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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá zahraničním zpravodajstvím z České
republiky ve slovenské zpravodajské televizi TA3 v období první poloviny roku 2013.
Kromě krátkého pohledu do historie slovenských audiovizuálních médií a vzniku a
vývoje TA3 se bakalářská práce primárně zaměřuje na význam zahraničního
zpravodajství z České republiky v rámci vysílání TA3 a jeho kvantitu. Zpravodajství
z České republiky pro televizi TA3 vyrábí externí štáb pražských spolupracovníků, ale i
interní zahraniční redakce. Ta však informace i audiovizuální materiály přebírá od
jiných subjektů, jako je Česká televize nebo ČTK. Bakalářská práce se proto zaměřuje
hlavně na činnost českého štábu spolupracovníků a podrobně, kvantitativně a částečně i
kvalitativně, analyzuje jeho produkci. Dvěma hlavními událostmi první poloviny roku
2013 byly v České republice prezidentské volby a povodně, o nichž prostřednictvím
živých přenosů i speciálních pořadů televize TA3 velmi podrobně informovala. Kromě
popisu práce štábu pražských spolupracovníků při obou těchto událostech bakalářská
práce analyzuje i sledovanost vybraných pořadů v období prezidentských voleb a
povodní.

Abstract
This bachelor thesis focuses on foreign news service from the Czech Republic
for the Slovak TV news station TA3 in the first half of the year 2013. Besides a brief
overview of the history of Slovak audiovisual media and the founding and development
of TA3, the thesis is primarily concerned with the relevance of foreign news service
from the Czech Republic within the broadcasting of TA3 and its quantity. Reporting
from the Czech Republic is done by an external team of correspondents in Prague along
with an internal foreign team which, however, adopts materials from other subjects such
as Czech Television and the Czech News Agency. The bachelor thesis therefore focuses
mainly on the activity of the Czech team of correspondents and in detail quantitatively
and partially also qualitatively analyzes its production. The two main events in the
Czech Republic in the first half of the year 2013 were presidential elections and floods,
which TA3 covered in great detail by live broadcasts and special programs. Along with
the work description of the Czech correspondents during both these events, the bachelor
thesis analyzes viewer ratings of selected programs during the presidential elections and
floods.
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Úvod
Televize TA3 je jedinou slovenskou zpravodajsko-publicistickou televizí. Své
vysílání zahájila již v září 2001, a to teprve jako druhá zpravodajská televize ve
východní Evropě.1 Za téměř 13 let svého působení si vydobyla pozici respektovaného
zpravodajského média, které denně oslovuje průměrně milión diváků.2
Významnou složkou vysílání je samozřejmě i zahraniční zpravodajství, v němž
hraje důležitou roli dění v České republice. „To, co se děje v Čechách, našeho diváka
bytostně zajímá. Slováci mají stále ten vnitřní pocit, že se jich to nějakým způsobem
dotýká.“3 říká šéfredaktorka TA3 Martina Kyselová.
Má bakalářská práce se zabývá primárně zpravodajstvím z České republiky
v televizi TA3 v první polovině roku 2013 (komplexně pak kvantitativně analyzuje
červen 20134). Během prvních šesti měsíců loňského roku proběhlo v Česku mnoho
událostí, které TA3 ve svém zpravodajství detailně sledovala. Nejvýznamnější byly
samozřejmě

lednové

prezidentské

volby,

kterým

TA3

vyčlenila

speciální

monotematické vysílání, přičemž v Praze působily dva DSNG5 vozy na živé přenosy.
Podobnou pozornost si zasloužily i červnové povodně, které úzce souvisely i s děním na
Slovensku, neboť povodňová vlna z Moravy a Dunaje ohrožovala i Bratislavu.
Stať bakalářské práce je členěna do tří hlavních kapitol. První z nich popisuje
vznik, vývoj a současný stav televize TA3. Další dvě kapitoly se zabývají zahraničním
zpravodajstvím, nejprve obecně a potom z České republiky.
Téma práce vychází z mé současné pracovní činnosti, neboť působím jako
kameraman, střihač a redaktorský elév ve společnosti Leontynka, s. r. o., která pro TA3
vyrábí část zpravodajství z České republiky. TA3 má ovšem i interní zahraniční redakci,
která taktéž připravuje zpravodajství z České republiky, a to buď z externích

1

Pro srovnání – ČT 24 začala vysílat až o necelé 4 roky později. TA3 připravila o prvenství polská
zpravodajská televize TVN 24, která vysílá od 9. srpna 2001.
2
999 000 diváků denně, to je reach (počet unikátních diváků, kteří sledují televizi déle než jednu minutu)
za první polovinu roku 2013. Zdroj: PMT/TNS
3
Podle ústního sdělení Martiny Kyselové (šéfredaktorka TA3) dne 26. listopadu 2013.
4
Podkladové materiály od TA3 ke komplexní kvantitativní analýze zahraničního zpravodajství jsou
k dispozici pouze za měsíc červen. Bakalářská práce se ale zabývá i dalšími reportážemi v původně
určeném rozsahu první poloviny roku 2013.
5
Digital Satellite News Gathering – umožňuje živé přenosy z terénu digitálním satelitním přenosem
(Lokšík, 2011: 89)
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obrazových a agenturních zdrojů (nejčastěji ČT a ČTK), nebo ve spolupráci s týmem
českých spolupracovníků ze společnosti Leontynka, s. r. o.6
Metodologický postup
Jedním ze základních atributů přípravy a následné tvorby bakalářské práce je
pečlivě promyšlená metodologie výzkumu a následného zpracování získaných dat.
Primárním materiálem jsou zpravodajské příspěvky českých spolupracovníků TA3,
které práce kvantitativně a částečně i kvalitativně analyzuje. Tento postup nazýváme
simultánní triangulací.
Kvalitativní východiska mé výzkumné činnosti vycházejí zejména ze
zúčastněného pozorování a hloubkových rozhovorů. Zúčastněné pozorování je
kvalitativní metodou sběru dat a podle Roberta Murphyho se zakládá na tom, že
„výzkumník žije mezi lidmi, které studuje, účastní se jejich sociálního života, pozoruje,
co se děje a táže se, když něčemu nerozumí,“ (Trampota, Vojtěchovská, 2010: 74). Ve
štábu českých spolupracovníků působím druhým rokem jako kameraman, střihač a
redaktorský elév, a tak mám podle Trampoty a Vojtěchovské (2010: 78) roli tzv.
„účastníka jako pozorovatele, o kterém se ví, že provádí výzkum, ale má svou roli v
rámci redakce a plně se účastní všech dějů a práce redakce.“ Hloubkové rozhovory o
fungování zahraničního zpravodajství jsem vedl s PhDr. Martinou Kyselovou,
šéfredaktorkou TA3, a Mgr. Davidem Vozdeckým, zahraničním spolupracovníkem TA3
v České republice a ředitelem firmy Leontynka, s. r. o.
Nejvýznamnější částí práce je kvantitativní analýza zahraničního zpravodajství
TA3 z České republiky. Její součástí je kompletní vyčíslení autorské reportážní
produkce českých spolupracovníků za první polovinu roku 2013 včetně kvantitativní
obsahové analýzy, resp. tematického výzkumu agendy. Jak jsem již výše zmínil,
zahraniční zpravodajství z České republiky je ale dvojího typu – část externě vyrábí štáb
spolupracovníků a zbytek si TA3 vyrábí sama. Aby byl tudíž výzkum komplexní, je
třeba do kvantitativní analýzy zahrnout oba typy zahraničního zpravodajství z ČR, které
divák pozná podle jazykového rozdílu (externí příspěvky pražského týmu jsou
namlouvány v češtině, interní reportáže z produkce TA3 jsou logicky ve slovenštině).

6

Tým českých spolupracovníků ze společnosti Leontynka, s. r. o., budu v bakalářské práci nazývat jako
české spolupracovníky nebo „pražskou redakci“. Vůči televizi TA3 se ale jedná o externisty.

5
Tuto analýzu však bylo možné provést pouze za časové období měsíce června, neboť
kompletní data z dřívějších měsíců nejsou k dispozici.
V rámci první poloviny roku 2013 došlo v České republice ke dvěma důležitým
událostem, kterým TA3 věnovala speciální zvýšenou pozornost. Nejprve proběhla
v lednu první přímá volba prezidenta a následně na počátku června došlo k nebývale
silným povodním. Ke zvýšení aktuálnosti zpravodajství z ČR vyslala televize do Prahy
přenosové DSNG vozy, takže kromě klasické reportážní činnosti se český štáb věnoval i
živým přenosům a tzv. speciálům (monotematické zpravodajské či publicistické
vysílání). Kromě popisu činnosti českého štábu spolupracovníků TA3 při obou
událostech se bude tato práce věnovat i kvantitativnímu vyčíslení sledovanosti obou
témat. Výzkumnou otázkou je, zdali se denní sledovanost a sledovanost vybraných
pořadů (relace 24 hodín vo svete a Hlavné správy) při těchto událostech výrazně měnila
a tudíž zda diváci TA3 sledovali obě události se zvýšeným zájmem. Data potřebná pro
výzkum pocházejí od společností PMT/TNS a televize TA3 je má interně k dispozici.
Základním měřítkem pro výzkum sledovanosti je share, který se udává „v procentech a
vyjadřuje podíl času, který průměrně odsledovali diváci na daném kanálu vzhledem k
celkovému sledovanému času. Počítá se jen z diváků, kteří televizi sledovali,“
(Trampota, Vojtěchovská, 2010: 78).
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1. Vznik, vývoj a současný stav televize TA3
1.1. Politická a mediální situace před vznikem TA3
1.1.1. Mečiarismus v 90. letech na Slovensku
Po pádu komunismu v roce 1989 se na Slovensku otevřela cesta k demokracii.
Mladá a nestabilní politická scéna však způsobila, že transformace Slovenska na
demokratický stát s fungujícím tržním hospodářstvím byla dlouhá a bolestná.
Hlavním politickým aktérem 90. let na Slovensku byl bezesporu Vladimír
Mečiar. Na slovenské politické scéně začal působit již na počátku roku 1990 jako
ministr vnitra a životního prostředí7, rychle získával moc a sympatizanty a v červnu
stejného roku se stal předsedou Slovenské vlády v rámci ČSFR. Na jaře 1991 byl sice
kvůli neshodám s vedením Verejnosti proti násiliu odvolán, s částí sympatizantů však
vytvořil vlastní stranickou frakci, ze které posléze vznikla jeho strana Hnutie za
demokratické Slovensko (HZDS). Charizmatický levicový politik si rychle získal
podporu voličů a po volbách v létě roku 1992 se stal premiérem, kterým byl, s půlroční
pauzou v roce 1994, až do října 1998.
Pro období vlády Vladimíra Mečiara se vžil pojem „mečiarismus“. Známý
slovenský politik, sociolog a prognostik Fedor Gál (2006) jej charakterizuje jako
období, kdy Mečiar své zájmy a svou osobu ztotožnil se státem. Pro svou moc byl
ochoten udělat cokoli. Glorifikoval sebe a svou práci, naopak své protivníky nevybíravě
skandalizoval. Společnost se polarizovala, ekonomika stagnovala a organizovaný zločin
prorůstal státní správou. Slovensko se izolovalo od sousedních států i mezinárodních
organizací, bylo označováno „za černou díru na mapě Evropy“ (Pauková, 2012: 2).
I přes to si dokázal udržet dostatečný počet voličů, kteří mu přinesli vítězství i ve
volbách v roce 1998. „Volební kampaň se stala permanentní součástí politiky. Kulturní
domy praskaly ve švech a politické mítinky měly charakter lidové zábavy,“ (Gál, 2006).
Zdeformovaná politická scéna se proti němu spojila, a tak, ačkoli HZDS volby vyhrála,
koalici sestavila opozice v čele s Mikulášem Dzurindou. Podobný scénář se opakoval i
v roce 2002. Mečiarova moc postupně upadala a na politické výsluní se už nikdy
nedostal.

7

Do Slovenské federativní vlády ho jako nestraníka nominovala Verejnosť proti násiliu.
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1.1.2. Slovenská televize pod vlivem Mečiara
Politické působení Vladimíra Mečiara bylo spojené i s ovlivňováním médií,
především veřejnoprávní Slovenské televize8. Ta vznikla po vyřešení kompetencí
v mediální oblasti již 1. července 1991 zákonem č. 254/1991 Z. z. Do konce roku 1992
tak vysílala Československá televize na prvním programu jako federální F1 a Slovenská
televize spravovala na území Slovenska druhý kanál nazvaný S1. Od roku 1991 přibyl
třetí kanál, TA 3, který ale měl s dnešní TA3 pouze shodné jméno. Jednalo se o program
provozovaný STV, který využil kmitočty původně šířené sovětské televize a vysílal
převážně zpravodajství a pořady zahraničních televizních stanic. V roce 1992 TA 3
zanikla a od 1. 1. 1993 vysílá Slovenská televize na dvou programech.9
Televize se chovala promečiarovsky již za dob jeho druhé vlády, přímý vliv však
tehdejší premiér získal po ustavující schůzi slovenské Národní rady 3. – 4. listopadu
1994, které se přezdívá „noc dlouhých nožů“. Poslanci koalice odvolali všechny členy
Rady STV a zvolili nové. „Jedním z nejvýraznějších projevů oddanosti Slovenské
televize bylo neúměrné zastoupení premiéra Vladimíra Mečiara ve vysílání, a to
nejenom v hlavní zpravodajské relaci. V daném období (1994 – 1998, pozn. aut.) měl
předseda vlády vlastní relaci Ako ďalej, pán predseda vlády, kde každý týden
představoval lidem svoje názory,“ (Pauková, 2012: 41). Podle Paukové (2012: 80) je
dodnes STV, respektive RTVS, jako médium veřejné služby v morálním a finančním
úpadku, přičemž není schopna se zbavit vlivu vládnoucích politických garnitur.

1.1.3. První komerční televize
Ačkoli byl na Slovensku zaveden duální systém televizního vysílání již v říjnu
roku 1991, a to zákonem 468/1991 Z. z.10, začal se smysl duálního vysílání naplňovat až
o řadu let později. V lednu roku 1995 zahájila vysílání Danubius Cable TV (DCTV), a
to především přes satelit a kabelové sítě. Špatná podnikatelská strategie a nedostatek
peněz vedly k jejímu rychlému konci po dvou měsících (Augustín, 2004). Po ní vznikly
i další projekty jako TV Sever nebo VTV, všechny však postupně zkrachovaly. Vznikl
jim totiž konkurent, kterého nedokázaly porazit – TV Markíza.
8

Slovenská televize byla zákonem č. 532/2010 Z. z. sloučena se Slovenským rozhlasem, čímž vznikla
RTVS (Rozhlas a televize Slovenska). V této části práce však budu používat původní označení Slovenská
televize (STV).
9
Od roku 2008 do roku 2011 provozovala STV i třetí kanál věnovaný sportu. Jeho vysílání však musela
STV kvůli špatné finanční situaci ukončit.
10
Paragraf 3, odstavec 1 zákona definuje dva typy provozovatele vysílání: ze zákona nebo držitele
licence.
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Zakladatelem televize byl podnikatel Pavol Rusko a díky velkému zahraničnímu
investorovi a ideálnímu pokrytí11 se Markíza již po třech týdnech od začátku vysílání
(31. srpna 1996) stala nejsledovanější televizí na trhu (Kernová, 2006). Oproti STV
bylo její zpravodajství v prvních letech politicky objektivní. Komerční model
umožňoval vysílat dražší, divácky atraktivnější pořady. Markíza si navíc budovala svou
značku a promovala vlastní televizní tváře, například anketou TOM (Televizná
osobnosť Markízy), (Abeille, 2013). Ani Markíza ale nevydržela být dlouho
apolitickou. Její ředitel Pavol Rusko založil stranu Aliancia nového občana (ANO),
kterou televize ve svém vysílání podle politologa Miroslava Kusého propagovala
(Abeille, 2013). Tento jev označuje Trampota (2006: 155) jako berlusconizace podle
bývalého italského premiéra a mediálního magnáta Silvia Berlusconiho. „V takovéto
situaci se může stávat problematickým veškeré politické zpravodajství vlastněného
média,“ (Trampota, 2006: 155). Strana ANO se ve volbách v roce 2002 dostala do
parlamentu a Pavol Rusko se stal v druhé Dzurindově vládě ministrem hospodářství.
Později však své podíly prodal a většinovým majitelem televize je od roku 2005
společnost CME.
Markíza je dnes s denním sharem okolo 24 %12 jedničkou slovenského
televizního trhu. O několik procent za ní zaostává TV JOJ, která vznikla v roce 2002,
s denním sharem okolo 18 %12. Obě stanice jsou v rámci zpravodajství infotainmentové
až bulvární a zaměřují se na mainstreamového diváka.

1.2. Vznik TA3 a zahájení vysílání
1.2.1. Projekt Martina Lengyela
O vzniku TA3 se začalo poprvé hovořit v červenci roku 2000, kdy někdejší
mluvčí první Dzurindovy vlády Martin Lengyel zveřejnil svůj zájem požádat o licenci.
Tu jeho společnost C.E.N., kterou vlastnil společně s dvěma dalšími podnikateli13,
získala v září téhož roku (100 dní televize TA3, 2002). „Byla to myšlenka, které jsem
věřil od 18 let, chtěl jsem to udělat, zdálo se mi to potřebné, užitečné, líbilo se mi to,“

11

Televize v licenčním řízení dostala k dispozici 3. analogový okruh, který měl 60% pokrytí.
Průměrný share za rok 2013 (12+): Markíza – 24,2 %, TV JOJ – 17, 8 %. Zdroj: PMT/TNS
13
Vlastnil ji s Josefem Sedlákem (budoucím technickým ředitelem TA3) a Igorem Čekirdou (budoucím
výkonným ředitelem TA3).
12
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vzpomíná Lengyel v dokumentu 10 rokov TA3 (2011). Na zahájení vysílání první
slovenské zpravodajské televize však diváci čekali ještě další rok.
Jméno Martina Lengyela jakožto zakladatele televize bylo ve své době značně
kontroverzní. Spekulovalo se o tom, že televize vzniká jako projekt Dzurindovy vlády,
které upadala popularita, a hrozil tak opětovný návrat HZDS k moci. Do čela
zpravodajského týmu byl povolán tehdy bývalý ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal.
Jednou z hlavních příčin, proč vedení TA3 oslovilo respektovaného a politicky
nezávislého českého novináře, bylo vyvrácení spekulací o stranickosti nově vznikající
televize. „Z let studené občanské války na Slovensku byl v médiích téměř každý
významnější novinář s někým ideově spojen. Čech, který nemá vazby na nikoho, byl v
tomto ohledu dobrým marketingovým tahem,“14 říká ke svému tehdejšímu působení
Zdeněk Šámal, který je nyní opět ředitelem zpravodajství České televize. „O propojení
Martina Lengyela s Dzurindou se vědělo, o naznačovaných rizicích se otevřeně
spekulovalo v médiích a pokud nějaký záměr existoval, mně ho nikdo neartikuloval.
Nemůžu vyloučit nic, protože původní idea byla Martinova, osobně jsem se ale nesetkal
s nějakým tlakem dělat z TA3 to, čemu jsme s Martinem Lengyelem s nadsázkou říkali
„Mikiho okienko“. Jsem přesvědčen, že vše se podřídilo pragmatickému hledisku:
Pokud televize straní jednomu subjektu, divák to pozná a odradí ho to. A to je něco, co
si televize usilující o diváky a důvěryhodnost nemůže dovolit.“14 Televize ve svém
statusu deklaruje, že „poskytuje objektivní, vyvážené, ověřené a přesné informace. TA3
respektuje názorovou různorodost společnosti a odmítá být televizí jen jediného názoru,
jediné strany, jediného vyznaní. Jediné názory, jejichž šíření odmítá, jsou ty, které
propagují ideologickou, národnostní, rasovou a náboženskou nenávist a nabádají k
utlačovaní a pošlapávání práv jednotlivců, skupin a národů.“15
Problematické bylo i financování, neboť před zahájením vysílání poskytl
neznámý britský fond Millenium Electronic 150 milionů slovenských korun
licencované společnosti C.E.N. a následně v ní získal 57% podíl. Podle Šámalové
(2008) se ale později ukázalo, že prvotním investorem byly finanční fondy Horizont
Slovakia, se kterými uzavřel Martin Lengyel čtyřletou smlouvu na vysílání reklamy.
Fondy později zkrachovaly, ale TA3 dále musela vysílat jejich reklamu, což na ni vrhlo
špatné světlo.

