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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá pořadem pro děti Zprávičky a zpravodajstvím pro děti na 

veřejnoprávním kanálu ČT:D, který vysílá od srpna 2013. V rámci jednotlivých kapitol jsou 

představeny veřejnoprávní televize v Evropě a jejich dětské zpravodajství. Důraz je kladen 

především na britské kanály CBBC a CBeebies a německý program KiKA. Pořad Zprávičky 

je zasazen do evropského kontextu dětského zpravodajství. 

 Součástí práce jsou dva výzkumy, kvantitativní obsahová analýza Zpráviček 

v rozmezí dvou měsíců – říjen až listopad 2013, a kvalitativní výzkum provedený formou 

hloubkových rozhovorů s deseti respondenty, zastupujícími cílovou skupinu diváků kanálu 

ČT:D. 

Kvantitativní obsahová analýza je zaměřena na zjištění témat v dětském zpravodajství, 

kolik času je jakým tématům věnováno, a zda jsou zprávy zaměřeny opravdu na své diváky, 

tedy děti. 

Kvalitativní analýza prostřednictvím hloubkových rozhovorů s respondenty zkoumala 

názory dětí na pořad Zprávičky, zda pořad sledují, na témata, která děti zajímají, jak sledování 

zpravodajství ovlivňuje běžný život.  

 

 

Abstract 

This thesis deals with programs for children and news for children on public channel 

ČT: D, which broadcasts from August 2013. Individual chapters are focused on public TV in 

Europe, and their children's news. Children´s news are set in a European context of children's 

shows. The thesis includes two studies, quantitative content analysis of  show Zprávičky wi-

thin two months - from October to November 2013, and qualitative research through in-depth 

interviews with ten respondents representing the target audience of channel ČT: D.  



 

 

Quantitative content analysis focuses on the themes of children's news, how much 

time is devoted to such topics, and whether the messages are really focused on their audience, 

the children.  

Qualitative analysis through in-depth interviews with respondents investigated the 

children's views on the agenda of news items that show watching on topics that kids want, 

watching the news affects daily life.  
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Úvod 
V bakalářské práce se věnuji tématu zpravodajství pro děti, především pořadu 

Zprávičky jako jedinému zpravodajskému pořadu na veřejnoprávním kanálu České 

televize ČT :D. 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. 

V teoretické části se zabývám současným stavem zpravodajství pro děti na 

veřejnoprávních kanálech v Evropě. Větší pozornost je věnována britskému 

a německému programu pro děti, protože právě tyto země si dává Česká televize jako 

vzor při tvorbě obsahu pořadu Zprávičky. Poté jsou zmíněny další veřejnoprávní 

televize určené pro děti. Hlavním zdrojem informací k těmto kanálům jsou jejich 

webové stránky, kde jsem nalezla program, a většina zpravodajských pořadů je 

dostupná online.  

V samostatné kapitole rozebírám dětské zpravodajství na kanálech České 

televize. Od prvních kroků v roce 1997 na ČT1, až po současnost na ČT :D. Zde je 

popsán vývoj pořadu Zprávičky a jeho obsahové i formální změny v průběhu téměř 

dvaceti let existence. Informace jsou především z webu České televize, z tiskových 

zpráv a zpráv pro Radu České televize. 

Výzkumná část je založena na kombinaci kvalitativního dotazníkového 

výzkumu a kvantitativní obsahové analýzy. V kvalitativním výzkumu jsem se zaměřila 

na malý vzorek respondentů.  Respondenti z ročníků  prvního stupně základní školy 

jsou předpokládanou cílovou skupinou diváků, kromě prvních tříd, kde se věk pohybuje 

mezi šesti až sedmi lety. Děti, pro které je zpravodajství a pořad Zprávičky určen, jsou 

ve věku 8 – 12 let, přesto jsem žáky z první třídy do výzkumu zařadila.  Hlavním cílem 

bylo zjistit, jaká témata respondenti sledují, jaká preferují, a jak informace ze 

zpravodajství využívají v běžném životě. 

V části věnované kvantitativní obsahové analýze jsou stanoveny hypotézy 

a výzkumná otázka. Prostřednictvím sběru a analýzy dat jsem na otázku odpověděla 

a hypotézy ozřejmila.  

Etice ve zpravodajství se v bakalářské práci nevěnuji, protože otázka etiky 

zpravodajství, a především dětského zpravodajství, je téma na samostatnou práci. 

K tématu etiky se váží zásadní otázky (jak má obsah zpravodajství vypadat, jaká témata 

jsou pro děti vhodná, jakým způsobem zpracovávat závažná témata a mají vůbec být 

součástí zpráv pro děti a další…). Jsem přesvědčena, že na tyto otázky se těžko hledají 
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odpovědi a musí jim být věnován velký prostor ve spolupráci s odborníky na mediální 

studia, televizními tvůrci, ale i dětskými psychology a pedagogy. Vedení České televize 

a kanálu ČT :D iniciovalo konferenci, která se konala 2. 6. 2014 v rámci Zlín film 

festivalu pro děti. Tématem byla etika dětského zpravodajství a přístup ke zpracování 

sporných témat v jednotlivých zemích. Konference se účastnil ředitel České televize 

Petr Dvořák, ředitel kanálu ČT :D Petr Koliha, Jan Jirák, redaktor Lewis James z BBC 

Newsround, šéfredaktor Tommy Zwicky z dánského Ultra Nyt, Stieg Sulland z Norska 

a pořadu Supernytt, redaktorka z veřejnoprávní slovinské televize RTV a pořadu 

Infodrom Barbara Stegeman.
1
 Každý z tvůrců představil způsob, jakým zpracovávají 

závažná témata v reportážích. Důležitým momentem celé konference byla shoda v tom, 

že pouze odvysíláním zprávy příběh nekončí, že je nutné pro děti dodat i systém 

podpory. Linku, na kterou se mohou obrátit, webové aplikace a další možnosti, jak se 

kontaktovat s dospělými, kteří vysvětlí obsah zpráv nebo děti uklidní.   

Tvůrci ČT :D a Zpráviček vytvořili Desatero Zpráviček
2
, které je odvozeno 

z Kodexu ČT, jedná se o pevná pravidla pro zpravodajství. Podle Desatera jsou 

Zprávičky pro děti bezpečné – bez krve a násilí, ale také mluví k dětem na rovinu – 

o složitějších zprávách a zajímavostech. Zprávy pro děti „jsou takové opatrné vodění do 

světa dospělých," myslí si generální ředitel ČT Petr Dvořák, podle kterého se ale malé 

děti k informacím dostanou, ať chceme, nebo ne.“
3
 

Stejně tak součástí bakalářské práce není ani analýza webu ČT :D. I komunikace 

s dětmi prostřednictvím webu nejen České televize, ale i ostatních veřejnoprávních 

kanálů pro děti je tématem samo o sobě.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zlínský filmový festival 2014 (zpravodajství pro děti): Odborný seminář s mezinárodní účastí pořádaný 

Českou televizí. 2014. Česká televize [online]. [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000142-zlinsky-filmovy-festival-2014-zpravodajstvi-pro-

deti/214251001330001 
2
 Dětské zpravodajství: Desatero Zpráviček. Česká televize [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné 

z: http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/program/detske-zpravodajstvi/ 
3
 Zprávy pro děti mají být i o vážných věcech, shodli se experti: Televize&rádio. 2014. Mediamania 

[online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: http://mediamania.tyden.cz/rubriky/televize-radio/zpravy-pro-

deti-maji-byt-i-o-vaznych-vecech-shodli-se-experti_308970.html 

http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/program/detske-zpravodajstvi/
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1. Zpravodajství pro děti 

V první kapitole bakalářské práce je hlavním cílem zasadit dětské zpravodajství 

do evropského kontextu a popsat situaci ve vysílání dětského zpravodajství na dětských 

veřejnoprávních kanálech v zahraničí. 

