsahu
Kódováním obsahu se označuje praktický úkon, při němž mediované obsahy,
které chceme analyzovat, identifikujeme a zaznamenáváme formou číselných hodnot –
kódů. Jde o dvoustupňový proces. Prvním stupněm je segmentace mediovaných
obsahů na jednotlivé prvky, kódovací jednotky. Tyto jednotky pak v druhé fázi
popisujeme pomocí pevně stanovených kategorií.178 Kódovací jednotky tvoří základ
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pozdějšího vyhodnocování výzkumu. Člení se podle různých kategorií, které popisují
vlastnosti mediovaného obsahu relevantní pro výzkumné téma. V odborné
terminologii tyto znaky nazýváme proměnné, neboť se proměňují, to znamená, že
mohou získávat různou hodnotu. Kódovací jednotka se zařazuje ve vztahu ke každé
relevantní proměnné.179

2.7 Analýza dat
Analýzu dat se doporučuje začít pre-kódovací fází, tedy zkušebním kódováním
menšího vzorku dat. Umožní odhalení chyb a nedostatků, které mohly nastat v
předchozích fázích výzkumu. Jak již bylo zmíněno výše, vzorkem pro pilotní studii pro
tento výzkum byl analyzován vzorek jednoho vybraného dne (26 zpráv). Většina
proměnných byla stanovena apriori kódováním, další byly doplněny po vyhodnocení
pilotní studie.
Po dokončení kódování celého vzorku dochází ke statistickému zpracování dat s
využitím statistických operací, nejčastěji četností a korelací zkoumaných proměnných.
Četnost vypovídá, kolik jednotek měření nabývá kterých kategorií, korelace – neboli
závislost odhaluje, jestli výskyt kategorií dvou či více proměnných je mezi sebou v
závislostním vztahu.180 Získaná data jsou poté vztažena k původní výzkumné otázce
nebo hypotéze, případně vedou k definici dalšího výzkumného problému. 181 Může se
také stát, že se při vyhodnocování vyskytnou nová výzkumná témata, která si mohou
vyžádat i dodatečné šetření.182

3 DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ ČTK – rok 1993
Mezi nejvýznamnější události roku 1993 patřil po zániku Československa
1. ledna vznik nástupnických států České republiky a Slovenské republiky a události
s tímto dělením spojené. 1. ledna se sešla samostatná Poslanecká sněmovna
Parlamentu ČR.183 Václav Havel byl zvolen prvním prezidentem České republiky
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26. ledna184. Následně 8. února proběhla měnová odluka, při které z původní koruny
československé vznikly dvě národní měny: koruna česká a koruna slovenská. 185 Ve vile
Tugendhat v Brně se konalo 30. dubna setkání premiérů ČR Václava Klause a SR
Vladimíra Mečiara týkající dělení původního federálního majetku. 186
Kromě tohoto hlavního tématu lze mezi významné události roku 1993 počítat
vstup České republiky do UNESCO (22. února),187 demonstraci asi 2000 lidí proti
dostavbě jaderné elektrárny Temelín (24. dubna),188 hodinovou výstražnou stávku
Odborového sdružení železničářů, která si kladla za cíl zvýšení mezd (19. května),189
zkrácení základní povinné vojenské služby z 18 na 12 měsíců s platností od 29.
července (15. června),190 platnost zákona o protiprávnosti komunistického režimu,
který zrušil promlčecí dobu u činů z období od 25. února 1948 do 29. prosince 1989 (1.
srpna)191 a povodně v povodí řeky Otavy (21. prosince).192
Agentura ČTK podle článku o její historii na webu ČTK začala v roce 1993
pracovat na tržních principech a procházela hlubokou hospodářskou a personální krizí.
Podle stanoviska Rady ČTK, zveřejněného ve výroční zprávě z roku 1993, nebyla od od
revoluce v roce 1989 věnována dostatečná pozornost ekonomickým aspektům, právní
agendě, stavu smluv ani obchodní strategii.193 Objevily se také první úvahy o privatizaci
agentury, následně byla dokončena její transformace a reorganizace. 194 Podle zákona o
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Havel zvolen prvním českým prezidentem 109 hlasy, neofociálně. Zpráva ČTK. 26. 1. 1993, 19:56. [cit.
2015-04-15]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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Začalo setkání Václava Klause a Vladimíra Mečiara v Brně. Zpráva ČTK. 30. 4. 1993, 18:58. [cit. 201504-15]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Česká republika se stala 172.členským státem UNESCO. Zpráva ČTK. 22. 2. 1993, 17:55. [cit. 2015-0415]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
V Temelíně se konala demonstrace proti dostavbě JETE. Zpráva ČTK. 24. 4. 1993, 18:36. [cit. 2015-0415]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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Šestileté děvčátko utonulo v rozvodněném potoce. Zpráva ČTK. 21. 12. 1993, 16:03. [cit. 2015-04-15].
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politickou a mediální sférou v České republice v 90. letech 20. století se zaměřením na ČTK. Praha,
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ČTK je oddělena od státu a má formu veřejnoprávní instituce. Agentura nemá
konkrétního vlastníka, podléhá kontrole veřejnosti prostřednictvím Rady ČTK, jejíchž
sedm členů volí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. 195 Rada byla podle výroční
zprávy z roku 1993 volena v únoru a v březnu, začala pracovat od 15. dubna.196 Rada
26. dubna 1993 vypsala výběrové řízení na funkci generálního ředitele s uzávěrkou do
21. května 1993. V termínu se přihlásilo 16 uchazečů, včetně prozatímního ředitele
Tomáše Kopřivy.197 Do čela agentura rada vybrala tehdejšího ředitele vydavatelství ČTK
Pressfoto Milana Stibrala, který agenturu vedl až do roku 2011. 198
Ke konci roku 1993 pracovalo v celé agentuře 510 zaměstnanců, což je o 122
méně než na konci předchozího roku. Ve zpravodajství pracovalo více než 200 z nich,
reportérů bylo 47,3 %.199 V průběhu roku odešlo 274 pracovníků, nových nastoupilo
157. Z ÚSZ odešlo 96 lidí, nově nastoupilo šest. 200 Ačkoliv mzdy rostly v roce 1993 v
průměru o 30 %, jejich nízká úroveň ve srovnání s jinými médii byla podle výroční
zprávy jednou z příčin velké fluktuace pracovníků. Hlavní organizační změny
zaznamenaly administrativní a tzv. obslužné složky agentury. Zrušeny byly některé
útvary, jejichž činnost bylo možné přenést na jiná pracoviště - např. funkce náměstka
generálního ředitele a odbor obrany.201
Jak vyplývá z výroční zprávy ČTK, v pražské Domácí redakci pracovalo 32
reportérů a redaktorů, dalších 22 redaktorů v oblastních redakcích ve 13 městech Čech
a Moravy. Kromě Domácí je využívala i Ekonomická a Sportovní redakce. ČTK rovněž
užívala služeb několika externích dopisovatelů, aby zajistila zpravodajství i z
odlehlejších oblastí státu. Domácí redakce vydávala v roce 1993 některé materiály, jako
komuniké vlády, významné projevy prezidenta nebo premiéra, návrhy důležitých a
diskutovaných zákonů, zásadní stanoviska osobností apod., v nezkráceném znění jako
dokumenty. Část domácího servisu tvořily (a dále tvoří) také přehledy českého tisku,
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které jsou k dispozici již během noci. ČTK už v roce 1993 monitorovala také hlavní
zpravodajské relace televizních a rozhlasových stanic v ČR.202
Soubor domácího zpravodajství získávají zákazníci buď jako celek včetně
přehledů, plánů, souhrnů a informací o počasí, nebo jednotlivé jeho části zvlášť v
samostatných souborech. Každé čtyři hodiny tento rok vydávala ČTK přehledné
souhrny nejdůležitějších informací z domova. Tato produkce, stejně jako obdobné
souhrny zpravodajství ze zahraničí a ze sportu, tvořily samostatnou databázi v
databance ČTK, kterou využívaly zejména regionální rozhlasové stanice.203
Z hlediska technologického vývoje bylo v roce 1993 pro ČTK zásadní spuštění
nové databanky204 a v únoru zahájení digitálního zpracování fotografického servisu. 205

3.1 Objem – Počet zpráv za časovou jednotku
ČTK za rok 1993 vydala celkem 159.640 zpráv, což bylo při nižším počtu
zaměstnanců206 (jejich počet klesl z 632 na 510, reportérů bylo 47,3 %)207 o 41.428 více
než v roce předchozím. Zprávy z produkce Domácí redakce tvořily v roce 1992 necelou
čtvrtinu (24,02 %) všech vydaných zpráv, o rok později tento podíl klesl na 16,96 %. V
roce 1992 domácí redakce vydala 28.390 zpráv, o rok později 27.084. Pokles byl
způsobený tím, že v roce 1992 agentura ještě vydávala i zprávy federální.
Tabulka č. 3: Počet zpráv ČTK v letech 1992 a 1993
Rok

ÚSZ

Domácí redakce

celkem

Podíl domácích na ÚSZ
(%)

1992

118.212

28.390

24,02

1993

159.640

27.084

16,96

202
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[online] Str. 9. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_1993.pdf [cit.
2015-04-12]
Ibid. Str. 9.
Ibid. Str. 7.
RICHTER, Jaroslav a kol. ČTK včera, dnes a zítra: ČTK yesterday, today and tomorrow. Praha: ČTK,
1998, 43 s. ISBN 978-8023846782. Str. 20.
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2015-04-12]
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Zdroj: Výroční zpráva ČTK za rok 1993208
V jednotlivých měsících roku 1993 se počet zpráv pohyboval mezi 1169
(červenec) a 1887 (listopad). V následujícím grafu je jasně viditelný postupný nárůst
počtu zpráv přerušený pouze "okurkovou sezónou"209, jak se v novinářské praxi
označují letní měsíce červenec a srpen, kdy kromě školáků mají "prázdniny" také
mnohé instituce - např. Parlament ČR nebo divadla.
Graf č. 1: Počet zpráv ČTK v jednotlivých měsících roku 1993
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných měsících roku 1993
Denně v domácím servisu vyjde mezi 80 a 140 zprávami včetně pravidelných
plánů aktuálního zpravodajství a denních přehledů očekávaných událostí. Každý den
vydává až několik desítek oznámení a pozvánek, jimiž nejrůznější klienti upozorňují
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novináře i veřejnost na události, které připravují. Často je tak agentura jediným
kanálem, jímž tyto informace přicházejí k adresátům.210
V analyzovaném konstruovaném týdnu (viz Metodologie - kapitola 5. Zkoumaný
vzorek) z roku 1993 byl počet zpráv za den v rozsahu 14 až 71. Celkem bylo ve vzorku
pro rok 1993 analyzováno 340 zpráv. Čísla neodpovídají předchozímu údaji 80 až 140
zpráv domácího servisu denně, který pochází z výroční zprávy v roce 1993, protože do
zkoumaného vzorku nebyly zařazeny plány, deníky, upozornění a avíza. Nejnižší čísla 14
a 26 zpráv za den se objevují podle očekávání o víkendu, naopak téměř nejvyšší číslo
(68 zpráv ze dne 8. července) nekoresponduje s dříve uvedeným počtem zpráv za
červenec (1169), které bylo vůbec nejnižším ze všech měsíců. Jde ale pravděpodobně
mezi červencovými dny spíš o výjimku.
Tabulka č. 4: Počet zpráv za den (v analyzovaném vzorku z roku 1993)
Den

Datum

Počet zpráv

PONDĚLÍ

29. března 1993

51

ÚTERÝ

28. září 1993

62

STŘEDA

12. května 1993

71

ČTVRTEK

8. července 1993

68

PÁTEK

2. dubna 1993

48

SOBOTA

28. srpna 1993

14

NEDĚLE

17. ledna 1993
26
Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných dnech roku 1993

Přestože ještě v roce 1993 nebyl definován samostatný servis krajských redakcí
a krajský servis vycházel pod Domácí, Ekonomickou nebo Sportovní redakcí, byla
většina zpráv z analyzovaného vzorku označená domicilem "Praha". S jiným domicilem
vyšlo jen 45 zpráv z 341, tedy asi 13,2 %.
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3.2 Obsah – Tematické kategorie, klíčová slova, magazínový servis
3.2.1 Tematické kategorie
Nabídka tematických kategorií ČTK byla v roce 1993 poměrně skromná - ve
zkoumaném vzorku se jich objevilo jen 10. Kromě kategorie UNI = univerzální, pod
kterou se skrýval největší počet témat); existovaly dále kategorie EKL = životní
prostředí, FOR = parlamenty a vlády, MET = Počasí, NAB = náboženství) a ZBR = zbraně.
Kategorie MCS, SEX, SOC a BIT se v současné době už v kategoriích používaných
ČTK nevyskytují, proto se jich význam nepodařilo přesně určit. V kategorii BIT se
jednalo o zprávu "Do nitra atomu v Národním technickém muzeu v Praze" s klíčovými
slovy ČR, muzeum, technika, CERN211. Ve zkoumaném vzorku se tato kategorie objevila
jen jednou. Kategorie SOC pravděpodobně byla postupně nahrazená kategorií ODB ( =
práce a odbory), případně SOP (= sociální problematika). V roce 1993 byly s touto
kategorií označeny například zprávy o stávce železničářů, 212 obavách zemědělců z
dovozů výrobků z Evropského společenství213 a projevu tehdejšího premiéra Václava
Klause,214 které spojuje klíčové slovo "odbory", ale i volbě předsedy Hnutí důchodců. 215
Kategorie SEX obsahovala např. zprávy o divadle, 216 filmu217 a hudbě,218 ale také o
výzkumech veřejného mínění,219 šlo tedy nejspíš částečně o předchůdkyni kategorie
KUL ( = kultura), později magazínových kategorií MAG ( = magazínový servis) a MIX ( =
mix zajímavostí). Kategorie MCS obsahovala zprávy o vztazích Česka se zahraničím,
byla do ní zařazena např. zpráva o měnové odluce se Slovenskem, 220 vatikánském
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rozhlase v češtině,221 nesouhlasu Strany zelených s dovozem odpadu z Německa 222
nebo názory na přijetí Česka do OSN.223
Kategorie se objevovaly také v různých kombinacích dvou až tří (šlo o
kombinace: uni-for, uni-sex, uni-mcs, uni-bit, uni-soc, uni-zbr, uni-nab, uni-ekl a foruni-mcs, uni-sex-mcs, for-uni-nab, uni-msc-zbr).
Následující tabulka uvádí počet zpráv podle jednotlivých kategorií. Počty za
jednotlivé kategorie přesahují celkový počet 340 analyzovaných zpráv ve vybraném
vzorku, protože zprávy, které agentura zařadila do dvou respektive tří různých kategorií
počítá dvakrát, resp. třikrát.
Tabulka č. 5: Počet zpráv podle jednotlivých kategorií
(v analyzovaném vzorku z roku 1993)
kategorie

UNI

MET

FOR

MCS

SEX

BIT

SOC

ZBR

NAB

EKL

počet zpráv 286
16
67
24
23
1
7
3
6
5
Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 1993
Jak vyplývá z tabulky, naprostá většina zpráv (286 z celkem 340) byla zařazena
do kategorie UNI. Týkalo se to zpráv všech kategorií kromě MET ( = Počasí) a MCS ( asi
vztahů ČR a zahraničí), které fungovaly i samostatně bez kategorie UNI.
Graf č. 2: Podíl jednotlivých kategorií (v analyzovaném vzorku)
24

116

Jedna kategorie
Dvě kategorie
Tři kategorie

199

Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 1993
221

222

223

Vatikánský rozhlas v češtině na satelitu. Zpráva ČTK. 17. 1. 1993, 19:50. [cit. 2015-03-05]. Dostupné
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Pouze do kategorie UNI bylo zařazeno 177 zpráv, dalších 109 mělo kategorii UNI a
navíc některou/některé z dalších kategorií. Pouze do jedné kategorie bylo zařazeno 199
zpráv, do dvou 116 a do tří 24 zpráv, což ilustruje názorně i předchozí graf.
Další graf znázorňuje podíl jednotlivých kategorií na celkovém analyzovaném
vzorku. Součet procent jednotlivých kategorií zpráv není 100 %, protože některé zprávy
byly označené dvěma i třemi různými kategoriemi. Absolutní většina zpráv, téměř 90
procent z analyzovaného vzorku, spadala v roce 1993 do kategorie UNI.
Graf č. 3 : Podíl jednotlivých kategorií (v analyzovaném vzorku)
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 1993
Obecně systém deseti kategorií, jak ho používala ČTK v roce 1993, nebyl ještě
příliš sofistikovaný. Většina zpráv proto skončila v kategorii UNI, detailnější rozdělení
jim poskytovala až druhá, případně třetí kategorie. Více než polovina zpráv v
analyzovaném vzorku ale byla zařazena pouze do kategorie UNI, což neumožňovalo s
kategoriemi příliš dál pracovat jako s prvkem, podle kterého by se daly zprávy dále
třídit. Systém kategorizace zpráv byl založený na klíčových slovech, která jim přidělili
redaktoři a editoři. Tento subjektivní prvek měl (a dosud v servisu ČTK do jisté míry má)
za následek nejednoznačnost při označování zpráv klíčovými slovy, případně jejich
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duplicitu. Kategorie se vždy určovala podle druhého klíčového slova (prvním bylo vždy
ČR, případně doplněné ještě dalším názvem státu).

3.2.2 Klíčová slova
Ve sledovaném vzorku bylo zaznamenáno 440 klíčových slov (nebyla počítána
klíčová slova signalizující typ média, které bude ke zprávě připojeno - FOTO, GRAFIKA).
Jejich velký počet byl pravděpodobně způsoben i nejednotností ve volbě klíčových slov,
která záležela na libovůli jednotlivých redaktorů a editorů. Některá klíčová slova se
dublovala - např. dělení/odluka; vyskytovala se v jednotném i množném čísle - např.
cena/ceny,

koncert/koncerty,

krádež/krádeže,

ministerstvo/ministerstva,

změna/změny; ve tvaru substantiva i adjektiva - kupony/kuponová (privatizace) nebo
ve tvaru zkratky i rozepsaném - např. městská hromadný doprava/MHD, ČD/České
dráhy či Slovensko/SR. Nebylo také vždy ustáleno, jak dané slovo psát - např.
ozon/ozón, Senát/senát či Rada/rada.
Každá zpráva byla doplněna nejméně dvěma klíčovými slovy. Prvním, které
měly kromě tří skoro všechny z 340 analyzovaných zpráv, bylo klíčové slovo ČR, které
označovalo, odkud byla daná zpráva napsaná. Všechny tyto tři zprávy vyšly v první
polovině roku a se týkají Slovenska, dvě z nich kurzů devizového trhu a třetí výzkumu
veřejného mínění. Dá se tedy usuzovat, že krátce po rozdělení Československa byly
ještě některé zprávy ze Slovenska považované za "domácí".
Jak vyplývá i z následujícího grafu, naprostá většina zpráv ze vzorku měla tři
(150) nebo čtyři (140) klíčová slova. Pět klíčových slov mělo 26 zpráv, dvě 20 zpráv a
šest pouze čtyři zprávy. Mezi těmito čtyřmi byly tři komplikované zprávy, kde se
vyjadřoval jeden mluvčí k výrokům jiného mluvčího - "J. Lux zneklidněn stanoviskem V.
Klause ke katolické církvi" (klíčová slova: ČR, KDU, ČSL, Klaus, televize, CET), 224
"Biskupové a křesťanské strany proti výrokům V. Klause o církvi" (klíčová slova: ČR,
Klaus, biskupové, KDS, KDU, ČSL)225 a "Vojtěch Cepl odmítá obvinění a zvažuje žalobu
na poslance Vlčka" (klíčová slova: ČR, sněmovna, Cepl, Vlček, ústavní soud).226
224

225

226

J.Lux zneklidněn stanoviskem V.Klause ke katolické církvi. Zpráva ČTK. 8. 7. 1993, 13:10. [cit. 2015-0305]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Biskupové a křesťanské strany proti výrokům V.Klause o církvi. Zpráva ČTK. 8. 7. 1993, 17:03. [cit.
2015-03-05]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Vojtěch Cepl odmítá obvinění a zvažuje žalobu na poslance Vlčka. Zpráva ČTK. 8. 7. 1993, 18:33. [cit.
2015-03-05]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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Graf č. 4: Podíl klíčových slov podle počtu u zprávy
(v analyzovaném vzorku z roku 1993)
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 1993
Čtvrtá zpráva si vysloužila šesté klíčové slovo, protože byla druhou vydanou se
stejnými klíčovými slovy - tj. byla označená klíčovým slovem "2" - "V. Kožený říká, že
vyděrači zaplatil za rok zhruba půl milionu" (klíčová slova: ČR, Kožený, FBIS, stíhání, 2,
závěr).227Vůbec nejčastějším použitým klíčovým slovem bylo (po ČR, které chybělo jen
ve třech zprávách) klíčové slovo sněmovna (27), dále pak Havel (22), Slovensko (16),
hudba, kurzy, počasí (13), Klaus (12) a privatizace (10).
Tabulka č. 6: Nejčastější klíčová slova
(v analyzovaném vzorku z roku 1993):

227

1.

ČR

99,12 %

2.

sněmovna

7,94 %

3.

Havel

6,47 %

4.

Slovensko

4,70 %

5.

hudba, kurzy, počasí

3,83 %

6.