14

Podle mailového sdělení Zdeňka Šámala (ředitele zpravodajství ČT) dne 7. ledna 2014.
Zdroj: Status televize TA3. [online]. [cit. 2014-01-06]. Dostupné z: http://www.ta3.com/tv/statutta3.html
15
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1.2.2. Zahájení vysílání
TA3 měla zahájit vysílání v kabelových a satelitních sítích, na něž získala
licenci, 23. září 2001. Již měsíc před tím probíhal zkušební provoz redakce, televize
takzvaně „vysílala do zdi“. Když však TA3 dostala 11. září první zprávy a videa
teroristického útoku na World Trade Center, rozhodlo se vedení televize ihned spustit
vysílání. Z hodiny na hodinu se technikům podařilo vyjednat napojení do bratislavských
kabelových sítí. „Hned ten první den se podařilo naplnit to, proč jsme tu zpravodajskou
televizi zakládali,“ říká k neplánovanému zahájení vysílání Igor Čekirda, technický
ředitel a jeden ze zakladatelů TA3 (10 rokov TA3, 2011).
Televize však zahájila vysílání na všech plánovaných kabelových a satelitních
okruzích až 23. září 2001, což bylo původní plánované datum. Ačkoli až do počátku
roku 2013 nevysílala terestricky (analogově či digitálně), i tak podle Zdeňka Šámala,
bývalého šéfredaktora TA3, zasahovala více než 1/3 slovenských domácností. Důvodem
je širší využití kabelové a satelitní televize na Slovensku: například v roce 2008
využívalo družicový příjem (Skylink, UPC Direct, DigiTV) a příjem pomocí
kabelových distribučních systémů v součtu 63,7 % slovenských diváků.16

1.2.3. Formát národní zpravodajské televize
TA3 byla ve východní Evropě teprve druhou zpravodajskou televizí, o prvenství
ji připravila polská TVN 24, která zahájila vysílání o měsíc dříve. „Zakladatelé nové
televize se inspirovali americkou zpravodajskou stanicí CNN a britským BBC World.
TA3 bude však oproti těmto gigantům zaměřena více na regionální témata,“ psal ve
svém článku TA3 jako Tatry v časopisu Týden několik dní před zahájením vysílání
Ondřej Neumann. (2001)
Oproti výše zmíněným globálním televizním stanicím však byla TA3 od začátku
profilovaná jako národní zpravodajská televize, jejíž vysílání je určeno „pro uzavřenou
národní komunitu se specifickými politickými a ekonomickými zájmy.“ Program
televize tak je „nepřenosný, pro cizince nesdělitelný, a tím je uzavřený v zájmech
jednoho státu,“ (Fridrich, Kvapilová, 2012: 171). Národní zpravodajská televize se
podle Kvapilové a Fridricha (tamtéž) musí opřít především o domácí politické,
ekonomické, společenské a kulturní dění, což TA3 zprvu úplně nečinila.
16

Zdroj: Stratégia prechodu z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v SR [online]. [cit. 201401-06]. Dostupné z:
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=telekom/strategia_prechodu.pdf
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Vzhledem k politicko-společenským okolnostem doby (11. září 2001 a následná
válka v Afghánistánu) totiž v prvních měsících dominovalo v TA3 zahraniční
zpravodajství. „V tom se osvědčily například přímé vstupy reportéra Martina Rajce z
Afghánistánu, diváci však mohli mít dojem, že se nová televize více zajímá spíše o
zahraničí než o dění na Slovensku. „Vypadalo to, že TA3 má cokoli, co se šustne v
severním Afghánistánu a chybí jí to, co se děje na severním Slovensku,“ říká bývalý
šéfeditor TA3 Vladimír Mišauer,“ (100 dní televize TA3, 2002).
Když došlo k uklidnění situace, začala se TA3 více soustředit na domácí dění a
naplňovat tak poslání národní zpravodajské televize. Stanice vysílala ve všední dny od 7
hodin do 24 hodin a o víkendech začínala v 11 hodin. Vysílání se inspirovalo
zpravodajstvím Euronews – bylo složeno z půlhodinových, pravidelně aktualizovaných
zpravodajských bloků, které končily zprávou bez komentáře. Díky tomu se
aktualizované zpravodajské „půlhodiny“ dařilo srovnat na přesný čas, neboť se
příspěvky bez komentáře daly libovolně zkracovat a upravovat.

1.2.4. Revoluční technologie výroby
Technické řešení výroby zpravodajských příspěvků a kompletace do vysílání
bylo ve své době revoluční. TA3 totiž jako jedna z prvních televizí17 ve východní
Evropě zavedla „bezpáskovou technologii“ postavenou na serverových systémech, kdy
kamery nahrávají audiovizuální záznam na interní paměťová média. Data se z nich
stahují do interních serverů televize, kde k nim mají on-line přístup všichni redaktoři.
Na stejném principu dnes pracují téměř všechny televizní stanice, TA3 ale byla před
téměř 13 lety na Slovensku průkopníkem. TA3 jako první slovenská televize18 také
využívá digitální satelitní přenosový vůz (DSNG) pro živé vstupy z místa dění.
Příkladem vizionářského a ekonomicky výhodného řešení jsou též již od počátku
vysílání kamerové systémy ve studiu, které jsou robotické. Není tudíž třeba kameraman
ke každé kameře, stačí pouze jeden, který působí v režii a techniku ovládá dálkově.

1.3. Současnost TA3
Televize TA3 je stále jedinou zpravodajskou televizí na Slovensku. Od
24. dubna 2013 začala kromě kabelových a satelitních sítí vysílat i v druhém multiplexu
17
18

Serverovou výrobní technologii již v roce 2000 začala využívat pražská metropolitní televize TV3.
Informace čerpaná z: http://www.ta3.com/tv/technologie.html
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digitální terestrické sítě (DVB-T), která pokrývá přes 91 % Slovenska19. TA3 vysílá ve
všední dny od 6:00 a o víkendech od 7:00, přičemž vysílání končí v 1 hodinu po
půlnoci.20 V březnu 2011 prošla televize kompletní změnou grafiky, přestavbou studia a
modernizovala i formát vysílání ze 4:3 na 16:9.

1.3.1. Komerční zpravodajská televize a její financování
Průkopníkem ve zpravodajských televizích provozovaných privátním subjektem
za účelem zisku (komerční zpravodajská televize) byla CNN Teda Turnera, která vysílá
již od roku 1980. Na rozdíl od velkých amerických zpravodajských televizí jako již
zmíněná CNN, FOX News či MSNBC však TA3 primárně21 oslovuje jen poměrně malý
slovenský trh, kde navíc dosahuje sledovanosti „jen“ okolo 1,7 % denního sharu
(12+)22. Ačkoli jsou podobná čísla sledovanosti u zpravodajských televizí běžná23, TA3
tak na rozdíl od plnoformátové konkurence oslovuje jen malou část publika, kterou
nabízí inzerentům, a tím má i nižší zisky. U zpravodajské televize je výhodou, pokud
má jistý zdroj příjmů, na němž může stavět neustálý rozvoj svého programu i vybavení.
Tím disponuje například česká ČT 24, která jako médium veřejné služby24 zřízené ze
zákona disponuje poměrně jistým příjmem z koncesionářských poplatků. Pro srovnání,
plánovaný roční rozpočet ČT 24 (součet interních a externích nákladů na výrobu) na rok
2014 je téměř 542 miliónů korun25, ale celkový plánovaný rozpočet TA3 na stejné
období je „jen“ něco málo přes 202 miliónů. V uváděném rozpočtu ČT 24 navíc nejsou
zahrnuty všechny náklady na provoz budovy a distribuci signálu, takže výsledný
rozpočet ČT 24 je ještě vyšší.
Podle Zdeňka Šámala je nižší sledovanost TA3 dána hlavně chudším
slovenským trhem a samozřejmě poměrně malým rozpočtem: „Nemá tolik zdrojů –
nemá takový počet zahraničních zpravodajů, nemá síť domácích a regionálních
zpravodajů, nemá tolik reportérů a technických kapacit a přenosových vozů a proto je
19

Ve stejném multiplexu vysílají i dvě největší slovenské komerční televize – Markíza a JOJ. Zdroj:
http://www.omediach.com/tv/item/1399-v-dvb-t-je-uz-aj-fooor-dajto-a-ta3
20
Do 17. března 2013 vysílala televize ve všední dny od 7:00 – 24:00 a o víkendech od 8:00 – 24:00.
V čase, kdy TA3 nevysílá, sdílí její kanál audiotextová telefonická televize TV Ring.
21
Díky geografickému přesahu satelitního vysílání ASTRA B lze TA3 naladit po celém území Evropy.
22
Denní share ve skupině 12+ v prvním pololetí roku 2013 činil 1,7 %. Ve skupině vysokoškolsky
vzdělaných diváků, na kterou TA3 cílí, měla ale ve stejném období share 2,9 %. Zdroj PMT/TNS
23
Z tohoto trendu však vybočuje např. ČT 24, která měla v roce 2013 denní share (15+) 5,52 %. (Zdroj:
ČT) Srovnání sledovanosti zpravodajských veřejnoprávních televizí v EU a TA3 je v Příloze číslo 1.
24
Přesto v Evropě dominují soukromé národní zpravodajské kanály, kterých je 84. Veřejnoprávních
národních zpravodajských televizí je v Evropě pouze 21. (Potůček, 2013)
25
Zdroj: Návrh rozpočtu ČT na rok 2014 [online]. [cit. 2014-01-30]. Dostupné z:
http://img.ceskatelevize.cz/boss/document/249.pdf?v=1

13
její vysílání poněkud méně vzrušující. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že
sledovanost ČT24 je nadstandardní i v evropských podmínkách a že sledovanost TA3
můžeme označit za dobrou, spíše nadprůměrnou a odpovídající profilu tematické
zpravodajské televize,“26 (viz Příloha číslo 1). S tím koresponduje i další životní
zkušenost Zdeňka Šámala: „Zpravodajství bude tak velkorysé a tak dobré podle toho,
kolik do něj vrazíte peněz. Peníze jsou na prvním místě.“27 Podle generálního ředitele
TA3 ale sledovanost není pro zpravodajskou televizi mantrou. „Zpravodajská televize
má o mnoho méně možností přizpůsobovat svůj obsah požadavkům diváků a je více
závislá na domácích a zahraničních událostech, které nejvýrazněji ovlivňují
sledovanost. Pro zpravodajskou televizi je důležité, aby měla stabilní a bonitní diváky a
aby sledovanost v závislosti na domácích a světových událostech adekvátně narůstala,“
řekl Ilavský v rozhovoru s Mariánem Luhou (2013) pro web masmedialne.info. Nízký
rozpočet se projevuje mimo jiné i absencí pořadů investigativní žurnalistiky (jako jsou
např. Reportéři ČT nebo slavné 60 minutes americké CBS). „Investigativní žurnalistika
představuje vyšší náklady vyvolané zejména tím, že se někteří redaktoři musejí
dlouhodoběji zabývat případy, u kterých není jasné, zda budou dopracovány do
uveřejnitelné podoby,“ (Trampota, 2006: 157).
TA3 je financovaná ze svých komerčních aktivit, tedy především z reklamy,
sponzoringu programu, ale i některých placených pořadů či příspěvků. Podle
šéfredaktorky Martiny Kyselové je TA3 úspěšná, protože ačkoli je zpravodajství
nejdražší na produkci a neposkytuje velký zisk, daří se televizi investovat do svého
rozvoje a mít vyrovnaný rozpočet.
Od roku 2007 vlastní TA3 slovenská společnost Grafobal Group, a. s., která
koupila 100 % podíl ve společnosti C.E.N. (provozovatele TA3) od J&T Media
Enterprises. Ředitelem televize se stal v roce 2012 Martin Ilavský, který původně
působil jako předseda představenstva tiskařské společnosti Slovenská Grafia, s. r. o.,
spadající do koncernu Grafobal Group, a. s. Televize v poslední době čelila kritice, že
ve svém zpravodajství propaguje firmy spojené se svými majiteli28. Takovéto ovlivnění
ve prospěch majitele média a struktur s ním spojených nazývá Tomáš Trampota (2006:
154) jako zájmový vztah. „Společnosti ovládající soukromá média mají často další
26

Podle mailového sdělení Zdeňka Šámala (ředitele zpravodajství ČT) dne 7. ledna 2014.
Podle ústního sdělení Zdeňka Šámala (ředitele zpravodajství ČT) na přednášce pro studenty FSV UK
dne 4. prosince 2013
28
Například: http://omediach.blog.sme.sk/c/328864/TA3-sa-cez-vikend-zmenila-na-propagacnubrozuru-svojho-majitela.html?utm_source=sme-widget-hp&utm_medium=web&utm_campaign=blog
27
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zájmy v jiných oblastech průmyslu, nebo dokonce zájmy politické, a ty mohou
prosazovat i při produkci zpráv.“ Ačkoli by se podobné ovlivňování obsahu nemělo ve
vysílání objevovat, je to způsobeno právě finanční závislostí komerční televize na svém
vlastníkovi a navíc malou velikostí média i samotného trhu. Jak píše McQuail (2009:
303): „Obecně se zdá, že nepatřičnému nátlaku mohou nejlépe odolat ekonomicky silná
a „elitní“ média (viz Gans, 1979)29, stejně jako média podporovaná vyváženými zdroji
příjmů

(tedy z plateb

od

předplatitelů

i

od

inzerentů,

zejména

v Evropě,

z koncesionářských poplatků a současně z inzerce). Mediální organizace, jejichž
jediným zdrojem příjmu je inzerce – zejména tam, kde je o ni tvrdý boj – jsou
nejnáchylnější k ovlivnění tlakem inzerentů (Picard, 2004)30.“

1.3.2. Diváci TA3
Pro televizi s úzkým programovým zaměřením a poměrně malou sledovaností je
důležité, aby nabídla inzerentům zajímavého, téměř až exkluzivního diváka. McQuial
(2009: 410) definuje publikum mimo jiné jako trh – „množinu skutečných či
potenciálních spotřebitelů mediálních služeb a produktů se známým socioekonomickým
profilem.“ TA3 nabízí inzerentům publikum ze střední až vyšší společenské třídy, kdy
„průměrným divákem“ je muž produktivního věku (nejčastěji mezi 29-65 lety), vyššího
středního či vysokoškolského vzdělání, žijící nejčastěji v městské aglomeraci. S tím
souvisí i spektrum zadavatelů reklam, kterými jsou často společnosti poskytující luxusní
zboží, ubytování a automobily.
Televize někdy zpracovává i témata od diváků, které označuje grafikou jako tzv.
„divácký tip“. V případě krizové situace (např. výbuch munice ve vojenském skladu
v Novákách) využívá samozřejmě i videozáznamy a fotografie od svědků události. Jinak
ale nejsou materiály od participativních občanských žurnalistů v TA3 příliš využívány.

1.3.3. Redakce a vybavení
Budova TA3 v Bratislavě31 byla pro účely televize postavena v roce 2001 a
slouží jako redakce, studio i odbavovací pracoviště zároveň. Ačkoli televize zajišťuje
19hodinové, o víkendech 18hodinové, většinu času živé vysílání, obstarává její chod
poměrně malý news room čítající 18 redaktorů domácí a ekonomické redakce,
10 redaktorů zahraniční redakce, 10 moderátorů kontinuálního vysílání a zpravodajství.
29

GANS, H. J. Deciding What´s News. New York: Vintage, 1979.
PICARD, R. G. Commercialism and newspaper quality. Nespaper Research Journal, 2004, č.25, s. 54-65.
31
Viz Příloha č. 2, tři fotografie
30
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O chod vysílání se stará kromě hlavního kameramana i 5 režisérů, 4 produkční a další
techničtí pracovníci. Celkově televize zaměstnává okolo 100 lidí.32 Redaktoři
zpravodajství, kteří denně připravují jednu a více reportáží do kontinuálního vysílání,
mají týdně na starosti i některou z publicistických relací. Šéfredaktorkou televize je od
září 2012 PhDr. Martina Kyselová.
Kromě vlastních zdrojů využívá TA3 služeb obou slovenských tiskových
agentur TASR a SITA a české ČTK. Obrazové a psané materiály přebírá i od APTN.
V rámci oboustranné dohody s Euronews a Deutsche Welle probíhá výměna materiálů i
s těmito dvěma stanicemi.
Televize disponuje šesti střižnami a grafickým oddělením, přičemž o vysílání se
stará jedna centrální režie, odkud jsou i dálkově řízeny kamery ve studiu. Televize
nedisponuje separátním odbavovacím pracovištěm a používaný redakční systém
Octopus 6 je rovnou i vysílacím softwarem. Do terénu vysílá

TA3 šest

jednokamerových vozů, dva DSNG přenosové vozy s režií a jeden vůz vybavený tzv.
„flyaway zařízením“33. V posledních letech testovala TA3 i tzv. „batůžky“ na živé
přenosy, neboli mobilní moduly, které přenášejí AV signál přes několik datových SIM
karet mobilní sítí. Podle slov Martiny Kyselové je ale mobilní síť na Slovensku natolik
nestabilní, že to působilo jenom problémy, a proto od užívání této technologie zatím
ustoupili.
Významným zdrojem informací diváka TA3 jsou i internetové stránky
www.ta3.com, kde nalezne nejen aktuální zpravodajství, archiv pořadů a vybraných
příspěvků, ale i živě streamované vysílání. TA3 má od června 2010 i své facebookové
stránky facebook.com/televiziaTA3.

1.3.4. Programové schéma
Licence společnosti C.E.N., s. r. o., vedená pod označením T/125 a TD/14
slovenskou Radou pro vysielanie a retransmisiu, udává televizi TA3 povinnost vysílat
minimálně 80 % nepřebíraných programů a maximálně 20 % doplňkového vysílání34.

32

Informace o počtu zaměstnanců vycházejí z rozhovoru s PhDr. Martinou Kyselovou vedeného dne 26.
listopadu 2013.
33
Jednokamerová mobilní satelitní DSNG jednotka.
34
Dle §3, odstavce h) zákona 308/2000 Z. z. o vysílání a retransmisii: doplnkové vysielanie je komunikát,
ktorý nie je reláciou vysielania a ako zložka programovej služby zvyčajne dopĺňa vysielací čas medzi
jednotlivými reláciami vysielania, najmä videotext, reklama, telenákup, zvukové a zvukovo-obrazové
prostriedky oddeľujúce vysielanie reklamy a telenákupu a iná programová interpunkcia, ako aj oznam o
aktuálnom čase a ohlasovanie programov.
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V oblasti programů má tvořit zpravodajství 70,16 % a publicistika 28,13 %, přičemž
politická publicistika má dostat 6,83 % vysílacího času a ostatní publicistika 21,3 %.
Aktuální programové schéma vysílání (od 10. 1. 2014)35 TA3 je postaveno na
kontinuálním studiovém vysílání, které je prokládáno premiérami a reprízami
zpravodajských či publicistických pořadů.
Ve všední dny od 6:00 do 9:00 nabízí TA3 divákům ranní vysílání nazývané
„Ranné správy“, které se však velmi odlišuje například od Studia 6 ČT 24. Podle
interních průzkumů televize TA3 vydrží ráno její divák u obrazovky pouze okolo sedmi
minut, čemuž je přizpůsobena i forma vysílání. Ranné správy skutečně nabízejí pouze
rychlé moderované přehledy zpravodajství, počasí, základní sportovní zpravodajství,
zprávy z burzy a dopravu. Naopak úplně chybí publicistika, jako jsou rozhovory s hosty
či rozbor aktuálních témat s analytiky. Podle šéfredaktorky TA3 Martiny Kyselové
nemá divák televize čas a zájem o rozsáhlejší publicistické rozhovory a tematické bloky
vysílání. „Náš formát je odlišný od České televize. Směřujeme k pragmatickému
zpravodajskému stylu. Toto náš divák chce, to ho zajímá a my zatím nemáme důvod to
opouštět.“36
Kromě kontinuálního zpravodajského vysílání ze studia (krátké zprávy zpravidla
v půl a v celou) prokládaného reprízami pořadů jsou pilířem vysílání TA3 polední
zpravodajská relace Žurnál a Ekonomika (12:00 – 12:45); odpolední Žurnál a
Ekonomika (16:00 – 16:45) a večerní Hlavné správy a Šport (18:30 – 19:00).
Páteřním publicistickým pořadem je Téma dňa vysílané v premiéře od pondělí
do čtvrtka v 19:50. Moderátor Peter Bielik si na rozhovory zve aktéry aktuálního
společenského dění. Dalšími premiérově vysílanými publicistickými pořady jsou
v pondělí od 20:45 Peňaženka (praktické rady z ekonomické a legislativní oblasti),
v úterý od 20:45 Labyrint (servisní relace, která nabízí praktické rady pro spotřebitele)
a ve středu též od 20:45 Biznis (přináší informace ze světa firem a byznysu). Po těchto
15 minutových relacích následuje každý den kromě neděle zpravodajský pořad 24
hodín vo svete. Nejvýznamnějším sportovně-publicistickým pořadem je Šport+ od
22:30. Dalšími významnými pořady jsou například interview se sportovci Bez dresu
s Dušanom Gabánim vysílané v premiéře v pondělí od 23:15, Analýzy a trendy
(zabývají se aktuálními tématy světové ekonomiky, které se dotýkají slovenského trhu)
vysílané v premiéře ve čtvrtek ve 21:30 či Dobré správy vysílané v pátek od 19:50
35
36