Druhá podkapitola hlouběji popíše pořad Zprávičky od vzniku na ČT1 v roce 

2010, postupný vývoj skladby obsahu a změny vysílacího času. 

1.1. Zpravodajství pro děti v zahraničí 

V této části se věnuji evropským veřejnoprávním dětským kanálům od obecných 

informací o délce vysílání, až ke schématu vysílání zpravodajství, pokud je vysíláno. 

Zdrojem informací byly hlavně stránky samotných televizí provozujících dětské kanály. 

Zpravodajství pro děti je vysíláno především na kanálech, které provozují 

veřejnoprávní televize, komerční provozovatelé preferují pořady komediální a zábavné. 

A podle slov ředitele dětských televizních kanálů BBC Joe Godwina: „To, co BBC 

odlišuje od komerčních televizí, je, že většina našich pořadů má konkrétní účel. Mají 

být kvalitní, inspirativní, aby se děti zajímaly o svět kolem sebe. Ale ať už jde 

o jakýkoliv žánr, vždy to děláme s konkrétním účelem přidat nějakou hodnotu, hranice 

mezi zábavou a vzděláním se u každého žánru individuálně proměňuje.“
4
 

Souběžně se začátkem vysílání ČT :D oznámila také polská televize TVP, že 

bude provozovat dětský kanál ABC, důraz bude kladen právě na vzdělávání pomocí 

zábavných pořadů. 

Inspirací pro Českou televizi ve světě byla, a je, německá dětská televize KiKA, 

kterou společně provozuje ARD a ZDF, a pak dva britské kanály pro děti CBBC 

a CBeebies, jejichž zpravodajství bude rozebráno v následujících kapitolách.
5
 

1.1.1. Zahraniční televize KiKA 

Nejbližší televizí, kterou je možné naladit i u nás přes satelit, je německý dětský 

televizní kanál KiKA, který byl spuštěn 1. 1. 1997 jako Der Kinderkanal, a od února 

                                                 
4
 "Vysílání pro děti musí s dětmi držet krok," říká Joe Godwin: Osobnosti na ČT24. 2013. Česká televize: 

ČT24 [online]. [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-

ct24/osobnosti-na-ct24/239967-vysilani-pro-deti-musi-s-detmi-drzet-krok-rika-joe-godwin/ 
5
 Déčko inspirovaly dětské televize v zahraničí, vznikají další. 2013. Deník [online]. [cit. 2015-05-10]. 

Dostupné z: http://www.denik.cz/ostatni_kultura/decko-inspirovaly-detske-televize-v-zahranici-vznikaji-

dalsi-20130728.html  
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2012 vysílá pod jménem KiKA (Kinder Kanal). Provozovatelé jsou německé 

veřejnoprávní televize ARD a ZDF.    

Stanice je určena pro děti do třinácti let, a programy jsou vysílány od šesté 

hodiny ranní do deváté večerní. 

Televize vysílá dva typy zpravodajství: logo!Die Welt und Ich a pořad 

Neuneinhalb – Deine Reporter. 

Logo! má delší varianty desetiminutovou a pětiminutovou, a také kratší, pouze 

dvouminutovou. 

Delší desetiminutové zpravodajství je vysíláno každý den od soboty do čtvrtka 

v 19.50, a v pátek v 19.25 lze sledovat pětiminutové zprávy. 

Kratší dvouminutové zpravodajství běželo vždy od pondělí do pátku ve 14.08 

a 16.08. V roce 2015 dochází k postupnému prodlužování zpravodajského bloku po 

16. Hodině, z původních dvou minut se stalo pět minut
6
. Začátkem dubna 2015 je již 

blok dlouhý deset minut a je vysílán od 16.10 do 16.20.
7
 

Programové schéma zpravodajství logo! Die Welt und Ich na kanálu KiKA ve 

všední dny: 

06.00 desetiminutový pořad (logo! Stra – Der Kinderrechte - Check) 

14.08 dvouminutový pořad 

16.10 desetiminutový pořad 

19.50 deset minut dlouhý pořad 

V neděli a v sobotu je počet zpravodajských bloků snížen na dva – pouze ranní 

a večerní: 

06.00 desetiminutový pořad 

19.50 desetiminutový blok 

Pořad Neuneinhalb – Deine Reporter je víkendovým magazínem 

o zajímavostech za uplynulý týden, je vysílán pouze v neděli v 8.50 a trvá celých deset 

minut. 

                                                 
6
 Dein Programm Diese Woche. DI 31.3.2015 [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné 

z:http://www.kika.de/sendungen/ipg/ipg102.html#date-31032015 
7
 Dein Programm Nächste Woche. DI 7.4.2015 [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné 

z:http://www.kika.de/sendungen/ipg/ipg102.html#date-07042015 

http://www.kika.de/sendungen/ipg/ipg102.html#date-31032015
http://www.kika.de/sendungen/ipg/ipg102.html#date-07042015
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1.1.2. Britské kanály pro děti CBeebies a CBBC 

Sama Česká televize a její zástupci považují za svůj vzor především dětské 

kanály televize BBC, a to Cbeebies  a CBBC. 

CBBC  (Children´s BBC) je dětský televizní kanál vysílající už od šedesátých 

let, a nyní je určen pro děti od šesti do dvanácti let. Denně vysílá své programy od 

sedmé hodiny ranní do sedmé večerní. 

Cbeebies je televizní kanál pro děti ve Velké Británii, který vysílá od roku 2002 

dětem předškolního věku. 

Souběžně s pořady na těchto kanálech byly vysílány i bloky dětských pořadů na 

BBC One a BBC Two, ale koncem roku 2012 vysílání ukončeno s tím, že sledovanost 

na těchto programech je velice nízká.
8
 

Hlavním a jediným zpravodajským pořadem na dětských kanálech BBC je 

zpravodajský pořad Newsround (Topical news magazine for children), který je ve 

vysílacím plánu programu CBBC, tedy kanálu určeného pro dětí starší šesti let. 

Časové schéma vysílání zpravodajského pořadu se mění během roku v závislosti 

na školním roce a letních prázdninách. 