Klaus

3,53 %

7.

privatizace

2,94 %

8.

divadlo, mínění, tisk

2,35 %

9.

doprava, film, měna, Německo,
policie, rekordy, vláda,

2,06 %

V.Kožený říká, že vyděrači zaplatil za rok zhruba půl miliónu. Zpráva ČTK. 29. 3. 1993, 19:14. [cit.
2015-03-05]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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zdravotnictví
10. bulletin, devizy, ekologie, Kč, Sk 1,76 %
Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 1993
Mezi nejčastějšími klíčovými slovy je několik, která naznačují spíše než obsah
zprávy jeho formu nebo původ - např. mínění ( = zprávy vycházející z průzkumů
veřejného mínění), bulletin ( = zpráva složená z několika samostatných odstavců z
policejních svodek), tisk ( = zprávy monitorované z jiných médií, do ustálení rozdílu
mezi klíčovým slovem "tisk" a "média" ale také zprávy o tištěných médiích) a kurzy ( =
klíčové slovo u krátkých textů s obsáhlými tabulkami přinášející kurzy české koruny k
jiným měnám a české a slovenské koruny mezi sebou). Druhým nejčastějším klíčovým
slovem je "sněmovna" (7,94 %), kterým se označují nejčastěji zprávy vycházející právě z
jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Také další klíčová slova v první desítce
jsou poměrně očekávatelná - "Havel" = český prezident, toho roku poprvé zvolený do
čela samostatné ČR; "Slovensko" = dříve součást Československa, dnes nejbližší soused;
"privatizace" = velké téma porevolučních let a "Klaus" = premiér. Jsou mezi nimi také
"nadřazená", obecnější klíčová slova - jako "potraviny", "doprava", "obchod",
"ekologie" nebo "odbory", jimž se budeme věnovat dále. Téměř přesná polovina
klíčových slov se v analyzovaném vzorku objevila jen jednou (218x), naopak více než
pětkrát jenom 39 z nich.
Dále bylo klíčová slova nutné kategorizovat - pro potřeby této práce byly
vytvořeny "umělé" nadkategorie, které bylo možné mezi ostatními klíčovými slovy
vysledovat. Byly to oblasti vlastních jmen (61x, tj. 17,89 %), geografických označení
zemí a území (21x, tj. 6,16 %), měst (14x, tj. 4,10 %) a názvů (22x, tj. 6,45 %). Zkratek
jako klíčových slov bylo použito 42x, tj. u 12,32 % zpráv byla použita alespoň jedna.
Tyto kategorie v součtu tvořily přes 47 % všech klíčových slov.
Nejčastěji použitým vlastním jménem bylo "Havel" (22x). Pokud se objevilo u
zprávy klíčové slovo obsahující vlastní jméno, bylo to ve více než třetině případů právě
jméno tehdejšího prezidenta. Následovalo jméno tehdejšího premiéra Václava Klause
(12x), poté s poměrně velkým odstupem jméno tehdejšího ministra kultury Jindřicha
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Kabáta228 (5x) a ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec 229 (4x). Také mezi dalšími
osobami, jejichž jména ČTK v roce 1993 použila jako klíčová slova, byli většinou politici,
nejčastěji čeští, méně zahraniční. V jednotkách případů se objevila i jména umělců
(např. Marhoul, Pavlátová). Mezi názvy se více než jednou zopakoval jen název
festivalu klasické hudby Pražské jaro (5x), filmových studií Barrandov (3x), ocenění
americké filmové akademie Oscar, tělocvičné jednoty Sokol a společnosti Themos, se
kterou se Národní divadlo přelo o nemovitosti (2x). Dále se objevovaly názvy
společností českých (např. Tesla, Božkov) či zahraničních (např. Air Frace), festivalů a
veletrhů (např. For Arch, Pivex, Zlatá Praha, Mozart Open), stran, hnutí a organizací
(např. Levý blok, Hnutí 90) či názvy z oblasti kultury (např. muzikál Bídníci či kapela
Telegraf). Mezi nejčastěji používaná klíčová slova s geografickými označeními patřily
sousední Slovensko (16x, tj. 4,59 % ze všech analyzovaných zpráv) a Německo (7x - 2,05
%). Více než jednou byla použita také klíčová slova USA (5x - 1,47 %), Rusko (4x 1,17 %), Bosna, Latinská Amerika (3x), Chorvatsko a Slovinsko (2x). Dalšími klíčovými
slovy byly v roce 1993 Amerika (které lze ale považovat za duplikující se s USA), Belgie,
Británie, Írán, Jugoslávie, Kanada, Kuba, Polsko, Řecko, Skandinávie a Vatikán. Více než
jednou byly použity také názvy měst Praha (5x - 1,46 %), Liberec (3x) a Temelín (2x).
Nejčastěji použitou zkratkou bylo - jak již bylo zmíněno výše - klíčové slovo ČR.
Žádné další klíčové slovo nedosáhlo ani dvouciferného počtu výskytu. Druhými
nejčastějšími zkratkami byla označení české a slovenské měny (Kč a Sk - obě 6x), za
nimi následovala Česká strana sociálně demokratická (ČSSD - 5x), Národní kontrolní
úřad (NKÚ - 4x) a Občanská demokratická aliance (ODA - 4x). Dalšími použitými
zkratkami byly: 3x - FBIS, HSDMS, KDS, KSČM, 2x - ČD, ČSA, ČSL, JAR, LSU, ODS, OSN,
SPR-RSČ a 1x - ASD, ATA, BCPP, BIS, CERN, CET, Čedok, Česmad, ČOI, ČSÚ, ČSZ, DSP,
FNM, HCA, KAN, LSNS, NSS, OH, SCP, SVPSR, UNESCO, UNPROFOR, VSŽ.
ČTK poprvé v roce 2003 vydala po velké revizi klíčových slov tzv. tezaurus
klíčových slov. Kromě 229 názvů států a území obsahoval 262 oborových slov. 230 Na
228

229

230

Jindřich Kabát. Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví [online]. Dostupný z:
http://www.ippkid.cz/index.php/Jind%C5%99ich_Kab%C3%A1t [cit. 2015-04-22]
doc. Ing. Josef Zieleniec, Csc. Naši politici [online]. Dostupný z:
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/150-josef-zieleniec [cit. 2015-04-22]
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2003. Praha, ČTK, 2004.
[online] Str. 1. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2003.pdf [cit.
2015-04-12]
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základě pozdějšího tezauru z roku 2009231 byla klíčová slova kategorizována i pro účely
této práce. Klíčová slova jsou v tomto interním dokumentu kategorizovaná do dvou
úrovní - slova nadřazená a výpis slov podřazených. V praxi pak redaktor v
multimediálním redakčním systému (MRS) může klíčová slova podle této hierarchie i
vyhledat a nemusí je vypisovat. V současné době není možné vyplňovat do 1. oddílu
MRS jiná slova než v systému zapsané názvy či zkratky států (v případně domácí
redakce "ČR" nebo "EU)". Do 2. oddílu pak je možné také vepsat jen slova, která
systém zná.232 Pro libovolná klíčová slova je k dispozici třetí oddíl. Do čtvrtého se pak
zapisují tzv. signální (klíčová) slova, která se píší verzálkami. Jde například o slovo
TABULKA pro zprávy, které doplňuje tabulka, TISK pro zprávy monitorující jiná média,
HEADLINE, OTVÍRÁK apod.
Obrázek č. 3: Multimediální redakční systém ČTK

Zdroj: Software Multimediální Redakční systém ČTK (pro redaktory ČTK)
V roce 1993 patřily do domácího zpravodajství také zprávy vyloženě
ekonomické - jako např. burzovní lístky. Následující tabulka přibližuje hierarchizaci
klíčových slov v dokumentu z roku 2009, která bude použitá pro další analýzu podílu
jednotlivých klíčových slov a jejich oblastí v analyzovaném vzorku z roku 1993.
Tabulka č. 7: Hierarchie klíčových slov
VŠEOBECNÝ SERVIS
POLITIKA

231
232

prezident (3)
(kategorie: for)

Klaus, Obama, Hollande, Putin, Gašparovič, monarchie,
Havel (22)

Viz Příloha č. X - Excelová tabulka "klíčová slova2009_pro klienty(4).xls". Interní dokument ČTK.
Do systému se nová slova v případě potřeby průběžně doplňují.
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parlament
(kategorie: for)

sněmovna (27), senát (2)

vláda (7) (kategorie: for)

Nečas, Merkelová, Cameron, Medveděv, Fico, opozice,
Klaus (12)

strany (kategorie: pol)

ODS (2), ČSSD (5), KDU-ČSL, US-DEU, KSČM (3), TOP 09,
VV, ODA (4), Levý blok, LSU, KDU (3), ČSL (2), HSDSMS
(3), KDS (3), SPR-RSČ (2)

volby (kategorie: pol)

-

referendum (kategorie:
pol)

-

rozvědky (kategorie: pol) historie (kategorie: pol)

-

správa (kategorie: pol)

-

MEZINÁRODNÍ
VZTAHY

diplomacie
(kategorie: pol)

incident, terorismus, boje, válka, EK (Evropská komise),
summit

NEPOKOJE

nepokoje (kategorie: pol) demonstrace (2), násilí, převrat, exploze

ARMÁDA
A VOJENSTVÍ

armáda
(kategorie: pol)

-

KRIMINALITA
A PRÁVO

právo (kategorie: zak)

policie (7), soud (3), kriminalita (4), věznice, hasiči, požár,
zákon, nehoda, neštěstí

ZDRAVOTNICTVÍ zdraví (kategorie: zdr)
(7)

nemocnice, lékaři, léky

ŠKOLSTVÍ (4)

vzdělání (kategorie: sko) školy, učitelé

NÁBOŽENSTVÍ

víra (kategorie: nab)

církve (4), papež, židé, islám, sekty

KULTURA

kultura (4)
(kategorie: kul)

film (7) (kul+mag), divadlo (8), hudba (13), výtvarné (3),
literatura, folklor, muzea (2), architektura, památky

VĚDA A
TECHNIKA

věda (kategorie: vat)

archeologie, vesmír

SOCIÁLNÍ
PROBLEMATIKA

společnost
(kategorie: sop)

demografie, rodina, menšiny, sociální, důchody, drogy

ŽIVOTNÍ STYL

styl(kategorie: spl+mag)

hobby, kondice, zábava, rekreace (pouze spl)

POČASÍ

počasí (13) (kategorie:
met)

záplavy

KATASTROFY

katastrofy (kategorie:
kat)

-

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

ekologie (6)
(kategorie: ekl)

ovzduší, moře, rezervace, odpady, příroda

MAKROEKONOMIKA

hospodářství
(kategorie: mak)

ČNB, inflace, HDP, daně (4)

FINANČNÍ
SLUŽBY

finance (2) (kategorie:
fin)

banky, fondy, pojišťovny

BURZY

burzy (kategorie: bur)

měna (7), komodity, kovy

ENERGIE

energie (kategorie: ene)

uhlí, ropa, plyn, teplo

EKONOMIKA
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STROJÍRENSTVÍ

stroje (kategorie: str)

automoto, hutě, zbraně (3)

CHEMICKÝ A
chemie (kategorie: che)
FARMACEUTICKÝ
PRŮMYSL

guma, benzin, farmacie, kosmetika

STAVEBNÍCTVÍ
(2)
A REALITY

byty, reality, stavebniny

stavby (kategorie: sta)

LEHKÝ PRŮMYSL průmysl (kategorie: prm) textil, dřevo, sklo, kůže
ZEMĚDĚLSTVÍ

zemědělství (6)
(kategorie: zem)

chov, pěstování, lesy, voda

POTRAVINÁŘSTV potraviny (5)
Í
(kategorie: ptr)

nápoje, pivo, víno, tabák

OBCHOD

obchod (5)
(kategorie: obo)

trh, clo

služby (kategorie: slz)

hry

doprava (7) (kategorie:
dpr)

železnice, letectví, autombilová, silnice, MHD, nehoda

DOPRAVA

CESTOVNÍ RUCH turistika (3)
(kategorie: tur)

CK, hotely, restaurace, lázně

TELEKOMUNIKA
CE A IT

komunikace
(kategorie: pit)

počítače, internet, elektronika, pošta

MÉDIA A
REKLAMA

média (kategorie: med)

reklama

PRÁCE A
ODBORY

práce (kategorie: odb)

odbory (4), stávka (5), zaměstnanost, mzdy

Zdroj: Excelová tabulka "klíčová slova2009_pro klienty(4).xls". Interní dokument ČTK
Na základě tabulky bylo vytvořeno 33 skupin (první sloupec tabulky). Do nich
byla dle tabulky přidělena klíčová slova. Z celkového počtu 440 klíčových slov bylo
odečteno 21 geografických označení zemí a území, pro potřeby výzkumu s
analyzovaným vzorkem z roku 1993 bylo klíčové slov "Klaus" přesunuto z oblasti
"prezident" do oblasti "vláda" a do oblasti "prezident" bylo doplněno klíčové slovo
"Havel". Přidané byly také zkratky tehdejších parlamentních stran: 233 Levý blok,
Liberálně sociální unie (LSU), Křesťanská demokratická unie (KDU), Česká strana lidová
(ČSL), Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko (HSDSMS),
Občanská demokratická aliance (ODA), Křesťanskodemokratická strana (KDS) a
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa (SPR-RSČ). V této

233

Poslanecké kluby 1993 - 1996. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. Dostupný z:
http://www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?k=1&o=1 [cit. 2015-04-24]
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tabulce pak byla označená klíčová slova, která se v analyzovaném vzorku servisu z roku
1993 objevily.
Z následujícího grafu vyplývá, že nejvíc zpráv vyšlo z oblasti politiky (104),
kultury (38), kriminality (17) a počasí (13). Z ekonomických témat pak z oblasti práce a
odborů (9), dopravy (9) a burzovního zpravodajství (9). Celkový počet (100%), ze
kterého graf vychází je počet klíčových slov (440) krát počet jejich jednotlivých výskytů
= 1214.
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 1993

3.2.3 Magazínový servis (bulvarizace)
Proces bulvarizace je možno definovat jako smazávání hranic mezi tzv.
seriózním tiskem ("quality press"), který se zabývá reportážemi do hloubky, často s
vážným tónem, na vyšší jazykové úrovni, a kterému dominují národní a mezinárodní
události, politika a business, a bulvárem, který je senzačnější a jednodušší, více
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prostoru je v něm věnováno showbyznysu. Podle McQuaila 234 znamená bulvarizace
úpadek tzv. hard

news, neboli seriózních zpráv, a nárůst infotainmentu 235, tedy

propojení informací a zábavy.
ČTK začala vydávat multimediální magazínový servis plánovitě až v roce 2007,
předcházel ho od roku 2001 servis zajímavostí MIX. (Podrobněji v části o vzorku z roku
2013). Klíčová slova, která ČTK uvádí jako "magazínová" se v analyzovaném vzorku z
roku 1993 vůbec neobjevila. Jsou to slova: "móda", "kuriozity", "okultní", "lidé",
"zvířata", "idol", "šlechta", "mystifikace", "gastro", "zajímavosti", "život", "trendy" a
"pop". Jako určité nakročení k tomuto trendu je možné brát použití klíčového slova
"diskomaratón" a zpráva o tanečním maratonu ve stylu disco. 236 Obecně nejblíže je k
lehčím tématům, jak je později definovala sama ČTK, má její kulturní zpravodajství.
Případně také "lehčí" krimi, např. s klíčovým slovem "láska" a případ muže, který
vyhrožoval své bývalé přítelkyni237 nebo s kombinací klíčových slov "krádeže" a
"ruchadlo" v případě opakovaných krádeží památného ruchadla z pomníku bratranců
Veverkových.238

3.3 Forma – Typy zpráv, délka zprávy, titulky, priority a citace
3.3.1 Typy agenturních zpráv a jejich priorita
ČTK vydává v současné době mnoho různých typů agenturních zpráv. V roce
1993 vydávala agentura kromě klasických zpráv, které tvoří několik odstavců textu,
také např. bulletiny nebo tabulky239 - např. kurzovní lístky. Kromě agenturních zpráv
vydává ČTK také tzv. dokumenty, které sama definuje na webu jako původní texty bez
redakčních zásahů, např. novoroční projev prezidenta, plné znění smlouvy apod. 240
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McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. ISBN978-80-7367-574-5.
Str. 42-43
Infotainment. Mediální slovník, MediaGuru [online]. Dostupný z: www.mediaguru.cz/medialnislovnik/infotainment/ [cit. 2015-04-24]
Po 75 hodinách diskomaratónu soutěží ještě 13 párů. Zpráva ČTK. 17. 1. 1993, 19:19. [cit. 2015-0305]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Údajně chtěl odstranit z pracoviště bývalou lásku. Zpráva ČTK. 8. 7. 1993, 16:11. [cit. 2015-03-05].
Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Památné ruchadlo přitahuje zloděje. Zpráva ČTK. 12. 5. 1993, 15:17. [cit. 2015-03-05]. Dostupné po
přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Tabulky. Typy agenturních zpráv, ČTK [online]. Dostupné z:
http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/typy/ [cit. 2015-04-19]
Dokumenty. Typy agenturních zpráv, ČTK [online]. Dostupné z:
http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/typy/ [cit. 2015-04-19]
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Dalšími vydávanými texty jsou tzv. profily, tedy chronologické přehledy zachycující
vývoj určité události, její faktografické zpracování nebo životopisy osobností. 241 Pro
rychlou orientaci v aktuálním dění doma, v zahraničí, ekonomice a ve sportu vydává
ČTK pětkrát denně (ve 4:00, 8:00, 12:00, 16:00 a 20:00) stručné souhrny zpráv nazvané
Souhrny, které zaznamenávají ve zkrácené podobě vše podstatné, co se za poslední
hodiny stalo.242 Zvláštním typem jsou texty označené jako avíza, tj. oznámení o
chystané akci (valná hromada akciové společnosti, vernisáž výstavy, návštěva cizího
státníka…) s dlouhodobým předstihem, upozornění na očekávané události téhož dne,
deníky ČTK, tedy přehledy očekávaných událostí na nejbližší časové období (den,
týden), a plány, což jsou přehledy událostí, o kterých bude ČTK informovat. Tyto texty
jsou označovány prioritou 5.243 Součástí analýzy pro tuto práci nebyla avíza,
upozornění, dokumenty, profily, souhrny, deníky ani plány, ale pouze zpravodajství ve
smyslu jednotlivých aktuálně vydávaných zpráv.
Základní dělení typů zpráv je podle jejich priority,244 tedy významu či důležitosti,
kterou jí, respektive informacím v ní obsažených, agentura přisuzuje. S nejvyšší
prioritou ČTK vydávala v roce 1993 tzv. blesk. Trunečková (2009) ho popisuje jako
jednovětné sdělení, které se vydává bez domicilu a data, zato se signálním klíčovým
slovem BLESK. S touto prioritou se podle ní vydávají vysoce naléhavé, zpravidla
neočekávané (překvapivé) informace o událostech mimořádného významu, které
podstatným způsobem mění situaci. Po blesku musí vždy následovat další dílčí
podrobnější sdělení, zpravidla do několika málo minut. V průběhu roku 2008 přestala
agentura prioritu 1 s označením BLESK používat 245, podrobněji dále v části práce o
zpravodajství z roku 2013. Výjimečnost zpráv s touto nejvyšší prioritou ilustruje i to, že
v analyzovaném vzorku z roku 1993 se neobjevila ani jediná.
Pro další informování o důležité události slouží agentuře tzv. fleš, která má
prioritu 2. Na svém webu je ČTK definuje jako krátké, někdy i jednověté zprávy o
241
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Profily. Typy agenturních zpráv, ČTK [online]. Dostupné z:
http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/typy/ [cit. 2015-04-19]
Souhrny. Typy agenturních zpráv, ČTK [online]. Dostupné z:
http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/typy/ [cit. 2015-04-19]
Deníky, plány, avíza. Typy agenturních zpráv, ČTK [online]. Dostupné z:
http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/typy/ [cit. 2015-04-19]
Podrobněji v metodologické části zprávy - kapitola Výzkumné téma.
ŠMÍD, Milan. TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Vyd. 1. Praha: Karolinum:
2009. ISBN 978-80-246-1661-2. Str. 154-155.
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překvapivé, převratné nebo sice očekávané, ale důležité události. 246 Podle Trunečkové
(2009) fleš před rokem 2008 následovala buď po blesku a rozvíjela informaci v něm
obsaženou, nebo - a to častěji - jako první zpráva oznamovala novou významnou
skutečnost. V obou případech šlo již o zprávu v rozsahu několika řádků, dvou vět,
jednoho odstavce, která byla opatřena titulkem, textu zprávy předcházel domicil,
datum a signatura agentury,247 po něm následovala zkratka autora a editora. Po fleši
vždy následuje v krátkém intervalu zpráva, která původní informaci rozvádí. 248
Ve sledovaném období určeném analyzovaným vzorkem roku 1993 vydala
agentura fleš jedinou, týkala se vyjádření Václava Klause ohledně akcií privatizovaných
firem.249 Další zpráva ke stejnému tématu s nižší prioritou 3 - "Vláda ČR: vydat akcie
českých podniků DIK z ČR i SR"250 následovala v tomto případě přibližně hodinu po fleši.
Nejčastěji se podle Trunečkové (2009) v servisu ČTK vyskytují zprávy s prioritou
3 a 4. Zpráva s prioritou 3 může být v roce 1993 pokračováním navazujícím na fleš,
častěji ale první zprávou o dané události. Zpráva s prioritou 4 zachycuje události nižšího
významu, kterými se ale ještě agentura zabývala. 251 V roce 1993 vycházely klasické
zprávy i s prioritou 5, kterou agentura obvykle vydává dokumenty, avíza či upozornění.
Celkem takových zpráv v analyzovaném vzorku vyšlo 7; ve dvou případech šlo o zprávy,
které by bylo pozdější terminologií možné označit za "otvíráky", tedy zprávy o
událostech, které budou teprve následovat a které přinášejí informace o tom, co se od
těchto událostí dá očekávat. Jednalo se o zprávy o chystaném projevu premiéra Klause
na burze cenných papírů252 a cestě ministra zahraničí Zieleniece do New Yorku, kde se
očekávalo přijetí ČR do OSN. 253 Dále vyšel s prioritou 5 monitoring tisku 254 nebo rozpis
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Fleše. Typy agenturních zpráv, ČTK [online]. Dostupné z:
http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/typy/ [cit. 2015-04-19]
ŠMÍD, Milan. TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Vyd. 1. Praha: Karolinum:
2009. ISBN 978-80-246-1661-2. Str. 156.
Fleše. Typy agenturních zpráv, ČTK [online]. Dostupné z:
http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/typy/ [cit. 2015-04-19]
V. Klaus: Akcie dostanou DIK a IPF z ČR i SR. Zpráva ČTK. 12. 5. 1993, 17:04. [cit. 2015-04-25].
Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Vláda ČR: vydat akcie českých podniků DIK z ČR i SR. Zpráva ČTK. 12. 5. 1993, 18:13. [cit. 2015-04-25].
Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
ŠMÍD, Milan. TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Vyd. 1. Praha: Karolinum:
2009. ISBN 978-80-246-1661-2. Str. 156.
Český premiér přednese projev na burze cenných papírů. Zpráva ČTK. 17. 1. 1993, 20:04. [cit. 201504-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Přijetí ČR do OSN bude podle J.Zieleniece velkým úspěchem. Zpráva ČTK. 17. 1. 1993, 20:20. [cit. 201504-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Měnová odluka na titulních stranách českých deníků. Zpráva ČTK. 17. 1. 1993, 19:27. [cit. 2015-0425]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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změn v pražské MHD255, tedy víceméně "servisní" zpravodajství, dvě zprávy byly
"klasické", ovšem redakce jim prioritou 5 přisoudila nízkou významnost. 256
Se stejnou prioritou, jakou má zpráva, vydává agentura i její aktualizovanou
verzi. Verze doplňuje podle Trunečkové (2009) původní zprávu o nová fakta, nové
reakce, nové citáty a agentura odběratele na změny upozorňuje jejich popisem v textu
vloženém mezi titulek a nové znění zprávy s tím, že odkazuje i na zařazení doplněných
informací do jednotlivých odstavců. Verze zčásti nahradily původní "seriálové" psaní na
pokračování a preferují je i klienti. Součástí signálního slova VERZE je i údaj vyjadřující
pořadí,257 nejčastěji "2.".
V roce 1993 (dle analyzovaného vzorku) bylo používání verzí spíše vzácností.
Mezi 340 zprávami byla použita jen ve čtyřech případech. V jednom navíc není k
dohledání v systému Infobanky ČR původní první verze zprávy. Týká se zprávy o
návštěvě šéfa ruské rozvědky Jevgenije Primakova v Praze 258 a vyšla s prioritou 3. Další
dvě verzované zprávy byly ze stejného dne 12. 5. 1993, o zahájení hudebního festivalu
Pražské jaro - první o zahájení festivalu zasedáním jeho předsednictva 259 (s prioritou 4)
a druhá o úvodním večerním koncertu 260 (s prioritou 3). Mezi vydáním druhé verze
bylo v případě předsednictva 1,5 a v případě úvodního koncertu 1 hodina času.
Čtvrtou, která se v analyzovaném vzorku dočkala své druhé verze, byla zpráva z projevu
prezidenta Václava Havla o odsunu sudetských Němců 261 (s prioritou 4). Druhá verze v
tomto případě vyšla více než 2,5 hodiny po první. V roce 1993 bylo obvyklé, že se s
další verzí zprávy měnil i titulek. Zda byla nebo nebyla zpráva verzována
pravděpodobně nezáleželo na její prioritě, ale spíš na její "průběžnosti", tedy na
pokračování, které přineslo další informace.
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Změny v pražské tramvajové a autobusové dopravě. Zpráva ČTK. 12. 5. 1993, 16:11. [cit. 2015-04-25].
Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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Jak vyplývá z následujícího grafu, je v analyzovaném vzorku nejčastější použití
zprávy s prioritou 4 (u téměř dvou třetin zpráv), většinu poslední třetiny pokrývají
zprávy s prioritou 3. Ostatní typy zpráv (fleš s prioritou 2 a zprávy s prioritou 5) jsou
zastoupeny minimálně, blesk (s prioritou 1) se ve vzorku neobjevil vůbec. Pokud je
třeba vydat více zpráv z jedné události, které by měly stejná klíčová slova (a tudíž by se
pro klienty špatně rozlišovaly), přidává agentura do čtvrtého oddílu klíčové slovo "1",
"2" atd.
Graf č. 4: Podíl zpráv z roku 1993 podle priority a verze (%)
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 1993