Viz Příloha č. 3 - tabulka
Podle ústního sdělení Martiny Kyselové (šéfredaktorka TA3) dne 26. listopadu 2013.
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(výlučně pozitivní zprávy ze Slovenska i ze světa). Nejdelšími publicistickými pořady
se stopáží okolo jedné hodiny jsou páteční Rozhovory cez polnoc, sobotní talk show
Adély Banášové Trochu inak v SND a také jediný pořad zaměřený čistě na politickou
publicistiku V politike, který TA3 vysílá v neděli před polednem.
Víkendové vysílání nabízí více premiér publicistických pořadů a převzatých
dokumentů. Autorskými publicistickými pořady jsou například Spektrum (magazín
představující netradiční místa i zajímavé osobnosti ze světa), Motoring (motoristický
magazín), Svet technológií (věnuje se novým trendům, objevům i vědeckým talentům),
Zdravie (studiové rozhovory o zdravotnických tématech), nedělní Týždeň (souhrn
nejdůležitějšího domácího a společenského dění uplynulého týdne) a pořad Portrét, což
je série profilových dokumentů o osobnostech. Portrét, který až do roku 2009
moderoval a dramaturgicky vedl český novinář Petr Bohuš, divákům velmi často
představuje i významné české osobnosti, v druhé polovině roku 2013 například Květu
Fialovou, Felixe Slováčka a Dalibora Jandu. Kromě zmíněných pořadů poměrně
seriózní publicistiky nabízí TA3 i jeden odlehčený společenský magazín Showbiz, který
se však nezaměřuje na laciná bulvární témata, ale spíše na velké společenské události,
módní přehlídky a životní styl.
Podle licence má televize vysílat i dokumentární programy v rozsahu 1,71 %
podílu ve vysílání. Ačkoli to není mnoho, televize dává dokumentární tvorbě prostor
hlavně o víkendu, kdy vysílá dokumenty televizí Russia Today a Arirang, což je
veřejnoprávní jihokorejská televize. Například dokument z produkce Russia Today o
Severní Koreji odvysílaný 8. srpna 2012 však vyvolal kontroverzní reakce. Snímek
ukazuje Koreu ve velmi pozitivním světle, jako klidný, čistý a fungující stát s moderním
hlavním městem. Jednostranný a značně neobjektivní popis života v Severní Koreji,
jednoho z posledních krutých totalitních režimů na světě, kritizovala vedoucí webu O
médiách.com Miroslava Kernová: „Dokument je jeden z vícerých, které přebírá TA3 od
ruské provládní televize Russia Today. Pokud by k dokumentu TA3 odvysílala krátký
komentář o skutečné Severní Koreji, měl by tento dokument hodnotu aspoň v tom, že
ukazuje, že v ruské provládní televizi cítí neskrývanou nostalgii po socializmu a
sympatie s diktátorským režimem. Bez jakéhokoli komentáře bylo odvysílání
dokumentu obyčejnou propagandou severokorejského režimu.“ 37

37

KERNOVÁ, Miroslava. Jako TA3 oslávila diktátorský režim O médiách.com [online]. 2012 [cit. 2014-0201]. Dostupné z: http://omediach.blog.sme.sk/c/305101/Ako-TA3-oslavila-diktatorsky-rezim.htm
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2. Zahraniční zpravodajství a publicistika v TA3
2.1. Význam zahraničního zpravodajství a publicistiky v TA3
Zahraniční zpravodajství a publicistika jsou integrální součástí vysílání televize
TA3. Jak je již zmíněno v kapitole 1.2.2. a 1.2.3., události v zahraničí měly zásadní vliv
na zahájení vysílání TA3 i programovou skladbu zpravodajství několika následných
měsíců. Pestrost a nápaditost zahraničního zpravodajství je závislá na široké síti zdrojů
– kromě rozličných zpravodajských agentur také na síti vlastních korespondentů, což je
obojí velmi nákladné a v době krize to zákonitě vede ke škrtům právě v těchto
segmentech. Podle Ruß-Mohla a Bakičové (2005: 160) je ale argument, že
zpravodajství ze zahraničí je na ústupu právě kvůli nákladnosti zahraničních
korespondentů, pravdivý jen zčásti: „Vedle tradičního zdroje informací (zpravodajských
agentur) mají dnes novináři díky internetu neustálý přístup k nejrůznějším on-line
nabídkám. Díky nim je možné podávat kvalitní a široké zprávy ze zahraničí i bez
vlastních korespondentů.“ To ale platí především u tištěných médií, u zpravodajské
televize jsou pouhé informace bez audiovizuálního podkladu nedostačující. Navíc platí
pravidlo, že čím menší je země, tím více se zajímá o dění v sousedních státech, přičemž
se soustředí především na „velké sousedy“. (Ruß-Mohl, Bakičová (2005: 161)).
Pro TA3 jsou podle Kyselové těmito „velkými sousedy“ především Maďarsko a
Česká republika. Ačkoli co do rozlohy a počtu obyvatel nejde o moc větší státy,
slovenského diváka k nim poutají zřejmé historické a kulturní aspekty. „V Česku má
náš divák přehled o veškerém politickém i jiném důležitém dění. V Maďarsku ví o
vládních stranách, ale má přehled i o extremistickém dění. Ono to souvisí se slovenskomaďarskou otázkou. Je zajímavé, že například diváky už méně zajímá Rakousko,“38
říká o preferencích publika televize TA3 šéfredaktorka Martina Kyselová. Nabídka
ostatního zahraničního zpravodajství je samozřejmě pestrá a kromě dění v evropských
zemích informuje o všech aktuálních světových událostech, a to především díky již
zmiňovanému agenturnímu obrazovému zpravodajství APTN (divák TA3 má podle
Kyselové velký zájem o dění v USA), Euronews a Deutsche Welle.
Kvantitativní analýza zahraničního zpravodajství o dění ve státech sousedících
se Slovenskem však ukazuje, že se TA3 zajímá především o dění v České republice a
ostatní země příliš nereflektuje. Zájem o dění v ČR však silně překonává zpravodajství
38

Podle ústního sdělení Martiny Kyselové (šéfredaktorka TA3) dne 26. listopadu 2013.
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z USA. Z interních záznamů o odvysílaných příspěvcích za druhou polovinu května
2013 (14. 5. – 31. 5.)39 je patrné, že z celkových 383 příspěvků se pouze 7,31 % (28
příspěvků) věnovalo České republice, 1 % Polsku (4 příspěvky) a 0,26 % Maďarsku i
Rakousku (po jednom příspěvku). O Ukrajině se v tomto období nezmiňovala žádná
zpráva. Příspěvků o USA bylo mnohem více – téměř 18 % (68 zpráv).40
Ukázkou prestiže i výrazným zpestřením vysílání jsou u zpravodajských televizí
příspěvky zahraničních korespondentů. Vydržovat si vlastního reportéra v zahraničí si
však TA3 nemůže dovolit, a proto disponuje „pouze“ sítí zahraničních spolupracovníků,
což jsou novináři takzvaně „na volné noze“. Podle Kyselové je dohoda taková, že tito
spolupracovníci nesmějí přispívat do jiných televizí, ale pouze do tištěných,
internetových a rozhlasových médii či tiskových agentur. Výsadní postavení má štáb
spolupracovníků vedený Davidem Vozdeckým v České republice41, významný je i
dlouholetý zahraniční reportér TA3 Martin Rajec, který nyní žije v USA a pro TA3
občasně přispívá. Sportovním zpravodajem taktéž v USA je Igor Teleki. Dalšími státy,
kde působí spolupracovníci TA3, jsou Maďarsko (primárně zahraniční korespondenti
TASRu), Berlín a Brusel (zahraniční korespondenti ČTK i TASRu), Moskva, Záhřeb,
Srbsko, Egypt a Sýrie. Ve většině zmíněných zemí však neoperuje štáb, spíše se jedná o
píšící novináře, kteří do vysílání přispívají například formou živých telefonických
rozhovorů.
Zahraniční zpravodajství se za posledních několik let výrazně změnilo. Po
nástupu Martiny Kyselové na pozici šéfredaktorky v září 2012 se podle jejích slov
zvýšil podíl zahraničního zpravodajství ve vysílání o více než 20 %. „Dříve bylo
v rámci vysílání méně než 20 % zahraničního zpravodajství. Nyní je tento poměr okolo
60 % domácího a 40 % zahraničního.“ Kyselová personálně posílila zahraniční redakci
(z šesti redaktorů na deset) a zvýšila počet zahraničních spolupracovníků. „V
pětimilionové zemi se nemůžeme tvářit, že si vystačíme sami. Je 21. století, lidé cestují,
mladí lidé jsou daleko více „rozlítaní“ než to bylo dříve. Jsou jazykově vybavení. Takže

39

Tato data jsou jediná dostupná a relevantní pro kvantitativní analýzu. V následujícím měsíci červnu, ze
kterého jsou záznamy také k dispozici, proběhly v České republice povodně, které by zkreslily reálný
zájem o ČR v rámci zahraničního zpravodajství. Kvantitativní analýza nepostihuje obsah tzv.
„zahraničních zpravodajských bloků“, neboli bloků čtených zpráv, jejichž počet ani zaměření není
v seznamu příspěvků zapsáno. Analýza kvantifikuje pouze unikátně odvysílané příspěvky zahraničního
zpravodajství, které byly zařazeny do vysílání mimo bloky čtených zpráv.
40
Viz Příloha č. 5 – graf.
41
Viz Příloha č. 4 – fotodokumentace činnosti pražského štábu.

20
my se nemůžeme soustředit jen na dění u nás. To by podle mě byla pro zpravodajskou
televizi největší chyba,“42 říká Kyselová, která v TA3 pracuje od roku 2007, předtím ale
mimo jiné působila jako zahraniční zpravodajka například v jižní Africe.

2.2. Pořady zahraničního zpravodajství a publicistiky
Zahraniční zpravodajství je součástí všech zpravodajských pořadů na TA3. Za
měsíc červen roku 2013 odvysílala televize denně průměrně 27 zpravodajských a
publicistických příspěvků se zahraniční tematikou.43 Průměrná délka příspěvku se ze
záznamů nedá určit, podle druhu příspěvku však bývá od 20 sekund (studiová zpráva),
přes klasickou zpravodajskou reportáž (okolo 90 s) až po delší a složitější zpravodajské
příspěvky, které si žádají hlubší rozbor (3 min). Samostatnou kapitolou jsou pak
publicistické reportáže v magazínových pořadech, které mají stopáž delší, v řádu
několika minut, a samozřejmě velmi časté publicistické či zpravodajské rozhovory
rozebírající zahraniční dění, které mohou mít i 10 a více minut.
Zde je souhrn pořadů se zahraniční tematikou, které v současnosti TA3 vysílá:
24 hodín vo svete, vysílán od pondělí do soboty ve 21:00, stopáž 25 minut
Vlajkovou lodí mezi pořady věnovanými pouze zahraničnímu dění je 24 hodín
vo svete. Publicisticko-zpravodajský pořad informuje o hlavních světových událostech,
které následně analyzuje v rozhovorech s odborníky, publicisty nebo se zahraničními
spolupracovníky. Relaci moderuje Barbara Túrosová, Natália Fónod Babincová a Ivo
Kunsch.
Svet 24/7, vysílán v neděli ve 24:00, stopáž 25 minut
Zpravodajský pořad, který ale TA3 označuje jako publicistický, přináší souhrn
nejdůležitějších zahraničních událostí uplynulého týdne. Moderuje jej Peter Nittnaus.
Spektrum, vysílán v sobotu zpravidla ve 14:45, stopáž cca 10 minut
Magazín připravovaný Róbertem Zoľákem přináší dvě až tři reportáže, které
diváky zavedou na netradiční místa po celém světě, představí zajímavé osobnosti či
světové společenské události. 24. září 2013 zavedl pořad diváky i do České republiky –
42

Podle ústního sdělení Martiny Kyselové (šéfredaktorka TA3) dne 26. listopadu 2013.
Jedná se o zaokrouhlený denní průměr počtu všech příspěvků, které za měsíc červen roku 2013
zpracovala či přejala redakce zahraničního zpravodajství. Přesné číslo je 26,53 příspěvku denně. Patří
sem jak studiové zprávy (ST), reportáže (ST/CRT), tak čtené zprávy přes obraz (ST/CRT-MO), zprávy bez
komentáře, ale i bloky čtených zpráv (tzv. kraťasů), které se však v rámci záznamů vedou jako jeden
příspěvek, ačkoli obsahují 3 a více zpráv – proto není přesný počet unikátních příspěvků možné vyčíslit.
43
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pražský štáb Davida Vozdeckého pro Spektrum připravil dokumentární reportáž o
převozníku pražském, který provozuje turistickou a výletní dopravu malými loďkami po
Vltavě.
Cestujeme bez hranic, dvoutýdeník vysílaný v pátek ve 21:30, stopáž 25 min
Nový cestovatelský pořad (první díl byl odvysílán 10. 1. 2014) vyrábí TA3 ve
spolupráci s měsíčníkem Cestovateľ a cestovní kanceláří Hydrotour. Podobá se známé
české Cestománii, ale cestopisným reportážním dokumentem provází kromě
asynchronního komentáře i reportérka TA3, která je přímo v dané destinaci. Ta vede
rozhovory s místními lidmi, hoteliéry i slovenskými turisty.
V minulosti vysílala TA3 i další pořady, které se zabývaly zahraniční
publicistikou, například Cestopis: Sú… (dokumentárně-reportážní příspěvky z různých
koutů světa), Cestovanie (studiové rozhovory s cestovateli), Check in (moderovaný
magazín o cestování, který představoval zajímavé destinace, ale dával i praktické rady),
Európa ľuďom (živě vysílaná relace o Evropské unii připravovaná ve spolupráci
s Evropským parlamentem, která rozebírala jednotlivá témata formou úvodní reportáže
a následné diskuze dvou hostů a moderátora) a Svet+ (zpravodajsko-publicistický
týdeník podobný pořadu Svet 24/7).
Do zahraniční publicistiky samozřejmě patří i v kapitole 1.3.4. zmiňované
dokumenty přebírané od televizí Russia Today a Arirang, ale částečně i pořad
13. komnata (portrétní dokumenty známých osobností odhalující jejich bolestné životní
příhody), který TA3 kupuje od České televize

3. Zpravodajství a publicistika z České republiky
3.1. Česká republika v zahraničním zpravodajství TA3
Dění v České republice slovenské diváky zajímá a tomu odpovídá i poměrně
podrobné zpravodajské pokrytí v televizi TA3. „Náš divák, potažmo občan Slovenska,
nepociťuje to rozdělení tak, jako ho pociťuje český divák nebo český občan. U nás stále
lidi mluví a rozumí česky, stále to berou vnitřně jako jednu zemi, i když tam ta hranice
je,“44 říká ke slovensko-českým vztahům šéfredaktorka TA3 Martina Kyselová.

44

Podle ústního sdělení Martiny Kyselové (šéfredaktorka TA3) dne 26. listopadu 2013.
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Slovenští diváci rádi sledují české televizní programy45 , zajímají se o českou kulturu a
poměrně hluboce i o českou politiku. „Běžně se stává, že když se v Česku děje nějaká
významnější politická událost, tak TA3 přes ČT24 nabírá a živě vysílá tiskové
konference českých politiků, a to klidně v hlavním vysílacím čase. Neumím si
představit, že by ČT24 přenášela dvacetiminutovou tiskovku Roberta Fica po jednání o
sestavování vlády,“46 říká k zájmu o slovenské dění David Vozdecký. TA3 informuje
nejenom o volbách, vládních krizích atp., ale soustředí se i na vývoj a profilaci
jednotlivých českých politických stran (sjezdy ČSSD i ODS, volby předsedů), či na
politické kauzy (Davida Ratha, Jany Nagyové, atp.).
Zpravodajství z České republiky má na Slovensku výsadní roli hlavně kvůli
společné historii obou států, zároveň však automaticky splňuje i čtyři základní
zpravodajské hodnoty, které popisuje Ruß-Mohl a Bakičová (2005: 102): blízkost, sílu
oslovení a relevanci:
 „Geograficky prostorová blízkost: zpravodajská hodnota zprávy klesá se
zvětšující se vzdáleností mezi místem události a dosahem působnosti média.“
 „Politická blízkost: hodnota zprávy závisí na existujících politických a
ekonomických vztazích k zemi, kde se událost stala.“
 „Kulturní blízkost: zpravodajskou hodnotu určují také jazykové, náboženské,
literární a vědecké vazby k zemi, kde se událost stala.“
 „Relevance: hodnota zprávy je ovlivněna tím, zda se nějak týká publika, zda pro
něj má existenciální význam“
Geografická, politická i kulturní blízkost jsou zřejmé, existenciální význam
v oblasti relevance je nejvíce patrný při zpravodajství o všech přírodních katastrofách,
například o červnových povodních, kdy se rozvodnily nejprve České, Německé a
Rakouské řeky a povodňová vlna následně mířila na Bratislavu.

45

V první polovině roku 2013 měly televizní stanice z ČR průměrný denní share (12+) 10,6 % ze všech
sledovaných TV stanic na Slovensku. Reach (počet unikátních diváků sledujících některou českou TV déle
než minutu) byl téměř 1,9 milionu. (Zdroj: PMT/TNS)
46
Podle ústního sdělení Davida Vozdeckého (spolupracovník a reportér TA3 v ČR) dne 8. ledna 2014.
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3.2. Historie externí výroby zpravodajství z České republiky
3.2.1. První roky vysílání
Zahraniční zpravodajství z České republiky bylo již v době vzniku TA3 jednou
z priorit Martina Lengyela. Televize měla mít podle jeho slov47 nejrozsáhlejší
zpravodajství z České republiky ze všech slovenských televizí. Před zahájením vysílání
TA3 tak Lengyel uzavřel smlouvu s českou televizní agenturou TVD48, která měla do
vysílání zpravodajské televize dodávat 20 exkluzivních reportáží měsíčně a další
agenturní zpravodajství podle situace v České republice. Podle Zdeňka Šámala byl ale
zpravodajský servis TVD natolik nákladný, že od něj TA3 brzy ustoupila a již od října
roku 2001 zahájila oboustrannou výměnu zpravodajství s televizí Prima. „V zásadě jsme
využívali jejich běžně vysílané zpravodajství, které jsme nahrávali a brali jednotlivé
reportáže. Osvědčilo se také to, co je pro zpravodajské televize v našem prostoru
charakteristické – oslovovali jsme po telefonu aktéry přímo do vysílání. Vzhledem k
jazykové blízkosti to bylo snadné a byl to ten nejlepší a původní způsob,“49 vzpomíná
na formu zahraničního zpravodajství z České republiky Zdeněk Šámal. Spolupráci
s TA3 si na jaře 2002 chválil i tehdejší šéfredaktor zpravodajství TV Prima, Jiří
Závozda: „Za daných podmínek je pro nás výhodnější, než mít na Slovensku
zpravodaje. Slovensko nám hlídá rozsáhlá síť zpravodajů TA3. Myslím, že spokojenost
je oboustranná. Obecně platí, že TA3 bere od Primy více zpráv než my od nich. Ale to
je asi dané jejich zaměřením a zájmem Slováků o dění v České republice, o NATO,
Evropskou unii a další věci.“50

3.2.2. Videozpravodajství z ČTK
V létě roku 2006 zahájila ČTK provoz nové služby – videozpravodajství.
Dvanáctičlenný tým, jehož reportérem byl i David Vozdecký, současný spolupracovník
TA3 v České republice, zajišťoval měsíční nabídku okolo sto dvaceti příspěvků
politického a zábavního zpravodajství. Jedním z prvních velkých klientů byla od roku
2006 i TA3, pro niž ČTK zajišťovala zahraniční videozpravodajství z České republiky.
47

Zdroj: TA3 bude odebírat zpravodajství z ČR od agentury TVD. [online]. 2001 [cit. 2014-02-15].
Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-10125780-ta3-bude-odebirat-zpravodajstvi-z-cr-od-agentury-tvd
48
Zpravodajská agentura TVD patří do mediální skupiny Mafra. Od roku 2000 do roku 2002 vyráběla
zpravodajství pro metropolitní televizi TV3. Později zajišťovala zpravodajství z ČR například pro STV.
49
Podle mailového sdělení Zdeňka Šámala (ředitele zpravodajství ČT) dne 7. ledna 2014.
50
Zdroj: ZÁVOZDA, Jiří. Fotbal se na Primě osvědčil [online]. 2002 [cit. 2014-02-15]. Dostupné z:
http://www.radiotv.cz/p_tv/t_obecne/jiri-zavozda-fotbal-se-na-prime-osvedcil/
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V produkci ČTK se však hledělo spíše na kvantitu než na kvalitu, a tak agentura
vyráběla více příspěvků, z nichž si TA3 následně vybírala a kupovala jen některé. Často
odebírala jen tzv. hrubý sestřih, neboli nekomentované záběry a synchronní výpovědi
k danému tématu, které vyžadují následné autorské zpracování, o něž se starala interní
zahraniční redakce TA3. Dvakrát či vícekrát týdně vyrobila ČTK i reportážní či
kombinovanou zprávu, nazývanou v televizním slangu jako reportáž či „repka“.
„Reportáže byly většinou bez „stand-upů“, protože se ČTK snažila prodat stejný
příspěvek i jiným klientům. Reportáže pro slovenského diváka však musí být specifické,
například se převádí měna na Eura, dříve na Slovenské koruny, takže jsme nakonec
často museli stejnou reportáž vyrábět ve dvou verzích – jednu pro TA3 a druhou pro
ostatní klienty,“51 vzpomíná na své působení v ČTK David Vozdecký, který měl právě
výrobu příspěvků pro TA3 na starosti. Televize však měla zájem o reportáže, které
budou vyrobeny speciálně pro ni, včetně „stand-upů“ a asynchronních komentářů
reportéra, který bude využívat mikrofon vybavený větrnou ochranou s logem TA3.
David Vozdecký se snažil požadavkům TA3 vyjít vstříc a některé příspěvky tímto
způsobem připravoval, ale vedení videotýmu ČTK s tím nesouhlasilo, chtělo zachovat
univerzálnost příspěvků. Nespokojenost Davida Vozdeckého s vedením a směřováním
videoservisu nakonec vedla k jeho odchodu z ČTK a de facto i k ukončení stávající
spolupráce s TA352. Videoservis tak přišel o jednoho z významných klientů a kvůli
špatné obchodní politice musel k 31. prosinci 2010 propustit většinu svých zaměstnanců
i výrazně omezit produkci videí.