Časy vysílání zpravodajství na CBBC ve všedních dnech v letním období od 

8. 7. do 30. 8.
9
: 

8.10 pětiminutové zpravodajství 

9.25 tříminutové zpravodajství 

16.25 pěti minutové zpravodajství 

18.50 pěti minutové zpravodajství 

 

Časy vysílání zpravodajského pořadu Newsround o víkendech v letním období: 

8.55 dvouminutové vysílání 

9.55 minutové vysílání 

10.55 minutové vysílání 

11.55 pětiminutové vysílání 

                                                 
8
Children's programming comes to an end on BBC One: Entertainment & Arts. 2012. BBC [online] . [cit. 

2015-04-05]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-20809627 
9
When is Newsround on TV?. 2015.BBC [online]. [cit. 2015-04-05]. Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/newsround/19561095 
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Vysílání zpravodajství ve všedních dnech mimo letní období
10

: 

7.40 první blok 

8.15 druhý blok 

16.20 třetí blok 

18.50 čtvrtý blok 

 

Vysílání v sobotu: 

8.55 první blok 

9.55 druhý blok 

10.55 třetí blok 

11.55 čtvrtý blok 

13.50 pátý blok 

 

Vysílání v neděli: 

8.50 první blok 

9.55 druhý blok 

11.00 třetí blok 

11.55 čtvrtý blok 

13.55 pátý blok 

 

 O víkendu je o jeden vysílací blok více než přes týden, a čas prvního 

bloku o hodinu, v návaznosti na pozdější víkendové vstávání, posunut. 

Kromě zpráv k pořadu Newsround patří i Newsround specials,
11

 tyto 

speciály jsou filmy o nejrůznějších tématech z každodenního života pro děti. 

Pořad Newsround (původní název John Craven's Newsround) je vysílán již od 

roku 1972, a je tak jeden z prvních zpravodajských pořadů pro děti. 

                                                 
10

When can you watch Newsround?. 2015. BBC [online]. Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/newsround/20973321 
11

Newsround Special Films. BBC [online]. ]. [cit. 2015-04-06].  Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/newsround/13948446 
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 Ředitel těchto kanálů Joe Godwin byl hostem České televize, vystoupil 

v pořadu Události, komentáře 28. 8. 2013. Na otázku redaktora Martina Veselovského: 

„Události, komentáře jsou zpravodajský a publicistický pořad. Nejvíc mne zajímá, jak 

lze dělat zpravodajství pro děti? Díval jsem se na vaše webové stránky a fascinovalo 

mě, že se snažíte dětem přinášet zejména dobré zprávy, přesto tam velmi podrobně 

a strukturovaně informujete o konfliktu v Sýrii. Jak lze ze Sýrie udělat dobrou 

zprávu?“
12

 

Joe Godwin odpověděl: „Dětem neservírujeme pouze dobré zprávy. Jen je 

vykládáme příslušným způsobem. Smyslem našeho zpravodajského pořadu pro děti je 

vyložit jim zprávy, o kterých budou vědět, protože jsou ve zprávách pro dospělé 

a dospělí o nich hovoří. Samozřejmě nechceme děti rozrušit. Nechceme, aby se pak 

musely ptát dospělých na věci, o kterých s nimi nebudou chtít mluvit. Jsou to prostě 

zprávy vyložené dětským jazykem.“
13

 

Výběr tématu pro dětské zpravodajství se dotýká etiky zpravodajství a otázky 

kam až zajít v zobrazování závažných témat. Tvůrci zpráv se snaží závažná témata 

ukazovat z pohledu dětí, ukazují, jak se jich konkrétní věci dotýkají. 

1.1.3. Další dětské televize 

  V Itálii veřejnoprávní televize RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. provozuje 

dva dětské kanály: RAI YoYo pro děti do osmi let, RAI Gulp pro děti a mládež do 

čtrnácti let. 

Zpravodajský pořad na RAI Gulp Tiggi Gulp je vysílám v pondělí od 16.45 do 

17.00. Program je nejen zpravodajským pořadem, ale je hlavně zaměřen na zprávy ze 

života dětí, součástí patnáctiminutového magazínu je také rozhovor se 

známou osobností. 

Španělský veřejnoprávní kanál Clan TVE začal vysílat v roce 2005 a nabízel 

programy pro děti, ale o svůj vysílací čas se dělil s programem pro diváky starší padesát 

let. Od zrušení v roce 2007, je celý kanál Clan TVE zaměřen na dětské diváky od šesti 

do čtrnácti let, a vysílá nepřetržitě 24 hodin. Clan nevysílá zpravodajství, ale pouze 

                                                 
12

 "Vysílání pro děti musí s dětmi držet krok," říká Joe Godwin: Osobnosti na ČT24. 2013. Česká televize: 

ČT24 [online]. [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-

ct24/osobnosti-na-ct24/239967-vysilani-pro-deti-musi-s-detmi-drzet-krok-rika-joe-godwin/ 
13

"Vysílání pro děti musí s dětmi držet krok," říká Joe Godwin: Osobnosti na ČT24. 2013. Česká televize: 

ČT24 [online]. [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-

ct24/osobnosti-na-ct24/239967-vysilani-pro-deti-musi-s-detmi-drzet-krok-rika-joe-godwin/ 
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pořady různě informativně zaměřené na konkrétní témata.
14

 

 U všech veřejnoprávních dětských programů je důležité složení vysílání. Polská 

televize TVP plánovala, že vlastní produkcí naplní polovinu vysílacího času a druhých 

50 % pořady licencované a zahraniční.
15

 Dle nabídky programu vysílá dětský kanál 

ABC programy pro děti, ale i společné pro děti a rodiče.
16

 

Dalším veřejnoprávním kanálem pro děti je Beti Zu – regionální program pro 

děti v Baskicku, na pomezí Španělska a Francie. Kanál nevysílá žádné zpravodajství. 

Norsk rikskringkasting (Norwegian public broadcaster) provozuje norský dětský 

kanál NRK Super pro malé diváky a NRK3 pro dospívající. NRK Super vysílá 

zpravodajství Supernytt určené pro děti od osmi do dvanácti let. Supernytt je vysílán 

každý všední den v 18.50 v délce do devíti minut. 
17

   

Švédská televize pro děti SVTB Barnkanalen provozovaná Sveriges Television 

začala vysílat v roce 2002. V současné době vysílá dopolední bloky zaměřené na 

předškolní děti, odpolední a večerní bloky na starší, ale stále dětské diváky. 

Zpravodajským pořadem je Lilla Aktuellt (Malé aktuality), vysílaný od pondělí do 

čtvrtka v délce kolem deseti minut. 

 Ve Finsku nalezneme stanici YLE TV2 založenou již v roce 1964, vysílající pro 

děti a dospívajícím, ale součástí vysílání jsou také seriály, sport a hudební pořady. 

Dánská televize zahájila v listopadu 2009 provoz dětského kanálu DR 

Ramasjang, vysílajícího každý den od 8.00 do 20.00. Program zaměřený na děti staré tři 

až deset let, s důrazem na diváky ve věku sedm až deset. 