3.3.2 Délka zprávy
V průměru měla zpráva z analyzovaného vzorku o 340 jednotkách 1442 znaků
(včetně mezer), tedy asi čtyři pětiny normostrany (1800 znaků včetně mezer). U pěti
zpráv (asi 1,5 %) se nejednalo o "text" v pravém slova smyslu, ale spíše o seřazení
jednotlivých na sebe nenavazujících odstavců (velmi krátkých zpráv) za sebou - tento
formát byl ve vzorku znanamenán pouze u bulletinů složených z informací Policie ČR. 262
U 11 zpráv (3,24 %) byl text doplněn tabulkou, v některých případech - např. u kurzů
devizového trhu263 - je tabulka zásadním nositelem informace a kromě drobných
popisků (domicil, zdroj dat) ji nedoplňuje prakticky žádný text. Pro potřeby analýzy jsou

262

263

např. Informace pražské policie. Zpráva ČTK. 17. 1. 1993, 20:21. [cit. 2015-04-25]. Dostupné po
přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
např. Kursy devizového trhu. Zpráva ČTK. 29. 3. 1993, 14:27. [cit. 2015-04-25]. Dostupné po přihlášení
z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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používané texty oprav včetně popisu (tzv. instru) zprávy, který upřesňuje co a v jaké
větě jakého odstavce bylo opraveno.
Z následujícího grafu, kde byly zprávy seřazeny do skupin, které obsahovaly
rozsah 500 znaků, vyplývá, že většina zpráv (88 %) měla délku 500 až 2500 znaků. Delší
než normostrana byla asi čtvrtina zpráv (23,82 %) ze sledovaného vzorku a delší než
dvě normostrany (3600 znaků včetně mezer) je jen minimum zpráv, konkrétně asi 2,65
%. Vůbec nejdelší zprávou byl přehled tisku 264 z 8. 7. 1993 s 5357 znaky (téměř tři
normostrany), naopak nejkratší byla dvouodstavcová zpráva o stavu ozónové vrstvy 265
z 28. 8. 1993, jejíž informace se vešla do 236 znaků.
Graf č. 5: Podíl zpráv z roku 1993 podle počtu znaků (%)
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 1993

V dalších verzích jsou zprávy obvykle delší než ve verzi předchozí. V případě 2.
verze zprávy "48. ročník zahájil dirigent L.Pešek s filharmonií z Liverpoolu"266 byla
zpráva prodloužena mezi první a druhou verzí o více než 1100 znaků a tři odstavce, u
zprávy "Podle V.Havla chce část opozice vrazit klín mezi něj a koalici"267 se zpráva mezi
verzemi prodloužila o dokonce o téměř 1500 znaků a šest odstavců. K opačnému
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Za Kováře Němec? J.Vlach k územněsprávnímu členění, uprchlíci. Zpráva ČTK. 8. 7. 1993, 03:28. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Stav ozonové vrstvy. Zpráva ČTK. 28. 8. 1993, 14:35. [cit. 2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z:
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66

případu, kdy byla mezi jednotlivými verzemi zpráva přepracovaná a tudíž zkrácená,
došlo o u zprávy "Zahájen mezinárodní hudební festival Pražské jaro"268. Počet jejích
znaků mezi verzemi klesl o 143.
Pro stavbu redakční zprávy jsou velmi důležité odstavce. Většina odborné
literatury popisuje standardní agenturní zprávu jako dvoustupňovou obrácenou
pyramidu. První odstavec (označovaný jako "lead" nebo "čelo") není jen úvodem, ale
také jádrem zpravodajské výpovědi. Za určitých okolností (např. ve fleši) funguje čelo
zprávy jako stručná a samostatné existence schopná verze zprávy. Na posledním řádku
úvodního odstavce obvykle figuruje odkaz na zdroj informace.269 Druhá část zprávy
(označovaná jako "tělo" či "trup") je strukturovaná do monotematicky řazených
odstavců řazených sestupně podle významu, ve složitějších případech možno i
chronologicky. Nedílnou součástí standardní agenturní zprávy je backgroud (pozadí,
kontext, předcházející vývoj události).270
Průměrný počet odstavců v analyzovaném vzorku zpráv byl necelých pět (4,81).
Vůbec nejčastěji mají zprávy tři nebo čtyři odstavce; tříodstavcová zpráva je přibližně
každá pátá (20 %), čtyřodstavcová dokonce více než každá pátá (21 %). Následují
sestupně zprávy s pěti až sedmi dostavci (16 až 7 %), zprávy o jednom či dvou
odstavcích (6 %), poté sestupně zprávy s osmi a více odstavci. Nejvíce odstavců (26x)
neměla překvapivě výše zmiňovaná zpráva nejdelší, ale druhá nejdelší o 4938 znacích,
která popisovala "příběh" návrhu ústavního zákona o ustavení prozatímního Senátu. 271
Naopak zprávy o jednom odstavci bývají často zprávy "speciální", často
periodicky se opakující a nevyžadující žádný nebo téměř žádný background - např.
teplotní rekordy pro následující den,272 zprávy s tabulkami devizových kurzů, které - jak
už bylo zmíněno výše - neobsahují prakticky žádný souvislý text, podobně jako zprávy o
kurzech slovenské koruny v českých bankách, 273 ale také celé znění prohlášení
268
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Zahájen mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Zpráva ČTK. 12. 5. 1993, 18:09. [cit. 2015-04-25].
Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
ŠMÍD, Milan. TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Vyd. 1. Praha: Karolinum:
2009. ISBN 978-80-246-1661-2. Str. 157.
Ibid.
"Příběh" návrhu ústavního zákona o ustavení prozatímního Senátu. Zpráva ČTK. 17. 1. 1993, 15:38.
[cit. 2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Rekordní teploty 18. ledna. Zpráva ČTK. 17. 1. 1993, 13:46. [cit. 2015-04-25]. Dostupné po přihlášení
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2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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prezidenta Havla274 (nedělené na odstavce), které by pravděpodobně v současné době
bylo vydané jako dokument s prioritou 5 (zde s prioritou 3).
Graf č. 6: Podíl zpráv z roku 1993 podle počtu odstavců (%)
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Zdroj: Infobanka ČTK- servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 1993

Společných rysem většiny těchto velmi stručných zpráv je, že v titulku
nepřinášejí žádnou konkrétní informaci, ale pouze jím označují téma - např. "Rekordní
teploty 18. ledna". Podrobněji bude problematika titulku rozebrána v následující
kapitole.

3.3.3 Titulky
Titulek se od vzniku České tiskové kanceláře značně proměnil. 275 Od praxe,
která počítala s tím, že si odběratel titulek raději vytvoří sám, jak připomíná
Trunečková (2009), se agentura posunula k přístupu, kdy se snaží atraktivním titulkem
odběratele přimět, aby si zprávu na obrazovce počítače v infobance rozklikl. Přestože v
roce 1993 (podle analyzovaného vzorku) nesla většina titulků konkrétní informaci (272
z 340), zbývajících 68 - tedy každá pátá zpráva (20 %) - mělo titulek obecný, který sice
naznačoval obsah zprávy, ale nepřinášel žádnou konkretní informaci - např.
"Prohlášení prezidenta republiky Václava Havla",276 "Turistický kurz slovenské koruny
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Prohlášení prezidenta republiky Václava Havla. Zpráva ČTK. 29. 3. 1993, 16:48. [cit. 2015-04-25].
Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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2009. ISBN 978-80-246-1661-2. Str. 143-144
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ve vybraných českých bankách",277 "Rekordní teploty 18. ledna",278 "Stav ozonové
vrstvy"279 nebo "Informace pražské policie".280 Jak je z titulků zřejmé, často šlo o zprávy
periodicky se opakující, kde se měnila jen "vnitřní" data v těle zprávy.
Graf č. 7: Podíl zpráv z roku 1993 podle typu titulku (%)
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Zdroj: Infobanka ČTK281 - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 1993

Naopak zprávy s konkrétním titulkem měly v 84 případech (tedy asi čtvrtině
případů - 24,7 %) už v titulku i vlastní jméno konkrétní jednající nebo mluvící osoby.
ČTK v roce 1993 používala poměrně dost různých typů formátu titulku: větu
jednoduchou, souvětí, titulek s otázkou, titulek s dvojtečkou (který vyjadřoval často
stanovisko mluvčího či strany/hnutí/organizace) a titulek s pomlčkou. Nejčastější byl
titulek jako věta jednoduchá, dále titulek s dvojtečkou, ostatní se vyskytovaly jen
výjimečně. U všech tří (respektive čtyř - viz kapitola Typy zpráv) zpráv z analyzovaného
vzorku, které měly i druhou verzi, se zároveň s novou verzí změnil titulek, byl doplněn o
nové, podrobnější informace.
Maximální délka titulku byla ve sledovaném roce 65 znaků, využita beze zbytku
byla jen asi v 1,6 % všech analyzovaných zpráv - např. u titulku "P.Urban:Nevyřešené
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dělení majetku přináší Čedoku finanční ztráty",282 kde bylo dosaženo úspory na znacích
i na úkor typografických pravidel - v titulku mají být správně dvě mezery navíc, jedna za
tečkou a druhá za pomlčkou. Naopak oba dva články s nejkratšími titulky o 19 znacích
informují o stavu ozónové vrstvy.283
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 1993

V průměru měřil titulek 50,2 znaků. Nejčastějším počtem znaků titulku bylo 61 tedy 4 chybějící do maximálního využití, velmi časté byly také titulky s ostatními počty
znaků mezi 63 a 48. Naopak nejméně bylo titulků s 33, 27, 24, 22 a 20 znaky. Co možná
nejdelší titulky (na 60 znaků včetně) tvořily téměř čtvrtinu všech titulků (22,94 %),
titulky delší než 50 znaků (včetně) pak téměř dvě třetiny všech titulků (63,24%).

3.3.4 Citace
Citace, tedy přímá řeč či přepis sdělení nějaké osoby (nejčastěji tiskového
mluvčího či politika) nebyla v analyzovaném vzorku z roku 1993 zdaleka samozřejmostí.
Ve více než polovině zpráv (57,06 %) dokonce chyběla. Nejčastější byly zprávy s jednou
citací (15,59 %), třemi (9,71 %) a dvěma (7,65 %). Naprostou výjimkou byly zprávy s
282
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osmi a devíti citacemi, obě dvě byly velmi rozsáhlými (devět a deset odstavců)
přehledy denního tisku, která vycházejí brzy ráno a obvykle v každém odstavci citují
jedno z médií.
Graf č. 9: Podíl zpráv z roku 1993 podle počtu citací (%)
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 1993

3.4 Zdroje – Tiskové konference, tiskové zprávy, aktuální události,
vlastní témata a témata převzatá z jiných médií
Jak již bylo uvedeno výše, v Domácí redakci v roce 1993 pracovalo 32 reportérů,
kteří zpracovávali veškeré důležité informace o dění v České republice. Do domácího
servisu přispívalo také 22 redaktorů ve 13 městech Čech a Moravy, kromě domácích
psali také zprávy sportovní nebo ekonomické. Do redakčního servisu zařazovali vlastní
autorské zprávy a reportáže, významným zdrojem domácího servisu byly podle výroční
zprávy z roku 1993 i telefonicky nebo telefaxem dodané texty mluvčích důležitých
státních úřadů, politických stran a jiných organizací, které agentura po redakčním
zpracování zařazuje do servisu.284 Část domácího servisu tvořily také přehledy českého
tisku, které jsou k dispozici již během noci, tedy ještě dříve, než jsou noviny v prodeji.
ČTK také monitoruje hlavní zpravodajské relace televizních a rozhlasových stanic. 285
Pro potřeby této práce bylo stanoveno devět kategorií zdrojů: tiskové zprávy a
prohlášení, vyjádření tiskových mluvčí, tiskové konference, vyjádření představitelů,
284
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vlastní témata ČTK, zprávy z aktuálních událostí, informace převzaté z jiných médií a
ostatní, kam patří všechny další zdroje, které se nehodí ani do jedné z výše uvedeních
kategorií. Poslední skupinou byly zprávy, kde není uvedený žádný zdroj. Za "zdroj"
zprávy byl považován v případě, že bylo v celém těle zprávy uvedeno více zdrojů, ten
uvedený jako první. Výsledky veřejného mínění byly pro účely práce považované za
tiskové zprávy. Za vlastní téma byly považované zprávy, které obsahovaly formulace
"který/é má ČTK k dispozici", "podle informací ČTK" nebo "v rozhovoru s ČTK", naopak
"řekl zpravodajovi/zpravodajce ČTK" bylo zařazeno do kategorie představitelé, "řekl
novinářům" pak bylo zařazeno do kategorie tiskové konference. V mnoha případech
byla pro nejednoznačnost formulací obtížné určit, do které kategorie zdrojů danou
zprávu zařadit. Například pokud bylo ve zprávě uvedeno "ČTK informovala tisková
mluvčí" mohlo jít o zaslanou tiskovou zprávu, přestože to není uvedeno. Výsledky
proto nemusí být příliš vypovídající.
Graf č. 10: Podíl zpráv z roku 1993 podle zdroje (%)
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 1993

Nejčastějším zdrojem v analyzovaném vzorku byla tisková konference, brífink či
vyjádření, kterému bylo přítomno více novinářů (74x), dalším častým zdrojem byly
aktuální události - myšleno události, které (by) se děly i bez ohledu na novináře - např.
výročí, koncert apod. (58x) a vyjádření představitele (politika apod.) přímo pro
reportéra ČTK (48x). Dalšími skupinami zdrojů byly: tiskoví mluvčí, tiskové zprávy,
prohlášení či jiný dodaný obsah, vlastní témata či rozhovory či jiná média.
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následujícího grafu vyplývá, že více než každá pátá zpráva pocházela z tiskové
konference apod.

4 DOMÁCÍ ZPRAVODAJSTVÍ ČTK – rok 2013
Také rok 2013 byl velmi bohatý na významné události. Došlo ke střídání na
prezidentském postu, prvním přímo voleným prezidentem v čele země se stal Miloš
Zeman286 a jeho předchůdce Václav Klaus před svým odchodem vyhlásil amnestii. 287
Dalšími politickými událostmi byl pád Nečasovy vlády 288 po propuknutí kauzy
Nagyová289 a nástup vlády pod vedením Jiřího Rusnoka 290. Následovalo historicky první
hlasování o rozpuštění sněmovny,291 nevyslovení důvěry Rusnokově vládě,292
rozpuštění sněmovny293 a předčasné parlamentní volby, které vyhrála ČSSD, před ANO
a KSČM.294
Česko v červnu zasáhly rozsáhlé povodně,

295

v pražské divadelní ulici vybuchl

plyn296 a Metrostav přerušil stavbu pražského tunelu Blanka. 297 Další důležité události,
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jako například sesuv podmáčeného svahu na rozestavěnou dálnici D8 298 nebo výbuch
ve Frenštátu pod Radhoštěm299 či v Havířově300, patří do krajského servisu ČTK.
Agentura byla podle výroční zprávy z roku 2013 tento rok poprvé od roku 2010
v zisku (3 miliony korun). Byl také prvním rokem od ekonomické krize, kdy se podařilo
zastavit meziroční pokles výnosů.301 Od 1. ledna 2013 se spojila Ekonomická a Domácí
redakce v jednu Centrální redakci. Cílem bylo výroční zprávy kromě vyšší efektivity,
těsnějšího propojení zpravodajství a vykrytí některých slabých míst, maximálně využít
kapacity lidí, doplnit specializaci o univerzálnost, využít synergií a lépe plánovat
nasazení redaktorů. Změna spočívala také ve spojení řídícího pracoviště editorů
Ekonomické a Domácí redakce.302 Od roku 2013 tak byly zpravodajské redakce členěny
regionálně. Centrální má v gesci zpravodajství z českých centrálních orgánů a hlavního
města, Regionální má na starosti zpravodajství z jednotlivých krajů ČR a Zahraniční
zprávy ze zahraničí.303 Tyto změny vedly ke snížení počtu redaktorů z 186 na 178, bylo
jich na konci roku 69,9 procenta všech zaměstnanců. Přitom od roku 2007 se snížil
počet zaměstnanců zpravodajských redakcí o víc než pětinu, celkově zaměstnanců ČTK
zhruba o třetinu.304 Ke konci roku 2013 pracovalo v agentuře 264 lidí.
Z hlediska technologického rozvoje agentura v roce 2013 poprvé klientům
nabídla multimediální on-line přenosy (liveblogging), vyzkoušela je v případě
prezidentských a parlamentních voleb, zahájení soudu s Rathem a také hlasování
o důvěře Rusnokově vládě. Přenosy kromě textu obsahovaly i fotografie, videa, audia,
grafy, příspěvky ze sociálních sítí Twitter a Facebook. 305 Výběry zpráv ČTK jsou od téhož
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[cit. 2015-04-28]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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roku přístupné pomocí služby News Select ČTK optimalizované pro mobilní zařízení.
Individuální výběry z headlinů, rozesílané formou SMS nebo e-mailů, poskytuje nová
samoobslužná služba Newsmarket ČTK. Zpravodajství ČTK je přístupné i v palubních
informačních systémech automobilů Mercedes Benz a BMW.306

4.1 Objem – Počet zpráv za časovou jednotku (rok, měsíc - 30 dní a den)
ČTK za rok 2013 vydala celkem 306.541 zpráv. Reorganizace - vznik Centrální
redakce s nižším počtem zaměstnanců307 a oddělení krajských redakcí - nejspíš měla za
následek pokles počtu vydaných zpráv z 328.648 v roce 2012 na 306.541 v roce 2013
(pokles o 22.107 zpráv = o 6,73 %).
Tabulka č. 8: Počet textových zpráv ČTK v letech 2012 a 2013
Rok

ÚSZ

Domácí redakce

celkem
2012

328.648

Podíl domácích na ÚSZ
(%)

48.357 (55.050)*

14,71 (16,75)*

2013
306.541
45.836 (50.607)*
14,95 (15,51)*
* Včetně zpráv s prioritou 5 = deníky, plány, avíza a další organizační zprávy
Zdroj: Výroční zpráva ČTK za rok 2013308
Domácí celostátní zprávy v roce 2013 tvořily 14,95 % celkové produkce, po započtení zpráv s prioritou 5 to bylo 16,75 %. Meziročně se podíl zvýšil o 0,24 % u zpráv s
prioritami 1 - 4, respektive klesl o 1,24 % v případě zpráv s prioritami 1 - 5. V roce 2013
vyšlo v servisu "dce" 45.836 zpráv s prioritou 1 - 4, v předchozím roce o 2521 zpráv víc.
Meziročně tak produkce klesla o 5,5 %. Včetně zpráv s prioritou 5 vyšlo 50.607, rok
předtím 55.050, což je pokles přibližně o 8,1 %. V jednotlivých měsících roku 2013 se
počet zpráv pohyboval mezi 2027 (září) a 3572 (červen).

306
307

308

2015-04-12]
Historie ČTK [online]. [cit. 2015-03-30]. Dostupné z: http://www.ctk.cz/o_ctk/historie/
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2012. Praha, ČTK, 2013.
[online] Str. 25-26. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2012.pdf [cit.
2015-04-12]
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2012. Praha, ČTK, 2013.
[online] Str. 25-26. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2012.pdf [cit.
2015-04-12]

75

Graf č. 11: Počet zpráv ČTK v jednotlivých měsících roku 2013
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" v jednotlivých měsících roku 2013
V předchozím grafu prakticky není možné vysledovat klasickou "okurkovou
sezónou",309 jak se v novinářské praxi označují letní měsíce červenec a srpen. Léto roku
2013 naopak bylo na zajímavé události a tudíž i zprávy hojné, červen byl vůbec
nejsilnějším měsícem celého roku, druhý leden zaostal o více než 500 zpráv s prioritou
1 až 4. Netradičně nejslabším měsícem bylo září, následované prosincem a únorem.
Tabulka č. 9 - Počet zpráv za den (v analyzovaném vzorku z roku 2013)
Den

Datum

Počet zpráv

PONDĚLÍ

26. března 2013

92

ÚTERÝ

6. září 2013

56

STŘEDA

9. května 2013

88

ČTVRTEK

12. července 2013

84

PÁTEK

6. dubna 2013

19

SOBOTA

4. srpna 2013

37

NEDĚLE

309

21. ledna 2013
66
Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných dnech roku 2013

VÁCLAVÍK, Lukáš. Kde se vzala okurková sezóna? CNews.cz, 31. 7. 2010. [online] Dostupný z:
http://www.cnews.cz/clanky/kde-se-vzala-okurkova-sezona [cit. 2015-04-19]
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V analyzovaném konstruovaném týdnu (viz Metodologie - kapitola Zkoumaný vzorek) z
roku 2013 byl počet zpráv za den v rozsahu 19 až 92. Celkem bylo ve vzorku pro rok
1993 analyzováno 442 zpráv. Nejnižší čísla 19 a 37 zpráv za den se objevují v pátek a v
sobotu, neděle je naopak s 66 zprávami průměrný den. Jistý vliv na to může mít
například to, že v pátek a v sobotu se nepřipravují noviny (které většinou v sobotu a v
neděli nevycházejí), ale v neděli je třeba připravit noviny na pondělí. Nejvíce zpráv ve
vzorku připadá na pondělí (92), poté středu (88) a čtvrtek (84).