3.2.3. Staronový tým spolupracovníků
David Vozdecký si po odchodu z ČTK (v březnu 2009) založil se svým kolegou,
kameramanem a střihačem Janem Čudou, televizní studio Leontynka, s. r. o., a začal se
zabývat audiovizuální produkcí pro soukromé klienty. Koncem roku 2010 jej po roce a
půl odmlky oslovili pracovníci zahraniční redakce TA3, zda by neměl zájem navázat na
dřívější spolupráci z ČTK. Od té doby je David Vozdecký hlavním zahraničním
spolupracovníkem53 TA3 v České republice.

51

Podle ústního sdělení Davida Vozdeckého (spolupracovník a reportér TA3 v ČR) dne 8. ledna 2014.
TA3 dodnes v rámci smlouvy s ČTK může odebírat produkty videoservisu, ale činí tak velmi sporadicky.
53
TA3 jej označuje za „zahraničního spolupracovníka“, neboť není zaměstnancem, ale externistou.
52
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3.3. Tým spolupracovníků v České republice
V současné době působí v České republice čtyřčlenný zpravodajský tým pod
vedením reportéra Davida Vozdeckého, který se soustředí především na politické a
ekonomické zpravodajství. Reportérkou je také Michaela Široká, která často zpracovává
témata z oblasti kultury, sportu či lifestylu54. Vedoucím kameramanem a střihačem je
Jan Čuda. Nejmladším členem týmu je autor této práce, David Štrup, který se
společností Leontynka, s. r. o., externě spolupracuje od jara roku 2012 a působí na
pozici kameramana, střihače a redaktorského eléva. Redakce společnosti Leontynka,
s. r. o., sídlí v Praze.
Od roku 2010 prošla spolupráce s TA3 řadou změn a postupně se zintenzivňuje.
V prvních měsících připravovali David Vozdecký a Jan Čuda zhruba jednu reportáž
měsíčně. V současnosti ale český štáb připravuje okolo 8 kombinovaných či
reportážních zpráv a dalších 8 jiných příspěvků (publicistických rozhovorů, hrubých
sestřihů atp.) měsíčně.55
Tým Davida Vozdeckého zpravodajsky pokrývá dění v celé České republice,
přičemž ale události na střední a hlavně východní Moravě často zpracovávají přímo
štáby televize TA3, neboť to mají blíže a mohou i poměrně levně vyslat přenosový vůz.

3.3.1. Práce zahraničního spolupracovníka TA3 v České republice
Práce zahraničního korespondenta je v žurnalistice považována za jednu
z nejprestižnějších novinářských pozic. V případě působení v redakci jakéhokoli média
k ní často vede velmi dlouhá a trnitá kariérní cesta a skutečně jen ti nejlepší dosáhnou
kýženého cíle. „Pro začátečníky je spíše nerealistické usilovat o snový post
zahraničního korespondenta. Kdo vstoupí do strany, ten se také obvykle hned nestává
ministrem. Stejně tak se nedostane každý novinář vybaven mikrofonem a vlastním
kamerovým týmem rovnou před Bílý dům,“ říkají o postu zahraničního korespondenta
Ruß-Mohl a Bakičová (2005: 162). Jako externista sice David Vozdecký nemusel
procházet složitým kariérním postupem v rámci redakce TA3, přesto jeho současnému
působení předcházela dlouholetá praxe i studium. Sedmatřicetiletý Vozdecký
vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a před dvěma lety
i magisterské studium oboru Sociální a mediální komunikace na Univerzitě Jana Ámose
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Fotodokumentace činnosti – viz Příloha číslo 4.
Tato data vycházejí z kvantitativního výzkumu produkce štábů spolupracovníků TA3 v ČR. Viz kapitola
3.4.1. a Příloha číslo 6.
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Komenského v Praze. Od roku 1999 pracoval v ČTK, nejprve jako zpravodajský elév,
později na pozici vedoucího vydání zvukového zpravodajství a před svým odchodem
v roce 2009 jako zástupce šéfredaktora televizního servisu ČTK.
Zpravodajská produkce pro slovenskou televizi je v mnoha ohledech odlišná od
produkce pro česká média. „Ne všechno, co se u nás v Česku šustne, je prosaditelné na
Slovensku. Musíme zpracovávat především vážná témata, věci s celostátním dopadem,
nic regionálního. Neustále musíme mít na paměti, aby lidi v Žilině, v Nitře, v Košicích
nebo v Bratislavě chápali tu událost stejně. Proto se snažíme nacházet témata, která jsou
slovenskému prostředí blízká a diváky osloví. Hodně často srovnáváme český a
slovenský prvek nebo děláme rozhovory s lidmi, kteří jsou na Slovensku obecně
známí,“56 popisuje svou práci Vozdecký. Příspěvky jsou natáčené v češtině a musí se
tak jazykově přizpůsobovat slovenskému divákovi, a to především precizní výslovností
a vysokou srozumitelností. „Uvědomujeme si ten problém, že je to přece jen cizí jazyk,
a že respondent, který koktá nebo má nějakou řečovou vadu, může být pro slovenského
diváka nesrozumitelný. Proto se snažíme vybírat respondenty, například politické a
ekonomické analytiky, kteří jasně, stručně a srozumitelně dokáží formulovat své
myšlenky,“56 říká David Vozdecký. Se srozumitelností souvisí i popis kontextu
zpracovávaných událostí, který by byl pro českého diváka zřejmý a přebytečný, nebo
například převod měny na Eura.
3.3.1.1. Výběr témat
Prvním krokem při výrobě zpravodajských a publicistických příspěvků je
pečlivý výběr zpracovávaného tématu, které, jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole,
musí být pro slovenského diváka co nejvíce relevantní. Na rozdíl od dob, kdy
zpravodajství pro TA3 připravovala ČTK a zpravodajská výroba převyšovala poptávku,
je nyní každá reportáž vyráběna takzvaně „na klíč“. Zajímavá tuzemská témata nabízí
pražská redakce bratislavské redakci a ta schvaluje či odmítá jejich realizaci. „Výběr
témat probíhá podrobnou analýzou našich tuzemských zdrojů a rešerší denního tisku,
plus monitoringem jiných médií. Kromě událostí dopředu známých, například příjezdu
premiéra Fica do České republiky nebo jmenování nové vlády, hledáme i témata
nepolitická, která musí být pro slovenského diváka zajímavá. Jedná se například o
obecné ekonomické a hospodářské trendy, jako je růst cen benzínu nebo
nezaměstnanosti.“56 říká k výběru témat David Vozdecký. Opačným směrem – ze
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Podle ústního sdělení Davida Vozdeckého (spolupracovník a reportér TA3 v ČR) dne 8. ledna 2014.
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Slovenska do České republiky – také přicházejí objednávky na natáčení, a to většinou
konkrétních hrubých záznamů (rozhovorů, tiskových konferencí, sportovních akcí),
které následně TA3 využívá do svých publicistických a zpravodajských pořadů.
Specifickou částí zpravodajství z produkce studia Leontynka, s. r. o., která se
přímo nemusí týkat dění v České republice, jsou reportáže z Evropského parlamentu o
dění v EU. „Jezdíme pravidelně jednou měsíčně na plenární zasedání do Štrasburku a
většinou zde vyrobíme i reportáž nebo hrubé záběry, případně i telefonát pro TA3.
Hodně tam samozřejmě zapojujeme slovenské a české politiky, přičemž témata dopředu
konzultujeme a koordinujeme s TA3,“57 říká Vozdecký.
Poměr vlastních a zadaných témat v oblasti reportážní produkce v první polovině
roku 2013 dobře ukazuje relativně vysokou tvůrčí samostatnost pražské redakce. Z
padesáti ucelených zpráv kombinovaných a reportážních bylo pouze pět58 vyrobeno na
přímou poptávku z Bratislavy, zbylá témata navrhla a následně zpracovala pražská
redakce spolupracovníků.
3.3.1.2. Žánry a typy příspěvků
Ve zpravodajské výrobě je základním formátem zpráva, a to především zpráva
čtená (moderátorem ve studiu, nejčastěji se jedná o prvotní informaci), následně zpráva
obrazová (taktéž čtená ve studiu, pokrývaná sestřihem obrazového záznamu události) a
následná zpráva kombinovaná (celek asynchronního komentáře a synchronních
výpovědí uvedený studiovou ohláškou), případně zpráva reportážní (podobná zprávě
kombinované, větší roli v ní však hraje osobní svědectví redaktora a propracovanější
dynamika děje včetně emocionálního vyznění), (Lokšík, 2011: 85 – 87). „Důležité je
také nabalovat informace. Začít od čtené zprávy, o deset minut později už to musí být
„MOčko“59, i když třeba jen na ilustrační záběry. Odpoledne nebo večer už musí být
shrnující zpráva se záběry z místa dění. Divák musí vidět vývoj informace – od rána až
do večera,“60 říká ke zpravodajskému zpracování události v průběhu dne šéfredaktorka
TA3 Martina Kyselová.

57

Podle ústního sdělení Davida Vozdeckého (spolupracovník a reportér TA3 v ČR) dne 8. ledna 2014.
Příspěvky, které poptávala bratislavská redakce, byly: návštěva Pavola Pašky v Senátu, hokejový zápas
Slovanu Bratislava vs. Lev Praha, nákup společnosti Mediaservis slovenskou firmou Cromwell, návštěva
slovenského ministra zahraničí Lajčáka v ČR a Konference o jaderné energetice v Praze, kterou navštívil i
Robert Fico.
59
Slangový název pro zprávu obrazovou, vychází z označení tohoto typu zprávy v redakčním systému
Octopus – ST/CRT-MO.
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Podle ústního sdělení Martiny Kyselové (šéfredaktorka TA3) dne 26. listopadu 2013.
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V rámci produkce pražského štábu spolupracovníků v oblasti zpravodajské
výroby je nejčastějším žánrem zpráva kombinovaná, občas se objevuje i zpráva
reportážní. Žánrově jsou si oba typy příspěvků blízké a u některých „reportáží“, jak je
běžně v rámci výroby nazýváme, nelze přesně odlišit, zda patří do jednoho či druhého
žánru. Zpravidla v každém zpravodajském uceleném příspěvku totiž vystupuje osobnost
reportéra (David Vozdecký či Michaela Široká), kteří zprávu otevírají úvodním standupem a ukončují takzvanou ohláškou, tedy závěrečným stand-upem. Většina „reportáží“
má však politické či ekonomické téma a svou strukturou naplňují definici zpráv
kombinovaných: „Klade důraz na faktografičnost, je nabitá informacemi a údaji, které
registruje více v rovině slovní než obrazové. Je vystavěna na komentáři a synchronních
výpovědích kompetentních osob, obraz plní funkci spíše ilustrační. Má vždy silné
kompaktní čelo se shrnujícím jádrem sdělení, které tlumočí moderátor ze studia, na něž
navazuje detailnější rozvedení obsahu zprávy doplňujícími obrazovými informacemi,“
(Lokšík, 2011: 86). Zmiňované jádro sdělení, které moderátor tlumočí ze studia, tedy
takzvanou ohlášku, taktéž připravuje autor příspěvku (David Vozdecký či Michaela
Široká) a redaktoři denní směny v Bratislavě ji jen následně přeloží do slovenštiny.
Zprávy čtené pražská redakce nepřipravuje, ke zprávám obrazovým někdy
dodává v průběhu dne hrubé sestřihy či krátké synchrony61 (musí se však jednat o
významné události – například povodně, prezidentské volby atp.) a do hlavní večerní
zpravodajské relace dané téma zpracovává v ucelené formě zprávy kombinované či
reportážní.
Důležitou součástí činnosti pražského štábu jsou i zpravodajské rozhovory –
nejčastěji živé telefonáty pražského redaktora do vysílání nebo živé vstupy z místa dění
(v první polovině roku 2013 pouze v době prezidentských voleb a povodní). Podle
Lokšíka (2011: 87) se takovým vstupům zahraničních zpravodajů říká unilaterály nebo
bilaterály, které mohou být i předtočené. V rámci celodenního vysílání zpravodajské
televize jsou však rozhovory vedeny zpravidla živě, nikoli ze záznamu.
Z oblasti publicistické tvorby se pražské studio v první polovině roku 2013
věnovalo nejčastěji výrobě ekonomických rozhovorů s analytiky investiční banky Saxo
Bank. Jednalo se o takzvané placené spoty, kdy si klient (Saxo Bank) u TA3 předplácel
natočení čtyř interview měsíčně o současných ekonomických trendech a problémech.
Vysoce fundované rozhovory o stopáži cca 5 minut vedl redaktor pražského studia
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Synchron = rozhovor s osobou, které se událost týká, anketa, záznam tiskové konference atp.
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v prostorách Saxo Banky. „Ekonomika je prostě „in“. … V procesu globalizace se
rozhodovací kompetence přesunují od politiky směrem k podnikatelským subjektům.
Ten, kdo chce v dobách „turbokapitalismu“ rozumět společenskému vývoji, se musí
zabývat ekonomikou,“ říká k rostoucí oblibě ekonomického zpravodajství Ruß-Mohl a
Bakičová, (2005: 169). Hloubkové ekonomické rozhovory navíc přesně vyhovují
diváckému zaměření TA3 – hlavní cílovou skupinou televize, jak už bylo zmíněno, jsou
vysokoškolsky vzdělaní muži středních a vyšších příjmových tříd žijící ve větších
městech.
Pražský štáb spolupracovníků navíc v první polovině roku natočil tři analytické
rozhovory s významnými osobnostmi (Milošem Zemanem, Tomášem Halíkem a
politoložkou Vladimírou Dvořákovou) se stopáží okolo 8 minut a jednu lifestylovou
publicistickou reportáž do pořadu Showbiz.
3.3.1.3. Postup výroby
Prvotním impulzem pro výrobu jakéhokoli příspěvku je taková událost a téma,
které musí být pro slovenského diváka zajímavé (jak už bylo zmíněno v kapitole 3.3.1.).
Podle Davida Vozdeckého je polovinou úspěchu výroby kvalitního zpravodajského či
publicistického příspěvku dobrá rešeršní příprava: „Je potřeba si ke každé události
udělat důkladný monitoring. My na to máme v redakci kolegyni, která nám pravidelně
dělá veškeré rešerše a sleduje danou událost v kontextu dnů, týdnů i měsíců. Já si
vždycky vyjíždím sjetinu 10-15 stránek ze všech možných webů na to, o čem budu
točit, a následně vše pečlivě prostuduji.“62 Důležitý je i správný časový harmonogram
natáčení, který je přizpůsoben programovému schématu televize TA3. Zpravodajská
výroba totiž většinou směřuje do „Hlavných správ“, které ale začínají již v 18:30 a
příspěvek musí být odeslán nejpozději kolem 18. hodiny.
V rámci zpravodajské výroby dominují dva druhy příspěvků – aktuality, které
musí být natočeny, zpracovány a odeslány ten samý den, a příspěvky obecnějšího rázu,
které se zpracovávají i několik dní.
K aktualitám patří nejčastěji politické zpravodajství63, jehož výroba je také
relativně nejsnazší. V den události se dopředu akreditovaný dvoučlenný štáb
(kameraman a redaktor) vypraví do místa dění (Poslanecké sněmovny, Pražského hradu,

62

Podle ústního sdělení Davida Vozdeckého (spolupracovník a reportér TA3 v ČR) dne 8. ledna 2014.
Více než 50 % kombinovaných zpráv a reportážních zpráv z produkce pražského studia
spolupracovníků se za první polovinu roku 2013 zabývalo politikou.
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daného ministerstva atp.), kde natočí tiskové konference a případně individuální
rozhovory s politiky. Ty většinou doplní o předem natočený rozhovor s kompetentním
analytikem (politologem, sociologem) či anketou. Nejpozději okolo 17. hodiny už musí
štáb zamířit do studia, které sídlí na pražských Vinohradech. Zde si natočené materiály
reportér i kameraman stáhnou do svých počítačů, reportér sestříhá synchrony a namluví
komentář, který kameraman a střihač v jedné osobě následně upraví a „pokryje“
sestřihem vhodných záběrů. Celá postprodukce nezabere zpravidla více jak hodinu a
výsledný příspěvek má stopáž okolo 1 minuty a 45 sekund (více viz kapitola 3.4.1.1.).
Tato metoda výroby označovaná jako „obrazový rozhlas“ je nejčastější a časově
nejúspornější, jak zmiňuje i Lokšík (2011: 73 – 74): „S analogovou technologií a
převládající tendencí vtěsnat do zpravodajské relace co nejvíce příspěvků se prosadil
střihový postup, kdy se primárně sestavovala zvuková složka, a tím přesná stopáž
příspěvku, a až poté se kompletoval obraz. Tato střihová metoda nakonec v televizním
zpravodajství zdomácněla a do současné doby v menší či větší míře ovlivňuje celkovou
kvalitu televizního zpravodajství.“
U příspěvků obecnějšího rázu (například růst cen benzínu, 50 let matějské pouti,
výstava motýlů ve skleníku Fata morgána atp.) je daná událost většinou dopředu známá
a její platnost je často delší než jeden den. Proto je více času na přípravu i následnou
realizaci a postprodukci. Zprávy mají zpravidla delší stopáž (i přes 2 minuty), vystupuje
v nich více aktérů a i obrazová složka je na vyšší úrovni.
Kromě těchto běžných postupů však dnešní zpravodajství vyžaduje i vysokou
mobilitu a rychlost výroby a přenosu – hlavně při náhlých nebo naopak divácky velmi
očekávaných událostech. Vzhledem k technologii výroby, která je plně digitální a
bezpásková, může pražský štáb odkudkoli z terénu posílat hrubé sestřihy, „synchrony“
či celé zpravodajské příspěvky mobilním internetem z notebooků na FTP64 server
televize. Toho hojně využíval například při povodních. Výroba jednodušších
zpravodajských materiálů (například rozhovorů, záznamů tiskových konferencí atp.) je
navíc možná i v jedné osobě. Proto je do terénu občas vysílán pouze kameramanredaktor v jedné osobě (například autor této práce), který podobné příspěvky natočí,
zpracuje a následně i odešle na server TA3.
Příspěvky se do televize zasílají, jak už bylo výše několikrát zmíněno, FTP
protokolem na server TA3. Televize stále vysílá pouze v SD rozlišení, proto se i
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FTP = File Transfer Protocol – protokol pro přenos souborů mezi počítači v počítačové síti.
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příspěvky posílají ve standardním televizním rozlišení 720 x 576 pixelů v prokládaném
režimu. Do března roku 2011 byl poměr stran videa 4:3, v rámci modernizace studia i
grafiky se ale přešlo na standardní širokoúhlý formát 16:9.
Významným benefitem při tvorbě zpravodajství je i bohatý obrazový archiv,
který redaktor využívá pro ilustrování událostí nebo při sledování dlouhodobých témat
(například 5 let prezidenta Klause na hradě). Studio Leontynka si již od svého založení
v roce 2009 archivuje veškerou svou tvorbu a disponuje desítkami terabajtů dat, kterými
pravidelně obohacuje svou audiovizuální produkci. Tím se přibližuje praxi velkých
televizních stanic, které běžně využívají svůj mnohaletý archiv. Vzhledem k externí
spolupráci s televizí TA3 totiž redaktoři pražského studia nemají přístup do archivů
TA3. Ty jsou však stejně pro zpravodajství z České republiky většinou nepoužitelné.
3.3.1.4. Vybavení studia
Studio Leontynka, s. r. o., sídlící na pražských Vinohradech, disponuje
v současné době třemi HD kamerami JVC, které nahrávají tzv. „bezpáskovou
technologií“ na pevná média (hard disk a SD karty). Ozvučení zajišťují dva bezdrátové
sety značky Sennheiser (klopové a ruční mikrofony, tzv. „handky“) a řada dalších
drátových mikrofonů (směrové i klopové). Samozřejmostí je i osvětlovací technika a
další nezbytné vybavení (stativy, kabeláž atp.).
Postprodukce může najednou nezávisle na sobě probíhat až na 4 počítačových
střižnách (Adobe Premiere), přičemž všechny počítače jsou vzájemně propojeny přes
centrální serverové úložiště (nezávislé na serverech TA3). Na namlouvání komentářů
jsou ve studiu dvě nově vybavená zvuková pracoviště s profesionálními studiovými
mikrofony, mixážními pulty a zvukovými postprodukčními programy.
Prostory jsou připraveny na studiové rozhovory a disponují klíčovacím pozadím
(modré barvy), fotografickým pozadím bílé a černé barvy i speciálním pozadím od
televize TA3, které bylo využíváno při přímých přenosech během povodní a
prezidentských voleb.
Veškeré vybavení si studio Leontynka, s. r. o., financuje z vlastních zdrojů bez
přispění externího subjektu (například TA3 nebo jakýchkoli dotačních zdrojů).
3.3.1.5. Budoucnost
S příchodem šéfredaktorky Martiny Kyselové posiluje význam zahraničního
zpravodajství z České republiky a s tím roste i poptávka po aktuálním, rychlém a
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divácky atraktivním zpravodajství. „Nejnovější trendy v televizním zpravodajství
naznačují, že spíše než na žánrovou pestrost a rozmanitost, způsob prezentace či změnu
zaměření se bude jeho vývoj orientovat na totální časovou a prostorovou dostupnost
obrazové informace a na její rychlou a operativní distribuci,“ (Lokšík, 2011: 88).
Vysílání přenosových vozů z Bratislavy do Prahy na živé vysílání je nákladné a má
smysl jen při velmi důležitých událostech (jak již bylo zmíněno, v první polovině roku
2013 k tomu došlo při prezidentských volbách a při povodních, v druhé polovině roku
2013 při předčasných parlamentních volbách). Živé telefonáty jsou tak zatím jedinou
možností,

jak

divákům

zprostředkovat

aktuální

informace

od

pražských

spolupracovníků o dění v České republice. Svým charakterem se ale hodí spíše do
rozhlasu a pro televizního diváka nejsou obrazově atraktivní.
V současné době se jedná o zavedení nové technologie, která by umožňovala
živý přenos odkudkoli z Prahy a jejího okolí pomocí vysokorychlostních datových LTE
sítí, které postupně doplňují starší typy mobilních sítí (GSM, EDGE, UMTS). Podobnou
variantou je též nákup přenosného satelitního vysílače typu „flyaway“, který dokáže
zprostředkovat živý přenos odkudkoli z České republiky, potažmo Evropy. Tato
technologie je ale nákladnější a méně mobilní. Další ambicí studia Leontynka je výroba
moderovaných diskuzních pořadů pro TA3 s osobnostmi české politické, kulturní i
ekonomické sféry. Podobné diskuze pro TA3 už David Vozdecký a Michaela Široká
několikrát připravovali a živě vedli – hlavně po prezidentských a parlamentních
volbách. Na živý přenos ale bylo nutné vyslat z Bratislavy DSNG vůz, který by právě
nová technologie živých přenosů vysokorychlostním internetem mohla nahradit.