Od března roku 2013 vysílá další kanál veřejnoprávní televize DR – DR Ultra 

zaměřený na cílovou skupinu 7 – 10 let. DR Ramasjang zacílila na mladší diváky staré 

tři až šest let. DR Ultra má zpravodajský pořad Ultra Nyt vysílaný od pondělí do čtvrtka 

v délce 8 minut. Tvůrci zpravodajství upozorňují, že zprávy jsou pro děti od sedmi let, 

že zobrazují i ne vždy veselé příběhy, a proto doporučují, aby se mladší děti nedívaly 

                                                 
14

 Programacion intantil. In: RTVE [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: 

http://www.rtve.es/infantil/programacion/hoy/ 
15

 Déčko inspirovaly dětské televize v zahraničí, vznikají další: Média. 2013. Lidovky [online]. [cit. 2013-

09-11]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/decko-inspirovaly-detske-televize-v-zahranici-vznikaji-dalsi-

puu-/media.aspx?c=A130728_101927_ln-media_mct 
16

Nasze programy. Nasze programy [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://abc.tvp.pl/18025423/nasze-

programy 
17

Om Supernytt. Nrksuper [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné 

z:http://nrksuper.no/super/supernytt/2013/08/26/om-supernytt/ 

http://abc.tvp.pl/18025423/nasze-programy
http://abc.tvp.pl/18025423/nasze-programy
http://nrksuper.no/super/supernytt/2013/08/26/om-supernytt/
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bez přítomnosti rodičů. Na stánkách jsou rady pro děti v případě, že se po zprávách bojí, 

nebo se cítí smutně z toho, co viděli. Mají možnost i zavolat na linku pomoci, kde si 

mohou o svých pocitech promluvit. 
18

  Ultra Nyt se vysílá v týdnu třikrát denně v 7.00, 

v 15.00, v 18.00. Večerní pořad je premiérový, následující den se dvakrát opakuje. 

Irská televize TGO provozuje dětský kanál Cúla 4 pro irsky mluvící diváky, 

vysílání je rozděleno na bloky i dle cílové skupiny. Pro předškolní děti jsou pořady 

v dopolední části, pro školáky staré šest až deset let od 15.00 do 16.50, pro starší se 

vysílá do 19.00. 

 V Belgii se dětem do dvanácti let věnuje kanál Ketnet, od šesti ráno do osmé 

večerní. Zpravodajství představuje pořad Karrewiet
19

 vysílaný ve všedních dnech třikrát 

(11.50, 18.10, 19.00) v délce do deseti minut.  

V sobotu je možné sledovat týdenní souhrn De week van Karrewiet v časech 

kolem 10.15, 11.15 a před osmnáctou hodinou. V neděli pouze dvakrát, kolem 11.20 

a 17.25.
20

 

 V Nizozemí má dětská televize název Zappelin / Zapp 24, její program je také 

přes den vysílán na kanálu Nederland 3, ale ve večerních hodinách a o víkendech je 

doplněn i jiným programem. Název je vytvořen z názvu Zappelin, který se zaměřuje na 

program pro děti od dvou došesti let, a uvádí především animované seriály a pohádky. 

Zapp – pro děti starší šest let. Zapp vysílá Het Jeugdjournaal – zpravodajství rozdělené 

na ranní Ochtend v 8.45, a večerní Avond v 18.45. Od pondělí do pátku mohou děti 

vidět pětiminutové zpravodajství, pravidelně ráno i večer, o víkendu a o svátcích pouze 

večer.
21

 Zpravodajství pro děti má tradici dlouhou přes třicet let, původně bylo vysíláno 

třikrát týdně.
22

 

Kanál ETV2 je estonský kanál pro děti. Zahájil vysílání 8. srpna 2008 kvůli 

vysílání Olympijských her v Pekingu v roce 2008. Po skončení her program vysílal dál, 

přes den programy pro děti, ve večerních hodinách koncerty, hrané i dokumentární 

filmy. 

                                                 
18

 Om Ultra Nyt - nyheder til børn: DR Ultra nyt. DR Ultra [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 

http://www.dr.dk/Ultra/ultranyt/Om/om-ultra-nyt-nyheder-til-boern 
19

 Om Ultra Nyt - nyheder til børn. Flanders image [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 

http://www.flandersimage.com/frontend/files/publications/files/57_jttchbqg.pdf 
20

 TV-Gids. Karrewiet. Ketnet [online]. ]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: http://www.ketnet.be/tv-gids 
21

  Kijk het Jeugdjournaal terug. Jeughjournaal [online]. ]. [cit. 2015-04-19]. Dostupné z: 

http://jeugdjournaal.nl/uitzendingen/ 
22

 Over het Jeugdjournaal. Jeughjournaal [online]. ]. [cit. 2015-04-19]. Dostupné z: 

http://jeugdjournaal.nl/uitzendingen/ 
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Slovinská televize RTV provozuje na dětském kanálu OP! zpravodajský pořad 

Infodrom určený pro děti staré osm až třináct let. Od pondělí do pátku v 18.00 

desetiminutové zpravodajství, které je každý následující den v 8.50 opakováno. 

V sobotu se vysílá týdenní souhrn zpráv Infodrom týdeník. 

V Maďarsku veřejnoprávní kanál M2 je provozován Magyar Televízió od roku 

1973, ale až v roce 2012 se stal čistě dětským. Každý všední den vysílá zpravodajský 

pořad Hetedhét gyerekhíradó mezi 19.45 a 20.00. Délka se pohybuje kolem devíti 

minut. Pořad obsahuje zajímavé zprávičky z celého světa, příběhy o zvířatech, lidech 

a akcích. Zábavnou, veselou formou podává informace pro děti. Součástí každého dílu 

je tlumočení do znakového jazyka. 

Ruská televize pro děti Karusel – Carousel International zahájila vysílání v roce 

2010, je v provozu 24 hodin denně, cílovou skupinou jsou děti od tří do čtrnácti let. Její 

vysílání je dostupné ve Francii, USA i Kanadě. Dle programu nevysílá dětské 

zpravodajství, spíše naučné pořady jako v úterý a čtvrtek История россии, v neděli 

Mульти-Россия – pořad o jednotlivých regionech, také spíše zaměřen na historii. 

Ve Francii zahájila vysílání v roce 2005 veřejnoprávní dětská televize Gulli, 

v roce 2013 byla prodána komerční společnosti Lagardére Interactive. Gulli vysílá pro 

děti ve věku od čtyř do deseti let během dne, a ve večerním čase se snaží oslovit i starší 

diváky do čtrnácti let. Program se skládá z 60 % z animovaných pořadů, další součástí 

programu jsou i zábavné show.
23  

 

V současné době se připravuje přeměna kanálu France4, který je programem pro 

více cílových skupin, na kanál zaměřený výhradně na děti. 

 Podobný formát kanálu, který vysílám dokumentární tvorbu, věnuje se kultuře 

a částečně dětem mají země jako Portugalsko (RTP2), Rakousko (ORF eins), Řecko 

(ET1, ET2) i Slovensko (Dvojka). 