4.2 Obsah – Tematické kategorie, klíčová slova, magazínový servis
4.2.1 Tematické kategorie
V roce 2013 pracovala ČTK s pevně danými kategoriemi, do nichž se domácí
zprávy řadily podle druhého klíčového slova. Ve zkoumaném vzorku se jich objevilo 37
jednotlivých, jedna zpráva mohla být zařazena i do více kategorií najednou. Soupis
všech kategorií nabízí redaktorům i klientům Infobanka ČTK.
Obrázek č. 3: Kategorie zpráv (1. část)

Zdroj: Infobanka ČTK
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Obrázek č. 4: Kategorie zpráv (2. část)

Zdroj: Infobanka ČTK
Následující tabulka uvádí počet zpráv podle jednotlivých kategorií. Počty za
jednotlivé kategorie přesahují celkový počet 347 analyzovaných zpráv (bez headlinů,
protože mají stejné kategorie jako zprávy, ke kterým patří) ve vybraném vzorku,
protože zprávy, které agentura zařadila do více kategorií a v takovém případě se
započítávají vícekrát.
Tabulka č. 10: Počet zpráv podle jednotlivých kategorií (ve vzorku z roku 2013)
kategorie
počet zpráv
kategorie
počet zpráv
kategorie
počet zpráv
kategorie

pod
171
ekl

pol
171
met

19

17

mak

odb

8

6

slo

slz

for
130
spl
16
pit
6
str

zak
99
mix
15

kul
77
sop
15

prg
61
sta
11

mag
54
fin
11

dpr

mgp

zdr

31

22

19

efm

ene

sko

10

10

9

sur

spo

vat

med

eur

zbr

obo

6

6

5

5

4

3

3

che

nab

zem

tur

počet zpráv 3
3
2
2
1
1
1
Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 2013
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Nejvíce zpráv bylo zařazeno do kategorií POD (Politika ČR) a POL (politika), které
se do značné míry překrývají a velká část zpráv patří do obou těchto kategorií, proto
mají i shodný počet zpráv - 171, tedy více než třetinu všech zpráv (38,89 %). Následuje
kategorie FOR (parlamenty a vlády), která se objevila 130x, také s necelou třetinou zprá
(29,42 %). Více než každá pátá zpráva (99 zpráv, 22,40 %) byla z kategorie ZAK
(kriminalita a právo). Častými kategoriemi byly v analyzovaném vzorku také KUL
(kultura) s 17,42 %, PRG (Praha) s 13,8 % a MAG (magazínový servis) s 12,22 %.
Méně významnou roli kategorií druhého řádu hrají v případě domácích
celostátních zpráv kategorie ekonomické (v tabulce podbarvené žlutě). Ekonomické
kategorie definuje výše zmíněný tezaurus klíčových slov z roku 2009. Jak bylo
vysvětleno v části analýzy o vzorku z roku 1993, tyto ekonomické kategorie musely být
zapsány "až" jako třetí a další klíčové slovo. Pokud by byly na druhé pozici (za „ČR“,
dále „EU“, případně dalšími státy), nebyla by zpráva zařazená do domácího
celostátního servisu "dce", ale ekonomického "ece" servisu. Proto se jich také většina
vyskytuje v druhé polovině tabulky. Výjimkou je především častá kategorie DPR, která
se ale kromě klasického ekonomického zpravodajství často objevuje např. také v
kombinaci z kategorií ZAK (kriminalita a práva) pro označení zpráv o dopravních
nehodách.
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Graf č. 12: Podíl jednotlivých kategorií (v analyzovaném vzorku)

Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 2013
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Předchozí graf znázorňuje podíl jednotlivých kategorií na celkovém analyzovaném vzorku. Součet procent jednotlivých kategorií zpráv není 100 %, protože některé zprávy byly označené více kategoriemi.
Systém několika desítek kategorií pevně provázaných s klíčovými slovy je už
poměrně sofistikovaný. Přesto záleží na relativně volném rozhodování redaktora,
maximálně upraveného editorem, jaká klíčová slova ke zprávě přiřadí. Tento
subjektivní prvek mohl mít za následek jistou nejednoznačnost při označování zpráv
klíčovými slovy.

4.2.2 Klíčová slova
Ve sledovaném vzorku bylo zaznamenáno 342 klíčových slov (nebyla počítána
klíčová slova signalizující typ média, které bude ke zprávě připojeno - AUDIO, VIDEO,
FOTO, GRAFIKA). Každá zpráva byla doplněna nejméně dvěma klíčovými slovy. Z
celkového počtu 442 analyzovaných zpráv bylo odečteno 95 headlinů (o těch
podrobněji v kapitole Typy zpráv), protože mají stejná klíčová slova (a kategorie) jako
zprávy, které po nich následují. U všech 347 zbývajících zpráv bylo jako první klíčové
slovo ČR, kterým se zařadily do domácího "d" servisu, další následující klíčové slovo z
oblasti všeobeckého servisu (viz Tabulka: Hierarchie klíčových slov.) je pak zařadilo do
"ce" = tedy společně do "dce".
Graf č. 13: Podíl klíčových slov podle počtu u zprávy
(v analyzovaném vzorku z roku 2013)
10% 0% 3%

11%

19%

28%
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3 klíčová slova
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5 klíčových slov
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7 klíčových slov
8 klíčových slov
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 2013
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Jak vyplývá i z předchozího grafu, nejvíce zpráv mělo pět (101x) nebo čtyři (98x)
klíčová slova, dohromady to bylo více než polovina, konkrétně 57,35 %. Pouze jediná
zpráva měla jen dvě klíčová slova, kromě obligátního „ČR“ bylo druhým "počasí" v
případě zprávy „ČHMÚ: V dalších dnech se bude oteplovat, zima tak snad skončí.“ 310 Tři
klíčová slova mělo 33 zpráv, výjimečných nebylo ani sedm (37x) nebo osm (10x)
klíčových slov.
Vůbec nejčastějším použitým klíčovým slovem bylo (po „ČR“, které bylo povinně
ve všech zprávách) klíčové slovo „sněmovna“ (65x), dále pak „Praha“ (61x), „vláda“
(44x), „kriminalita“ (42x), „volby“ (41x), „správa“ (33x), „strany“ (29x), „hudba“ (25x),
„prezident“ (21x), „zdraví“ (19x) a „divadlo“ (17x). Mezi nejčastější klíčová slova patří
také slova signalizující spíše než informaci o obsahu zprávy, informaci o její formě - „2.
VERZE“ (48x), „TABULKA“ (17), „3. VERZE“ (15), „OTVÍRÁK“ (14), „FLEŠ“ (10) a
„SHRNUTÍ“ (8).
Tabulka č. 11: Nejčastější klíčová slova (v analyzovaném vzorku)
1.

ČR

100 %

2.

sněmovna

18,73 %

3.

Praha

17,58 %

4.

vláda

12,68 %

5.

kriminalita

12,10 %

6.

volby

11,82 %

7.

správa

9,51 %

8.

strany

8,36 %

9.

hudba

7,20 %

10. prezident

6,05 %

Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 2013
Nejčastější klíčová slova odpovídají beze zbytku dříve vysledovaným
nejčastějším kategoriím zpráv (POD - politika ČR, POL - politika, FOR - parlamenty a

310

ČHMÚ: V dalších dnech se bude oteplovat, zima tak snad skončí. Zpráva ČTK. 6. 4. 2013, 15:13. [cit.
2015-04-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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vlády, ZAK - kriminalita a právo, KUL - kultura), protože kategorie v roce 2013 přesně
odpovídají klíčovým slovům, která jsou pod ně podřazená.
Kategorii FOR odpovídá druhé nejčastější klíčové slovo "sněmovna" a další z první
desítky "vláda" a "prezident". Kategorii POL reprezentují "správa", "volby" a "strany", z
kategorie ZAK pochází "kriminalita" a do kategorie KUL přísluší "hudba". Většina
nejčastějších klíčových slov jsou slova nadřazená, poměrně obecná, kromě klíčového
slova "Praha" mezi nimi nejsou žádná jména ani názvy. Téměř přesná polovina
klíčových slov se v analyzovaném vzorku objevila jen jednou (173x), naopak více než
desetkrát jenom 32 z nich.
Základní kategorizace zpráv vychází z tezauru klíčových slov z roku 2009 311
(podrobněji dále). Pro účely srovnání s rokem 1993 byl sledován v celkovém počtu
ještě podíl vlastních jmen, geografických označení zemí a území, měst, názvů a zkratek.
Tyto kategorie v součtu tvořily asi třetinu všech klíčových slov (32,45 %). Nejčastější
mezi nimi byla vlastní jména (43x, tj. 12,57 %), následovaly názvy (28x, tj. 8,19 %), zemí
bylo 10x, tj. 2,92 % a města čtyři, tj. 1,17 % všech klíčových slov. Zkratek jako klíčových
slov bylo použito 26, tj. u 7,6 % zpráv byla použita alespoň jedna. Nejčastěji použitým
vlastním jménem bylo "Nečas" (13x), těsně před Rusnokem (12x) a Zemanem (10x). S
odstupem čtyř výskytů následoval tehdejší ministr financí Jan Fischer (6x) a poslanec
Věcí veřejných Václav Škárka s předsedou hnutí Úsvit Tomiem Okamurou (5x). Také
mezi dalšími osobami, jejichž jména ČTK v roce 2013 použila jako klíčová slova, byli
většinou politici. V jednotkách případů se objevila i jména umělců (např. herečka Táňa
Vilhelmová, zpěvačka Věra Špinarová, hudebníci Felix Slováček nebo Glen Hansard.
Zmíněny byly i osoby již mrtvé - jako Václav Havel, Willian Shakespeare, Ferdinand
Peroutka nebo Jan Palach. Mezi názvy se více než jednou zopakovalo jméno hereckého
ocenění Thalie (4x), názvy kapel Olympic (3x) a Lucie (2x), Národní divadlo (2x) a
společnost GE Group (2x). Kromě dalších případů z těchto oblastí se objevovaly také
názvy festivalů (Respect) nebo budov (Palác Svět).
Nejčastějším geografickým označením bylo (po ČR) třetí nejčastější klíčové slovo
vůbec - "Praha" (61x). Následoval s odstupem jednoho řádu název českého národního
parku či pohoří Šumava (6x), druhé největší české město "Brno" (3x) a označení
světadílu "Evropa" (2x). V jednom případě se vyskytlo také město "Karlovy Vary",
311

Viz Příloha č. 1 - Excelová tabulka "klíčová slova2009_pro klienty(4).xls". Interní dokument ČTK.
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památka "Taj Mahal" a země "Švédsko", "Rusko", "Rakousko", "Izrael", "Itálie",
"Chorvatsko", "Francie" a světadíly "Arktida" a "Antarktida".
Nejčastěji použitou zkratkou, stejně jako geografickým označeném, bylo - jak již
bylo zmíněno výše – povinné klíčové slovo "ČR". Žádné další klíčové slovo formou
zkratky nedosáhlo ani dvouciferného počtu výskytů. Druhá nejčastější zkratka bylo
označení názvu parlamentní strany ANO, bude líp (ANO - 6x) a zkratky Všeobecné
zdravotní pojišťovny (VZP - 5x) a Národního kontrolního úřadu (NKÚ - také 5x). Dalšími
použitými zkratkami byly: 4x - KSČM, EU, ČKMOS, 3x - KDU-ČSL, 2x - ČIŽP a 1x ÚSTR,
TOP 09, TIC, SVS, ŘVS, NTM, MZ, IZIP, Expo, D1, ČT a CASA.
Další kategorizace klíčových slov vycházela z výše zmíněného tezauru, který je
zároveň hierarchizoval, jak přibližuje následující tabulka s označením počtu
jednotlivých "klíčových" klíčových slov. Podrobněji je tento systém řazení vysvětlený v
části, kde je analyzovaný vzorek z roku 1993. Tabulka neobsahuje klíčová slova patřící
do prvního oddílu MRS, kterými jsou názvy států a území.
Tabulka č. 12: Hierarchie klíčových slov
VŠEOBECNÝ SERVIS
POLITIKA

prezident (21)
(kategorie: for)

Klaus (4), Obama, Hollande, Putin, Gašparovič,
monarchie, Zeman (11)

parlament
(kategorie: for)

sněmovna (61), senát (4)

vláda (44) (kategorie: for)

Nečas (13), Merkelová, Cameron, Medveděv, Fico,
opozice, Rusnok (12)

strany (29) (kategorie: pol)

ODS (9), ČSSD (12), KDU-ČSL (3), US-DEU, KSČM (4),
TOP 09, VV (7), ANO (6)

volby (41) (kategorie: pol)

-

referendum (kategorie: pol) rozvědky (kategorie: pol)

-

historie (9) (kategorie: pol)

-

správa (33) (kategorie: pol)

-

MEZINÁRODNÍ
VZTAHY

diplomacie (4)
(kategorie: pol)

incident, terorismus, boje, válka, EK (Evropská
komise), summit

NEPOKOJE

nepokoje (kategorie: pol)

demonstrace (2), násilí, převrat, exploze

ARMÁDA
A VOJENSTVÍ

armáda (5)
(kategorie: pol)

-

KRIMINALITA
A PRÁVO

právo (kategorie: zak)

policie (10), soud (16), kriminalita (42), věznice (4),
hasiči, požár (5), zákon (9), nehoda (14), neštěstí (6)
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ZDRAVOTNICTVÍ

zdraví (19) (kategorie: zdr)

nemocnice, lékaři, léky (2)

ŠKOLSTVÍ (4)

vzdělání (kategorie: sko)

školy (8), učitelé

NÁBOŽENSTVÍ

víra (kategorie: nab)

církve, papež, židé, islám, sekty

KULTURA

kultura (3) (kategorie: kul)

film (16) (kul+mag), divadlo (17), hudba (25),
výtvarné (4), literatura (2), folklor, muzea (3),
architektura (4), památky (12)

VĚDA A TECHNIKA věda (5) (kategorie: vat)

archeologie, vesmír

SOCIÁLNÍ
PROBLEMATIKA

společnost (2)
(kategorie: sop)

demografie, rodina, menšiny (2), sociální (10),
důchody, drogy (4)

ŽIVOTNÍ STYL

styl (2)
(kategorie: spl+mag)

hobby, kondice (3), zábava (6), rekreace (3) (pouze
spl)

POČASÍ

počasí (15) (kategorie: met) záplavy

KATASTROFY

katastrofy (kategorie: kat)

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

ekologie (3) (kategorie: ekl) ovzduší (2), moře, rezervace (6), odpady (2), příroda
(7)

-

EKONOMIKA
MAKROEKONOMIKA

hospodářství (6)
(kategorie: mak)

ČNB, inflace, HDP, daně (2)

FINANČNÍ SLUŽBY

finance (kategorie: fin)

banky (4), fondy, pojišťovny (6)

BURZY

burzy (kategorie: bur)

měna, komodity, kovy

ENERGIE

energie (4) (kategorie: ene) uhlí, ropa, plyn (5), teplo

STROJÍRENSTVÍ

stroje (kategorie: str)

automoto, hutě, zbraně (2)

CHEMICKÝ
A chemie (kategorie: che)
FARMACEUTICKÝ
PRŮMYSL

guma, benzin, farmacie, kosmetika

STAVEBNÍCTVÍ (2)
A REALITY

stavby (5) (kategorie: sta)

byty, reality (5), stavebniny (2)

LEHKÝ PRŮMYSL

průmysl (kategorie: prm)

textil, dřevo, sklo, kůže

ZEMĚDĚLSTVÍ

zemědělství
zem)

POTRAVINÁŘSTVÍ

potraviny (kategorie: ptr)

nápoje, pivo, víno, tabák

OBCHOD

obchod (kategorie: obo)

trh (3), clo

služby (kategorie: slz)

hry

(kategorie: chov, pěstování, lesy, voda

DOPRAVA

doprava (2) (kategorie: dpr) železnice, letectví (2), autombilová (2), silnice, MHD
(10), nehoda (14)*

CESTOVNÍ RUCH

turistika (kategorie: tur)

CK, hotely, restaurace, lázně

TELEKOMUNIKACE komunikace (kategorie: pit) počítače, internet (5), elektronika, pošta
A IT
MÉDIA
A REKLAMA

média (5) (kategorie: med)

reklama

PRÁCE A ODBORY

práce (kategorie: odb)

odbory (4), stávka, zaměstnanost, mzdy

MAGAZÍNOVÝ SERVIS
MIX ZAJÍMAVOSTÍ

mix (7)

móda, kuriozity, okultní, lidé (5), zvířata (2), idol,
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(kategorie: mix+mag)
MAGAZÍN

šlechta, mystifikace, gastro (3)

(kategorie: mag)

zajímavosti (3), život, trendy, pop (15), gastro (3)
(mag+spl)
*klíčové slovo "nehoda" je zařazeno do dvou kategorií, jedné domácí a druhé ekonomické - ZAK a DPR,
stejně jako "gastro" do MIX a MAG

Zdroj: Excelová tabulka "klíčová slova2009_pro klienty(4).xls". Interní dokument ČTK
Na základě tabulky bylo vytvořeno 35 skupin (první sloupec), do kterých byla
dle dalších sloupců tabulky přidělena klíčová slova. Pro potřeby výzkumu s
analyzovaným vzorkem z roku 2013 bylo do oblasti "prezident" přidáno klíčové slovo
"Zeman" a do oblasti "vláda" slovo "Rusnok". V tabulce výše pak byla modrou barvou
označená klíčová slova, která se v analyzovaném vzorku servisu z roku 2013 objevila.
Graf č. 14: Podíl klíčových slov podle oblastí
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 2013
Z předchozího grafu vyplývá, že nejvíc zpráv vyšlo s klíčovými slovy z oblasti
politiky (526x), kriminality (107x), kultury (87x), zdravotnictví (22x). sociálních věcí
(18x) a počasí (16x). Z ekonomických témat pak z oblasti dopravy (17x), stavebníctví
(13x) a financí (11x), celkem ekonomických klíčových slov bylo 87x. Klíčová slova
magazínového servisu (podrobněji dále) se objevila v 36 případech. Celkový počet
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(100%), ze kterého graf vychází je počet klíčových slov (342) krát počet jejich
jednotlivých výskytů = 1723.

4.2.3 Magazínový servis (bulvarizace)
Pozornost bude dále věnována červenému sloupci předchozího grafu. Jak již
bylo uvedeno výše, ČTK začala servis MIX vydávat v roce 2001, od roku 2007 se
v magazínovém servisu z Inspirována zahraničními agenturami a na základě zjištěného
zájmu vlastních klientů začala ČTK vydávat na sklonku roku 2001 servis zajímavostí
MIX. Lehké a zábavné čtení bylo určeno pro přílohy deníků typu Styl, Víkend nebo
Poslední strana, odebírali ho také rádia a internetoví vydavatelé. Počet zpráv servisu
MIX se na všech agenturních zprávách podílel zhruba 3 %.312 Podle výroční zprávy z
roku 2007 ho odebíraly zejména noviny pro své zábavné a společenské rubriky, veškerá
rádia, soukromé televize, různé časopisy a zejména internetoví vydavatelé, jimž je daná
tematika vlastní a jsou na multimediální servis nejlépe technicky připraveni. 313
V prvním čtvrtletí své existence vycházelo v magazínovém servisu 1300 zpráv měsíčně.
Zhruba ke každé čtvrté byly klientům poskytnuty fotografie, z nichž více než polovina
byla aktuální a ostatní nabízela agentura ze svého bohatého fotoarchivu. Ke každé
šesté zprávě vydala ČTK zvukový příspěvek. Foto a zvuk současně doprovázely zhruba
každou sedmou zprávu. K desítkám magazínových zpráv vydala ČTK také video. 314 V
roce 2010 přinesla agentura v tomto servisu přes 10.000 zpráv. 315 O rok později
magazínový výběr přišel při rozsáhlé reorganizaci a vzniku Centrální redakce o své
samostatné řídící a vydávací pracoviště a jeho práce byla zcela integrována do
ostatních zpravodajských vydávajících směn.316
312

313

314

315

316

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2001. Praha, ČTK, 2002.
[online] Str. 6. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2001.pdf [cit.
2015-04-12]
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2007. Praha, ČTK, 2008.
[online] Str. 7. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2007.pdf [cit.
2015-04-12]
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2007. Praha, ČTK, 2008.
[online] Str. 7. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2007.pdf [cit.
2015-04-12]
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2010. Praha, ČTK, 2011.
[online] Str. 12. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2010.pdf [cit.
2015-04-12]
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2011. Praha, ČTK, 2012.
[online] Str. 7. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2011.pdf [cit.
2015-04-12]
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V seznamu klíčových slov z roku 2009 317 ho agentura dělila magazínový servis
do dvou kategorií - "mix zajímavostí" (mix) a "magazín" (mag). Klíčová slova mixu byla
"móda", "kuriozity", "okultní", "lidé", "zvířata", "idol", "šlechta", "mystifikace" a
"gastro", magazínu pak "zajímavosti", "život", "trendy" a "pop".
V analyzovaném vzorku bylo celkem 27 zpráv označených jedním či více
magazínovými klíčovými slovy, celkem jde tedy asi o 6,1 % analyzovaného vzorku. To je
přibližně stejně zpráv, jako všech v kategorii doprava nebo nesoucí klíčové slovo s
konkrétním názvem. Všechna magazínová klíčová slova objevila 36x, je tedy zřejmé, že
několik zpráv mělo takové slovo více než jedno. Nejčastěji "pop" (15x), které ale
fakticky spíše než na magazínový výběr odkazuje na oblast kultury, "lidé" (5x), "gastro"
a "zajímavosti" (3x). Jiná, jako například "kuriozity", "okultní", "šlechta" či "mystifikace"
se naopak neobjevila vůbec.