3.4. Analýza zpravodajství z České republiky v první polovině
roku 2013
Zahraniční zpravodajství z České republiky zajišťuje TA3 z mnoha zdrojů.
Atraktivní a důležitá témata zpravidla zpracovává tým zahraničních spolupracovníků
studia Leontynka, méně významné události zařazuje televize jako zprávy čtené či
obrazové (zdrojem informace je agenturní zpravodajství, zdrojem obrazového pokrytí
nejčastěji archivní či ilustrační záběry).
Významným zdrojem obrazového materiálu či živých přenosů je ale i Česká
televize, se kterou TA3 dlouhodobě spolupracuje, jak potvrzuje i Zdeněk Šámal: „TA3
pro nás (ČT, pozn. aut.) na Slovensku dlouhodobě suplovala to, co bychom normálně
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měli nacházet u veřejnoprávní televize, která ovšem z hlediska našich potřeb
nevykazovala občas potřebnou pružnost. To se ale zásadně změnilo s příchodem nového
vedení STV takže na TA3 se tedy obracíme až v druhé řadě. Vztahy s TA3 jsou
přátelské a „ústretové“ a pokud jedna strana něco potřebuje, tak jí druhá vyhoví. Z mého
pohledu je nejzásadnější sdílení živého signálu za pouhé pokrytí nákladů, ale například
v roce 2013 byl větší zájem z jejich strany než z naší, což odpovídalo i tomu, co se u
nás všechno dělo.“65 To potvrzuje i Martina Kyselová, podle které se zatím nestalo, že
by Česká televize odmítla TA3 některé sestřihy či živé přenosy v rámci zpravodajství
poskytnout. Podle Jany Strnadové66, která má v České televizi na starosti kooperaci
s ostatními evropskými televizemi v rámci sdružení EBU67, podepsala TA3 první
smlouvu o spolupráci s Českou televizí 28. 4. 2004, v roce 2006 došlo k revizi a tím i
k častější spolupráci a v roce 2010 objem výměny opět narostl. Sestříhané zpravodajské
materiály si podle Strnadové vyměňují zdarma přes FTP, v rámci spolupráce mohou
vzájemně přebírat živé přenosy (zdarma) a navzájem využívat i své DSNG vozy pro
živé vstupy zpravodajů (za poplatek). V praxi ale v první polovině roku 2013 TA3
přenosové vozy ČT nevyužívala a při významných událostech vysílala do místa dění své
vlastní. Materiály od České televize následně zpracovává interní směna zahraniční
redakce, která, v případě tvorby zpráv kombinovaných, následně namlouvá i komentáře
a tvoří ohlášku. V průběhu dne tak TA3 může událost ilustrovat hrubými sestřihy od ČT
i od svých spolupracovníků ze studia Leontynka. To se ale stává jen při výjimečných
událostech (volby, povodně, proces s Davidem Rathem atp.).

3.4.1. Kvantitativní analýza zpravodajské produkce z České
republiky za první polovinu roku 2013
3.4.1.1. Kvantitativní analýza produkce studia Lenotynka, s. r. o.
V první polovině roku 2013 vyrobil pro TA3 tým pražských zahraničních
spolupracovníků celkem 10468 zpravodajských či publicistických příspěvků.
V oblasti zpravodajství dominovaly kombinované a reportážní zprávy (50
příspěvků), dále živé telefonáty do vysílání (17 příspěvků), hrubé zpravodajské sestřihy
k další postprodukci (14 příspěvků) a zpravodajské rozhovory (3 příspěvky).
65

Podle mailového sdělení Zdeňka Šámala (ředitele zpravodajství ČT) dne 7. ledna 2014.
Informace vychází z mailové komunikace s Janou Strnadovou (ČT) ze dne 20. ledna 2014.
67
European Broadcating Union sdružuje vysilatele veřejné služby v 55 zemích Evropy a světa.
68
Mezi příspěvky vyrobené společností Leontynka nepočítám živé přenosy realizované DSNG vozem
v období prezidentských voleb a povodní, jejichž přesný počet nelze z dostupných údajů vyčíslit.
66
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Publicistickou produkci

tvořily zejména publicistické rozhovory (19

příspěvků) a jedna publicistická reportáž z oblasti lifestylu (otevření Image house
Marco Mirelli v Praze). Vše je graficky znázorněno v Příloze č. 6.
Pro tematickou analýzu produkce studia Lenotynka, s. r. o., jsem vytvořil
celkem devět kategorií, do nichž můžeme jednotlivé příspěvky zařadit (viz Příloha č. 7):
● Politika – z celkových 41 příspěvků napříč žánry spadá 39 do zpravodajství a
2 do publicistiky
● Ekonomika a hospodářství – z celkových 24 příspěvků napříč žánry spadá 8
do zpravodajství a 16 do publicistiky
● Přírodní katastrofy, neštěstí a krimi – z celkových 9 příspěvků napříč žánry
spadají všechny do zpravodajství
● Zajímavosti a kuriozity – z celkových 7 příspěvků napříč žánry spadají
všechny do zpravodajství
● Náboženství, kultura a školství – z celkových 3 příspěvků spadají 2 do
zpravodajství a 1 do publicistiky
● Evropská unie – 3 zpravodajské příspěvky
● Sport – 2 zpravodajské příspěvky
● Lifestyle – 1 publicistická reportáž
Z tematické analýzy je zřejmé zaměření televize TA3 jakožto seriózního
zpravodajského média na tzv. hard news, které se týkají důležitých a relevantních
událostí. Ve zpravodajství dominuje politika, v publicistické tvorbě měly výraznou
převahu ekonomické rozhovory s analytiky Saxo Bank69. Téma přírodních katastrof,
neštěstí a krimi je také poměrně silně zastoupené, a to především kvůli červnovým
povodním. Událostí s kriminálním podtextem se zabýval pouze jeden zpravodajský
telefonát. Mezi tzv. soft news, tedy příspěvky týkající se spíše nedůležitých, ale divácky
atraktivních událostí, patří celkem sedm reportáží o zajímavostech a kuriozitách
(například o výstavě motýlů ve skleníku botanické zahrady nebo o chystané kopii
Karlova mostu v Číně) a také již zmiňovaná publicistická lifestylová reportáž do pořadu
Showbiz. Další kategorie jsou již poměrně slabě zastoupeny – do sekce náboženství,
kultura a školství spadá zpravodajská reportáž o slovenských studentech na českých
vysokých školách, reportáž o výstavě korunovačních klenotů a publicistický rozhovor
69

Rubrika skončila v květnu 2013 a v současné době se opět zavádí do vysílání. Vše záleží na zadavateli
tohoto sponzorovaného obsahu, kterým je Saxo Bank.
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s teologem Tomášem Halíkem o zvolení papeže Františka II. Pražský tým
spolupracovníků taktéž připravil tři kombinované zprávy o dění v Evropské unii
z plenárních zasedání parlamentu ve Štrasburku, jednu sportovní reportáž a jeden
sportovní zpravodajský rozhovor.
Nejčastější zpravodajský žánr, tedy kombinovaná/reportážní zpráva měla
průměrnou délku 1 min a 45 s. Nejčastější publicistický žánr – publicistický
rozhovor – měl průměrnou délku 4 minuty a 17 s. Živé zpravodajské telefonáty do
vysílání trvaly průměrně 6 min a 4 s. Štáb pražských spolupracovníků dodal v první
polovině roku 2013 5 hodin, 13 minut a 36 sekund zpravodajského či publicistického
materiálu. Z tohoto času činilo zpravodajství 2 hodiny, 43 minut a 24 sekund,
publicistika 1 hodinu, 29 minut a 21 sekund a hrubé sestřihy k následné postprodukci 1
hodinu a 51 sekund (viz Příloha č. 8).
3.4.1.2. Kvantitativní analýza zpravodajství z České republiky za měsíc
červen
Měsíc červen je jediný, ze kterého můžeme učinit ucelenou kvantitativní analýzu
zpravodajství z České republiky, neboť pouze z června televize TA3 poskytla pro účely
bakalářské práce kompletní záznamy zahraniční redakce o odvysílaném zpravodajství.
Ty však bohužel nereflektují přímé přenosy, kterých bylo z České republiky v rámci
povodní minimálně 10. Jak už bylo zmíněno, TA3 zpravuje o dění v České republice
z více zdrojů – využívá především agenturní zpravodajství a dále informace od svých
spolupracovníků v Praze. Obrazové materiály získává od zahraničních spolupracovníků
(studia Leontynka, s. r. o.), od České televize a ČTK, případně využívá archiv.
Měsíc červen byl na dění v České republice velmi bohatý. Nejprve Česko
zasáhly velké povodně a v druhé polovině měsíce padla vláda v důsledku „kauzy
Nagyová“. Prezident Zeman ještě na konci června stihl jmenovat novou Rusnokovu
vládu. Díky těmto významným událostem výrazně narostl objem zpráv z České
republiky ve srovnání s „běžným“ měsícem. Z 699 zpráv (čtených, obrazových,
kombinovaných, reportážních ale i tzv. bez komentáře) se 107 zpráv (tedy více než
15 %) věnovalo událostem v Česku. Pro srovnání – v druhé polovině května (od 14. 5.
2013 do 31. 5. 2013) se z 383 zpráv ze zahraničí věnovalo České republice pouze
necelých 7,5 % (28 příspěvků).
Ze 107 příspěvků o dění v České republice pak 21 příspěvků (necelých 20 %)
připravoval David Vozdecký a jeho pražský štáb, 7 příspěvků (6,5 %) vzniklo
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v kooperaci pražského a bratislavského štábu vyslaného DSNG vozem do České
republiky během povodní70 a 79 příspěvků (necelých 74 %) bylo vyrobeno přímo
zahraniční redakcí TA3. (Viz Příloha číslo 9).
Interní produkce TA3 využívala většinou agenturního zpravodajství, obrazové
materiály získávala od České televize nebo ilustrovala pomocí archivu. Za červen
poskytla ČT televizi TA3 9 sestříhaných hrubých materiálů a 4 přímé přenosy.71

3.4.2. Prezidentské volby a jejich zpracování pražským štábem
spolupracovníků
V lednu roku 2013 vrcholil několikaměsíční mediální a politický maraton
prvních přímých prezidentských voleb v České republice a televize TA3 tomuto dění
věnovala velkou pozornost. Na obě kola voleb (první se konalo 11. a 12. ledna, druhé
25. a 26. ledna) vyslala z Bratislavy oba přenosové vozy, a tak mohli diváci díky
pravidelným vstupům Davida Vozdeckého a Michaely Široké sledovat volební boj
„naživo“. Kromě vstupů reportérů se vysílaly živě i tiskové konference některých
kandidátů. Televize vyrobila i speciální jingle (znělku), který uváděl příspěvky týkající
se českých prezidentských voleb.
Před prvním kolem připravil pražský štáb několik zpráv o předvolební situaci
v České republice. V posledních měsících roku 2012 představil v reportážích jednotlivé
kandidáty a v prvním lednovém týdnu se věnoval mimo jiné zamítnuté žádosti
vyřazeného kandidáta Tomia Okamury o zastavení voleb a informování o průběhu
prezidentských debat na českých televizích. Ještě v prosinci potom natočil publicistický
rozhovor s Milošem Zemanem a v lednu pomáhal při výrobě podobného interview
s Janem Fischerem (v rámci pořadu Debata jej vedl slovenský moderátor Martin
Stržinec).
První kolo voleb (11. a 12. ledna) v Praze zpracovával tříčlenný72 pražský štáb a
dva slovenští kolegové z DSNG vozu (kameraman a technik), ke kterým v sobotu
odpoledne přibyl i moderátor a reportér Martin Stržinec – tehdy interní zaměstnanec
TA3. Do Brna na oba volební dny vyslala TA3 svého reportéra Petera Habaru se štábem
70