Zahraniční zpravodajství na dětských televizních programech se velice liší, co 

do četnosti a délky. Britská televize CBBC je nejvíce zaměřena na zpravodajství pro 

děti, denně je několik zpravodajských bloků, a dokonce o víkendu je počet zpráv 

navýšen, také na webových stránkách je mnoho sekcí věnováno zprávám ze světa. A to 

zprávám nejen ze světa dětí, ale i dospělých. 

Podobně tak německá dětská televize KiKA, čtyři bloky zpráv během celého 

                                                 
23

 Gulli targets younger demographic. 2013. Rapid tv news [online]. [cit. 2015-04-06].  Dostupné z: 

http://www.rapidtvnews.com/index.php/2013091029656/gulli-targets-younger-demographic.html 
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týdne, proti CBBC je ale o víkendu snížen počet zpráv, a v neděli je vysílán 

desetiminutový týdeník shrnující celý týden. 

Ostatní veřejnoprávní dětské televize nejsou tolik zaměřeny na zpravodajství. 

Česká televize si za svůj vzor vybrala právě KiKA a CBBC, tedy televize nejvíce 

zaměřené na zpravodajství. 

Co mají zpravodajství společné je barevnost a veselost studia, často animované, 

hodně veselé a barevné předěly a úvodní znělky, součástí je také častá infografika. 

Moderátoři jsou mladí a příjemní, jsou v pohybu během uvádění zpráv, a i když mají 

řečnický pultík, nestojí nebo nesedí strnule ve studiu.  
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1.2. Zpravodajství pro děti v České republice 

V duálním mediálním systému „vedle sebe existují vysílatelé, kteří vysílají na 

základě přidělené licence a finance získávají převážně z prodeje vysílacího času 

inzerentům, a vysílatelé, jejichž existenci zajišťuje zákon (také se jim v České republice 

říká „vysílatelé ze zákona“) a prostředky získávají převážně z koncesionářských 

poplatků.“
24

  Média veřejné služby, nebo veřejností častěji užívané označení 

veřejnoprávní, představuje na českém televizním trhu Česká televize. Jediným 

veřejnoprávním kanálem pro děti v České republice je ČT:D, který zahájil vysílání 31. 

8. 2013.
25

  

1.2.1. Koncept 

Příprava realizace nového kanálu České televize ČT3 probíhala již od roku 

2012, kdy byl ředitelem nového kanálu zvolen Petr Koliha. 

V počáteční fázi příprav bylo programové schémat "primárně zaměřeno: 

v denních časech od 06:00 do 21:00 na děti 4 – 12 let (4 – 8; 8 – 12),(od 20:00 do 21:00 

s přesahem 13+); od 21:00 pak na věkovou skupinu 15+; po 22:00 na mladé diváky 

18+."
26

 

Název a schéma dvou programů v rámci jednoho kanálu bylo finálně nastaveno 

v únoru 2013, ČT :D – program pro děti a mládež od 6:00 do 20.00 a od 20.00 kulturní 

program ČT art.
27

 

ČT :D zaměřující se na cílovou skupinu 4 – 8 a 8 – 12 let nastavilo sedm pilířů 

své programové nabídky a zpravodajství je jedním z nich.
28

 

Dle Zprávy o dalším postupu při pracích na přípravách ČT :D a ČT art
29

 z února 

                                                 
24

 BURTON, Graeme; Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. 1. vyd. Brno: Barrister, 2003, 105 s.  
25

 Nová dětská televize se bude jmenovat Déčko, vysílat začne na konci srpna: Zprávy Domácí. 2013. 

iDnes [online]. [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/ceska-televize-spusti-v-srpnu-novy-

detsky-kanal-decko-pf7-/domaci.aspx?c=A130221_105545_domaci_hv  
26

 Zpráva o stavu příprav programu pro děti, mládež a vzdělávání: Materiály projednané 

Radou. 2013.Česká televize [online].  Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/materialy-

projednane-radou/ 
27

Zpráva o stavu příprav programu pro děti, mládež a vzdělávání: Materiály projednané 

Radou.2013. Česká televize [online].  Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/materialy-

projednane-radou/ 
28

 Sedm programových pilířů Déčka. Česká televize [online]. Dostupné 

z: http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/program/sedm-piliru/ 
29

 Zpráva o dalším postupu prací při přípravách kanálů ČT:D a ČTart: Materiály projednané 

Radou.2013. Česká televize [online]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/materialy-

projednane-radou/ 

http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/materialy-projednane-radou/
http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/materialy-projednane-radou/
http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/materialy-projednane-radou/
http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/materialy-projednane-radou/
http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/program/sedm-piliru/
http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/materialy-projednane-radou/
http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/materialy-projednane-radou/
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2013 mělo ČT :D převzít 9 formátů stávajících pořadů (Večerníček, Kouzelná školka, 

Zábavné vzdělávání – Kostičky, Moudronos, Šikulové, Studio Kamarád, Planetá Yó, 

Akční soutěž – Bludiště, Záhady Toma Wizarda) a vytvořit 13 zcela nových (Cvičení, 

Dobré Události, Čtení pro nejmenší, Zábavné vzdělávání – pro nejmenší a pro starší, 

Táto, mámo, co budeme dnes dělat?, Lifestyle magazín pro nejmenší, Lifestyle magazín 

pro větší, Magazín o hrách, ČT sport, Hitparáda, Máme rádi zvířata, Tajemství vědy 

a techniky). 

Součástí nových formátů bylo pětiminutové zpravodajství Dobré Události 

s vysílacím časem 19.55 – poslední pořad programu ČT :D, uzavírající večerní blok 

začínající Večerníčkem v 18.45. Tento blok je považován za 2. prime-time ČT :D. 

Repríza Dobrých Událostí měla zahajovat následující den odpolední blok pořadů. 

 Dobré Události měly vznikat ve spolupráci se zpravodajstvím ČT a měly 

obsahovat zajímavosti ze světa, z domova, ze sportu a také počasí. Cílovou skupinou 

byli diváci 6+. 

Ředitel České televize Petr Dvořák ale v rozhovoru z 1. 6. 2013 odpověděl na 

otázku: „Který ze sedmi programových pilířů, kterými Déčko představujete, je váš 

nejmilejší? Nejzajímavější jsou pro mě dětské zprávy, což platí i pro oblast vysílání pro 

dospělé. Na rozdíl od pořadu Zprávičky, které Česká televize vysílá jednou týdně, se na 

Déčku bude tento stejnojmenný pořad objevovat každý den pět minut před 

Večerníčkem.“
30

 

Z rozhovoru vyplívá, že bude vytvořen nový formát zpravodajského programu, 

ale názvem naváže na pořad Zprávičky vysílaný na ČT1.  