4.3 Forma – Typy zpráv, délka zprávy, titulky, priority a citace
4.3.1 Typy agenturních zpráv a jejich priorita
Kromě různých typů zpráv podrobněji popsaných v části analyzující vzorek z
roku 1993, vydávala agentura v roce 2013 také tzv. headliny.318 Jejich původ je v
servisu SMS, který chodil zákazníkům ČTK na mobilní telefony. V dubnu 1997 tento
servis agentura nabídla klientům mobilního operátora Eurotel, o rok později začala s
podobnou službou i pro síť Paegas.319 Službu headline servisu připravila ČTK v roce
2009 a spustila od roku 2010. Podle tehdejší výroční zprávy měl ambici být
nejrychlejším zpravodajským produktem na českém a slovenském trhu. Je postaven na
tom, že každé zprávě předchází hutná textová informace o maximálně 144 znacích
(později 146). Headline servis je podkladem pro zpravodajské SMS (tomu odpovídá i
stanovená délka textu). Je vhodný pro boxy rychlého zpravodajství na internetu typu
"Právě se stalo", televizní lišty s rychlými informacemi, reklamní poutače apod.
Potenciálními odběrateli jsou rádia, analogové a digitální televize, velká tištěná média s
jejich webovými portály a SMS službami, orgány státní správy, finanční instituce,
317
318

319

Viz Příloha č. 1 - Excelová tabulka "klíčová slova2009_pro klienty(4).xls". Interní dokument ČTK.
Slovník cizích slov "headline" (čti [hedlajn]) definuje jako "titulek, nadpis nebo stručný přehled". Viz
Pojem headline. SCS.ABZ.CZ [online]. Dostupný z: http://slovnik-cizichslov.abz.cz/web.php/slovo/headline-hedlajn [cit. 2015-04-30]
RICHTER, Jaroslav a kol. ČTK včera, dnes a zítra: ČTK yesterday, today and tomorrow. Praha: ČTK,
1998, 43 s. ISBN 978-8023846782. Str. 22.
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manažeři firem apod.320 Díky headline servisu bylo možné přenést tvorbu SMS zpráv,
která se dříve odehrávala v dceřiné společnosti Neris, přímo na zpravodajský sál ČTK,
čímž se proces jejich tvorby zrychlil a uživatelé dostávají zprávy dříve. 321 Tento typ
zprávy označuje signální slovo HEADLINE. Headliny vycházejí s dvojí prioritou - 1 a 3.
Headliny s prioritou 1 předcházejí fleším, s prioritou 3 předcházejí klasickým zprávám s
prioritou 3. Headliny s prioritou 1 nahradily tzv. blesky, které - jak již bylo uvedeno agentura po roce 2008 přestala používat. V analyzovaném vzorku bylo 10 headlinů s
prioritou 1 a 87 headlinů s prioritou 3, tedy asi 2,26 % zpráv bylo "jedničkových" a
19,68 % - tedy asi každá pátá zpráva - bylo "trojkových" headlinů.
Pro další informování o důležité události slouží agentuře tzv. fleš, která má
prioritu 2. V roce 2013 fleši vždy předcházel headline s prioritou 1. Z předchozího
vyplývá, že fleší (stejně jako headlinů s prioritou 1) bylo v analyzovaném vzorku z roku
2013 asi 2,62 %. Nejkratší fleš o dopravní nehodě autobusu se 14 zraněnými 322
z 9. května měla 341 znaků, nejdelší vyšla v tentýž den o výslechu tehdejšího premiéra
Petra Nečase v kauze Nagyová323 o 557 znacích. Fleše se týkaly vesměs důležitých
událostí, často neočekávaných a překvapivých (např. obvinění pražských radních kvůli
opencard,324 vstup bývalého ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Daniela
Hermana do KDU-ČSL325 nebo nehoda, při níž se zranilo 14 lidí)326 a nebo i
očekávaných, které si ale svou důležitostí vysloužily tento rychlý způsob informování
(např. rozsudek nad poslanci Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou, 327, příčina výbuchu v
pražské Divadelní ulici,328 podání žádosti o vydání Kevina Dahlgrena podezřelého z
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321

322

323

324

325

326

327

328

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2009. Praha, ČTK, 2010.
[online] Str. 8. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2009.pdf [cit.
2015-04-12]
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2009. Praha, ČTK, 2010.
[online] Str. 9. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2009.pdf [cit.
2015-04-12]
Při srážce autobusu s kamionem v Praze bylo zraněno 14 lidí. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 10:57. [cit. 201504-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Nečas: Postup policie a státního zástupce je podivný. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 15:34. [cit. 2015-04-29].
Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Policie obvinila pražské radní kvůli projektu opencard. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 10:28. [cit. 2015-0429]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Herman vstupuje do KDU-ČSL, zřejmě chce kandidovat ve volbách. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 16:31. [cit.
2015-04-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Při srážce autobusu s kamionem v Praze bylo zraněno 14 lidí. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 10:57. [cit. 201504-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Soud pravomocně zprostil politiky Bártu a Škárku obžaloby. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 10:28. [cit. 201504-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Výbuch v Praze způsobil únik plynu z potrubí pod chodníkem. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 13:06. [cit. 201504-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/

88

vraždy329 nebo otevření místnosti s korunovačními klenoty. 330 Dvě fleše pak vyšly 12.
července k výslechu premiéra Nečase kvůli kauze Nagyová. 331,332 Deset fleší vyšlo jen ve
třech měsících - v květnu (4x), červenci (3x) a březnu (2x).
Následující tabulka ilustruje, kolik času uběhlo od vydání "jedničkového"
headlinu a poté do vydání zprávy. Podle interních pokynů by měla FLEŠ následovat co
možná nejdříve po headlinu (do několika minut).
Tabulka č. 13: Časové prodlevy mezi zprávami s fleší
(v analyzovaném vzorku z roku 2013)
ID FLEŠE

Datum Čas vydání Čas vydání Rozdíl HE- Čas vydání
vydání: HEADLI-

FLEŠE:

NU:

ADLINE
FLEŠ:

->

Rozdíl

ZPRÁVY

FLEŠ ->

s prioritou 3: ZPRÁVA:

T201303260243401

26. 3. 2013

10:21

10:28

7 min

10:48

20 min

T201303250625901

26. 3. 2013

11:24

11:27

3 min

11:33

6 min

T201305090296201

9. 5. 2013

10:51

10:57

6 min

11:08

11 min

T201305090420001

9. 5. 2013

12:59

13:06

7 min

13:21

15 min

T201305090644401

9. 5. 2013

16:25

16:31

6 min

17:17

46 min

T201305090257601

9. 5. 2013

18:15

18:21

6 min

18:46

25 min

T201307120486601

12. 7. 2013

15:23

15:25

2 min

15:53

28 min

T201307120495201

12. 7. 2013

15:29

15:34

5 min

*

*

T201307120506701

12. 7. 2013

15:39

15:48

9 min

16:05

17 min

* V tomto výjimečném případě byly generovány dva headliny s prioritou jedna a dvě fleše k
jedné zprávě.
Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 2013

Jak ukazuje tabulka, vůbec nejrychleji vyšla fleš už dvě minuty headlinu u zprávy
o vydání Kevina Dahlgrena,333 druhá nejrychlejší byla po třech minutách ke zprávě o
329

330

331

332

333

Ministerstvo doručilo USA žádost o vydání Kevina Dahlgrena. Zpráva ČTK. 12. 7. 2013, 15:25. [cit.
2015-04-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Sedm klíčníků odemklo místnost s českými korunovačními klenoty. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 18:21. [cit.
2015-04-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Nečas: Postup policie a státního zástupce je podivný. Zpráva ČTK. 12. 7. 2013, 15:34. [cit. 2015-0429]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Nečas: Jde o vykonstruovaný politický proces. Zpráva ČTK. 12. 7. 2013, 15:48 [cit. 2015-04-29].
Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Ministerstvo doručilo USA žádost o vydání Kevina Dahlgrena. Zpráva ČTK. 12. 7. 2013, 15:25. [cit.
2015-04-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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soudu s poslanci Bártou a Škárkou.334 Naopak nejdéle trvala fleš k headlinu, kde
tehdejší premiér Nečas označil kauzu Nagyová za vykonstruovaný politický proces. 335
Nejdříve po fleši vyšla zmíněná zpráva o soudu s Bártou a Škárkou, 336 její vydání trvalo
jen šest minut. Druhá nejrychlejší zpráva vyšla po 11 minutách od vydání fleše, týkala
se dopravní nehody autobusu.337 Naopak nejdéle si klienti počkali 48 minut na zprávu k
fleši o vstupu Hermana do politické strany.338 I čas nejrychlejší i nejpomalejší jsou spíše
výjimečné - u nejrychlejší redaktor nejspíš seděl u soudu a měl zprávu v době vynesení
rozsudku pravděpodobně předem do značné míry připravenou, naopak u nejdelší se dá
usuzovat, že neobvykle dlouhý čas vydání způsobil nějaký neočkávaný průtah, který
znemožnil zprávu vydat dříve. I z tabulky vyplývá, že nejobvyklejší prodleva je mezi 15 a
30 minutami.
Nejčastěji se v servisu ČTK vyskytují zprávy s prioritou 3 a 4, s prioritou 5
vydávala agentura v roce 2013 dokumenty, profily, avíza či upozornění (která nebyla do
výzkumu zahrnuta). Zpráv s prioritou 3 bylo v analyzovaném vzorku 149 zpráv (včetně
jejich verzí) a s prioritou 4 bylo zpráv (s verzemi) 186. Podíl zpráv v analyzovaném
vzorku byl třetina (33,71 %) pro zprávy s prioritou 3 a 42,08 % pro zprávy s prioritou 4.
Verzí, které na zprávy navazovaly, bylo celkem 72 (tedy asi 16,28 % všech zpráv),
přičemž nejvíce bylo druhých verzí (46x), třetích pak 15, čtvrtých sedm a páté čtyři. Šlo
o zprávy o obvinění pražských radních kvůli opencard 339, vyjádření očekávání premiéra
Rusnoka o důvěře jeho vládě,340 kandidátech ODS pro parlamentní volby341 a nehodě
autobusu s 21 zraněnými.342 Všechny tyto zprávy byly s prioritou 3 a patřily mezi
nejdelší v analyzovaném vzorku (nad 4000 znaků, kromě zprávy o nehodě, která měla
334

335

336

337

338

339

340

341

342

Soud pravomocně zprostil politiky Bártu a Škárku obžaloby. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 10:28. [cit. 201504-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Nečas: Jde o vykonstruovaný politický proces. Zpráva ČTK. 12. 7. 2013, 15:48. [cit. 2015-04-29].
Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Soud pravomocně zprostil politiky Bártu a Škárku obžaloby. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 10:28. [cit. 201504-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Při srážce autobusu s kamionem v Praze bylo zraněno 14 lidí. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 10:57. [cit. 201504-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Herman vstupuje do KDU-ČSL, zřejmě chce kandidovat ve volbách. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 16:31. [cit.
2015-04-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Policie obvinila pražské radní kvůli projektu opencard. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 19:57. [cit. 2015-0429]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Rusnok: Pro důvěru vlády by mohlo hlasovat až 97 poslanců. Zpráva ČTK. 4. 8. 2013, 19:41. [cit. 201504-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
ODS schválila kandidátky, dodatečně byla dosazena Weberová. Zpráva ČTK. 6. 9. 2013, 19:01. [cit.
2015-04-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Při srážce autobusu s kamionem v Praze bylo zraněno 21 lidí. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 17:39. [cit. 201504-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/

90

2160 znaků). Obecně se dá říci, že šlo o zprávy verzované celý den, jejichž poslední
verze vyšla až k večeru. Verzované zprávy měly v naprosté většině (kromě čtyř) prioritu
3.
Graf č. 15: Podíl zpráv z roku 2013 podle priority a verze (%)

2,26% 2,26% 1,36%
19,68%
40,72%

HEADLINE (priorita 1)
HEADLINE (priorita 3)
2. a další VERZE zprávy
(priorita 3)
2. a další VERZE zprávy
(priorita 4)

FLEŠ (priorita 2)
zpráva (priorita 3)
zpráva (priorita 4)

19,68%
14,03%

Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 2013

Jak vyplývá z předchozího grafu, je v analyzovaném vzorku nejčastější použití
zprávy s prioritou 4 (40,72 %), včetně verzí pak 42,08 %. Zpráva s prioritou tři je asi
každá pátá (19,68 %), včetně verzí pak zabírají více než třetinu (33,71 %). Fleší a s nimi
spojených "jedničkových" headlinů bylo asi 2,26 % analyzovaných zpráv. Pokud je třeba
vydat více zpráv z jedné události, které by měly stejná klíčová slova (a tudíž by se pro
klienty špatně rozlišovaly), přidává agentura do čtvrtého oddílu klíčové slovo "2", "3"
atd. Takových případů bylo v analyzovaném vzorku celkem 12, devětkrát šlo o signální
slovo "2", dvakrát o "3" a v jednom případě o "4". Tabulkou bylo doplněno 17 z celkem
345 zpráv, tedy necelých pět procent (4,92 %).
ČTK vydává (mimo jiné) také speciální zprávy se signálními slovy SHRNUTÍ a
OTVÍRÁK. Shrnutí se používá, referuje-li agentura o určité události v jednom dni větším
počtem dílčích zpráv, které zachycují různé fáze vývoje, případně různé souvislosti. Jde
o obsažnou zprávu, která rekapiluje nejdůležitější momenty události a popisuje její
podstatné peripetie.343 V analyzované vzorku bylo shrnutí osm, týkala se obvykle

343

ŠMÍD, Milan. TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Vyd. 1. Praha: Karolinum:
2009. ISBN 978-80-246-1661-2. Str. 158.
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důležitých událostí dne, často politických - kauzy Nagyová, 344 podpory zákona o NP
Šumava ve sněmovně,345 obvinění pražských politiků kvůli opencard 346 nebo očekávání
premiéra Rusnoka před hlasováním o důvěře vládě. 347 Často se využívá především pro
události ve vývoji - např. o problémech348 a nehodách způsobených počasím.349
I shrnutí může mít v případě potřeby druhou a další verzi. 350 Čas vydání shrnutí by měl
respektovat pracovní rytmus klienta a časy hlavních uzávěrek více než směnný provoz v
agentuře. Shrnutí v analyzovaném vzorku vycházela po 12:00 (12:18) 351 před 17:00
(16:36)352, před 18:00 (17:15,353 17:36)354, před 20:00 (19:21,355 19:38)356, před 21:00
(20:27)357 a před 22:00 (21:57)358.
Tzv. otvíráky, tedy ranní zprávy umožňující rychlou orientaci v hlavních
očekávaných událostech dne, vydala agentura v analyzovaném vzorku ve 10 případech
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Kauza kolem Nagyové je podle Nečase politickým procesem. Zpráva ČTK. 12. 7. 2013, 19:38. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Sněmovna podpořila navzdory protestům zákon o šumavském parku. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 19:21.
[cit. 2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Policie v kauze opencard poprvé obvinila pražské politiky. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 17:15. [cit. 201504-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Rusnok očekává hlasy 96 či 97 poslanců, věří, že získá důvěru. Zpráva ČTK. 4. 8. 2013, 16:36. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Přes Čechy se přehnala bouřka, srazila k zemi stromy i letadlo. Zpráva ČTK. 4. 8. 2013, 21:57. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Ledovka už způsobila desítky nehod, do noci hrozí hlavně na Moravě. Zpráva ČTK. 21. 1. 2013, 12:18.
[cit. 2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Ledovka už způsobila v ČR desítky nehod, včetně dvou smrtelných. Zpráva ČTK. 21. 1. 2013, 17:36. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/ nebo Kauza kolem Nagyové je
podle Nečase politickým procesem. Zpráva ČTK. 12. 7. 2013, 20:27. [cit. 2015-04-25]. Dostupné po
přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Ledovka už způsobila desítky nehod, do noci hrozí hlavně na Moravě. Zpráva ČTK. 21. 1. 2013, 12:18.
[cit. 2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Rusnok očekává hlasy 96 či 97 poslanců, věří, že získá důvěru. Zpráva ČTK. 4. 8. 2013, 16:36. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Policie v kauze opencard poprvé obvinila pražské politiky. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 17:15. [cit. 201504-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Ledovka už způsobila v ČR desítky nehod, včetně dvou smrtelných. Zpráva ČTK. 21. 1. 2013, 17:36. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Sněmovna podpořila navzdory protestům zákon o šumavském parku. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 19:21.
[cit. 2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Kauza kolem Nagyové je podle Nečase politickým procesem. Zpráva ČTK. 12. 7. 2013, 19:38. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Kauza kolem Nagyové je podle Nečase politickým procesem. Zpráva ČTK. 12. 7. 2013, 20:27. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Přes Čechy se přehnala bouřka, srazila k zemi stromy i letadlo. Zpráva ČTK. 4. 8. 2013, 21:57. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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(2,26 %). Otvíráky se píší k jednáním sněmovny, 359,360 pražské rady,361 očekávaným
soudům,362,363 událostem z politiky364,365 či kultury - např. nominacím na Ceny Thálie 366
nebo pohřbům významných osobností367 - a dalším tématům - např. chystaných akcích
v zoo368 nebo na Pražském hradě.369 Otvíráky vycházely obvykle po 4:00 ráno.

4.3.2 Délka zprávy
V průměru měla zpráva z analyzovaného vzorku o 347 jednotkách (442 bez 97
headlinů) 2130 znaků (včetně mezer), tedy více přibližně jedna a jedna pětina
normostrany (1800 znaků včetně mezer) - konkrétně 118 % normostrany. U 17 zpráv
(4,93 %) byl text doplněn tabulkou. Pro potřeby analýzy počtu znaků jsou analyzované
texty verzí a oprav včetně popisu (tzv. instru) zprávy, který upřesňuje co a v jaké větě
jakého odstavce bylo opraveno či doplněno. V následujícím grafu byly zprávy seřazeny
do skupin, které obsahovaly rozsah 500 znaků.
Z následujícího grafu vyplývá, že přibližně dvě třetiny zpráv (65 %) mělo délku
500 až 2500 znaků. Jen o něco méně zpráv bylo delších než normostrana (62,03 %) ze
sledovaného vzorku a delší než dvě normostrany (3600 znaků včetně mezer) bylo jen
asi 6,57 % zpráv. Vůbec nejdelší zprávou byla zpráva o výzvě příznivců Karla
Schwarzenberga před prezidentskými volbami,370 která je třetí verzí zprávy s celkem
4916 znaky. Druhou nejdelší byla zpráva o postoji Všeobecné zdravotní pojišťovny
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Sněmovna projedná Palachovu památku i platby za zábor půdy. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 04:07. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Poslanci se budou zabývat normou o Šumavě a interpelacemi. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 04:15. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Rada projedná návrat Mariánského sloupu na Staromětské náměstí. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 04:11.
[cit. 2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Odvolací soud dnes projedná trestní kauzu Bárty a Škárky. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 04:07. [cit. 201504-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Odvolací soud projedná kauzu kradeného obrazu od Toyen. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 04:09. [cit. 201504-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
ODS schválí kandidátky a představí jejich lídry. Zpráva ČTK. 6. 9. 2013, 04:05. [cit. 2015-04-25].
Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Babišovo hnutí ANO dnes zahájí předvolební kampaň. Zpráva ČTK. 6. 9. 2013, 04:06. [cit. 2015-04-25].
Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Herecká asociace vyhlásí dnes nominace na Ceny Thálie. Zpráva ČTK. 21. 1. 2013, 04:12. [cit. 2015-0425]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
V Praze se dnes rozloučí s bubeníkem Olympicu Peroutkou. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 04:10. [cit. 201504-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Pražská zoo představí návrh jména sloní samičky. Zprávy ČTK. 26. 3. 2013, 04:11. [cit. 2015-04-25].
Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Sedm držitelů klíčů dnes otevře komoru s korunovačními klenoty. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 04:07. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Schwarzenberg sdružuje, nerozděluje, trvdí výzva jeho příznivců. Zpráva ČTK. 21. 1. 1993, 17:04. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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(VZP) k protonové léčbě pacientů,371 třetí pak zpráva o soudu s politiky Bártou a
Škárkou.372 Naopak nejkratší byl jednoodstavcový bulletin z informací Hasičského
záchranného sboru, jehož informace se vešla do 303 znaků.
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Graf č. 16: Podíl zpráv z roku 2013 podle počtu znaků (%)
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 2013
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Graf č. 17: Podíl zpráv z roku 2013 podle počtu znaků následující verze (%)
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 2013
V naprosté většině byly druhá a další verze delší než původní zpráva či její nižší
verze. Druhá verze narostla v průměru o 873 znaků, třetí o 492 znaků, čtvrtá o 273
371
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VZP zaplatí za léčbu protony, již neschválila, bude chtít část zpět. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 17:31. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Soud pravomocně zprostil politiky Bártu a Škárku obžaloby. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 14:58. [cit. 201504-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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znaků a pátá o 363 znaků. Následující graf ukazuje, o kolik znaků se nejčastěji zprávy
mezi jednotlivými verzemi prodlužovaly. Je zřejmé, že nejčastější bylo u všech typů
verzí prodloužení o méně než 500 znaků, poté následovalo u druhých a pátých verzí
prodloužení o 500 až 1000 znaků, kdežto u třetích a čtvrtých verzí bylo častější
prodloužení o 1000 až 1500 znaků.
Průměrný počet odstavců v analyzovaném vzorku zpráv byl necelých šest (5,74).
Vůbec nejčastěji (jak ilustruje následující graf) měly zprávy čtyři až šest odstavců
(téměř polovina - 49,27 %); nejčastější pětiodstavcová zpráva byla téměř každá pátá
(19,42 %). Následovaly sestupně zprávy se sedmi (17,1 %), čtyřmi (16,23 %), šesti
(13,26 %) a osmi odstavci (10,72 %). Vůbec nejvíce odstavců (15) měla druhá nejdelší
zpráva s 4787 znaky o sporu VZP ohledně protonové léčby (2. verze). 373 Paradoxně její
třetí verze, která byla zkrácená, je zprávou s druhým nejvyšším počtem odstavců
(14).374
Graf č. 18: Podíl zpráv z roku 2013 podle počtu odstavců (%)
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 2013
Naopak zpráv o jednom odstavci bylo v analyzovaném vzorku 13. Jednalo se o
zprávy nejvíce nebo naopak nejméně důležité. Ve většině, v deseti případech ze 13, šlo
373

374

VZP zaplatí léčbu protony, již neschválila, bude chtít část zpět. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 17:31. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
VZP zaplatí léčbu protony, již neschválila, bude chtít část zpět. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 18:09. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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o fleše. Do jednoho odstavce se vešly ale také například monitoring tisku 375 nebo o
zprávy o počtu požárů za předchozí den.376,377
V analyzovaném vzorku roku 2013 se objevilo 95 headlinů, tedy krátkých zpráv
do 146 znaků. Jejich průměrná délka byla 143 znaků. Z následujícího grafu je zřejmá
snaha autorů po co nejlepším využití 146 znaků, které mají k dispozici.
Graf č. 19: Podíl headlinů podle počtu znaků (%)
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 2013
Naprosto se to povedlo pouze ve třech případech; headline "Sněmovní
mandátový výbor bude příští středu projednávat žádost o vydání expremiéra Nečase k
trestnímu stíhání. Vyplývá to z pozvánky na jednání." 378 byl ovšem jediný z těchto tří,
kde byly využity všechny znaky, aniž by zároveň byla porušena typografická pravidla.
Chybějící tečkou za souvětím si vypomohl autor headlinu "Městské státní zastupitelství
v Praze, které dozoruje vyšetřování kauzy opencard, odmítlo pochybení, ze kterého
policii nařkla advokátka Samková"379 a dokonce chybějící mezerou za tečkou a tečkou
za větou v případě headlinu "ODS schválila kandidátky, předseda Kuba je lídrem v
375

376

377

378

379

Schwarzenberg navrhne velvyslance Remka do Moskvy výměnou za jiné velvyslance. Zpráva ČTK. 6. 4.
2013, 9:30. [cit. 2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Informace hasičského záchranného sboru. Zpráva ČTK. 26. 3. 2015, 8:13. [cit. 2015-04-25]. Dostupné
po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Informace hasičského záchranného sboru. Zpráva ČTK. 6. 4. 2015, 8:18. [cit. 2015-04-25]. Dostupné
po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Sněmovní mandátory výbor bude příští středu projednávat žádost o ... Zpráva ČTK. 12. 7. 2013, 09:25.
[cit. 2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Mětské státní zastupitelství v Praze, které dozoruje vyšetřování... Zpráva ČTK. 6. 9. 2013, 14:21. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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jižních Čechách, Němcová v Praze.Dodatečně byla na kandidátku doplněna
exposlankyně Weberová".380

4.3.3 Titulky
V roce 2013 (podle analyzovaného vzorku) nesla naprostá většina titulků
konkrétní informaci. Pouze ve 12 případech z 345 zpráv v analyzovaném vzorku (asi
3,48 %) šlo o obecný titulek, v sedmi případech u krátké periodické zprávy s
informacemi od HZS381 a ze zbývajících pěti o tzv. kalendárium, tedy zprávu o výročích,
která spadají na nadcházející den.382 Kromě obecně formulovaného titulku tyto zprávy
spojuje ještě pravidelný čas vydání - u kalendária vždy v 9:00, u zpráv o HZS záleží na
času dodání podkladů od hasičů, ale obvykle kolem 7:30 nebo 8:10 až 8:20.
Naopak zprávy s konkrétním titulkem měly ve 115 případech (tedy více než
čtvrtině případů - 26,02 %) už v titulku i vlastní jméno konkrétní jednající nebo mluvící
osoby. Nejčastější byl titulek ve formě věty jednoduché, souvětí, méně častý byl titulek
s dvojtečkou a výjimečný s otázkou v titulku.
Graf č. 20: Podíl zpráv z roku 2013 podle typu titulku (%)
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 2013
Maximální délka titulku byla ve sledovaném roce 66 znaků, využita beze zbytku
byla u 7,47 % analyzovaných zpráv (33x). Vůbec nejkratší titulek o 38 znacích znějící
380

381

382

ODS schválila kandidátky, předseda Kuba je lídrem v jižních Čechá... Zpráva ČTK. 6. 9. 2013, 16:37.
[cit. 2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
např. Informace hasičského záchranného sboru. Zpráva ČTK. 6. 4. 2013, 08:18. [cit. 2015-04-25].
Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Výročí, která připadají na neděli 7. dubna. Zpráva ČTK. 6. 4. 2013, 09:00. [cit. 2015-04-25]. Dostupné
po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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"Informace hasičského záchranného sboru"383 mělo sedm zpráv. Nejčastějším počtem
znaků titulku bylo 62 - tedy 4 chybějící do maximálního využití, velmi časté byly také
titulky s ostatními počty znaků nad 60. Naopak nejméně bylo titulků s 46 a 41 (1x), 43 a
50 (1x) znaky. Co možná nejdelší titulky (na 60 znaků včetně) tvořily více než polovinu
všech titulků (57,39 %), titulky delší než 50 znaků (včetně) pak naprostou většinu všech
titulků (89,57 %).
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Graf č. 21: Podíl zpráv z roku 2013 podle počtu znaků v titulku (%)
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 2013