Jedná se ale pouze o zprávy s následnou postprodukcí, nikoli živé přenosy, ke kterým byl DSNG vůz
primárně vyslán.
71
Zdrojem těchto informací je Jana Strnadová, která má v České televizi na starosti kooperaci s ostatními
evropskými televizemi v rámci sdružení EBU. Bohužel se mi již nepodařilo zjistit, o jaké konkrétní sestřihy
a přímé přenosy se jednalo.
72
Z pražského studia spolupracovníků se voleb zúčastnili reportéři Michaela Široká a David Vozdecký a
kameraman Jan Čuda.
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a v sobotu i s DSNG vozem. O prezidentskou funkci najednou bojovalo 9 kandidátů
s různými volebními sídly rozptýlenými po celé Praze, které pražský štáb neměl šanci
pokrýt.
V pátek 11. ledna se proto David Vozdecký raději soustředil na pravidelné živé
vstupy (od 12:00 do 18:00 každou celou hodinu do zpráv, v 18:30 do Hlavných správ,
v 19:55 do relace Téma dňa a ve 23:10 s Michaelou Širokou do relace 24 hodín vo
svete), ve kterých informoval o průběhu voleb z různých míst Prahy (z volební
místnosti, Pražského hradu, Českého statistického úřadu atp.). Velká část těchto živých
vstupů měla formu rozhovoru s hostem – ve 12:00 s předsedou komise volební
místnosti na Pražském hradě Jiřím Veselým, v 15:00 s tiskovým mluvčím ČSÚ Janem
Cieslarem, v 17:00 s politologem Bohumilem Doležalem a v 18:00 s ekonomem
Vladimírem Pikorou. Kameraman Jan Čuda mezitím sám natáčel ve volebních
místnostech prostřihové materiály, natočil i anketu s voliči a rozhovor s Janou
Bobošíkovou. Do Hlavných správ připravil pražský štáb spolupracovníků jednu kratší
reportážní zprávu, která relaci otevírala, po ní následoval živý vstup Davida
Vozdeckého z pražského studia. Reportážní zprávu o prvním volebním dnu připravil i
Peter Habara z Brna a zprávu kombinovanou Blanka Donková z české ambasády
v Bratislavě. Celý blok uzavřela kombinovaná zpráva o tom, jak volby v České
republice sleduje zahraniční tisk. Stejné příspěvky odvysílala TA3 i v relaci 24 hodín vo
svete, doplnil je ale obsáhlý živý publicisticko-zpravodajský rozhovor mezi
moderátorkou pořadu a Davidem Vozdeckým a Michaelou Širokou v pražském studiu.
V sobotu 12. ledna opět od dopoledních hodin David Vozdecký živě vstupoval
s aktuálními informacemi k probíhajícím volbám. Do Brna vyslala TA3 svůj druhý
přenosový vůz a tak Peter Habara taktéž přispíval do vysílání „naživo“. Například
polední zprávy tak otevíral živě vysílaný rozhovor Davida Vozdeckého s předsedou
komise volební místnosti na Pražském hradě, Jiřím Veselým. Po něm následoval taktéž
živě vysílaný vstup Petera Habary z Brna, ve kterém informoval o účasti v jím
sledované volební místnosti a rozebral i celkovou atmosféru voleb a zprávy v českém
tisku. Ve 14:00 se uzavřely volební místnosti a David Vozdecký se s přenosovým
vozem přesunul do volební centrály Miloše Zemana. Jan Čuda s Michaelou Širokou
nejprve mířili k Janu Fischerovi, ale po první půlhodině se preference vyvíjely velmi
slibně pro Karla Schwarzenberga, a tak nakonec zamířili do jeho centrály. TA3
průběžně informovala o sčítání hlasů formou čtených zpráv i živých vstupů, to však
probíhalo velmi rychle a okolo 16. hodiny už byly známé výsledky. Tiskovou
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konferenci vítěze prvního kola Miloše Zemana vysílala TA3 živě v 16:21, od ČT
předtím převzala i živé vysílání tiskové konference Karla Schwarzenberga. V Hlavných
správách potom výsledky voleb shrnuly 4 zpravodajské příspěvky – kombinovaná
reportáž z produkce zahraniční redakce TA3 o výsledcích voleb (grafy a vyčíslení,
představení vítězů), následně zpravodajská reportáž Michaely Široké o průběhu druhého
volebního dne a atmosféře ve volebních štábech vítězů, následoval živý vstup Davida
Vozdeckého z Pražského hradu s aktuálními informacemi o vítězích i poražených a celý
blok uzavírala zpravodajská reportáž Petera Habary o druhém volebním dnu na Moravě
a v Brně. Volbám se ve 23:12 samozřejmě věnovala i relace 24 hodín vo svete, která
odvysílala stejné příspěvky jako hlavní zpravodajská relace a obohatila je o analytický
rozhovor s politologem Milošem Brunclíkem, který přijal pozvání do bratislavského
studia TA3.
V neděli 13. ledna vysílala TA3 od 11 hodin volební speciál, kde se živě
propojilo bratislavské i pražské studio. Jednalo se o první celistvý studiový pořad, který
čeští spolupracovníci spolu z kolegy z DSNG vozu živě vysílali z Prahy. Šéfredaktorka
TA3 Martina Kyselová k tomu říká: „Moji předchůdci vždycky dělali ta volební či
mimořádná studia tady v Bratislavě a do Čech se s odborníky spojovali tak maximálně
přes telemost a telefon. Mně to přijde nelogické, protože události se dějí v Praze a ne
tady. Vy máte o té události víc informací i ze zákulisí než zdejší moderátor. Proto dále
budu razit tento trend.“73 V rámci volebního speciálu tak David Vozdecký spolu
s moderátorem TA3 Martinem Stržincem, který přijel na sobotu a neděli do Prahy, vedli
rozhovor s politoložkou Vladimírou Dvořákovou a ekonomem Miroslavem Ševčíkem.
Ve 35minutovém interview rozebírali výsledky voleb i politické názory obou
postupujících kandidátů. Rozhovor obohatil i záznam tiskové konference Miloše
Zemana a interview Martina Stržince s Karlem Schwarzenbergem. Na interview
přenášené živě z Prahy navazovalo vysílání z Bratislavského studia. Moderátorka
Barbara Túrosová telefonicky hovořila s politologem Jacquesem Rupnikem, u plazmové
obrazovky následně přivítala politologa Miloše Brunclíka, se kterým detailně za pomoci
grafických znázornění rozebrali výsledky voleb. Speciál uzavíraly medailonky obou
postupujících kandidátů.
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To se potvrdilo i při předčasných parlamentních volbách na podzim roku 2013, kdy se z Prahy taktéž
vysílal volební speciál, který moderoval David Vozdecký a Michaela Široká.
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Druhé kolo voleb (25. a 26. ledna) bylo na TA3 hlavním tématem pátečního,
sobotního i nedělního vysílání. V České republice operoval v pátek 25. ledna jeden a
v sobotu 26. ledna dva přenosové vozy. V neděli vysílala TA3 „Volebný špeciál“ o
výsledcích, podobně jako při prvním kole voleb.
V pátek 25. ledna se do monitorování voleb zapojilo více spolupracovníků
pražského studia Leontynka než v prvním kole. David Vozdecký se spolu s kolegy
z DSNG vozu opět od 14:00 (kdy měl první živý vstup o zahájení voleb) až do 23:10
(kdy spolu s kolegyní Michaelou Širokou společně ze studia živě vstupovali do relace
24 hodín vo svete) věnoval primárně živým vstupům, při tom však koordinoval práci
ostatních členů štábu a vyráběl i souhrnnou reportáž o prvním dnu voleb. Autor této
práce, David Štrup, byl vyslán do Stodůlek, kde volil Miloš Zeman. Spolu se
spolužačkou Annou Zunovou natočili, jak Zeman spolu s rodinou odvolil, a následně i
krátký rozhovor s jeho dcerou Kateřinou. Samotný Miloš Zeman byl na slovo skoupý a
odbyl štáb TA3 i ostatní novináře větou: „Vše, co jsem chtěl říct, jsem již řekl.“ Potom
následoval rychlý přesun na druhý konec Prahy do Kobylis, kde David Štrup i Anna
Zunová natočili odvolení dosluhujícího prezidenta Václava Klause i jeho vyjádření pro
média. Jan Čuda mezitím jel do Sýkořice na Rakovnicku, kde podobným způsobem
natáčel volbu Karla Schwarzenberga. Večerní Hlavné správy otevírala reportáž Davida
Vozdeckého s přispěním všech výše zmíněných štábů z prvního dne voleb. Po ní
následoval živý vstup Davida Vozdeckého z pražského studia, ve kterém se zabýval
především neplatnou volbou Karla Schwarzenberga (vhodil do urny hlas bez obálky) a
obecnými informacemi o průběhu voleb. Podobně vypadala i relace 24 hodín vo svete,
kterou zahájila taktéž reportáž Davida Vozdeckého a jeho štábů. Po ní následoval živý
rozhovor moderátorky pořadu, Barbary Túrosové, s Davidem Vozdeckým a Michaelou
Širokou v pražském studiu. Ten navíc obohatila krátká čtená zpráva o dalších
podrobnostech voleb z produkce TA3.
V sobotu 26. ledna do Prahy přijel i druhý přenosový DSNG vůz, který televize
TA3 vlastní. Dopoledne David Vozdecký opět informoval z volebních místností
prostřednictvím živých vstupů o průběhu voleb. Po obědě se Vozdecký spolu s jedním
DSNG vozem přesunul do Lucerny – volební centrály Karla Schwarzenberga. Jako
kameraman a redaktor mapující dění v centrále mu byl k ruce autor práce, David Štrup.
Dění ve volebním štábu Miloše Zemana v pražském Top hotelu monitorovala Michaela
Široká s druhým přenosovým vozem. Pomáhal jim kameraman Jan Čuda, ze Slovenska
navíc přijel moderátor TA3 Martin Stržinec, který měl za úkol natočit rozhovor
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s vítězem voleb. Oba čeští reportéři se soustředili hlavně na pravidelné živé vstupy,
které po půlhodině až hodině informovaly o sčítání hlasů. Autor práce mezi tím natáčel
reakce politiků a známých osobností v centrále Karla Schwarzenberga, které obratem
jako hrubé sestřihy zasílal na server TA3. Podobnou činnost měl na starosti i Jan Čuda
v TOP hotelu. TA3 tyto sestřihy a reakce průběžně zařazovala do vysílání. Před 16.
hodinou již byly známé výsledky voleb, TA3 následně živě vysílala tiskové konference
obou kandidátů. Martin Stržinec se pokusil natočit rozhovor s Milošem Zemanem, to se
mu ale kvůli neznalosti místního prostředí i povahy Miloše Zemana nepodařilo. Michela
Široká to ale spolu s kameramanem Janem Čudou nevzdala a za chůze natočila s nově
zvoleným prezidentem krátký rozhovor. Taktéž hovořila i s dcerou Zemana Kateřinou.
Karel Schwarzenberg byl sdílnější a Davidu Vozdeckému poskytl taktéž interview. Oba
rozhovory se ale nevysílaly ten samý den, byly natáčeny pro volební speciál vysílaný
v neděli. Ve večerních Hlavných správách se tvorby kombinovaných zpráv o výsledcích
voleb zhostila zahraniční redakce TA3. Pražský štáb spolupracovníků přes den pouze
dodával hrubé sestřihy a vyjádření aktérů, zbytek času věnoval pravidelným živým
vstupům. Michaela Široká i David Vozdecký naposledy živě vstupovali z volebních
štábů právě ve večerních Hlavných správách, potom se jeden přenosový vůz vydal zpět
na Slovensko a druhý v Praze působil až do pozdního večera. Ve 20:00 mohli diváci
TA3 prostřednictvím živého vysílání vidět rozhovor s politologem Bohumilem
Doležalem. Volbám se monotematicky věnovala i relace 24 hodín vo svete. Kromě
příspěvků odvysílaných již v Hlavných správách přinesla i živý rozhovor s Davidem
Vozdeckým, sestřih reakcí podporovatelů obou kandidátů z materiálů od David Štrupa a
Jana Čudy a telefonický rozhovor s Bohumilem Doležalem.
V neděli 27. ledna vysílala TA3 opět od 11 hodin volební speciál, ve kterém se
naživo propojilo vysílání z Bratislavy i Prahy. Hosty Martina Stržince a Davida
Vozdeckého v Praze byli politolog Jan Bureš, sociolog Daniel Prokop a ekonom Karol
Piovarcsy. V Bratislavském studiu relaci moderovala Barbara Túrosová, jejími hosty
byli například český velvyslanec na Slovensku Jakub Karfík, telefonicky potom
politolog Jacques Rupnik a Tomáš Pirkl, zpravodaj ČTK v Bruselu. Ve volebním
speciálu byly také odvysílané již zmíněné rozhovory s Milošem Zemanem, Kateřinou
Zemanovou i Karlem Schwarzenbergem.
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3.4.2.1. Kvantitativní komparativní analýza sledovanosti TA3 ve dnech
prezidentských voleb
Výzkumná otázka zní, zda dění okolo prezidentských voleb v České republice
zvýšilo sledovanost TA3, a to jak celodenní, tak dvou zpravodajsky nejatraktivnějších
pořadů – Hlavných správ a 24 hodín vo svete. Zdrojem dat je společnost PMT/TNS a
podklady pro tuto konkrétní analýzu připravila TA3. Ukazatelem sledovanosti televize
je primárně share, který v procentech uvádí „podíl diváků či posluchačů cílové skupiny
(v případě TA3 diváků starších 12 let, tzv. 12+, pozn. aut.), který získá určitý časový
úsek (pořad) televizního a rozhlasového vysílání ze všech diváků cílové skupiny se
zapnutým přijímačem,“ (Osvaldová a Halada, 2007: 193). Druhým důležitým
ukazatelem je reach, který konkrétně ve výzkumech společnosti PMT/TNS udává počet
unikátních diváků, kteří sledovali televizi v rámci daného časového úseku (celého dne
nebo například pořadu) alespoň 1 minutu.
První kolo prezidentských voleb (pátek 11. a sobota 12. ledna):
Průměrný celodenní share (12+) TA3 za první polovinu roku 2013 činil 1,7 %,
denní průměrný reach 999 000 unikátních diváků. 11. i 12. ledna však byla celodenní
sledovanost podprůměrná, v pátek pouze 1,3 % sharu a v sobotu 1,6 %. Reach byl
v pátek také pod průměrem, činil 984 000 diváků. V sobotu si však TA3 pustilo
nadprůměrně diváků, 1 155 000. Tento nárůst mohl být způsobený právě zájmem o
výsledky prvního kola voleb. To je dobře patrné i na sledovanosti Hlavných správ.
První den byla jejich sledovanost podprůměrná, 1,8 % sharu. Druhý den voleb ale
zaznamenaly vyšší sledovanost, 2,6 %, taktéž i reach, 154 000 diváků. Průměrná
sledovanost Hlavných správ za první polovinu roku 2013 přitom činila 2,2 % sharu,
reach byl 102 000 diváků. Hlavní pořad zahraničního zpravodajství a publicistiky – 24
hodín vo svete – naopak zaznamenal nadprůměrnou sledovanost v pátek 11. ledna. Jeho
share činil 2 %, což bylo o devět desetin více než půlroční průměr. Z těchto výsledků,
které jsou přehledně graficky znázorněné v tabulkách a grafech v Příloze č. 10, je
patrné, že největší zájem o dění v Česku měli diváci TA3 v pátek v noci (hlavní
zpravodajskou relaci, která se vysílá už v 18:30, pravděpodobně nemuseli stihnout, ale
souhrn zahraničního dění od 23:10 už zaznamenal nadprůměrnou sledovanost) a
v sobotu v Hlavných správách. Celodenní dění však pro diváky nebylo natolik důležité,
aby ovlivnilo denní průměrnou sledovanost televize.

42
Druhé kolo prezidentských voleb (pátek 25. a sobota 26. ledna):
Druhé kolo voleb už pravděpodobně ovlivnilo i celkovou denní sledovanost a
reach televize TA3. V pátek 25. ledna byla sledovanost o dvě desetiny pod průměrem,
dosahovala 1,5 %, reach ale již trochu průměr přesahoval, byl 1 022 000 unikátních
diváků. V sobotu 26. ledna, tedy v den, kdy se Česká republika i celý svět dozvěděly
výsledky voleb, však již celodenní sledovanost přesáhla o jednu desetinu dlouhodobý
průměr (dosáhla 1,8 %), stejně tak i průměrný denní reach stoupl o více než 160 000
diváků na 1 160 000. V neděli 27. ledna – v den, kdy se vysílal speciál o prezidentských
volbách v České republice – byla denní sledovanost stejná jako dlouhodobý průměr –
1,7 %, průměrný reach však ještě stoupl na 1 284 000 diváků. Hlavné správy lákaly
nadprůměrný počet diváků hlavně o víkendu, v pátek 25. ledna byl ale share výrazně
podprůměrný, dosahoval pouhých 1,4 %, což je osm desetin pod půlročním průměrem.
V sobotu však dosahoval share 3,4 % a reach 188 000 diváků, což bylo o 86 000 více
než dlouhodobý průměr. Nedělní share 2,7 % i reach 170 000 byly taktéž výrazně
nadprůměrné. 24 hodín vo svete bylo, stejně jako při prvním kole voleb, pro diváky
nejatraktivnější v pátek ve 23:10. Pořad si pustilo alespoň na jednu minutu 42 000
diváků, což je sice pod dlouhodobým průměrem, zato share byl 1,4 % - o tři desetiny
nad průměrem. V sobotu i v neděli již ale byla sledovanost podprůměrná.
Z výsledků analýzy obou kol prezidentských voleb v České republice lze dobře
vyčíst, že toto dění ovlivnilo sledovanost TA3 a jejích pořadů, a to především v pátek
v pozdních večerních hodinách, kdy se diváci ve větší míře dívali na pořad 24 hodín vo
svete, a v sobotu večer při Hlavných správách. Naopak sobotní relace 24 hodín vo svete
měla již podprůměrnou sledovanost, což lze připisovat stáří informací v nich
obsažených (vysílaly se víceméně stejné příspěvky jako v Hlavných správách) i času
vysílání – 23:10. Celodenní share však zpravodajství z prezidentských voleb v České
republice příliš neovlivnilo, v průměru všech sledovaných dní (11., 12., 25., 26. a 27.
ledna) byl o jednu desetinu pod dlouhodobým průměrem a dosahoval 1,6 %. Za tyto dny
byl však nadprůměrný denní reach 1 121 000 diváků (pololetní průměr činil 999 000) i
share hlavní zpravodajské relace 2,4 % (pololetní průměr činil 2,2 %). Share 24 hodín
vo svete byl stejný jako dlouhodobý pololetní průměr, a to 1,1 %.
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3.4.3. Povodně a jejich zpracování pražským štábem
spolupracovníků
Na počátku června roku 2013 po dlouhotrvajících deštích zasáhly Českou
republiku i další středoevropské státy74 ničivé povodně. V Česku napáchal přírodní živel
obrovské škody75 hlavně v povodí Vltavy a jejích přítoků a následně i v povodí Labe.
Náhlá událost vyžadovala od pražského štábu spolupracovníků okamžité plné
zpravodajské nasazení, přičemž televize TA3 věnovala dění v Česku vysokou
pozornost. Po druhé v roce 2013 vyslala do Čech přenosový vůz, díky němuž mohli
diváci sledovat aktuální vývoj situace naživo. „Na povodně roku 2013 zareagovala TA3
velmi rychle, zatímco česká strana, potažmo naše redakce, neviděla zprvu ty povodně
tak dramaticky, tak Slováci byli velmi prozíraví a už 2. června poslali v nočních
hodinách do Prahy přenosový vůz, který u nás zůstal necelé 4 dny. Vysílali jsme ze
všech možných koutů republiky od Prahy přes Ústí nad Labem, Mělník a různé jiné
zatopené oblasti, odvysílali jsme desítky minut živého materiálu, okolo 10 vstupů
denně,“76 vzpomíná na povodňové dění reportér David Vozdecký.

Tato kapitola

mapuje dění od 2. do 5. června, kdy v Čechách působil přenosový DSNG vůz TA3.
Neděle 2. června
Hladiny řek začaly v Čechách po vydatných deštích stoupat již v pátek a
v sobotu, nicméně až neděle ukázala vážnost situace. Pražský magistrát byl dopoledne
nucen vyhlásit stav nebezpečí a uzavřít některé stanice metra – vlaky jimi zatím jen
projížděly. Dění celého dne v Praze a středních Čechách zaznamenával pražský štáb
TA3 a do večerních Hlavných správ připravil souhrnnou reportáž. Mezitím už byl na
cestě do České republiky přenosový vůz TA3 a ve 23:00 už prostřednictvím něj diváci
viděli první živý přenos – rozhovor Davida Vozdeckého se starostou Prahy 1 Oldřichem
Lomeckým.
Pondělí 3. června
Druhý monitorovaný den byla situace nejkritičtější v oblasti Prahy a středních
Čech. Byl zastaven provoz metra přes celé centrum a evakuovány některé části města.
David Vozdecký s kolegy z DSNG vozu zprostředkovával celý den živé zpravodajství
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Konkrétně Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Švýcarsko.
Podle ministerstva financí byly celkové škody po povodních v ČR odhadnuty na 16,473 mld. Kč. Zdroj:
Ministerstvo financí ČR
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Podle ústního sdělení Davida Vozdeckého (spolupracovník a reportér TA3 v ČR) dne 8. ledna 2014.
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z Prahy. „První polovinu dne jsme strávili na Smetanově nábřeží a v okolí Karlova
mostu. Dělali jsme živé rozhovory s panem primátorem Hudečkem, se starostou Prahy 1
Oldřichem Lomeckým, s obyvateli městské části, s městskou policií i s meteorologem.
Potom jsme se posunuli dále proti proudu Vltavy za Národní divadlo. Večer jsme měli
vstup do Hlavných správ a 24 hodín vo svete, taky z nábřeží,“77 říká o dění 3. června
David Vozdecký. Kameraman Jan Čuda mezi tím monitoroval dění na vltavské
kaskádě, kterou navštívil premiér Petr Nečas s ministrem zemědělství Petrem Bendlem.
Hrubé záběry následně odeslal do TA3, která je několikrát využila v rámci
kontinuálního zpravodajství. V Hlavných správách však TA3 nejprve informovala
dlouhou zprávou o dění v Německu a následně zprávou a živým vstupem o dění
v Bratislavě. Živý vstup Davida Vozdeckého byl až v polovině půlhodinové relace. O
hodinu a půl později, ve 21:00, vysílala TA3 hlavní zpravodajsky-publicistickou
zahraniční relaci 24 hodín vo svete. Tam naopak dominovaly informace o České
republice, první polovinu pořadu zabral dlouhý živý rozhovor Davida Vozdeckého
z pražského nábřeží s moderátorem pořadu.
Úterý 4. června
V úterý v brzkých ranních hodinách v Praze kulminovala Vltava a největší
povodňová vlna se hnala na města v okolí soutoku Vltavy a Labe. David Vozdecký a
Jan Čuda spolu s kolegy z přenosového vozu vyrazili do nejvíce postižených obcí, které
navštívil i premiér Petr Nečas spolu s ministrem zemědělství Petrem Bendlem. Nejprve
se vydali do Kralup nad Vltavou a následně i do Zálezlic, obce, která se stala tragickým
symbolem povodní v roce 2002. David Vozdecký se věnoval především živým vstupům
– každou hodinu do zpráv, přičemž například ve 12:00 zprostředkoval exkluzivní živý
rozhovor s premiérem Petrem Nečasem a ministrem zemědělství Petrem Bendlem. Jan
Čuda mezi tím nabíral záběry z postižených míst, plavil se loďkou po Zálezlicích.
Následovala i návštěva Kralup nad Vltavou, Terezína a cca v 15:00 se přenosový vůz
přesunul do Mělníka, kde zůstal až do doby Hlavných správ. Od zámku je tam
vynikající výhled na soutok Labe a Vltavy, kde se v tu dobu setkávaly dvě povodňové
vlny. Místo bylo proto obsazeno zvědavci i televizními štáby, kterým se přítomnost
přenosového vozu TA3 velmi hodila. „Byl to opravdu monumentální pohled a tak
televize, které tam neměly svůj vlastní přenosový vůz, využívaly pro živé vstupy ten
náš. Domluvily se s obchodním oddělením TA3, které jim pronajalo frekvenci i využití

77

Podle ústního sdělení Davida Vozdeckého (spolupracovník a reportér TA3 v ČR) dne 8. ledna 2014.
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přenosového vozu. Vysílala tak například TV Wau, sesterská televize TV JOJ, a také
televize Prima,“78 vzpomíná Vozdecký. V Hlavných správách však dominovalo
zpravodajství z Bratislavy, neboť stoupající Dunaj začal ohrožovat obyvatele přilehlých
městských čtvrtí. TA3 měla v terénu veškerou přenosovou techniku – v Hlavných
správách tak přinesla dva živé vstupy z Bratislavy a jeden Davida Vozdeckého z již
zmiňovaného Mělníka. Kromě toho také ve čtené zprávě využila letecké záběry z ČTK
a v průběhu dne i od České televize. V relaci 24 hodín vo svete informovala TA3
nejprve o politické situaci na Balkáně a tématu povodní v České republice se věnovala
pouze v živém telefonátu s Davidem Vozdeckým.

Středa 5. června
Ve středu se v Praze a středních Čechách již situace uklidňovala, ale kritické
chvíle zažívala města na dolním toku Labe, hlavně Hřensko, Děčín a Ústí nad Labem.
Právě tam se také ráno vypravil DSNG vůz spolu s pražským štábem spolupracovníků.
Dopoledne tak živě odvysílali rozhovor se starostkou Střekova (ústecké městské části,
která byla povodní nejvíce zasažena) Miroslavou Lazarovou. Potom se přesunuli do
Děčína, kde taktéž živě vysílali rozhovor s bývalým primátorem a dnes zastupitelem
Vladislavem Raškou. Zhoršující se situace na Slovensku však donutila TA3 odvolat
přenosový vůz z České republiky, a tak odpoledne již na Ústecku operoval pražský štáb
spolupracovníků sám. Veškeré materiály odesílal přes FTP a TA3 je následně využívala
ve svém kontinuálním povodňovém zpravodajství. V Hlavných správách opět
dominovaly informace ze Slovenska, kde už pouze protipovodňové zábrany držely
rozvodněný Dunaj v korytě. Zprávy z Česka přišly až ke konci relace, nejprve čtená
zpráva o Praze a následně i o situaci na Ústecku, kde v té době hladina řeky stále
stoupala. TA3 také ze záznamu odvysílala sestřih rozhovorů Davida Vozdeckého se
starostkou ústeckého Střekova Miroslavou Lazarovou, premiérem Petrem Nečasem i
poslancem za TOP 09 Václavem Kubatou. V zahraniční relaci 24 hodín vo svete využila
TA3 stejnou čtenou zprávu jako v Hlavných správách (pokrytou záběry od Jana Čudy).
Následoval živý telefonát s Davidem Vozdeckým, taktéž pokrytý záběry Jana Čudy
z Ústecka.
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Podle ústního sdělení Davida Vozdeckého (spolupracovník a reportér TA3 v ČR) dne 8. ledna 2014.
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Následující dny se již štáb pražského studia spolupracovníků do terénu
nevypravoval, TA3 stačily živé telefonáty doplněné o archivní sestřihy. Hlavní
pozornost televize totiž směřovala na dění v Bratislavě a dalších částech Slovenska
postižených povodněmi.
Za 4 dny povodní prokázal pražský štáb vysokou mobilitu a zpravodajskou
zručnost, neboť pouze ve 4 lidech (reportér David Vozdecký, kameraman Jan Čuda,
kameraman a technik z DSNG vozu) zvládl pokrýt celé dění povodní ve všech
postižených oblastech a zachytit všechny důležité momenty přírodní katastrofy (včetně
rozhovorů s významnými politickými představiteli). Na rozdíl od jiných, bulvárněji
zaměřených televizí, se nesoustředil na tzv. „hluboké lidské příběhy“, tedy reportáže
s nízkou informační a vysokou emocionální hodnotou, ale hlavně na faktické, aktuální a
živé zpravování o povodňové situaci.