 

1.2.2. Historie 

Zprávičky se objevovaly na obrazovce České televize od roku 1997, byly 

připravované zahraniční redakcí jako týdeník v délce do devíti minut. Součástí byly 

pouze převzaté zprávy ze zahraničí.  Od 2. 1. 2010 došlo k úpravě formátu, týdeník 

v délce do patnácti minut byl vysílán vždy v sobotu v 9.30 a tvůrci byli reportéři 

zpravodajství České televize. Jednotlivé díly patnáctiminutových Zpráviček obsahovaly 

několik střídajících se bloků: 

                                                 
30

 Duhové Déčko je televize pro děti. Laskavá a bez násilí, říká šéf ČT: Kultura Televize. 2013.iDnes [online]. 

[cit. 2015-04-06]. Dostupné z:http://kultura.idnes.cz/generalni-reditel-ceske-televize-petr-dvorak-o-ct-

decko-pgv-/televize.aspx?c=A130530_193518_televize_jaz 

http://www.erlebachovabouda.cz/o-nas?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://kultura.idnes.cz/generalni-reditel-ceske-televize-petr-dvorak-o-ct-decko-pgv-/televize.aspx?c=A130530_193518_televize_ja
http://kultura.idnes.cz/generalni-reditel-ceske-televize-petr-dvorak-o-ct-decko-pgv-/televize.aspx?c=A130530_193518_televize_ja
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a) Reportáže 

b) Studio Miniparlament 

c) Splněné přání  

d) Zpětné zrcátko 

e) Slovíčka 

f) Vzpomínka na dětství 

g) Adoptovaná zvířata ze ZOO, 

h) Zprávičky od vás 

i) Linka Důvěry 

j) Vycházky s Václavem Chaloupkou 

k) Svět modelářů 

l) Cestovatelské okénko 

m) Víte proč...? 

n) Dobrodružství v kuchyni 

o) Recepty od vás 

p) Soutěž
31

 

Zprávičky ze zahraničí byly naučně-zábavným pořadem, ale vždy obsahovaly 

i několik reportáží. 

Dle tiskové zprávy ze 17. 6. 2013 se čas vysílání Zpráviček posunul na 18.40, 

tedy před Večerníčkem. Ssnahou České televize je zpravodajstvím a publicistikou 

odlišit ČT :D od jiných dětských kanálů. "Novinkou bude i každodenní 

relace Zprávičky, denní zpravodajský servis pro děti školního věku, který v pěti 

minutách nabídne  souhrn aktuálního dění a bude učit děti, aby získávaly profesionálně 

zpracované informace z veřejnoprávního média. Přinese příspěvky z domova, regionů, 

zahraničí, sportu i počasí – vybrané a upravené pro děti. Zprávy budou podávány z 

dětského pohledu, osobněji, ale civilním jazykem. Na přípravě se bude podílet redakce 

Zpravodajství ČT. "
32

 

                                                 
31

Tvůrci pořadu: Zprávičky. Česká televize [online]. [cit. 2015-04-06].Dostupné 

z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/5050-tvurci-zpravicek/ 
32

 Česká televize představila připravovaný dětský kanál ČT :D: Tiskové zprávy. 2013.Česká televize [online]. 

[cit. 2015-04-06]. Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=6649&strana-

2=31&category=2 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/5050-tvurci-zpravicek/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=6649&strana-2=31&category=2
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=6649&strana-2=31&category=2
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1.2.3. Současnost 

Česká televize v návaznosti na svůj Kodex
33

 vytvořila i kodex pro dětské 

zpravodajství tzv. Desatero Zpráviček: 

1. Zprávičky jsou informace pro děti na ČT :D. Vysílají se každý den v 18.40 

před Večerníčkem. 

2. Zprávičky jsou každý den čerstvé. Zprávičky vysílají každý den včetně víkendů, 

svátků a prázdnin. 

3. Zprávičky jsou jednoduché a hravé. Krátká, pětiminutová stopáž v barevném 

studiu. 

4. Zprávičky mluví k dětem na rovinu. Zpravodajství přibližuje dětem i složitější 

témata a zajímavosti. 

5. Zprávičky jsou otevřené dětem. Pořad informuje o akcích pro děti a dává prostor 

zajímavým reportážím. 

6. Zprávičky jsou k dětem kamarádské. Moderátoři jsou mladí a mají rádi děti. 

7. Zprávičkám můžou děti věřit. Pořad tvoří profesionální tým Zpravodajství České 

televize. 

8. Zprávičky jsou pro děti bezpečné. Vyhýbají se nevhodným tématům, krvi 

a násilí. 

9. Zprávičky jsou i na webu Déčka. Archív vysílání najdou děti na webu Déčka. 

10. Zprávičky jsou jedinečné. Jsou prvním televizním zpravodajstvím pro děti 

v Česku.
34

 

Pevná pravidla, která vymezují tematické zaměření zpravodajství – žádná 

nevhodná témata, krev nebo násilí. Ve výzkumné části této práce se prokáže, jaká 

témata jsou ve Zprávičkách nejčastěji.  

Dle dlouhodobých výzkumů sledovanosti se v Top Ten pořadech týdne 

pravidelně a několikrát umisťují hlavní zpravodajské relace: Události na ČT1, Zprávy 

FTV Prima a Televizní noviny televize Nova. 

Zpravodajství je dlouhodobě nejsledovanějším formátem na všech hlavních 

                                                 
33

Kodex České televize. Česká televize [online]. Dostupné 

z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf 
34

Dětské zpravodajství: Desatero Zpráviček. Česká televize [online].  [cit. 2015-04-06]. Dostupné 

z: http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/program/detske-zpravodajstvi/ 

http://www.decko.cz/
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/kodex-ct/pdf/kodex-ct.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/program/detske-zpravodajstvi/
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televizních kanálech a tvůrci neustále přicházejí s novinkami, aby diváka zaujaly.
35

 

Oproti tomu zpravodajství na ČT :D se podle výzkumu provedeného pro Českou 

televizi v top 25 pořadech a cyklech za období září 2013 – únor 2014 neumístilo. Přesto 

share v prime timu (17.00 – 20.00) dosahuje 20,2 % 
36

 a pořad Zprávičky měl share v 

lednu 2014 18,15 %.
37

 

 Zpravodajství bylo již od počátku důležitou součástí plánovaného kanálu pro 

děti, formátem, který odlišuje veřejnoprávní televizi od ostatních kanálů. 

Jasný koncept pětiminutových zpráv, jejichž obsah, pravidelně připravuje 

Redakce Zpravodajství ČT, obsahující informace ze světa, domova, ze sportu a počasí, 

stejně tak podvečerní čas vysílání se blíží programové schématu večerních zpráv na 

programech pro dospělé. Přesto, že si Česká televize dává za vzor především britské a 

německé dětské zpravodajství, četnosti vysílání zpráv u těchto vzorů zatím nedosahuje, 

a ani dle posledních uveřejněných programových schémat na jaro 2015, navýšení počtu 

zpravodajských pořadů na kanálu ČT: D neplánuje. 
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

Televizní zprávy jsou pod taktovkou trendů.: Média. 2014. Strategie.E15 [online]. [cit. 2015-04-06].Dostupné 

z:http://strategie.e15.cz/zurnal/televizni-zpravy-jsou-pod-taktovkou-trendu-1125021 
36

 Zpráva pro Radu ČT o ČT :D po šesti měsících experimentální fáze vysílání: Materiály projednané Radou. 