4.3.4 Citace
Citace byla v roce 2013 součástí více než dvou třetin všech zpráv, chyběla v
30,43 % z nich. Nejčastější byly zprávy s jednou citací - tvořily téměř třetinu všech s
citacemi (30,58 %), následovaly zprávy se dvěma (26,86 %) a třemi (18,18 %).
Naprostou výjimkou byly zprávy s devíti a desíti citacemi; deset citací měla poslední
verze zprávy o soudu s politiky Bártou a Škárkou 384 o deseti odstavcích, devět pak měla
zpráva o hotelu Praha, kde byli citovaní různí odborníci na archtekturu.385

383

384

385

např. Informace hasičského záchranného sboru. Zpráva ČTK. 6. 4. 2013, 08:18. [cit. 2015-04-25].
Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Soud pravomocně zprostil politiky Bártu a Škárku obžaloby. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 14:58. [cit. 201504-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Podle odborníků je Hotel Praha příliš spojen s dobou svého vzniku. Zpráva ČTK. 21. 1. 2013, 16:09. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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V následujícím grafu je znázorněný podíl jednotlivého počtu citací v
analyzovaném vzorku. Graf nevychází z kompletního vzorku, ale pracuje pouze se
zprávami, které obsahují alespoň jednu citaci.
Graf č. 22: Podíl zpráv z roku 2013 podle počtu citací (%)
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 2013

4.4 Zdroje – Tiskové konference, tiskové zprávy, aktuální události,
vlastní témata a témata převzatá z jiných médií
Nejčastějším zdrojem v analyzovaném vzorku byli představitelé zpravodajsky
pokrývaných událostí (88x), aktuální události (59x), tiskoví mluvčí (52x) a tiskové
konference (44x). Dalšími skupinami zdrojů byly: tiskové zprávy, prohlášení či jiný
dodaný obsah, webové stránky organizací či institucí, vlastní témata či rozhovory ČTK a
jiná média. Z následujícího grafu vyplývá, že více než čtvrtina všech citací byly přímé
řeči konkrétních představitelů (politiků apod.).
Graf č. 23: Podíl zpráv z roku 2013 podle zdroje (%)
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 2013
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5 VÝVOJOVÉ TENDENCE ZPRAVODAJSTVÍ ČTK (na příkladu
komparace let 1993 a 2013)
5.1 Objem – Počet zpráv za časovou jednotku (rok, měsíc - 30 dní a den)
Trendem v letech 1993 až 2013, který často zmiňují i výroční zprávy ČTK, bylo
zvyšování objemu produkce při současném snížení počtu redaktorů. 386 Většinou šlo o
postupný proces, který se výrazněji projevil po roce 2006.
Tabulka č. 14: Vývoj počtu zaměstnanců ČTK ke konci roku
632 510 413 375 381 368 370 371 380 384 385 383 381 376 392 388 366 358 334 300 278 264

ÚSZ

*

200 197 184 *

*

*

205 210 219 222 222 223 224 225 231 226 249 223 200 193 178

63,1

ČTK

61,4

'92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13

61,3

Rok

69,9

69,4

67,7

68,9

*

69,7

69,0

65,9

65,8

65,1

64,9

65,0

65,2

63,8

57,6

56,3

50,6

47,3

*

Redaktoři (%)

+

* data nebyla v použitých zdrojích k dispozici
Zdroje: ČTK včera, dnes a zítra387 + Výroční zprávy ČTK za rok 1993 až 2013
Vývoj počtu zaměstnanců se projevoval také ve vývoji počtu vydaných zpráv,
který ilustrují následujícíc dvě tabulky.
Tabulka č. 15: Počet zpráv ČTK v jednotlivých letech 1992 - 2004
Rok

ÚSZ

Domácí redakce

celkem

Podíl domácích
na ÚSZ (%)

1992

118.212

28.390*

24,02

1993

159.640

27.084

16,96

1994

186.916

37.469

20,05

1995

217.146

47.783

22,00

1996

227.345

52.244

18,84

1997

209.839

52.079

24,82

386

387

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1993. Praha, ČTK, 1994.
[online] Str. 7. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_1993.pdf [cit.
2015-04-12]
RICHTER, Jaroslav a kol. ČTK včera, dnes a zítra: ČTK yesterday, today and tomorrow. Praha: ČTK,
1998, 43 s. ISBN 978-8023846782.Str. 39.
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1998

204.656

49.375

24,16

1999

198.788

46.243

23,26

2000

203.755

48.285

23,70

2001

204.019

celostátní: 22.387 (+ krajské = 45.687)

10,97 (22,40)**

2002

227.562

celostátní: 23.494 (+ krajské = 48.878)

10,32 (21,48)**

2003

242.885

celostátní: 30.823 (+ krajské = 67.667)

12,69 (28,27)**

2004
281.778
celostátní: 35.884 (+ krajské = 89.702)
* včetně federálních, *** včetně krajských

12,73 (31,83)**

Zdroje: Výroční zprávy ČTK za rok 1993 až 2005
V roce 2000 byla zavedná nová metodika sledování počtu zpráv, takže jejich
počet nekoresponduje s předchozí tabulkou.
Tabulka č. 16: Počet zpráv ČTK v jednotlivých letech 2000 - 2013
Rok

ÚSZ celkem

Domácí redakce

Podíl domácích na ÚSZ (%)

2000

198.164

40.409

20,39

2001

217.723

45.410

20,86

2002

222.014

48.106

21,67

2003

225.901

49.852

22,07

2004

239.766

54.436

22,07

2005

235.745

55.285

23,45

2006

254.483

56.683 (76.846)*

22,27 (30,20)*

2007

247.540

51.341 (71.328)*

20,74 (28,82)*

2008

243.920

51.928 (68.288)*

21,29 (28,00)*

2009

266.162

50.864 (64.457)*

19,11 (24,27)*

2010

235.929

51.229 (61.609)*

21,71 (26,11)*

2011

342.252

49.580 (59.109)*

14,49 (24,40)*

2012

328.648

48.357 (55.050)*

14,71 (16,75)*

14,95 (15,51)*
2013
306.541
45.836 (50.607)*
* Včetně zpráv s prioritou 5 = deníky, plány, avíza a další organizační zprávy

Zdroje: Výroční zprávy ČTK za rok 2005 až 2013
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Nejvíce domácích zpráv vydala ČTK v roce 2006 (76.846 včetně zpráv s prioritou
5, bez ní 56.683). Další nejvyšší počty měly sestupně následující roky. Naopak nejméně
zpráv vyšlo v letech 1993 (27.084) a 1994 (37.469) a poté v roce 2000 (40.409), kdy už
ovšem byly zprávy počítány jinou metodikou. Z výše uvedených tabulek se dá
vysledovat trend růstu počtu domácích zpráv v letech 1993 až 1996. Poté je vidět
pokles až do roku 2000, kdy se začaly počítat zvlášť krajské zprávy a změnila se
metodika sčítání zpráv. V letech 2000 až 2005 podle nové metody počet domácích
zpráv rostl, poté se začaly zvlášť počítat zprávy s prioritou 5. Po roce 2006 začal počet
zpráv klesat, do roku 2013 klesl o více než 26.000, tedy o třetinu, a dostal se přibližně
na podobnou úroveň jako v roce 2003. Jiná metodika neumožňuje srovnání s dřívějšímí
lety.
Graf č. 24: Počet domácích zpráv ČTK v jednotlivých letech 1993 - 2013
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Zdroje: Výroční zprávy ČTK za rok 1993 až 2013
Měnil se i podíl domácího zpravodajství na všech vydaných zprávách ÚSZ. V
průměru se pohyboval celou dobu kolem 20 %. Výjimku tvořily roky 1997 a 1998, kdy
jeho podíl stoupl až na čtvrtinu. Až téměř ke třetině se vyšplhal v roce 2006, což bylo
ale po změně metodiky a zároveň se do domácího zpravodajství počítal také rostoucí
počet zpráv s prioritou 5. Kolem čtvrtiny se tento podíl pohyboval i v následujících
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několika letech, postupně ale klesal až na 24 % v letech 2009 a 2011. Naopak méně
bylo domácího zpravodajství v celkovém objemu v posledních třech analyzovaných
letech 2012 (17 %) a 2013 (16 %), kdy byl podíl přibližně stejný jako v roce 1993 (17 %).
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Graf č. 25: Podíl domácích zpráv na celkovém zpravodajství ČTK
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V jednotlivých měsících roku 1993 se počet zpráv vzorku z „dce“ pohyboval
mezi 1169 (červenec) a 1887 (listopad), v roce 2013 pak mezi 2027 (září) a 3572
(červen). V roce 1993 byl průměrný počet zpráv za měsíc 1469, o 20 let později pak
2374. Průměrný počet zpráv za měsíc tak vzostl o více než 60 %. V roce 1993 je patrná
takzvaná okurková sezóna, tedy jistý zpravodajský útlum v letních měsících, naopak v
roce 2013 patří tyto měsíce mezi zpravodajsky průměrné.
V analyzovaném konstruovaném týdnu z roku 1993 byl počet zpráv za den v
rozsahu 14 až 71. Celkem bylo ve vzorku pro rok 1993 analyzováno 340 zpráv. Nejnižší
čísla 14 a 26 zpráv za den se objevují podle očekávání o víkendu - v sobotu 28. srpna a
v neděli 17. ledna, nejvíc zprávy vyšlo ve středu 12. května (71) a ve čtvrtek 8. července
(68). V konstruovaném týdnu z roku 2013 byl počet zpráv za den v rozsahu 19 až 92.
Celkem bylo ve vzorku z roku 1993 analyzováno 442 zpráv. Nejnižší čísla 19 a 37 zpráv
za den se objevují v pátek 6. dubna a v sobotu 4. srpna, neděle 21. ledna je naopak s 66
zprávami průměrný den. Nejvíce zpráv ve vzorku připadá na pondělí 26. března (92),
poté středu 9. května (88) a čtvrtek 12. července (84). V obou konstruovaných týdnech
patří mezi dny s nejvyšším počtem zpráv středa a čtvrtek, naopak s nejnižším pak
sobota.
Přestože ještě v roce 1993 nebyl definován samostatný servis krajských redakcí
a krajský servis vycházel pod domácí, ekonomickou nebo sportovní redakcí, byla
většina zpráv z analyzovaného vzorku označená domicilem Praha. S jiným domicilem
vyšlo jen 45 zpráv z 341, tedy asi 13,2 %. Důslednou regionalizaci do zpravodajství
agentura zavedla v roce 1997.388

5.2 Obsah – Tematické kategorie, klíčová slova, magazínový servis
5.2.1 Tematické kategorie
Mezi lety 1993 a 2013 se velmi proměnil systém kategorizace zpráv. Zatímco v
roce 1993 měla agentura dle zkoumaného vzorku 10 kategorií a naprostá většiná zpráv
spadala do kategorie UNI (univerzální), ke které mohly být přiřazené ještě další z devíti
388
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zbývajících, v roce 2013 bylo kategorií (dle vzorku) již téměř čtyři desítky. K zásadní
změně došlo v roce 1997, kdy ÚSZ vytvořil nové kategorie zpráv, které umožňovaly
vytvářet tematické bloky.389 K další změně systému kategorií, klíčových slov a priorit
došlo v roce 2005 kvůli zavedení nového multimediálního redakčního systému (MRS).
Při jeho přípravě šlo o naprosté sjednocení všech formálních atributů zpravodajství,
tzv. klíčových slov, tematických kategorií, priorit a regionálních kódu servisu. 390
V roce 1993 existovaly kromě kategorie UNI dále kategorie EKL = životní
prostředí, FOR = parlamenty a vlády, MET = Počasí, NAB = náboženství) a ZBR = zbraně.
Kategorie se objevovaly také v různých kombinacích dvou až tří. Následující tabulka
uvádí počet zpráv podle jednotlivých kategorií v roce 1993 a 2013.
Tabulka č. 17: Počet zpráv podle jednotlivých kategorií
(v analyzovaném vzorku z roku 1993 a 2013)
kategorie UNI pod
počet

pol

for

zak

kul

prg

mag

dpr MCS SEX mgp

84 % 39 % 39 % 20 % 22 % 17 % 14 % 12 % 7 % 7 % 7 % 5 %
29 %

zpráv
kategorie zdr

ekl

počet

1,5 % 5 %

4%

met

spl

mix

sop

sta

fin

efm ene sko SOC

4%

3%

3%

2,5 % 2,5 % 2 % 2 % 2 % 2 %

4%

4%

kategorie mak odb

pit

sur

spo

vat

med med eur zbr

počet

1%

1%

1%

1%

1%

zpráv
2%

1%

1% 1% 1% 1%
1%

zpráv
kategorie slz

str

počet

0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,2 % 1 %

zpráv

1%

obo slo

1%

tur

BIT

che

nab

zem
0,2 %

0,2 %

Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných
dnech roku 1993 a 2013
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Počty za jednotlivé kategorie přesahují celkový počet analyzovaných zpráv ve
vybraném vzorku, protože zprávy, které agentura zařadila do dvou respektive tří
různých kategorií počítá dvakrát, resp. třikrát. Nejvíce zpráv po UNI mělo kategorii FOR
(67x), MCS (23x), SEX (23x), MET (16x), SOC (7x), NAB (6x), EKL (5x), ZBR (3x) a BIT (1x).
V roce 2013 bylo nejvíce zpráv s kategoriemi POD a POL (171x), následovala kategorie
FOR (130x), ZAK (99x), dále byly časté kategorie KUL, PRG a MAG. I po reorganizaci
kategorií zůstaly z původního seznamu v roce 1993 až do roku 2013 pouze kategorie
FOR, EKL, MET, ZBR a NAB. Z těchto porovnatelných kategorií bylo v roce 2013 více
zpráv s kategorií FOR (20 % v roce 1993 ku 29 % v roce 2013) a s kategorií EKL (1,5 % v
roce 1993 ku 4 % v roce 2013). Naopak méně zpráv bylo s kategorií MET (5 % v roce
1993 ku 4 % v roce 2013) a NAB (1 % v roce 1993 ku 0,2 % v roce 2013). Přibližně stejný
podíl (1 %) zůstal zpráv s kategorií ZBR.
V tabulce jsou červeně zvýrazněné podíly zpráv z roku 1993 a žlutě podbarvené
kategorie, které se vyskytovaly v obou sledovaných obdobích. Kategorie rozdělují
zprávy především podle témat. V roce 1996 se v souvislosti s nárůstém zpráv u oblasti
kultury Rada ČTK ve výroční zprávě zmiňovala zřízení samostatné kulturní redakce,
nakonec se ÚZS rozhodl ji nezřizovat, protože by to bylo v přímém rozporu s
integračními snahami redakcí.391 V roce 1998 redakce rozšířila zpravodajství o
projevech rasismu a xenofobie, včetně boje proti těmto společených jevům (především
regionální zpravodajství. Ve zpravodajství z kultury věnovala domácí redakce větší
pozornost tvorbě pro mladou generaci. 392 V roce 2003 na základě požadavku klientů
rozšířila ČTK zpravodajství z kultury (o 26 % proti roku 2002), o vědě a technice (o 55
%) a o zdravotnické problematice (o 56 %).393 O rok později pak rozšiřovala tématický
záběr informacemi o zábavním průmyslu a službách.394
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5.2.2 Klíčová slova
Ve sledovaném vzorku z roku 1993 bylo zaznamenáno 440 klíčových slov, v roce
2013 jich bylo o necelou čtvrtinu méně (342). Každá zpráva v obou sledovaných
obdobích byla doplněná nejméně dvěma klíčovými slovy - „ČR“ (které bylo povinné) a
nejméně jedním dalším (kromě tří zpráv ze vzorku z roku 1993, které se týkaly
Slovenska), v roce 2013 byla jen jedna zpráva se dvěma klíčovými slovy, ostatní měly
více. V roce 1993 měla naprostá většina zpráv ze vzorku měla tři (150x) nebo čtyři
(140x) klíčová slova. Pět klíčových slov mělo 26 zpráv, dvě 20 zpráv a šest pouze čtyři
zprávy. V roce 2013 mělo nejvíce zpráv pět (101) nebo čtyři (98) klíčová slova,
dohromady to bylo více než polovina, konkrétně 57,35 %. Tři klíčová slova mělo 33
zpráv, výjimečných nebylo ani sedm (37x) nebo osm (10x) klíčových slov.
Graf č. 4: Podíl klíčových slov podle počtu
u zprávy (z roku 1993)

Graf č. 13: Podíl klíčových slov podle
počtu u zprávy:
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Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" veZdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve
vybraných analyzovaných dnech roku 1993 vybraných analyzovaných dnech roku 2013
Z obou grafů je patrný vývoj směrem k většímu počtu klíčových slov u
jednotlivých zpráv. Zatímco v roce 1993 si naprostá většina zpráv vystačila se třemi,
případně čtyřmi klíčovými slovy, v roce 2013 už byla tři klíčová slova jen u každé desáté
zprávy, téměř třetina zpráv pak měla čtyři a pět klíčových slov, téměř každá pátá
zprává pak šest a více než každá desátá sedm. Naopak dvě klíčová slova, která mělo v
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roce 1993 šest procent zpráv, měla o 20 let později pouze jediná. Tento vývoj byl
podobně jako u tematických kategorií ovlivněn také spuštěním redakčního systému
MRS v roce 2005, který dal klíčovým slovům řád, hierarchii a sjednotil je. 395
Vůbec nejčastějším použitým klíčovým slovem v roce 1993 bylo (po ČR, které
chybělo jen ve třech zprávách) klíčové slovo „sněmovna“ (27x), dále pak „Havel“ (22x),
„Slovensko“ (16x), „hudba“, „kurzy“, „počasí“ (13x), „Klaus“ (12x) a „privatizace“ (10x).
V roce 2013 bylo nejčastějším použitým klíčovým slovem bylo (po ČR, které bylo
povinné ve všech zprávách) klíčové slovo „sněmovna“ (65x), dále pak „Praha“ (61x),
„vláda“ (44x), „kriminalita“ (42x), „volby“ (41x), „správa“ (33x), „strany“ (29x), „hudba“
(25x), „prezident“ (21x), „zdraví“ (19x) a „divadlo“ (17x).
Tabulka č. 6: Nejčastější klíčová slova
(ve vzorku z roku 1993):

Tabulka č. 11: TABULKA: Nejčastější
klíčová slova (ve vzorku z roku 2013):

1. ČR

99,12 %

1. ČR

100 %

2. sněmovna

7,94 %

2. sněmovna

18,73 %

3. Havel

6,47 %

3. Praha

17,58 %

4. Slovensko

4,70 %

4. vláda

12,68 %

5. hudba, kurzy, počasí

3,83 %

5. kriminalita

12,10 %

6. Klaus

3,53 %

6. volby

11,82 %

7. privatizace

2,94 %

7. správa

9,51 %

8. divadlo, mínění, tisk

2,35 %

8. strany

8,36 %

9. doprava, film, měna, Ně- 2,06 %
mecko, policie, rekordy,
vláda, zdravotnictví

9. hudba

7,20 %

10. bulletin, devizy, ekologie, Kč, Sk

10. prezident

6,05 %

1,76 %

Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve
vybraných analyzovaných dnech roku
1993.

Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve
vybraných analyzovaných dnech roku
2013.

Jak vyplývá z předchozí tabulky, část z první desítky klíčových slov v letech 1993
a 2013 se shoduje. Především jde o klíčové slovo "sněmovna", která se v obou
tabulkách vyskytuje na druhém místě. Významným rozdílem ovšem je, že v roce 2013
se vyskytuje u 18,73 % všech zpráv, kdežto v roce 1993 jen u 7,94 % zpráv. V roce 1993
395
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bylo pátým nejčastějším klíčovým slovem "hudba" (na stejné příčce s "kurzy" a
"počasí"), o 20 let později bylo toto klíčové slovo v první desítce až na předposledním
místě. Přesto ale bylo u většího podílu zpráv (7,2 %) než v roce 1993 (3,83 %). Třetím
klíčovým slovem, které se umístilo v obou prvních desítkách, bylo slovo "vláda", které v
roce 2013 bylo čtvrtým a v roce 1993 devátým nejčastějším (společně s "doprava",
"film", "měna", "Německo", "policie", "rekordy" a "zdravotnictví". V roce 2013 mělo
klíčové slovo "vláda" 12,68 % zpráv, v roce 1993 jen asi šestkrát méně (2,06 %). Téměř
přesná polovina klíčových slov se v obou sledovaných letech v analyzovaném vzorku
objevila jen jednou (218 v roce 1993 a 173 v roce 2013), naopak více než pětkrát v roce
1993 jenom 39 z nich a více než desetkrát v roce 2013 jen 39 z nich. I z toho je patrné,
že nový systém a hierarchie klíčových slov, která redaktoři spíše vybírají ze seznamu
než sami vymýšlejí, vede k jejich častějšímu opakování a tedy k lepšímu plnění jejich
funkce vytváření skupin zpráv s příbuznými tématy.
Některá klíčová slova už se pod dvaceti letech v servisu nevyskytují. Týká se to
často jmen tehdejších představitelů nebo názvů (zkratek) tehdejším politických stran,
ale také např. v roce 1993 sedmé nejčastější klíčové slovo "privatizace". Stejně tak
některá klíčová slova (opět zejména jména a názvy) přibyla nová. Stejně jako tzv.
signální slova, která nazvačují typ zprávy - např. OTVÍRÁK, HEADLINE nebo SHRNUTÍ.
Klíčová slova byla pro potřeby analýzy rozdělěna do několika podkategorií vlastní jména, geografická označení zemí a území, města, názvy a zkratky.
Tabulka č. 18: Počet zpráv podle jednotlivých kategorií:
Podkategorie / Rok

1993

2013

Vlastní jména

61

17,89 %

43

12,56 %

Země a území

21

6,16 %

10

2,92 %

Města

14

4,1 %

4

1,17 %

Názvy

22

6,45 %

28

8,19 %

Zkratky

42

12,32 %

26

7,6 %

Celkem

320
47 %
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analyzovaných dnech roku 1993 a 2013

32,45 %

109

Z tabulky vyplývá že kromě názvů byla tato "konkrétní" (= označující konkrétní
jevy) klíčová slova používaná častěji v roce 1993 (47 % ku 32,45 %). Název byl jako
klíčové slovo v roce 1993 u 6,45 % zpráv, kdežto v roce 2013 u 8,19 %, tedy u o 1,74 %
více. Největší úbytek oproti roku 1993 byl u vlastních jmen o 5,33 % a zkratek o 4,27 %,
dále ubylo o 3,24 % názvů zemí a území a o 2,39 % názvů měst. Úbytek právě u měst
mohl být důsledkem oddělení regionálního zpravodajství od domácího servisu.
Mezi čtyřmi nejčastěji použitými vlastními jmény nebyla žádná shoda, v roce
1993 nejčastější jméno jako klíčové slovo "Havel" (22) se o 20 let později neobjevilo ani
jednou396. Druhé nejčastější "Klaus" se vyskytlo čtyřikrát 397. Z pěti nejčastějších jmen
coby klíčových slov v roce 2013 se o 20 let dříve neobjevilo žádné. V obou sledovaných
obdobích byla nejčastějšími klíčovými slovy tohoto typu jména politiků, v jednotkách
případů i umělců. Ani nejčastější názvy se mezi lety 1993 a 2013 neopakovaly.
Nejčastějšími byly ovšem v obou případech názvy z oblasti kultury - v roce 1993
hudební festival "Pražské jaro" (5) a v roce 2013 divadelní ocenění "Thálie" (4x). V roce
1993 se nejčastěji mezi geografickými označeními objevilo sousední "Slovensko" (16, tj.
4,59 % ze všech analyzovaných zpráv), více než jednou se objevila také klíčová slova
"Německo" (7x - 2,05 %), USA (5x - 1,47 %), Rusko (4x - 1,17 %), Bosna, Latinská
Amerika (3x), Chorvatsko a Slovinsko (2x). V roce 2013 se více než jednou objevilo jen
označení světadílu "Evropa" (2). Nejčastějším geografickým označením bylo slovo
"Praha", které bylo zároveň třetím nejčastějším klíčovým slovem vůbec (61), v roce
1993 bylo toto klíčové slovo použito jen pětkrát. V obou seznamech klíčových slov
domácího servisu se objevila geografická označení "Rusko" a "Chorvatsko".
Také používané zkratky se za sledovaných 20 let proměnily. Nejen že jich ubylo v roce 2013 byly použity u necelé třetiny zpráv a v roce 1993 téměř u poloviny z nich ale také se obsahově proměnily. Nejčastěji použitou zkratkou bylo v obou případech
klíčové slovo ČR. Kromě jediného ("ČSSD" v roce 2013 - 12x) žádné další klíčové slovo
nedosáhlo ani dvouciferného počtu výskytu. Právě zkratka této strany se vyskytovala v
obou seznamech klíčových slov na čelních místech - v roce 1993 s pěti výskyty na
396
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třetím a v roce 2013 s již zmíněnými 12 výskyty na druhém. Více než jednou se objevily
také další zkratky parlamentních stran, ovšem ty se v průběhu let proměnily - v roce
1993 byla na druhém místě "ODA", v roce 2013 na třetím místě "ANO". V obou
obdobích pak na pátém místě zůstala "KSČM", shodně na čtvrtém místě byl "NKÚ".
Zajímavým vývojem prošla zkratka KDU-ČSL, která byla v roce 2013 na šestém místě, v
roce 1993 pak jedna její část na pátém (KDU) a druhá na šestém místě (ČSL). Kromě
těchto tří (respektivě čtyř) zkratek na seznamech z let 1993 a 2013 žádné stejné
nebyly.
Tabulka č. 19: Četnost použitých zkratek v letech 1993 a 2013
1993

2013

2. Kč, Sk (6x)

2.