3.4.3.1. Kvantitativní komparativní analýza sledovanosti TA3 ve dnech
povodní
Jak řekl v dokumentu „10 let TA3“ jeden ze zakladatelů televize a současný
technický ředitel Igor Čekirda, atraktivita a tím pádem i sledovanost zpravodajství je ve
velké míře závislá na událostech. Proto přineslo období povodní, hlavně kvůli zájmu
diváků o situaci na Slovensku, jedny z nejvyšších hodnot sledovanosti TA3 (sharu i
reache) v roce 2013. V týdnu od 3. do 10. června dosahovala TA3 průměrného denního
sharu 3,2 % (tedy téměř dvojnásobku průměrného sharu za první polovinu roku 2013) a
denního reache 1 230 000 diváků79. Pro účely bakalářské práce jsou ale k dispozici data
sledovanosti pouze z 2., 3. a 4. června. I v nich je však rostoucí trend sledovanosti
patrný.
Ačkoli nebyla v neděli 2. června situace na Slovensku nijak dramatická, hrozba
povodní se nad ním již vznášela. V Česku ale již živel páchal škody v povodí Vltavy.
Denní sledovanost TA3 byla již v neděli o dvě desetiny procenta nad průměrem, činila
2 % sharu. Reach byl 200 000 nad průměrem a dosahoval 1 199 000 diváků. Výrazně
nadprůměrnou sledovanost měly i Hlavné správy, a to 3,1 % sharu. Naopak povodňové
dění v zahraničí v rámci relace 24 hodín vo svete diváky tolik nelákalo, dosáhlo „jen“
průměrné sledovanosti 1,1 %. Reach však byl značně nadprůměrný, relaci si pustilo
119 000 diváků, tedy téměř dvakrát více než normálně. V pondělí 3. června vzrostla
79

Zdroj: www.ta3.com/tv/id/32/tlacove-spravy.html
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průměrná denní sledovanost TA3 na 2,6 %. Reach byl ale podobný jako v neděli,
1 229 000 diváků. Hlavné správy dosahovaly stejné sledovanosti jako v neděli, 3,1 %,
ovšem zájem o dění v zahraničí vzrostl. V pondělí byla nejkritičtější situace v Praze a
relace 24 hodín vo svete se právě tomuto tématu věnovala. Sledovalo ji 1,9 % diváků u
televizních obrazovek, což je o osm desetin více než dlouhodobý průměr. Reach byl
taktéž výrazně nadprůměrný, 133 000 diváků. V úterý 4. června již povodně
ohrožovaly i Bratislavu a zájem diváků o celodenní zpravodajství TA3 výrazně vzrostl.
Denní share byl 3,4 % a reach 1 359 000 diváků. Hlavné správy si večer dokonce
pustilo 6 % lidí sledujících televizi. Naopak share relace 24 hodín vo svete byl opět
„jen“ průměrný, 1,1 %. Podrobnější data jsou přehledně shrnuta v Příloze číslo 11.
Dvojnásobek diváků si ve srovnání s průměrem za první polovinu roku 2013
pustil relaci 24 hodín vo svete (reach), i tak byl ale celkový podíl tohoto pořadu na trhu
(share) jen jemně nad průměrem - za tři sledované dny činil 1,4 %. Naopak hlavní
zpravodajská relace se těšila velkému zájmu, a to hlavně poslední sledovaný den, kdy
začal rozvodněný Dunaj ohrožovat Bratislavu. Průměrná sledovanost Hlavných správ za
tři sledované dny činila 4,1 % sharu, téměř dvojnásobek půlročního průměru. Z analýzy
sledovanosti tudíž můžeme vyvodit, že se diváci TA3 zajímali ve zvýšené míře o
povodňové dění v Česku i ve světě, ale hlavní a markantní nárůst celodenní sledovanosti
a sledovanosti Hlavných správ přišel až ve chvíli, kdy se povodně dotkly samotného
Slovenska. S tím souvisí i tvrzení Igora Čekirdy z již zmiňovaného dokumentu „10 let
TA3“: „Pokud se u nás nebo ve světě něco děje, tak si myslím, že lidé mají v hlavách
takovou automatickou reakci zapnout si televizi TA3, kde toto dění najdou.“

3.4.4. Kvalitativní analýza vybraných aspektů v příspěvcích
pražského týmu spolupracovníků TA3
Kvalitativní analýza zpravodajské produkce studia Leontynka, s. r. o., vychází
především ze zúčastněného pozorování a praktické činnosti, neboť autor práce je i
autorem některých příspěvků. Hlubší hodnocení obsahové či obrazové stránky by
ovšem mohlo být neobjektivní, právě kvůli vztahu autora práce a zkoumaného
materiálu. Proto se analýza zaměří jen na vybrané obecné aspekty, které se prolínají
tvorbou pražských spolupracovníků TA3, a to pouze u zpráv reportážních a
kombinovaných, případně u publicistických reportáží. Ostatní typy příspěvků, jako jsou
zpravodajské a publicistické rozhovory nebo hrubé zpravodajské sestřihy, tato analýza
nereflektuje.
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Výslednou podobu příspěvků velmi ovlivňuje charakter televize TA3. Její
zpravodajství cílí na vzdělaného diváka, čemuž odpovídá i forma a výběr
zpracovávaných událostí. Zpravodajství je pragmatické, obsahově nasycené a soustředí
se převážnou většinou na tzv. hard news. Televize nepodléhá trendům zpravodajství
v komerčních televizích, jakými jsou například užívání efektových střihů (TA3 využívá
ostrý střih nebo nanejvýš střih přes bílou, takzvaný Flash), podkresové hudby pod
zprávou nebo záběrů z Go-Pro kamer (které natáčí z nevšedních úhlů). Slovenský i
český mluvený projev je spisovný, jasný, srozumitelný a klade vysoké nároky na
reportéra. Serióznost zpravodajství však může na diváka působit až rigidně, a to hlavně
v oblasti vizuálního zpracování příspěvků, které je často strohé a nedynamické. Také
studiové ohlášky ve většině relací včetně Hlavných správ zatím nereflektují moderní
trendy v oblasti kamerového a vizuálního zpracování. TA3 nedisponuje virtuálním
studiem, moderátoři většinou sedí za stolem (stojí za pultíkem) a nepohybují se po
studiu. Záběry z kamer jsou statické a většinou využívají maximálně transfokace.
Kamerové jeřáby, které umocňují dynamiku kamerového snímání, nejsou v rámci
studiových relací využívány.
Příspěvky studia Leontynka, s. r. o., se od klasických příspěvků z produkce TA3
liší především propracovanější kamerou a střihovou skladbou. Je to dáno i tím, že na
zpracování příspěvků má pražský štáb zpravidla více času (většinou od několika hodin
do několika dní) a navíc kameraman je zároveň i střihačem, takže pracuje s vlastním
materiálem. Základním rozdílem je vyšší dynamika, která je dána jednak rychlejším
střihem, který ovšem reflektuje informační nasycenost záběru (plnější a složitější záběry
vyžadují více času na přečtení a pochopení), ale také živou a objevnou kamerou, jež
kombinuje dynamické švenky, nájezdy, odjezdy i statické záběry, pracuje s rakursem,
ale samozřejmě ctí pravidla střihu.
Například v měsíci dubnu80 se tak v jedné zprávě s průměrnou stopáží 111
sekund objevilo přes 20 pokrývacích záběrů s průměrnou délkou 3,36 sekundy. Zbylých
43 sekund tvořily synchronní rozhovory či stand-upy bez pokrytí. V příspěvcích tak
80

Měsíc duben není vybrán náhodou - zpravodajská produkce studia Leontynka byla tematicky
mimořádně pestrá a zároveň nebyla ovlivněna prezidentskými volbami a povodněmi. Mezi osmi
zpravodajskými příspěvky byly dvě ryze politické kombinované zprávy (přičemž jedna byla natočena ve
Štrasburku), dvě kombinované zprávy o stavebnictví, jedna o katastrofě (výbuch domu v Divadelní ulici)
a také tři zprávy, které v rámci zpracování oscilují mezi definicí kombinované a reportážní zprávy. Jedná
se totiž o takzvané soft news, tedy zprávy, u nichž dominuje atraktivita nad společenskou závažností
(tématy byly: výstava motýlů, replika Karlova mostu v Číně a „adopce“ hrobů známých osobností).
Devátým zkoumaným příspěvkem byla reklamní publicistická reportáž o otevření domu s pánským
oblečením v Praze, která se od ostatních zpravodajských příspěvků značně odlišuje.
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převládají dynamicky stříhané prostřihy nad statickými záběry respondentů a
reportérů.81
Ještě více dynamické a obrazově propracované jsou publicistické reportáže.
V dubnu vyrobilo studio Leontynka, s. r. o., publicistickou lifestylovou reportáž o
prodejně pánských oděvů Marco Mirelli, a to do pořadu Showbiz. V příspěvku
nevystupuje osoba reportéra ve stand-upech, chybí i závěrečná odhláška. Střih je
dynamičtější, více využívá rychlých švenků, nájezdů a přeostření. S tím souvisí i počet
prostřihů, kterých je při tříminutové stopáži příspěvku 56, a to s průměrnou délkou dvě
a půl sekundy na prostřih.81 Odlišná je taktéž zvuková stránka – v reportáži je využita
podkresová hudba. Ve zpravodajských materiálech ale TA3 hudbu nevyužívá, pouze
gerojše82 související s děním ve zprávě.
Velký důraz je kladen i na zvukovou postprodukci – nahrané komentáře
procházejí separátní editací na profesionálním zvukovém pracovišti, kterým studio
Leontynka disponuje. Příspěvky jsou tak zvukově vyvážené bez rušivých elementů,
které nutí diváka použít dálkový ovladač (například hlasité synchrony a tiché
komentáře).
Společným znakem všech zpráv z produkce pražského studia spolupracovníků je
úvodní a závěrečný stand-up. Ten úvodní otevírá příspěvek a plynule navazuje na
ohlášku ve studiu. Ve většině příspěvků je úvodní stand-up od poloviny „pokrýván“
prostřihovými záběry, které se týkají daného tématu, a plynule přechází v komentář či
synchronní výpověď nějakého respondenta. Spojovací středový stand-up v příspěvcích
zpravidla nebývá využíván (v měsíci dubnu ani jednou) a závěrečný se často omezí jen
na krátkou odhlášku: „Z Prahy (či jiného místa), David Vozdecký (či Michaela Široká),
TA3.“ Funguje tedy, jak říká Lokšík (2011: 78), jako domicil příspěvku i televizní
stanice. Reportér se ve stand-upu zpravidla nestylizuje do žádné role, často jej ale
přináší z prostředí bezprostředně souvisejícího s tématem reportáže. Téměř výhradně
využívá tzv. „handku“, tedy ruční mikrofon s logem TA3, a jenom velmi výjimečně
klopový mikrofon.
Příspěvky pražských spolupracovníků zpravidla neobsahují žádné grafické prvky
dodělávané postprodukčně – těmi zprávu obstarává až TA3. Titulky dodává režie přímo
ve vysílání (jména a funkce respondentů se posílají mailem společně s ohláškou
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Průměrná čísla vycházejí z vyčíslení časů jednotlivých segmentů příspěvků za měsíc duben - viz Příloha
číslo 12.
82
Gerojš = autentický zvukový podkres záběru.
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k reportáži), obrazové grafiky (například k telefonátu či k výsledku voleb) zapracuje
před odvysíláním do zprávy grafické oddělení TA3. Výjimkou jsou ale grafiky a
animace od třetích osob, které se v dubnu roku 2013 objevily v reportážích o
rekonstrukci dálnice D1 a o replice Karlova mostu v Číně. Ty totiž do reportáže přímo
při postprodukci zakomponovali autoři příspěvků. Jde ale spíše o výjimku, zprávy jsou
totiž většinou stavěny jen na autorském natočeném materiálu.
V rámci zpravodajských příspěvků se tým pražských spolupracovníků snaží
přibližovat co nejvíce objektivnímu informování o dané události (dává prostor oběma
stranám a nereflektuje ve zpravodajství své postoje či názory) a hodnocení dané
problematiky nechává maximálně na erudovaném politologovi, sociologovi atp. Využití
ankety je vhodné jen u některých témat, která nevedou ke zkreslování a zjednodušení
(v dubnu byla například vhodně využitá anketa ve zprávě o výstavě motýlů).
Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, česky namlouvané zprávy ve
slovenské televizi kladou vysoké nároky na srozumitelnost, a proto je v příspěvcích bez
výjimek využívána spisovná hovorová čeština bez složitých větných konstrukcí a
nesrozumitelných výrazů.
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Závěr
Tato bakalářská práce měla za cíl popsat a analyzovat zahraniční zpravodajství
z České republiky ve slovenské zpravodajské komerční televizi TA3 v první polovině
roku 2013. K jejímu sepsání mě motivovala nejenom má vlastní autorská činnost
ve štábu spolupracovníků TA3 v České republice, ale hlavně značný podíl (z pohledu
českého diváka) někdy až překvapivě podrobného zpravodajství z České republiky ve
vysílání.
V kontextu historie vývoje první a doposud jediné zpravodajské televize na
Slovensku byly vždy zahraniční zpravodajství a publicistika integrální součástí
vysílání83. Šéfredaktorka TA3 Martina Kyselová podle svých slov84 v posledních dvou
letech výrazně zvýšila podíl zahraničního zpravodajství ve vysílání na cca 40 %.
Nejvýznamnějšími pořady, které se věnují čistě dění v zahraničí, jsou publicistickozpravodajský souhrn dne – 24 hodín vo svete, Svet 24/7, který shrnuje dění za celý
týden, a publicistický magazín Spektrum, který představuje především zajímavá místa,
osobnosti a události ve světě. Většinu zpráv ze zahraničí však televize odvysílá
v některém ze svých studiových zpravodajských bloků nebo ve večerních Hlavných
správách. Podle analýzy materiálů za měsíc červen roku 2013 se tak na televizi TA3
objeví denně průměrně 27 unikátních zpravodajských či publicistických příspěvků ze
zahraničí85.
Televize TA3 věnuje dění v České republice velkou pozornost, neboť diváci
TA3 se o Českou republiku vzhledem ke společnému kulturně-historickému vývoji
zajímají více než o ostatní sousední státy.86 V Čechách proto od roku 2010 působí i štáb
zahraničních externích spolupracovníků ze studia Leontynka, s. r. o., který zpracovává
primárně nejvýznamnější politické a ekonomické události, a to v českém jazyce.
Zpravodajství o dění v České republice samozřejmě TA3 vyrábí i v rámci interní
zahraniční redakce. Informace čerpá z agenturního zpravodajského servisu i českých
zpravodajských serverů a využívá jak hrubých záběrů od studia Leontynka, s. r. o., tak i
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Televize zahájila vysílání 11. září 2001 zpravodajstvím o teroristických útocích v USA, první půlrok
vysílání se pak televize věnovala válce v Afghánistánu, kam vyslala i svého zpravodaje.
84
Podle ústního sdělení Martiny Kyselové (šéfredaktorka TA3) dne 26. listopadu 2013.
85
Unikátní jsou v rámci aktualizovaného/nového zpracování, témata se mohou opakovat – například
aktualizace jedné zprávy v průběhu dne.
86
Podle analýzy zahraničního zpravodajství za druhou polovinu května 2013 se děním v České republice
zabývalo 7,31 % příspěvků, ostatním sousedním státům se věnovalo jen zanedbatelné množství zpráv.
Největší podíl zahraničního zpravodajství ale patřilo USA, a to téměř 18 %.
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od České televize (výměna materiálů a přímých přenosů v rámci EBU87) a videoservisu
ČTK.
Čtyřčlenný zpravodajský tým (dva kameramani; reportér David Vozdecký a
reportérka Michaela Široká) působící v České republice má poměrně vysokou tvůrčí
autonomii vůči centrální bratislavské redakci. Témata příspěvků, nejčastěji zpráv
kombinovaných a reportážních, si reportéři zpravidla sami vyhledávají a nabízejí je
editorům TA3, kteří následně schvalují jejich výrobu. Poptávka po zpracování
konkrétních témat ze strany Bratislavské redakce je méně častá, jedná se většinou jen o
hrubé záznamy (rozhovory, tiskové konference atp.), které si následně televize sama
sestříhá

do

svých

publicistických

pořadů

či

zpravodajství.

Častým

typem

zpravodajského příspěvku byly v první polovině roku 2013 také živé telefonáty českých
reportérů do vysílání k aktuálním událostem v České republice. V oblasti publicistické
tvorby dominovaly rozhovory o aktuálních českých i světových ekonomických
tématech s analytiky společnosti Saxo Bank.
Z tematické analýzy produkce zahraničních spolupracovníků je patrné, že se
většina zpráv věnovala české politice a dále přírodním katastrofám a neštěstím.
Největšími tématy první poloviny roku totiž byly lednové přímé prezidentské volby a
červnové povodně. Oběma událostmi se TA3 velmi podrobně zabývala. Televize totiž
do České republiky vyslala své dva přenosové vozy a o dění informovali v pravidelných
živých vstupech čeští spolupracovníci ze studia Leontynka. Podrobné zpravodajství o
prezidentských volbách potom završily dva diskuzně-analytické pořady, které
propojovaly živé vysílání z Prahy a Bratislavy. Díky dobré koordinaci a vysokému
pracovnímu vypětí tak pražští spolupracovníci dokázali i v omezeném počtu lidí plně
zpravodajsky pokrýt obě výjimečné události.
S povodněmi a prezidentskými volbami souvisela i kvantitativní srovnávací
analýza sledovanosti obou událostí, a to jak celodenní, tak pořadu 24 hodín vo svete a
Hlavných správ. Hypotéza, že zmiňované události zvýšily share a reach obou pořadů i
celodenního vysílání, se ale potvrdila jen z části. Prezidentské volby nijak znatelně
neovlivnily celodenní sledovanost televize TA3. Nárůst sharu byl patrný jen u některých
vydání zkoumaných pořadů88. Naopak povodně potvrdily význam zpravodajské televize
při krizových událostech – share i reach vysílání byly značně nadprůměrné. Diváky
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EBU = Evropská vysílací unie, sdružení primárně veřejnoprávních rozhlasových a televizních stanic,
které slouží k vzájemné spolupráci a výměně materiálů.
88
24 hodín vo svete v pátek 11. a 25. 1. a Hlavných správ 12. a 26. 1.
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však zajímalo především dění v jejich vlasti, neboť relace zahraničního zpravodajství
24 hodín vo svete zaznamenala vyšší share jen v jednom ze sledovaných dnů, jinak se
sledovanost držela průměru.
Z celkové analýzy produkce studia Leontynka, s. r. o., pro televizi TA3 vyplývá,
že sice dodává jen menší část odvysílaného zpravodajství o dění v České republice, ale
její zprávy se soustředí především na významnější a po žurnalistické stránce náročnější
události, a to především z oblasti politiky, ekonomiky a hospodářství. Vysoká kvalita
příspěvků jak z obrazové, tak obsahové stránky, umožnila studiu Leontynka, s. r. o.,
upevnit svou více než čtyřletou spolupráci s televizí TA3, která se do budoucna možná
rozšíří o pravidelné živé zpravodajství.
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Summary
This bachelor thesis aimed to describe and analyze foreign news service from the
Czech Republic for the Slovak TV news station TA3 in the first half of the year 2013. I
was motivated to write it by not only my own work in the team of correspondents of
TA3 in the Czech Republic but also by the considerable portion (from the perspective of
a Czech viewer) of very detailed reporting from the Czech Republic.
In the historical context of establishing the first and to this day the only news
station in Slovakia, foreign news have always been an integral part of broadcasting. The
editor-in-chief of TA3 Martina Kyselová according to her own words has dramatically
increased the share of international news to about 40% in the past two years.
The channel TA3 pays great attention to the current affairs in the Czech
Republic, since viewers of TA3 are thanks to the common cultural and historical
development much more interested in them than in those of other neighboring countries.
A team of correspondents from the studio Leontynka Ltd therefore operates in the
Czech Republic and covers mainly the most important political and economic events in
Czech language. News reports are of course also produced by an internal team focused
on foreign reporting. It gets information from agency news services and Czech news
websites. It also uses uncut recordings from Leontynka Ltd, Czech Television
(exchange of materials within the European Broadcasting Union) and the Czech News
Agency.
The four-member team (two cameramen and reporters David Vozdecký and
Michaela Široká) operating in the Czech Republic has quite large autonomy in relation
to the central editorial office in Bratislava. The topics are mostly selected by the
contributors themselves and are thereafter offered to the editors of TA3 who review and
approve them. The demand for concrete topics from the office in Bratislava is not so
common. It usually includes only uncut recordings (interviews, press conferences etc.)
which are further edited by the TV station itself and used in their journalistic and news
programs. Live phone calls from Czech reporters concerning current events in the
Czech Republic were also a common format in the first half of the year 2013. The area
of opinion journalism was dominated by interviews about current Czech and
international economic issues with analysts from Saxo Bank.
From the topical analysis of the production of foreign correspondents, it is
obvious that most of the reports were focused on Czech politics and further also on
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natural disasters. The most important topics of the first half of the year were presidential
elections in January and floods in June. Both of these events were thoroughly covered
by TA3. The station sent two of their Digital Satelite News gathering vehicles and
Czech correspondents from the studio Leontynka informed about the current state of
events in live reports. Detailed reporting about presidential elections culminated in two
discussion programs which combined live broadcasting from Prague and Bratislava.
Thanks to good coordination and high work ethic, Prague correspondents managed to
fully cover both special events despite limited personnel and resources.
The quantitative comparative analysis also focused on the floods and presidential
elections and its viewer ratings including not only the data for daily ratings but also for
24 hodín vo svete and the Main News. The hypothesis that these events increased the
share and reach of both programs and also the whole broadcasting of the station was
only partially confirmed. The presidential elections did not significantly influence daily
viewer ratings of TA3. The increase in share was visible only in some examined
programs. On the other hand, the floods confirmed the importance of a news channel
during the times of crisis – both share and reach of the broadcasting increased
significantly. However, the viewers were mainly interested in news from their homeland
as the foreign news program 24 hodín vo svete experienced a higher share on only one
of the examined days, ratings remained average during the other days.
From the overall analysis of the production of Leontynka Ltd for TA3, it can be
concluded that the studio supplies only minor parts of the broadcasted news but its
production focuses mainly on more important and demanding stories from the world of
politics, economy and business. High visual and content quality of the contributions
allowed studio Leontynka Ltd to strengthen its more than four-year long cooperation
with the channel TA3 which may possibly be expanded by regular live reporting.
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Přílohy
Příloha č. 1: Srovnání sledovanosti evropských veřejnoprávních zpravodajských
televizí a TA3 (tabulka) – Zdroj: ČT/EBU