2014. Česká televize [online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/materialy-

projednane-radou/ 
37

Déčko je nejsledovanější dětskou televizí v Evropě:Tiskové zprávy. Česká televize [online]. [cit. 2015-04-06].  

Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=6921&strana-

2=21&category=2 
38

 Vysílací schémata – jaro 2015: Materiály projednané Radou. 2014. Česká televize [online]. [cit. 2015-04-06].  

Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/materialy-projednane-radou/ 

http://strategie.e15.cz/zurnal/televizni-zpravy-jsou-pod-taktovkou-trendu-1125021
http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/materialy-projednane-radou/
http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/materialy-projednane-radou/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=6921&strana-2=21&category=2
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=6921&strana-2=21&category=2
http://www.ceskatelevize.cz/rada-ct/materialy-projednane-radou/
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2. Výzkumná část  

2.1. Kvantitativní výzkum 

Cílem výzkumu byla snaha popsat tematickou skladbu dětského zpravodajství na 

veřejnoprávním kanálu ČT :D. Určit která témata jsou pro zpravodajství na českém 

dětském kanálu typická a která naopak pouze okrajová.  

 Kanál ČT :D určený pro děti vysílá zpravodajský pořad Zprávičky denně 

v podvečer. Délka jednoho dílu je do pěti minut. 

Pro zkoumání tematické agendy jsem použila kvantitativní metodu, též 

označovanou jako tradiční, pozitivistická, experimentální nebo empiricko-analytická. 
39

 

Kvantitativní obsahová analýza je klasickým nástrojem pro zkoumání mediálních 

obsahů. Systematickým postupem, měřením proměnných a kategorií, získám velké 

množství primárních dat, a po jejich zpracování budu výsledky prezentovat také pomocí 

grafů v příloze.  

Jednotlivé kroky kvantitativního výzkumu směřují od vytvoření hypotézy/ 

výzkumné otázky, přes výběr zkoumaného souboru, měřené jednotky, tvorbu 

hodnotících kategorií, až ke sběru dat a analýze, která vede buďto k potvrzení, nebo 

vyvrácení nastolených hypotéz.  

 

2.1.1. Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy 

Základním krokem je definování výzkumné otázky nebo hypotézy. 

Výchozím předpokladem bylo, že zpravodajství pro děti je více zaměřeno na své 

diváky – obsahem zpráv a jejich tématy, která se týkají více dětí, příběhy dětí 

a události o dětech jsou tématem zpráv. Další předpoklad, že právě zaměření na 

dětského diváka, nikoliv na cíl informovat diváka, co nejrychleji o aktuálním dění, 

je důvodem, že u zpráv nehraje aktuálnost, tak zásadní roli, jako ve zpravodajství 

pro dospělé.  

Poslední hypotéza reflektuje zájem dětí o zpravodajství z tvůrčího úhlu 

pohledu, možnost spoluvytvářet obsah, kdy příspěvky do Zpráviček „zasílají 

i televizní týmy, které působí při základních či středních školách. Redakce 

                                                 
39

 HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999, 19 s.  
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Zpráviček je obvykle upraví a zařadí do vysílání“.
40

  

Hlavní výzkumná otázka je: „Jakým tématům se věnuje v pořadu Zprávičky 

nejvíce času?“ 

A stanovené hypotézy před výzkumem: 

1VH:  75 % zpráv je přímo zaměřeno na děti. 

2VH: Aktuální informace představují méně než 35 % zpráv v dětském 

zpravodajství. 

3VH: Reportáže od školních týmů představují více než 10 % zpráv. 

 

2.1.2. Definice výběrového souboru, výběr vzorku a definice jednotky 

měření  

Výběrovým souborem je pořad Zprávičky v období říjen – listopad 2013, 

měsíc po zahájení vysílám kanálu ČT :D. Zprávičky jsou vysílány denně po celý 

týden a vzorek se shoduje se souborem – všechny díly zpravodajství v období říjen 

– listopad 2013. Z tohoto vzorku byly vyloučeny zprávy o počasí, které jsou 

součástí všech jednotlivých dílů pořadu, a pravděpodobně tak tématem, kterému se 

Zprávičky věnují nejvíce.  

Protože cílem bylo popsat tematickou agendu pořadu, jako jednotku měření, 

tedy úsek zkoumání, jsem si určila jednu zprávu. Nejmenší možné jednotky pořadu, 

kde téma je dostatečně rozpoznatelné.  

2.1.3. Konstrukce kategorií 

Základní proměnné jsem stanovila: Datum, Hlavní téma, Délka, Lokalita, 

Pořadí, Zaměření tématu, Časové zakotvení zprávy, Autor; 

Při přípravě kategorie Hlavní téma jsem zvolila následující témata: 

Škola, školka, sport, hřiště (aktivní život mimo školu), Zoo (zvířata), 

knihovna, každodenní život, společnost, politika, ekonomika, zajímavosti 

(kuriozity), jiné, nelze určit; 

Pro určení času, který se jednotlivým tématům věnuje, slouží kategorie 

Délka jednotky (do minuty, 1 - 1,5 minuty; 1,5 – 2 minuty; 2 - 2,5 minuty; 2,5 

a více). 

                                                 
40

 Děti stále více využívají vlastní televizní zpravodajství: Tiskové zprávy. 2014. Česká televize [online]. 

[cit. 2015-04-6]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/decko-pro-rodice/tiskove-zpravy/?id=7133 
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Další kategorií je Pořadí zprávy, které určuje důležitost zprávy ve vysílání od 

zásadních po méně důležité, a také proměnná Lokalita zprávy, která rozlišuje, zda se 

událost ve zprávě odehrává v České republice nebo v zahraničí. 

Kategorie Zaměření tématu má za úkol ukázat, zda jsou zprávy opravdu 

zaměřený více na děti, komentují jejich svět a jejich problémy.  

Následují proměnnou je Časové zakotvení zprávy, další možnost, jak dělit 

zprávy je odlišit je „na základě časového průběhu a časového zakotvení událostí, 

o níž referuje, ve vztahu k aktuálnímu času „konzumace“ zpráv. Nejvlivnější 

typologií je členění připisované medioložce Gay Tuchmanové (1978).“
41

 Kde je za 

„základní považováno dělení na hard news a soft news. Hard news jsou události, 

které je z nějakého důvodu nutné aktuálně a okamžitě zpracovat a zařadit do 

zpráv“
42

 „Zjednodušeně řečeno, hard news se zabývají důležitými záležitostmi, 

zatímco soft news záležitostmi zajímavými.“
43

   

  Na rozdíl od zpravodajství pro dospělé, kde právě aktuálnost a důležitost 

okamžitě informovat je jedním z důležitých znaků zpravodajství, v případě dětského 

zpravodajství je nastolena hypotéza, že aktuálnost ani nutnost okamžitě informovat 

nehraje tak zásadní roli.  

Poslední kategorie Autor, hodnotí, zda jsou tvůrce zprávy děti nebo 

profesionálové. Výsledkem bude potvrzení nebo vyvrácení 3. výzkumné hypotézy.  