ČSSD (12x)

3. ČSSD (5x)

3.

ANO (6X)

4. NKÚ, ODA (4x)

4.

VZP, NKÚ (5x)

5. FBIS, HSDMS, KDS, KDU, KSČM (3x)

5.

KSČM, EU, ČKMOS (4x)

6. ČD, ČSA, ČSL, JAR, LSU, ODS, OSN, SPR- 6.
RSČ (2x)

KDU-ČSL (3x)

7. ASD, ATA, BCPP, BIS, CERN, CET, 7.
Čedok, Česmad, ČOI, ČSÚ, ČSZ, DSP,
FNM, HCA, KAN, LSNS, NSS, OH, SCP,
SVPSR, UNESCO, UNPROFOR, VSŽ (1x)

ČIŽP (2x)

8.

ÚSTR, TOP 09, TIC, SVS, ŘVS, NTM,
MZ, IZIP, Expo, D1, ČT a CASA (1x)
Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných
analyzovaných dnech roku 1993 a 2013
ČTK poprvé v roce 2003 vydala po velké revizi klíčových slov tzv. tezaurus
klíčových slov. Kromě 229 názvů států a území obsahoval 262 oborových slov. 398 Na
základě pozdějšího tezauru z roku 2009399 byla klíčová slova kategorizována i pro účely
této práce. Červeně jsou v ní označená klíčová slova s jejich počty z roku 1993, modře
pak z roku 2013.
398

399

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2003. Praha, ČTK, 2004.
[online] Str. 1. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2003.pdf [cit.
2015-04-12]
Viz Příloha č. X - Excelová tabulka "klíčová slova2009_pro klienty(4).xls". Interní dokument ČTK.
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Tabulka č. 20: Hierarchie klíčových slov – srovnání
VŠEOBECNÝ SERVIS
POLITIKA

prezident (3)(21)
(kategorie: for)

Klaus (4), Obama, Hollande, Putin, Gašparovič,
monarchie, Havel (22), Zeman (11)

parlament (1)
(kategorie: for)

sněmovna (27) (61), senát (2) (4)

vláda (7) (44)
(kategorie: for)

Nečas (13), Merkelová, Cameron, Medveděv, Fico,
opozice (1), Klaus (12), Rusnok (12)

strany (1)(29)
(kategorie: pol)

ODS (2)(9), ČSSD (5)(12), KDU-ČSL (3), US-DEU, KSČM
(3)(4), TOP 09, VV (7), ANO (6) , ODA (4), Levý blok,
LSU, KDU (3), ČSL (2), HSDSMS (3), KDS (3), SPR-RSČ
(2)

volby (41) (kategorie: pol) referendum (kategorie:
pol)

-

rozvědky (kategorie: pol)

-

historie (9) (kategorie:
pol)

-

správa (33) (kategorie:
pol)

-

MEZINÁRODNÍ
VZTAHY

diplomacie (4)
(kategorie: pol)

incident, terorismus, boje, válka, EK (Evropská komise),
summit

NEPOKOJE

nepokoje (kategorie: pol)

demonstrace (2), násilí, převrat, exploze (1)

ARMÁDA
A VOJENSTVÍ

armáda (1)(5)
(kategorie: pol)

-

KRIMINALITA
A PRÁVO

právo (kategorie: zak)

policie (7)(10), soud (3)(16), kriminalita (4)(42), věznice
(1)(4), hasiči (1), požár (1)(5), zákon (1)(9), nehoda
(14), neštěstí (6)

ZDRAVOTNICTVÍ
(7)(1)

zdraví (1)(19)
(kategorie: zdr)

nemocnice, lékaři, léky (2)

ŠKOLSTVÍ (4)

vzdělání (kategorie: sko)

školy (8), učitelé (1)

NÁBOŽENSTVÍ

víra (kategorie: nab)

církve (4)(1), papež, židé, islám, sekty

KULTURA

kultura (4)(3)
(kategorie: kul)

film (7)(16) (kul+mag), divadlo (8)(17), hudba (13)(25),
výtvarné (3)(4), literatura, folklor, muzea (2)(3),
architektura (1)(4), památky (12)

VĚDA A TECHNIKA věda (5) (kategorie: vat)

archeologie, vesmír

SOCIÁLNÍ
PROBLEMATIKA

společnost (2)
(kategorie: sop)

demografie, rodina, menšiny (2), sociální (10), důchody
(1), drogy (4)

ŽIVOTNÍ STYL

styl (2) (kategorie:
spl+mag)

hobby, kondice (3), zábava (6), rekreace (3) (pouze spl)

POČASÍ

počasí (13)(15)
(kategorie: met)

záplavy (1)

KATASTROFY

katastrofy (kategorie: kat) -

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

ekologie (6)(3)
(kategorie: ekl)

ovzduší (2), moře, rezervace (6), odpady (1)(2), příroda
(7)
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EKONOMIKA
MAKROEKONOMIKA

hospodářství (6)
(kategorie: mak)

ČNB, inflace (1), HDP, daně (4)(2)

FINANČNÍ SLUŽBY

finance (2)(1)
(kategorie: fin)

banky (1)(4), fondy (1), pojišťovny (6)

BURZY

burzy (kategorie: bur)

měna (7), komodity, kovy

ENERGIE

energie (1)(4)
(kategorie: ene)

uhlí (1)(1) , ropa, plyn (1)(5), teplo

STROJÍRENSTVÍ

stroje (kategorie: str)

automoto, hutě, zbraně (3)(2)

CHEMICKÝ A
FARMACEUTICKÝ
PRŮMYSL

chemie (kategorie: che)

guma, benzin, farmacie (1), kosmetika (1)

STAVEBNÍCTVÍ (2)
A REALITY

stavby (5) (kategorie: sta) byty (1), reality (5), stavebniny (2)

LEHKÝ PRŮMYSL

průmysl (kategorie: prm)

textil, dřevo, sklo, kůže

ZEMĚDĚLSTVÍ

zemědělství (6)(1)
(kategorie: zem)

chov, pěstování, lesy, voda

POTRAVINÁŘSTVÍ

potraviny (5)
(kategorie: ptr)

nápoje, pivo, víno, tabák

OBCHOD

obchod (5) (kategorie:
obo)

trh (3), clo

služby (kategorie: slz)

hry (1)

DOPRAVA

doprava (7) (2)
(kategorie: dpr)

železnice (1)(1), letectví (2), autombilová (2), silnice,
MHD (1)(10), nehoda (14)*

CESTOVNÍ RUCH

turistika (3) (kategorie:
tur)

CK, hotely (1), restaurace, lázně (1)

TELEKOMUNIKACE komunikace (kategorie:
A IT
pit)

počítače (1), internet (5), elektronika, pošta

MÉDIA A
REKLAMA

média (5) (kategorie:
med)

reklama (1)

PRÁCE A ODBORY

práce (kategorie: odb)

odbory (4)(4), stávka (5), zaměstnanost (1), mzdy (1)

MAGAZÍNOVÝ SERVIS)
MIX ZAJÍMAVOSTÍ

mix (7)
(kategorie: mix+mag)

MAGAZÍN

(kategorie: mag)

móda, kuriozity, okultní, lidé (5), zvířata (2), idol,
šlechta, mystifikace, gastro (3)

zajímavosti (3), život, trendy, pop (15), gastro (3)
(mag+spl)
*klíčové slovo "nehoda" je zařazeno do dvou kategorií, jedné domácí a druhé ekonomické - ZAK a DPR,
stejně jako "gastro" do MIX a MAG

Zdroj: Excelová tabulka "klíčová slova2009_pro klienty(4).xls". Interní dokument ČTK.
+ Infobanka ČTK - servis "dce" ve vybraných analyzovaných dnech roku 1993 a 2013
Na základě tabulky bylo vytvořeno 35 skupin (první sloupec tabulky). Do nich
byla dle tabulky přidělena klíčová slova kromě geografických označení. Z následujícího
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grafu vyplývá, že nejvíc zpráv v roce 1993 vyšlo z oblasti politiky (104x), kultury (38x),
kriminality (17x) a počasí (13x). Z ekonomických témat pak z oblasti práce a odborů
(9x), dopravy (9x) a burzovního zpravodajství (9x). V roce 2013 nejvíc zpráv vyšlo s
klíčovými slovy z oblasti politiky (526x), kriminality (107x), kultury (87x), zdravotnictví
(22x). sociálních věcí (18x) a počasí (16x). Z ekonomických témat pak z oblasti dopravy
(17), stavebníctví (13) a financí (11), celkem 87x. Klíčová slova magazínového servisu
(podrobněji dále) se objevila v 36 případech.
Graf č. 14: Podíl klíčových slov podle
oblastí v roce 1993 (%).
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Graf č. 21: Podíl klíčových slov podle
oblastí v roce 2013 (%).

Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce" ve
Zdroj: Infobanka ČTK - servis "dce"ve
vybraných analyzovaných dnech roku 1993 vybraných analyzovaných dnech roku 2013
Z uvedených grafů vyplývá, že nejčastějšími obory klíčových slov byly v obou
sledovaných obdobích byla politika, kultura a krimi. Politika byla na první místě sice v
obou vzorcích, v roce 1993 ale tvořila tato klíčová slova 8,57 % zpráv (necelou
desetinu), kdežto v roce 2013 to bylo 30,52 % zpráv (tedy téměř třetina). Na druhém a
třetím místě se prostřídaly kultura a krimi; kultura byla častější v roce 1993, krimi v
roce 2013. Zpráv s klíčovými slovy z oblasti kultury vyšlo v roce 1993 asi 3 %, v roce
2013 pak přibližně 5 %, z oblasti krimi to bylo v roce 1993 přibližně 1,4 % a o dvacet let
později 6,21 %. V dalších pořadí oborů klíčových slov se roky 1993 a 2013 prakticky
vůbec neshodují, např. doprava je v roce 1993 na pátém a v roce 2013 na osmén místě,
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zdravotnictví v roce 1993 na šestém a v roce 2013 na pátém místě, životní prostředí se
mezi lety 1993 a 2013 posunulo ze šestého na sedmé místo. Klíčových slov
nezařazených do výše uvedené tabulky bylo v roce 1993 asi 22 %, v roce 2013 více než
50 %. Nižší počet nezařazených slov v roce 1993 je překvapivý i proto, že tezaurus
klíčových slov vznikl až o deset let později.

5.2.3 Magazínový servis (bulvarizace)
Magazínový servis ČTK ve sledovaných letech postupně vznikal. V 90. letech
ještě žádná taková přesně označená skupina zpráv nebyla. Teprve v roce 2001 ČTK
inspirována zahraničními agenturami a na základě zjištěného zájmu vlastních klientů
začala vydávat servis zajímavostí MIX. Toto lehké a zábavné čtení bylo určeno pro
přílohy deníků typu Styl, Víkend nebo Poslední strana. Totéž chtějí rádia a internetoví
vydavatelé. Počet zpráv servisu MIX se na všech agenturních zprávách podílel v roce
2011 zhruba 3 %.400
Multimediální magazínový servis začala ČTK vydávat o 1. října roku 2007. Tento
výběr zajímavostí a dalšího tzv. lehkého zpravodajství ze všech servisů ČTK zahrnuje
zprávy o zábavě, včetně televizní, společnosti, showbyznysu, módních trendech,
životním stylu, filmu, popmusic a gastronomii. Zájem o něj měly ve roce 2007 noviny
pro své zábavné a společenské rubriky, veškerá rádia, soukromé televize, různé
časopisy a zejména internetoví vydavatelé, jimž je daná tematika vlastní a jsou na
multimediální servis nejlépe technicky připraveni. V prvním čtvrtletí své existence
vycházelo v magazínovém servisu 1300 zpráv měsíčně. Zhruba ke každé čtvrté byly
klientům poskytnuty fotografie, z nichž více než polovina byla aktuální a ostatní
nabízela agentura ze svého bohatého fotoarchivu. Ke každé šesté zprávě vydala ČTK
zvukový příspěvěk. Foto a zvuk současně doprovázely zhruba každou sedmou zprávu. K
desítkám magazínových zpráv vydala ČTK také video.401 V roce 2010 pak magazínový
servis klientům přinesl přes 10.000 zpráv. 402 V analyzovaném vzorku bylo celkem 27
400

401

402

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2001. Praha, ČTK, 2002.
[online] Str. 6. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2001.pdf [cit.
2015-04-12]
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2007. Praha, ČTK, 2008.
[online] Str. 7. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2007.pdf [cit.
2015-04-12]
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2010. Praha, ČTK, 2011.
[online] Str. 12. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2010.pdf [cit.
2015-04-12]
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zpráv označeným jedním či více magazínovými klíčovými slovy, celkem jde tedy asi o
6,1 % analyzovaného vzorku. To je přibližně stejně zpráv, jako všech v kategorii
doprava nebo nesoucí klíčové slovo s konkrétním názvem.

5.3 Forma – Typy zpráv, délka zprávy, titulky, priority a citace
5.3.1 Typy agenturních zpráv a jejich priorita
Výrazná změna se mezi lety 1993 a 2013 odehrála v oblasti nejrychlejších
agenturních zpráv. Podle tehdejší výroční zprávy byl jednotný systém priorit, díky
kterým si mohou zákazníci odfiltrovat významné zprávy dne od méně důležitých,
zavedený v roce 1997.403 Další revize pak proběhla v roce 2005.404 V roce 2009 byla
spuštěna služba headline servis (zpráva o 144 znacích) 405, která ve své variantě s
prioritou 1 nahradila do té doby používaný typ zprávy blesk. V roce 2010 začaly
redakce vytvářet headliny ke všem zprávám, 406 ovšem v infobance (a v analyzovaném
vzorku) se objevily jen headliny s prioritou 1 a 3. Headliny s prioritou 1 nahradily tzv.
blesky, které agentura po roce 2008 přestala používat.
Tabulka č. 20: Počet headlinů v domácím zpravodajství
Rok

H - priorita 1

H - priorita 3

Celkem

2009

500

3839

4339

2010

815

9028

9843

2011

827

9038

9865

2012

794

8509

9303

2013

403

404

405

406

949
9098
10.047
Zdroje: Výroční zprávy ČTK z let 2009 až 2013

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1996. Praha, ČTK, 1997.
[online] Str. 2. Dostupný z: http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_1996.pdf [cit.
2015-04-12]
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005. Praha, ČTK, 2006.
[online] Str. 2. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2005.pdf [cit.
2015-04-12]
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2009. Praha, ČTK, 2010.
[online] Str. 8. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2009.pdf [cit.
2015-04-12]
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2010. Praha, ČTK, 2011.
[online] Str. 8. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2010.pdf [cit.
2015-04-12]

116

V analyzovaném vzorku z roku 2013 bylo 10 headlinů s prioritou 1 a 87 headlinů
s prioritou 3, tedy asi 2,26 % zpráv bylo "jedničkových" a 19,68 % - tedy asi každá pátá
zpráva - bylo "trojkových" headlinů. Blesk, který v servisu nahradil headline s prioritou
1, ve sledovaném vzorku z roku 1993 nevyšel ani jeden.
Zpráva s prioritou 2 - čili fleš - vyšla v analyzovaném vzorku z roku 1993 jediná.
V roce 2013 už fleš nebyla takovou vzácností, vyšlo jich 10, tvořily tedy asi 2,62 %
procenta všech zpráv. Fleše se týkaly vesměs důležitých událostí, často neočekávaných
a překvapivých nebo naopak očekávaných, ale velmi důležitých. V roce 1993 šlo o
vyjádření tehdejšího premiéra Václava Klause k začátku kuponové privatizace, v roce
2013 vyšly fleše k obvinění pražských radních kvůli opencard 407, vstupu bývalého
ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Daniela Hermana do KDU-ČSL 408, k
nehodě, při níž se zranilo 14 lidí,409 k rozsudku nad poslanci Vítem Bártou a Jaroslavem
Škárkou410, o příčině výbuchu v pražské Divadelní ulici 411, o podání žádosti o vydání
Kevina Dahlgrena podezřelého z vraždy412 nebo otevření místnosti s korunovačními
klenoty.413 Dvě fleše pak vyšly 12. července k výslechu premiéra Nečase kvůli kauze
Nagyová.414,415
Po fleši ze vzorku z roku 1993 vyšla zpráva s prioritou 3, která na ní navazovala,
přibližně po hodině. V roce 2013 by byla taková prodleva nezvyklá. Nejdříve po fleši
vyšla zpráva o soudu s Bártou a Škárkou 416, její vydání trvalo jen šest minut. Naopak

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

Policie obvinila pražské radní kvůli projektu opencard. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 10:28. [cit. 2015-0429]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Herman vstupuje do KDU-ČSL, zřejmě chce kandidovat ve volbách. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 16:31. [cit.
2015-04-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Při srážce autobusu s kamionem v Praze bylo zraněno 14 lidí. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 10:57. [cit. 201504-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Soud pravomocně zprostil politiky Bártu a Škárku obžaloby. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 10:28. [cit. 201504-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Výbuch v Praze způsobil únik plynu z potrubí pod chodníkem. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 13:06. [cit. 201504-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Ministerstvo doručilo USA žádost o vydání Kevina Dahlgrena. Zpráva ČTK. 12. 7. 2013, 15:25. [cit.
2015-04-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Sedm klíčníků odemklo místnost s českými korunovačními klenoty. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 18:21. [cit.
2015-04-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Nečas: Postup policie a státního zástupce je podivný. Zpráva ČTK. 12. 7. 2013, 15:34. [cit. 2015-0429]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Nečas: Jde o vykonstruovaný politický proces. Zpráva ČTK. 12. 7. 2013, 15:48 [cit. 2015-04-29].
Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Soud pravomocně zprostil politiky Bártu a Škárku obžaloby. Zpráva ČTK. 26. 3. 2013, 10:28. [cit. 201504-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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nejdéle si klienti počkali 48 minut na zprávu k fleši o vstupu Hermana do politické
strany.417 Nejobvyklejší prodleva byla mezi 15 a 30 minutami.
Nejčastějšími jsou v servisu ČTK zprávy s prioritou 3 a 4. V roce 1993 vycházely
klasické zprávy i s prioritou 5 (7x), kterou agentura obvykle vydává dokumenty, avíza či
upozornění. Se stejnou prioritou, jakou má zpráva, vydává agentura i její
aktualizovanou verzi. V roce 1993 bylo používání verzí spíše vzácností. Mezi 340
zprávami byla použita jen ve čtyřech případech.