Země

Typ zpravodajské TV

Název

Share v roce 2013

Česká republika

veřejnoprávní

ČT 24

5,52 %

Dánsko

veřejnoprávní

DR 2

4,90 %

Polsko

veřejnoprávní

TVP Info

2,80 %

Švýcarsko

veřejnoprávní

SRP Info

2,10 %

Slovensko

komerční

TA3

1,70%

Polsko

veřejnoprávní

TVP Regionalna

1,19 %

Španělsko

veřejnoprávní

24H

0,80 %

Příloha č. 2: Fotografie budovy, redakce a studia TA3 (3 fotografie) – Zdroj: TA3
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Příloha č. 3: Vysílací schéma TA3 (tabulka) – Zdroj: TA3

Programová štruktúra - platná od 10.1.2014
PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

NEDEĽA

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Správ y

Správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Správ y

Správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Správ y

Správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Ranné
správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Šport + R

Šport + R

Šport + R

Šport + R

Šport + R

Šport +R

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

Týždeň R

Téma dňa R1

Téma dňa
R1

Žurnál

Žurnál

Žurnál

Žurnál

Žurnál

Žurnál

Ekonomika

Zdrav ie R2

6:00

-

6:15

6:15

-

6:30

6:30

-

6:45

6:45

-

7:00

7:00

-

7:15

7:15

-

7:30

7:30

-

7:45

7:45

-

8:00

8:00

-

8:15

8:15

-

8:30

8:30

-

8:45

8:45

-

9:00

9:00

-

9:15

9:15

-

9:30

9:30

-

9:45

9:45

-

10:00

10:00

-

10:15

10:15

-

10:30

10:30

-

10:45

10:45

-

11:00

11:00

-

11:15

11:15

-

11:30

11:30

-

11:45

11:45

-

12:00

12:00

-

12:15

12:15

-

12:30

12:30

-

12:45

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

12:45

-

13:00

Spektrum R1

Peňaženka
R1

Labyrint R1

Biznis R1

13:00

-

13:15

13:15

-

13:30

Správ y /
Štúdio TA3

Správ y /
Štúdio TA3

Správ y /
Štúdio TA3

Správ y /
Štúdio TA3

13:30

-

13:45

Správ y

Správ y

Správ y

Správ y

13:45

-

14:00

14:00

-

14:15

14:15

-

14:30

14:30

-

14:45

V politike R2

-

15:00

Golf R

Téma dňa R1 Téma dňa R1

Správ y /
Štúdio TA3

Správ y /
Štúdio TA3
Týždeň v
kultúre R1

Dobré
správ y R

Správ y /
Trochu inak v
SND R1
Správ y /
Trochu inak v
SND R1

V politike P

Žurnál

Portrét P
Sv et tech. R2 Euronew s P

Ekonomika a Ekonomika Ekonomika a Ekonomika a
šport
a šport
šport
šport

Portrét R1
14:45

Šport + R

Správ y /
Štúdio TA3
Spektrum
R2
Motoring R1

Správ y /
Štúdio TA3

Správ y /
Štúdio TA3

náhrada

Analýzy a
trendy R

Správ y

Správ y

Týždeň v o
filme P

Show biz R

Správ y

Správ y

Správ y
13. komnata R
Spektrum P
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15:00

-

15:15

15:15

-

15:30

15:30

-

15:45

15:45

-

16:00

16:00

-

16:15

16:15

-

16:30

16:30

-

16:45

16:45

-

17:00

17:00

-

17:15

17:15

-

17:30

17:30

-

17:45

17:45

-

18:00

18:00

-

18:15

Správ y /
Štúdio TA3

Správ y /
Štúdio TA3

Správ y /
Štúdio TA3

Správ y /
Štúdio TA3

Správ y /
Štúdio TA3

Bez dresu s
Dušanom
Správ y
Správ y
Správ y
Správ y
Správ y
Gabánim
R
Ekonomika a Ekonomika a Ekonomika a Ekonomika a Ekonomika a
šport
šport
šport
šport
šport
Žurnál

Žurnál

Žurnál

Žurnál

Žurnál

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Labyrint R2

Biznis R2

Správ y
Týždeň v o
filme R

Žurnál

Žurnál

Dokument
Arirang R1

Týždeň v
kultúre P

Správ y /
Štúdio TA3

Správ y /
Štúdio TA3

Sv et tech.
R1
Správ y

Zdrav ie R1
Správ y

Peňaženka
R2
Správ y

Správ y

Správ y

Záznam TB
alt. Štúdio
Správ y

Záznam TB
alt. Štúdio
Správ y

Záznam TB
alt. Štúdio
Správ y

Záznam TB
alt. Štúdio
Správ y

Záznam TB
alt. Štúdio
Správ y

Správ y

Správ y

Záznam TB
alt. Štúdio
TA3
Správ y

Záznam TB
alt. Štúdio
TA3
Správ y

Záznam TB
alt. Štúdio
TA3
Správ y

Motoring P

Sv et tech. P

Záznam TB
alt. Štúdio
TA3

Záznam TB
alt. Štúdio
TA3

Záznam TB
alt. Štúdio
TA3

13. komnata
P

Zdrav ie P

Hlav né
správ y a
Šport

Hlav né
správ y a
Šport

Hlav né
správ y a
Šport

Hlav né
správ y a
Šport

Hlav né
správ y a
Šport

Portrét R3

Správ y /
Štúdio TA3 R

Správ y /
Štúdio TA3

Správy (nepár.)
/ Cestujeme
bez hraníc P
(pár.)

Záznam TB
Záznam TB
alt. Štúdio
alt. Štúdio
TA3
TA3
Správ y
Správy (pár.) /
Záznam TB
Cestujeme
alt. Štúdio
bez hraníc P
(nepár.)
TA3

Euronew s R1

18:15

-

18:30

18:30

-

18:45

18:45

-

19:00

19:00

-

19:15

19:15

-

19:30

19:30

-

19:45

19:45

-

20:00

20:00

-

20:15

20:15

-

20:30

20:30

-

20:45

Správ y

Správ y

Správ y

20:45

-

21:00

Peňaženka P

Labyrint P

Biznis P

21:00

-

21:15

21:15

-

21:30

24 hodín v o
sv ete P

24 hodín v o
sv ete P

24 hodín v o
sv ete P

21:30

-

21:45

Show biz R2

Portrét R2

22:00

Analýzy a
trendy P

Dok. Arirang P
(nepár.)/
Cestujeme bez

Týždeň P

-

Týždeň v
kultúre R2

Show biz P

21:45
22:00

-

22:15

Žurnál

Žurnál

Žurnál

Žurnál

Žurnál

Žurnál

Žurnál

22:15

-

22:30

22:30

-

22:45

Šport +

Šport +

Šport +

Šport +

Šport +

Šport +

22:45

-

23:00

23:00

-

23:15

23:15

-

23:30

23:30

-

23:45

23:45

-

24:00

24:00

-

00:15

00:15

-

00:30

00:30

-

00:45

00:45

-

01:00

Hlav né
správ y a
Šport

Hlav né
správ y a
Šport

Správ y /
Správ y /
Správ y /
Správ y /
Správ y /
Štúdio TA3 R Štúdio TA3 R Štúdio TA3 R Štúdio TA3 R Štúdio TA3 R
Ekonomika
(záznam)

Ekonomika
(záznam)

Ekonomika
(záznam)

Téma dňa P

Téma dňa P

Téma dňa P

Správ y

Ekonomika
(záznam)

Ekonomika
(záznam)

Dobré správ y Rozhov ory
cez polnoc R
P
/ Trochu inak V politike R1
v SND s A.
Správ y
Správ y
Banášov ou
Motoring R2
P
24 hodín v o 24 hodín v o 24 hodín v o
Správ y
sv ete P
sv ete P
sv ete P
Téma dňa P

Šport +
Golf P

Správ y

Správ y /
Záznam TB

Správ y /
Záznam TB

24 hodín v o
sv ete R

24 hodín v o
sv ete R

Správ y
Rozhov ory
cez polnoc P
náhrada
/ Trochu inak
v SND s A.
24 hodín v o Banášov ou 24 hodín v o
R2
sv ete R
sv ete R

Žurnál +
ekonomika

Žurnál +
ekonomika

Žurnál +
ekonomika

Žurnál +
ekonomika

Žurnál +
ekonomika

Žurnál

Žurnál

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

SOBOTA

NEDEĽA

Bez dresu s
Dušanom
Gabánim P

Sprav odajstv o

Publicistika

Politická
publicist.

Správ y /
Záznam TB

Dokument

Správ y
Dokument
Arirang R2
Sv et 24/7 P

PŠ platná od 10.1.2014
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Příloha č. 4: Práce reportérů Davida Vozdeckého a Michaely Široké v ČR (3
fotografie) – Zdroj: TA3
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Příloha č. 5: Poměr zpravodajství ze sousedních zemí Slovenska a také z USA
v druhé polovině května 2013 (14. 5. – 31. 5.) (graf)
USA

Česká republika

Polsko

Maďarsko

Rakousko

Ostatní státy

68; 17,75%

28; 7,31%
4; 1,04%
1; 0,26%
1; 0,26%

281; 73,37%

Příloha č. 6: Příspěvky z produkce pražských spolupracovníků TA3 za první pol.
roku 2013 (graf)
Kombinovaná či reportážní zpráva
Živý telefonát do vysílání
Publicistický rozhovor

Zpravodajský rozhovor
Hrubý sestřih
Publicistická reportáž

Publicistická
Publicistický reportáž - 1
rozhovor - 19
Kombinovaná či
reportážní zpráva 50

Hrubý sestřih - 14

Živý telefonát do
vysílání - 17

Zpravodajský
rozhovor - 3
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Příloha č. 7: Tematická analýza produkce pražských spolupracovníků TA3 za
první pol. roku 2013 (2 grafy)

Zpravodajství - počet příspěvků dle témat
Politika

Ekonomika a hospodářství

Přírodní katastrofy , neštěstí a krimi

Zajímavosti a kuriozity

EU

Sport

Náboženství, kultura a školství

3

2 2

7

9
39

8

Publicistika - počet příspěvků dle témat
Politika

Ekonomika a hospodářství

1

Náboženství, kultura a školství

1

2

16

Lifestyle
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Příloha č. 8: Průměrná a celkové stopáž vyrobených příspěvků (2 grafy)

Čas ve formátu h:min:s

Průměrná stopáž příspěvků
0:06:30
0:06:00
0:05:30
0:05:00
0:04:30
0:04:00
0:03:30
0:03:00
0:02:30
0:02:00
0:01:30
0:01:00
0:00:30
0:00:00

Průměrná stopáž

Zpravodajský
rozhovor

Zpráva
kombinovaná či
reportážní

Publicistický
rozhovor

Živý telefonát

0:01:29

0:01:45

0:04:17

0:06:04

Celková stopáž vyrobeného materiálu (h:min:s)
Zpravodajství

Publicitika

Hrubé sestřihy a záznamy

1:00:51; 19%

2:43:24; 52%
1:29:21; 29%
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Příloha č. 9: Poměr příspěvků z ČR a ostatních zemí v červnu 2013 (1 graf)

Zahraniční zpravodajství za měsíc červen
21

7

79

Počet příspěvků
Ostatní státy
ČR - zahraniční štáb
ČR - kooperace
ČR - produkce TA3
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Příloha č. 10: Komparace sledovanosti celodenního vysílání a vybraných pořadů
v období prezidentských voleb v ČR (1. kolo 11. a 12. ledna, 2. kolo 25. a 26. ledna
+ doznění události 27. ledna) s dlouhodobým průměrem (2 tabulky a 6 grafů) –
Zdroj: PMT/TNS

Průměrná sledovanost v období 1. 1. - 30. 6. 2013
Průměrný reach

Share v procentech
Ind 12+

VŠ
vzdělaní

Hlavné správy 18:30-19:00

2,2

4,6

6,6

3,5

102000

24 hod vo svete premiéra

1,1

2

2,4

1,3

64000

Celý den

1,7

2,9

3,9

2,2

999000

Timebands

Manažeři s
Aglomerace
VŠ vzděláním
50 tis+

Ind 12+
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Sledovanost v období prezidentských voleb
Průměrný reach

Share v procentech
Data
11. 1. 2013
12. 1. 2013
25. 1. 2013
Celý den

26. 1. 2013
27. 1. 2013
Průměr za tyto
dny
11. 1. 2013
12. 1. 2013
25. 1. 2013

Hlavné správy

26. 1. 2013
27. 1. 2013
Průměr za tyto
dny
11. 1. 2013
12. 1. 2013

24 hod vo svete
premiéra 23:1023:26

25. 1. 2013
26. 1. 2013
27. 1. 2013
Průměr za tyto
dny

Ind 12+

VŠ
vzdělaní

Manažeři s VŠ Aglomerace
vzděláním
50 tis+

1,3
1,6
1,5
1,8
1,7

2,3
2,3
2,6
2,6
3

2,9
2,9
4
3,7
4,2

1,7
2,4
2
1,8
1,8

984000
1155000
1022000
1160000
1284000

1,6

2,6

3,5

1,9

1121000

1,8
2,6
1,4
3,4
2,7

5,5
2,9
3,9
4,9
5,4

5,8
4,3
7,1
7,1
9,8

2,9
3,8
3,2
5,4
6

77000
154000
82000
188000
170000

2,4

4,5

6,8

4,3

134200

2
0,8
1,4
0,9
0,5

3,5
2
1,7
0,9
1,7

6,2
2,5
1,6
1
3,3

0,6
0,7
1,2
1,2
0,9

56000
33000
42000
48000
16000

1,1

2,0

2,9

0,9

39000

Ind 12+

Share 12+ v procentech

Celodenní share v době prezidentských voleb
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,6

1,5

12. 1. 2013

25. 1. 2013

1,3

11. 1. 2013

1,8

1,7

26. 1. 2013

27. 1. 2013

Červená čára značí průměrný denní share za 1. polovinu roku 2013 - 1,7 %
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Share Hlavných správ v době prezidentských voleb
4

Share 12+ v procentech

3,5
3
2,5
2
3,4

1,5

2,7

2,6

1

1,8

1,4

0,5
0
11. 1. 2013

12. 1. 2013

25. 1. 2013

26. 1. 2013

27. 1. 2013

Červená čára značí průměrný share Hlavných správ za 1. polovinu roku 2013 - 2,2 %

Share 24 hodín vo svete v době prezidentských
voleb
Share 12+ v procentech

2,5
2
1,5
1

2
1,4

0,5

0,9

0,8

0,5

0
11. 1. 2013

12. 1. 2013

25. 1. 2013

26. 1. 2013

27. 1. 2013

Červená čára značí průměrný share 24 hodín vo svete za 1. polovinu roku 2013 - 1,1 %

Celodenní reach v době prezidentských voleb
1400000

Průměrný reach

1200000
1000000
800000
600000
400000

984000

1155000

1022000

1160000

1284000

200000
0
11. 1. 2013

12. 1. 2013

25. 1. 2013

26. 1. 2013

27. 1. 2013

Červená čára značí průměrný denní reach za 1. polovinu roku 2013 - 999000
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Průměrný reach

Reach Hlavných správ v době prezidentských voleb
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

188000
154000
82000

77000

11. 1. 2013

170000

12. 1. 2013

25. 1. 2013

26. 1. 2013

27. 1. 2013

Červená čára značí průměrný reach Hlavných správ za 1. polovinu roku 2013 - 102000

Reach 24 hodín vo svete v době prezidentských voleb
60000

Průměrný reach

50000
40000
30000

56000
42000

20000

48000

33000

10000

16000

0
11. 1. 2013

12. 1. 2013

25. 1. 2013

26. 1. 2013

27. 1. 2013

Červená čára značí průměrný reach 24 hodín vo svete za 1. polovinu roku 2013 - 64000
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Příloha č. 11: Komparace sledovanosti celodenního vysílání a vybraných pořadů
v období prezidentských voleb v ČR (1. kolo 11. a 12. ledna, 2. kolo 25. a 26. ledna
+ doznění události 27. ledna) s dlouhodobým průměrem (viz první tabulka v
Příloze č. 10), (1 tabulka a 6 grafů) – Zdroj: PMT/TNS

Sledovanost během povodní v ČR
Průměrný reach

Share v procentech
Data
2. 6. 2013
3. 6. 2013
Celý den

4. 6. 2013
Průměr za tyto
dny
2. 6. 2013
3. 6. 2013

HS

4. 6. 2013
Průměr za tyto
dny
2. 6. 2013

24 hod vo svete
premiéra 21:0021:26

3. 6. 2013
4. 6. 2013
Průměr za tyto
dny

Ind 12+

VŠ
vzdělaní

Manažeři s VŠ Aglomerace
vzděláním
50 tis+

2
2,6
3,4

2,9
4,1
5,7

4
5,4
7,7

2
3,8
4,4

1199000
1229000
1359000

2,7

4,2

5,7

3,4

1262000*

3,1
3,1
6

3,7
4,9
11,6

4,8
7,2
15,9

3,3
3,5
9

147000
136000
210000

4,1

6,7

9,3

5,3

164000*

1,1
1,9
1,1

1,6
4,1
1,4

2,4
5,7
1,9

1,1
2,7
0,7

119000
133000
125000

1,4

2,4

3,3

1,5

126000*

Ind 12+

*průměr zaokrouhlen na tisíce

Celodenní share v době povodní
4

Share v procentech

3,5
3
2,5
2
3,4

1,5
1

2,6
2

0,5
0
2. 6. 2013

3. 6. 2013

4. 6. 2013

Červená čára značí průměrný denní share za 1. polovinu roku 2013 - 1,7 %
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Share Hlavných správ v době povodní
7

Share v procentech

6
5
4
3

6

2

3,1

3,1

2. 6. 2013

3. 6. 2013

1
0
4. 6. 2013

Červená čára značí průměrný denní share za 1. polovinu roku 2013 - 2,2 %

Share v procentech

Share 24 hodín vo svete v době povodní
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,9
1,1

2. 6. 2013

1,1

3. 6. 2013

4. 6. 2013

Červená čára značí průměrný share 24 hodín vo svete za 1. polovinu roku 2013 - 1,1 %

Celodenní reach v době povodní
1600000

Průměrný reach

1400000
1200000
1000000
800000
600000

1199000

1229000

2. 6. 2013

3. 6. 2013

1359000

400000
200000
0
4. 6. 2013

Červená čára značí průměrný denní reach za 1. polovinu roku 2013 - 999000
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Reach Hlavných správ v době povodní

Průměrný reach

250000
200000

210000

150000
147000
100000

136000

50000
0
2. 6. 2013

3. 6. 2013

4. 6. 2013

Červená čára značí průměrný denní reach za 1. polovinu roku 2013 - 102000

Reach 24 hodín vo svete v době povodní
140000
133000

Průměrný reach

120000
100000

119000

125000

80000
60000
40000
20000
0
2. 6. 2013

3. 6. 2013

4. 6. 2013

Červená čára značí průměrný reach 24 hodín vo svete za 1. polovinu roku 2013 - 64000
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Příloha č. 12: Analýza celkových stopáží a vybraných segmentů příspěvků za měsíc
duben roku 2013 (1 tabulka)

Stopáž v sekundách
Témata
příspěvků
Výbuch v
Divadelní ul.
"Adopce"
hrobů
známých
osobností
Bankéři v EU
Kopie Karlova
mostu v Číně
Oprava
dálnice D1
Výstava
motýlů ve
skleníku Fata
Morgana
Krize
stavebnictví v
ČR
Vlajka EU na
Hradě
Otevření
domu pánské
módy Showbiz

Úvodní
standup

Závěrečný
standup

Záběr na
respondenta

Součet času
pokrývacích
záběrů

Počet
pokrývacích
záběrů

Celková
stopáž
příspěvku

6

3

38

59

21

106

11

3

29

68

23

111

4

3

35

70

24

112

12

3

23

70

16

108

8

8

25

63

18

104

10

3

29

76

25

118

8

3

35

68

22

114

8

3

34

73

14

118

0

0

41

141

56

182

Pozn. aut.: modrá značí zpravodajské příspěvky, červená publicistické