Podle tehdejší výroční zprávy

agentura přistoupila k častějšímu nahrazování dělených zpráv verzemi v roce 2004. 418
Graf č. 4:
Podíl zpráv podle priority a verze (%)
0,29% 2,06% 0,59%

Graf č. 15: Podíl zpráv podle priority a
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Jak vyplývá z předchozího grafu, je v analyzovaném vzorku z roku 1993
nejčastější použití zprávy s prioritou 4 (u téměř dvou třetin zpráv), většinu poslední
třetiny pokrývají zprávy s prioritou 3. Ostatní typy zpráv (fleš s prioritou 2 a zprávy s
prioritou 5) jsou zastoupeny minimálně, blesk (s prioritou 1) se ve vzorku neobjevil
vůbec. Ve vzorku z roku 2013 bylo zpráv s prioritou 3 celkem 149 zpráv (včetně jejich
verzí) a s prioritou 4 bylo zpráv (s verzemi) 186. Podíl zpráv v analyzovaném vzorku byl
417
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Herman vstupuje do KDU-ČSL, zřejmě chce kandidovat ve volbách. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 16:31. [cit.
2015-04-29]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2004. Praha, ČTK, 2005.
[online] Str. 2. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2004.pdf [cit.
2015-04-12]

118

třetina (33,71 %) pro zprávy s prioritou 3 a 42,08 % pro zprávy s prioritou 4. Verzí, které
na zprávy navazovaly, bylo celkem 72 (tedy asi 16,28 % všech zpráv), přičemž nejvíce
bylo druhých verzí (46), třetích pak 15, čtvrtých sedm a páté čtyři. Verzované zprávy
měly v naprosté většině (kromě čtyř) prioritu 3. Tabulkou bylo v roce 1993 doplněno 11
z celkem 340 zpráv (3,24 %), v roce 2013 pak 17 z celkem 345 zpráv, tedy necelých pět
procent (4,92 %). Agentura v průběhu analyzovaného období začala vydávat také
zprávy se signálním slovem SHRNUTÍ a OTVÍRÁK. V analyzované vzorku z roku 2013
bylo shrnutí osm (2,31 %), týkala se obvykle důležitých událostí dne, většinou
politických. Otvíráků vydala agentura v analyzovaném vzorku z roku 2013 celkem 10
(2,26 %). Otvíráky vycházející po 4:00 se píší k důležitým událostem začínajícího dne, v
roce 2011 začala ČTK v širší míře používat otevírací denní zprávy vydávané po 5:00 hod,
jimiž pokrývá události téhož dne, k nimž se již zpravodajsky nevrací. Týká se hlavně
pozdně odpoledních a večerních akcí, zejména kulturních, jejichž zpravodajské pokrytí
v autentickém čase již zpravidala nevyvolá u nodběratelů patřičnou publicitu. 419 V roce
2013 také ČTK poprvé v případě prezidentských a parlamentních voleb, zahájení soudu
s bývalým poslancem a Středočeským hejtmanem Davidem Rathem a také hlasování o
důvěře Rusnokově vládě klientům nabídla i multimediální online přenosy
(liveblogging). Přenosy kromě textu obsahovaly i fotografie, videa, audia, grafy,
příspěvky ze sociálních sítí Twitter a Facebook.420

5.3.2 Délka zprávy
V průměru měla zpráva z analyzovaného vzorku z roku 1993 o 340 jednotkách
1442 znaků (včetně mezer), tedy asi čtyři pětiny normostrany (1800 znaků včetně
mezer). V roce 2013 měla zpráva z analyzovaného vzorku o 345 jednotkách (442 bez 97
headlinů) v průměru 2130 znaků (včetně mezer), tedy více přibližně jedna a jedna
pětina normostrany (1800 znaků včetně mezer) - konkrétně 118 % normostrany.
V následujících grafech byly zprávy seřazeny do skupin, které obsahovaly rozsah
500 znaků.
419
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Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2011. Praha, ČTK, 2012.
[online] Str. 8-9. Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2011.pdf [cit.
2015-04-12]
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2013. Praha, ČTK, 2014.
[online] Str. 7 Dostupný z : http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2013.pdf [cit.
2015-04-12]
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Z grafu ilustrujícího vzorku z roku 1993 vyplývá, že většina zpráv (88 %) má
délku 500 až 2500 znaků. Delší než normostrana je asi čtvrtina zpráv (23,82 %) ze
sledovaného vzorku a delší než dvě normostrany (3600 znaků včetně mezer) je jen
minimum zpráv, konkrétně asi 2,65 %. Vůbec nejdelší zprávou byl přehled tisku 421 z
8. 7. 1993 s 5357 znaky (téměř tři normostrany), naopak nejkratší byla dvouodstavcová
zpráva o stavu ozónové vrstvy422 z 28. 8. 1993, jejíž informace se vešla do 236 znaků.
V roce 2013 měly délku 500 až 2500 znaků přibližně dvě třetiny zpráv (65 %).
Jen o něco méně zpráv je delší než normostrana (62,03 %) a delší než dvě normostrany
(3600 znaků včetně mezer) jen asi 6,57 % zpráv. Vůbec nejdelší zprávou byla zpráva o
výzvě příznivců Karla Schwarzenberga před prezidentskými volbami 423, která je třetí
verzí zprávy s celkem 4916 znaky. Naopak nejkratší byl jednoodstavcový bulletin z
informací Hasičského záchranného sboru, jehož informace se vešla do 303 znaků.
V průběhu sledovaného období se zvýšila průměrná délka zprávy přibližně o
polovinu (z 1442 na 2130 znaků). Z grafů vyplývá, že nejčastější délka zprávy (viz křivka)
se po ose y označující počet znaků posouvala směrem doprava, tedy že přibývalo
421

422
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Za Kováře Němec? J.Vlach k územněsprávnímu členění, uprchlíci. Zpráva ČTK. 8. 7. 1993, 03:28. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Stav ozonové vrstvy. Zpráva ČTK. 28. 8. 1993, 14:35. [cit. 2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z:
https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Schwarzenberg sdružuje, nerozděluje, trvdí výzva jeho příznivců. Zpráva ČTK. 21. 1. 1993, 17:04. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/

120

delších zpráv. Zatímco v roce 1993 se mezi 500 a 2500 znaků vešlo 88 % všech zpráv, o
20 let později už to bylo jen 65 %. Vůbec nejdelší zprávou v analyzovaném vzorku byla
ale zpráva o 5357 ze vzorku z roku 1993.
Po prvních verzích zpráv u části vzorku následovala ještě druhá, případně další
verze. V roce 1993 se to týkalo čtyřech zpráv, které byly druhou verzí prodlouženy v
průměru o 800 znaků. Druhé verze zpráv z roku 2013 byly delší v průměru o 873 znaků,
třetí o 492 znaků, čtvrté o 273 znaků a páté o 363 znaků.
Průměrný počet odstavců v analyzovaném vzorku zpráv z roku 1993 byl
necelých pět (4,81) a z roku 2013 necelých šest (5,74). V roce 1993 mají zprávy
nejčastěji tři nebo čtyři odstavce; tříodstavcová zpráva je přibližně každá pátá (20 %),
čtyřodstavcová dokonce více než každá pátá (21 %). Následují sestupně zprávy s pěti až
sedmi dostavci (16 - 7 %), zprávy o jednom či dvou odstavcích (6 %), poté sestupně
zprávy s osmi a více odstavci. Nejdelší zpráva měla 26 odstavců. 424 Ve vzorku z roku
2013 měly zprávy nejčastěji čtyři až šest odstavců (téměř polovina - 49,27 %);
nejčastější pětiodstavcová zpráva je téměř každá pátá (19,42 %). Následují sestupně
zprávy se sedmi (17,1 %), čtyřmi (16,23 %), šesti (13,26 %) a osmi odstavci (10,72 %).
Vůbec nejvíce odstavců (15) měla druhá nejdelší zpráva s 4787 znaky o sporu VZP
ohledně protonové léčby (2. verze).425
Z následujících grafů je tedy zřejmá tendence ke zprávám s větším počtem
odstavců. Zatímco v roce 1993 patří tříodstavcová zpráva mezi nejčastější, o 20 let
později už je příliš krátká a tudíž méně častá. Nejčastější délka mezi třemi až šesti
odstavci se posunula na čtyři až devět odstavců. I po 20 letech ale platí zpráva nad 10
odstavců za výjimečně dlouhou. V roce 2013 byly v analyzovaném vzorku také
headliny, krátké zprávy do 146 znaků. Nejčastěji měly 145 znaků (asi 28 % z celkového
počtu 95), obecně byla tendence napsat headline s co nejméně volnými znaky.

424
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"Příběh" návrhu ústavního zákona o ustavení prozatímního Senátu. Zpráva ČTK. 17. 1. 1993, 15:38.
[cit. 2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
VZP zaplatí léčbu protony, již neschválila, bude chtít část zpět. Zpráva ČTK. 9. 5. 2013, 17:31. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
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5.3.3 Titulek
Titulek se od vzniku České tiskové kanceláře značně proměnil od obecnému ke
konkrétnímu, který se snažil vyjádřit co možná největší počet informací 426. V roce 1993
měla každá pátá zpráva obecný titulek, v roce 2013 to bylo už méně než 3,5 %, týkalo
se to navíc je periodiky se opakujících zpráv bulletinu od HZS a kalendária. Naopak
zprávy s konkrétním titulkem měly v roce 1993 ve čtvrtině případů v tomto titulku i
vlastní jméno konkrétní jednající nebo mluvící osoby, podobný podíl zůstal i v roce
2013. Nejčastějším typem titulku byla v obou sledovaných obdobích věta jednoduchá;
v roce 1993 následovaný titulkem s dvojtečkou a souvětím a v roce 2013 stejnými typy
v opačném pořadí. Z následujících grafů je zřejmé, že že oproti roku 1993 se
dominance titulku jako věty jednoduché mírně snížila, stále ale i v roce 2013 zůstával
nejčastějším.
Maximální délka titulku byla v roce 1993 65 znaků, v roce 2013 pak 66 znaků. V
první části analyzovaného vzorku byla využita beze zbytku u 1,6 % zpráv, v druhé pak u
7,47 % zpráv.

426

ŠMÍD, Milan. TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Vyd. 1. Praha: Karolinum:
2009. ISBN 978-80-246-1661-2. Str. 143-144
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Graf č. 7: Podíl zpráv z roku 1993 podle
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Graf č. 20: Podíl zpráv z roku 2013 podle
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V několika případech ale bylo maximální využití všech znaků na úkor
typografických pravidel. Nejkratší titulek byl v roce 1993 o 19 znacích, o 20 let později
o 38 znacích, v obou případech se jednalo o výše zmíněné "obecné" titulky u
pravidelně vydávaných zpráv.
Graf č. 26: Podíl zpráv z let 1993 a 2013 podle počtu znaků v titulku (%)
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V roce 1993 bylo nejčastějším počtem znaků 61, v roce 2013 o jeden znak více.
Co možná nejdelší titulky (nad 60 znaků včetně) tvořily v roce 1993 více než pětinu
všech titulků (22,94 %), titulky delší než 50 znaků (včetně) pak téměř dvě třetiny všech
titulků (63,24%). V roce 2013 bylo titulků nad 60 znaků více než polovina (57,39 %),
titulků delších než 50 znaků (včetně) pak naprostá většina (89,57 %). Stejně jako u výše
zmíněných headlinů je i u titulků zřejmá tendence k tomu je informačně co možná
nejvíce naplnit a využít co největší počet z dostupných znaků. Přibývá také titulků,
které tvoří více než jedna věta, naprosto výjimečné jsou ale titulky s otázkou a titulek s
pomlčkou nebyl v druhém sledovaném období ani jeden.

5.3.4 Citace
V roce 1993 nebyla citace zdaleka samozřejmostí, ve více než polovině zpráv
(57,06 %) dokonce chyběla. Oproti tomu v roce 2013 chyběla už jen v necelé třetině
zpráv (30,43 %).
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V prvním vzorku z roku 1993 byly nejčastější zprávy s jednou citací (15,59 %),
třemi (9,71 %) a dvěma (7,65 %). Naprostou výjimkou byly zprávy s osmi a devíti citace-
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mi. Mezi zprávami z roku 2013 byly také nejčastější zprávy s jednou citací (30,58 %),
dále dvěma (26,86 %) a třemi (18,18 %). Naprostou výjimkou byly zprávy s devíti a desíti citacemi.427
V předchozím grafu je znázorněný podíl jednotlivého počtu citací na celkovém
vzorku. Graf nevychází z kompletního vzorku, ale pracuje pouze se zprávami, které obsahují alespoň jednu citaci.
Z grafů vyplývá, že zpráv s jednou citací mezi lety 1993 a 2013 mírně ubylo na
úkor zpráv se dvěma citacemi. Naopak opačným směrem se pohyboval podíl zpráv se
třemi a čtyřmi citacemi, jejichž podíl se zvýšil z 18 % na 23 %, respektive ze 7 % na
13 %. Podíly zpráv s pěti a více citacemi zůstaly v obou sledovaných letech podobné.

5.4 Zdroje – Tiskové konference, tiskové

zprávy, aktuální události,

vlastní témata a témata převzatá z jiných médií
Pro potřeby této práce bylo stanoveno devět kategorií zdroj: tiskové zprávy a
prohlášení, vyjádření tiskových mluvčí, tiskové konference, vyjádření představitelů,
vlastní témata ČTK, zprávy z aktuálních událostí, informace převzatá z jiných médií,
ostatní, kam patří všechny další zdroje, které se nehodí ani do jedné z výše uvedeních
kategorií. Poslední skupinou byly zprávy, kde není uvedený žádný zdroj.
Nejčastějším zdrojem byla v analyzovaném vzorku z roku 1993 tisková
konference, brífink či vyjádření, kterému bylo přítomno více novinářů (74x), z těchto
zdrojů pocházela přibližně každá pátá zpráva. Dalším častým zdrojem byly aktuální
události (58x) a vyjádření představitele (politika apod.) přímo pro reportéra ČTK (48x).
Z následujícího grafu vyplývá, že více než každá pátá zpráva pocházela tiskové
konference apod. O 20 let později byly nejčastějším zdrojem

představitelé

zpravodajsky pokrývaných událostí (88x), od nichž pocházela více než čtvrtina všech
zpráv. Dále pak aktuální události (59.,x), tiskoví mluvčí (52x) a tiskové konference (44x).
Kromě klasických novinářských zdrojů (jako jsou vlastní témata, tiskové
konference, tiskoví mluvčí apod.) v roce 1997 začali redaktoři ČTK více využívat jako
zdroj informací (a také komunikační kanál) internet. 428 Webovské stránky se staly
427

428

Podle odborníků je Hotel Praha příliš spojen s dobou svého vzniku. Zpráva ČTK. 21. 1. 2013, 16:09. [cit.
2015-04-25]. Dostupné po přihlášení z: https://ib.ctk.cz/Infobanka/
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1996. Praha, ČTK, 1997.
[online] Str. 3. Dostupný z: http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_1996.pdf [cit.
2015-04-12]
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doplňkem servisu zahraničních agentur, ale i domácích tradičních informačních
zdrojů.429 V roce 2011 zmiňuje výroční zpráva a agentury jako další používaný zdroj
sociální sítě.430
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6 ZÁVĚR
Jak se mezi lety 1993 a 2013 měnila situace ve společnosti, měnila se i Česká tisková kancelář. Klesal počet jejích zaměstnanců na redaktorských pozicích a zároveň
bylo nutné, aby neubývalo vydaných zpráv. Počet všech zaměstnaců agentury se ve sledovaných letech snížil na méně než polovinu, redaktorů v těchto letech ale ubylo jen o
11 procent. Protože ČTK měnila v průběhu sledovaného období metodiku počítání vydaných zpráv, není možné čísla exaktně srovnat. Projevilo se v ní oddělení krajského
429
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servisu, častější používání verzí, vznik headline servisu apod. Po kolísání počtu v 90. letech je ale zřejmý výrazný růst počtu zpráv až do roku 2006 (téměř 77.000 vydaných
zpráv) následovaný pozvolným poklesem až na úroveň necelých 51.000 zpráv na konci
sledovaného období. Počet vydaných zpráv kulminoval krátce před tím, než začaly hospodářské problémy agentury, provázené výraznějším snižováním stavů.
Měnil se i podíl domácího zpravodajství na všech vydaných zprávách ÚSZ. Ve
sledovaném období dosáhl nejvýše 30 % v roce 2006, na konci sledovaného obdoí se
pohyboval jen kolem 16 %. V 90. letech a v první polovině desetiletí po roce 2000 se
pohyboval většinou kolem 20 %, nebyl ale zřejmý trend růstu ani poklesu.
Ve sledovaném vzorku vzrostl také průměrný počet zpráv za měsíc a za den.
Průměrný počet zpráv za měsíc vzrostl o více než 60 %, ze 1469 znaků v roce 1993 na
2374 v roce 2013. Počet zpráv za den se na začátku sledovaného období pohyboval
mezi 14 a 71 zprávami, na konci pak mezi 19 a 92 (nepočítaje headliny), nárůst je tedy
patrný zejména na horní hranici.
Mezi lety 1993 a 2013 se velmi proměnil systém kategorizace zpráv. Zatímco
v roce 1993 měla agentura dle zkoumaného vzorku 10 tematických kategorií
a naprostá většiná zpráv spadala do kategorie UNI (univerzální), v roce 2013 bylo
kategorií již téměř čtyři desítky. K zásadní změně došlo v roce 1997, kdy ÚSZ vytvořil
nové kategorie zpráv, které umožňovaly vytvářet tematické bloky. 431 Další změnu
systému nejen kategorií, ale také klíčových slov a priorit si vyžádalo zavedení nového
redakčního systému v roce 2006.432 Druhá nejčastější kategorie po UNI byla v roce 1993
FOR (= parlamenty a vlády) a MCS (= o zahraničních vztazích České republiky). V roce
2013 bylo nejvíce zpráv s kategoriemi POD a POL (obě politické), následovala kategorie
FOR. Z výše zmíněného je zřejmé, že politické zpravodajství bylo jak na začátku, tak na
konci sledovaného období pro celostátní domácí zpravodajství ČTK stěžejní.
Obsah zpráv naznačují používaná klíčová slova. V roce 1993 jich bylo v analyzovaném vzorku 440, v roce 2013 pak 342. Výrazný pokles je nejspíš důsledkem zavedení tezauru klíčových slov v roce 2003 a později v roce 2006 jejich zanesení do re431
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dakčního systému, kde je redaktoři vybírají ze seznamu a nevyplňují zcela libovolně. V
analyzovaném vzorku je zřetelný nárůst počtu klíčových slov, které přiřazovali ke každé
zprávě. Zatímco v roce 1993 byla nejčastější tři nebo čtyři klíčová slova, v roce 2013 už
to bylo čtyři nebo pět. Nejčastější klíčová slova odpovídají zjištěním z analýzy kategorií
zpráv – v obou sledovaných obdobích bylo nejčastějším používaným klíčovým slovem
„sněmovna“. V roce 1993 ho následovali „Klaus“ a „Slovensko“, což je v době těsně následující po rozpadu Československa logické. V roce 2013 následovalo slovo Praha, které označovalo všechny zprávy o dění v Praze, jako by se jednalo o zpravodajství z jakéhokoliv jiného kraje. Vyplývá to z faktu, že Praha po oddělení krajského servisu zůstala příslušná k servisu domácímu. Třetím nejčastějším bylo opět politické klíčové
slovo „vláda“. V první desítce klíčových slov z obou období byla tři slova shodná.
K zásadní změně tematického směřování ČTK v analyzovaném období nedošlo,
jak už bylo zmíněno výše, také analýza klíčových slov ukázala, že největší podíl na servisu „dce“ mají témata politická, dále krimi a kultura. Zajímavým trendem byl výrazný
úbytek zkratek coby klíčových slov. Zatímco v roce 1993 je obsahovala necelá polovina
zpráv, o 20 let později se tento podíl snížil na třetinu. Používání zkratek ve velké míře
bylo v 90. letech jedním z reliktů socialismu, v pozdějších letech se od něj postupně
upouštělo. Mezi nejčastěji používané patřily shodně v obou obdobích zkratky politických stran a hnutí.
Magazínový servis ČTK ve sledovaných letech postupně vznikal. V 90. letech
ještě žádná taková přesně označená skupina zpráv nebyla, teprve v roce 2001 začala
agentura vydávat lehké a zábavné čtení jako servis zajímavostí MIX, což tvořilo asi 3 %
všech zpráv. Už v roce 2007 rozšířila tyto zprávy o multimediální rozměr, vydávala k
nim fotografie, audia i videa.
Výrazně se ve sledovaném období měnily typy zpráv. ČTK zaváděla nové (např.
headliny v roce 2009) a rušila zastaralé , jako byl minimálně používaný blesk, který
skončil v roce 2008. Měnila se také četnost použití jednotlivých typů, zatímco v roce
1993 byly např. fleše nebo verze zpráv spíše vzácností, v roce 2013 bylo v analyzovaném vzorku fleší deset a verzí zpráv bylo více než 16 % z celé produkce. Nejčastějšími zůstávaly v obou sledovaných letech zprávy s prioritou 4. V roce 1993 byly téměř
dvě třetiny zpráv s prioritou 4, v roce 2013 pak přes 40 %.
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Zprávy se mezi sledovanými lety prodloužily jak v počtu znaků, tak v počtu odstavců. V průměru měla zpráva z analyzovaného vzorku z roku 1993 o 340 jednotkách
1442 znaků, v roce 2013 pak 2130 znaků, prodloužila se tak přibližně o polovinu. Mezi
500 až 2500 znaky v roce 1993 meřilo 88 % zpráv, v roce 2013 je to 62 % a přibývá
zpráv delších. Průměrný počet odstavců v analyzovaném vzorku zpráv z roku 1993 byl
necelých pět (4,81) a z roku 2013 necelých šest (5,74). V roce 1993 mají zprávy nejčastěji tři (20 %) a čtyři odstavce (21 %), v roce 2013 je nejčastější pětiodstavcová
(19 %).
Měnily se titulky, trendem bylo titulek co nejvíc informačně využít – dát do něj
konkrétní informaci, často jméno osoby a co možná nejvíc využít počet jeho znaků. V
roce 1993 měla obecný titulek každá pátá zpráva, v roce 2013 to bylo už méně než
3,5 %. Nejčastější byl titulek ve formě věty jednoduché, jeho dominance se ale v roce
2013 snížila a přibylo souvětí a titulků s dvojtečkou. Titulky nad 60 znaků tvořily v roce
1993 necelou třetinu všech titulků (23 %), v roce 2013 jich byla více než polovina
(57 %).
V roce 1993 nebyla citace zdaleka samozřejmostí, ve více než polovině zpráv
(57 %) dokonce chyběla. Oproti tomu v roce 2013 chyběla už jen v necelé třetině zpráv
(30 %). Přibylo také zpráv s větším počtem citací než jen jednou – v roce 1993 bylo
zpráv s jednou citací (16 %), dvěma (8 %) a třemi (10 %), v roce 2013 s jednou (31 %),
dvěma (27 %) a třemi (18 %).
Měnil se také poměr zdrojů, ze kterých jednotlivé zprávy v analyzovaném
vzorku pocházely. Nejčastějším byla v roce 1993 tisková konference, brífink či vyjádření, kterému bylo přítomno více novinářů, z těchto zdrojů pocházela přibližně každá
pátá zpráva. Dalším častým zdrojem byly aktuální události a vyjádření představitele
(politika apod.) přímo pro reportéra ČTK. O 20 let později byly nejčastějším zdrojem
představitelé zpravodajsky pokrývaných událostí, od nichž pocházela více než čtvrtina
všech zpráv. Dále pak aktuální události, tiskoví mluvčí a tiskové konference. Jedním z
možných vysvětlení může být změna práce redaktorů ČTK. Vyjádření konkrétního představitele v posledních letech seženou díky mobilním telefonům poměrně snadno a není
proto třeba čekat na uspořádání tiskové konference, mluvčí se také naučili posílat tiskové zprávy e-mailem. Internet jako zdroj i jako komunikační kanál redaktoři využívali
od roku 1997.
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7 SUMMARY
As long as the political a economical changes in between 1993 and 2013 happend, the
important changes happened also in th Czech News Agency. The amout of staff (esecially reporters) was decreasing but the amout of news publicated has to be similar. After the fluctuation of the amout of news in the 1990's we can tell the increace till 2006
(almost 77 000 of home service news). After that followed the dicrease till the amout
of 51 000 in 2013. This amout has culminated short time before the economical
problems of the agency and the layoffs began.
In the amount of all publicated news the share of the home service news was
also rising till 2006 (30 pct) and at the end of the analyzed period decreased till 16 pct.
On the contrary, the avergace amout of news of the analyzed sample has increased
from 1469 signs in 1993 to 2374 signs in 2013.
Czech News agency has changed the system of topical categorization of the
news. In 1993 the was only 10 of them, 20 years later there was almost 40. In 1993
was the most of the news analyzed in the univerzal (UNI) category, in 2013 this category does not exist any more. The second in the frequention in 1993 was the political category (FOR). In the year 2013 were the most common categories also the political
(POD, POL and FOR).
The content of the news is in the production of the Czech News Agency
described by the keywords. The most common were in both years the ones from the
political, criminal and cultural sphere. In 1993 was the most common to use three or
four keywords for one peace of news, 20 years later in was four or five. The agency
also began between the 1993 and 2013 to focus on the „easy“ news close to the
tabloid.
Very significant was the change in types of news. Agency started to publish
short and fast news called „headlines“ which had 144, later 146 sign. These news were
to precede the ordinar news published with the priority of 1 or 3. Also the amout of
news with the priority of 2 incresed. The most common type of news was the text with
the priority of 4. In the 1993 it was about 60 pct, 20 years later it was less than 40 pct.
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Also the tites of the news changed. The trend was to fulfill the 66 sign of the
title. In 1993 every fifth peace of news has not a specific title, in 2013 it was less then
3.5 pct of these news. The most common was the title in simple sentence in both
years. The citation of some person was not common un 1993, more than a half of
analyzed news has any. On the contrary, in 2013 it lacked only in less then a third of
the news.
Also the sources of information developed. The most common source in 1993
was the press conference, in 2013 it was the information directly from the acting
person. The internet as a source and also as s communication channel was used by the
Czech News Agency reporters from the 1997.
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