 

2.1.4. Provedení pilotního výzkumu 

Po provedení pilotního výzkumu jsem upravila několik proměnných, protože 

pilotní výzkum prokázal potřebu pozměnit především kategorie témat. Jako 

zbytečné se ukázalo dělení tématu na škola a školka, naopak doplnění o obecnější 

téma vzdělávání pomohlo rozdělit zprávy z oblasti olympiád a mimoškolních 

aktivit, které se vztahují ke vzdělávání. Změna názvu kategorie z hřiště na 

každodenní život, a tím i rozšíření především na problémy v rodině či s kamarády. 

Upravená témata v kategorii obsahu: 

1. Škola – události odehrávající se ve škole, informující o školních akti-

vitách; 

2. Vzdělávání – změny v systému vzdělávání, soutěže a olympiády; 

                                                 
41

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 30 s. 
42

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 30 s.  
43

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 31 s. 
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3. Knihovna/čtení – aktivity v knihovnách; 

4. Kultura – pozvánky na premiéry filmové, divadelní, koncerty; 

5. Sport – zprávy o sportovních utkáních, sportovcích, soutěžích pro dě-

ti; 

6. Zvířata/zoo – příběhy o zvířatech; 

7. Životní styl – zdraví, medicína; 

8. Každodenní život – životní události mimo školu, obtěžování, šikana, 

problémy v rodině; 

9. Společnost – události týkající se známých osobností;  

10. Politika – informace o vládě, představitelích politické sféry, volby;  

11. Ekonomika – společnosti a jejich řízení; 

12. Zajímavosti/kuriozity – přírodní a technické jevy, události nespadají-

cí do předchozích témat; 

13. Jiné – zprávy nespadající ani do jediného tématu; 

Dále byla upravena kategorie Délka jednotky, protože při pilotním výzkumu 

jsem zjistila, že původní dělení bylo nedostatečné. První interval v délce do minuty 

byl zkrácen, a rozdělen (do 0,5 minuty, od 0,5 do minuty). Posledním  intervalem 

jsou zprávy delší než dvě minuty. 

V kategorii Časové zakotvení zprávy pilotní výzkum ukázal, že dělení na 

hard news a soft news ve stejném pojetí jako ve zpravodajství pro dospělé, kde za 

hard news můžeme považovat sdělení vlády nebo legislativních orgánů, železniční 

neštěstí, vážné autonehody, vraždy,
44

 je problematické. Protože v případě takového 

dělení by byly téměř všechny zprávy v dětském zpravodajském pořadu Zprávičky 

jen soft news. Za hard news budu ve výzkumu považovat všechny aktuální zprávy, 

tedy zprávy, které mohou být zařazeny právě v den vysílání, protože pokud by byly 

vysílány v jiný den, nedávaly by divákům smysl.  

Po provedení pilotního výzkumu a úpravě kategorií jsem provedla samotné 

kódování. Všechny díly Zpráviček jsou dostupné online v archívu České televize, 

přesto kódování trvalo několik dní.  

2.1.5. Analýza shromážděných dat 

V analyzovaném období od 1. 10. 2013 do 30. 11. 2013 bylo Českou televizí 

                                                 
44
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odvysíláno 61 dílů Zpráviček a 238 jednotlivých zpráv bez počasí. 

 

1. Hlavní téma: 

Jednotlivé díly pořadu Zprávičky vysílají denně v průměru 4,4 zprávy včetně 

počasí. Ve sledovaném období nevznikl žádný díl věnovaný pouze jednomu tématu, 

např. v období voleb se objevilo znatelně více zpráv o politice, přesto vždy byly 

součástí i zprávy z jiných oblastí.  

Nejčastějším tématem zpravodajství se stal sport s šedesáti pěti zprávami. 

Tento počet převyšuje počet dílů Zpráviček, ale neznamená to, že zpráva se 

sportovní tématikou byla v každém díle Zpráviček ze sledovaného období. Naopak 

došlo k tomu, že v několika dílech bylo zpráv z oblasti sportu několik, ale nikdy 

v žádné návaznosti na významnou sportovní událost. Sportovní témat zahrnuje 

zprávy o sportovních utkáních v nejrůznějších sportech, jak dospělých, tak dětských 

reprezentantů, aktivity sportovců spojené s dětmi, časté jsou i medailonky 

konkrétních osobností. Naopak součástí nejsou vtipné sportovní momenty, které 

známe ze zpravodajství pro dospělé.   

Druhým nejvysílanějším tématem jsou Zajímavosti, kuriozity – do této 

kategorie jsou zařazeny všechny reportáže týkající se zajímavostí, které nespadají do 

ostatních kategorií – nejčastěji přírodní nebo technické jevy, výkony či události dětí 

i dospělých (mimo sportovní odvětví), často vtipné momenty (například reportáž 

o stavbě domu z odpadků, nebo o vynikajícím kuchaři, který pohostil ve své 

restauraci děti). 

Třetí nejvysílanější jsou zprávy z kultury, zahrnující informace o nových 

filmech, divadelních představeních, koncertech nebo festivalech, jak hudebních, tak 

filmových. 

Další témata se pohybují pod hranicí 10 % z celkového objemu zpráv. 

Překvapivě zprávy o zvířátkách a jejich životě představují pouze 5 % z celkového 

počtu zpráv – jen 13 za dva měsíce. 

Níže naleznete jednotlivá témata, jejich počet ve sledovaném období 

a procentuální zastoupení: 

Škola – 11x – 5 % 

Vzdělávání – 25x – 10 %  

Knihovna/čtení – 2x  – 1 % 
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Kultura – 32x – 13 % 

Sport – 65x – 27 % 

Zvířata/zoo – 13x – 5 % 

Životní styl – 7x – 3 % 

Každodenní život – 9x – 4 %  

Společnost – 4x – 2 % 

Politika – 9x – 4 % 

Ekonomika – 0x – 0 % 

Zajímavosti/kuriozity – 42x – 18 %  

Jiné – 19x – 8 % 

 

2. Délka jednotky 

Celých 71 % zpráv má délku mezi půl minutou a minutou, 20 % zpráv trvá 

do půl minuty. Delší než minutu bylo pouze 21 zpráv z celkových 238. 

 

3. Délka jednotlivých téma 

Nejpočetnější téma sport je i časově nejdelším tématem – 2/3 zpráv spadá do 

kategorie 0,5 – 1 minuta, 1/3 je kratší než 0,5 minuty. 

Druhé nejpočetnější téma – zajímavosti/kuriozity,   ¾ zpráv jsou v délce od 

0,5 do jedné minuty. 

Naopak téma Každodenní život má nejvíce zpráv v  délce do 0,5 minuty. 

Téma politika má také nejvíce zpráv do půl minuty, ale zároveň je to jediné téma, 

kterému bylo věnováno více než dvě minuty v rámci jednoho dílu Zpráviček – 24. 

10. 2013 – v den začátku Parlamentních voleb. 

 

4. Lokalita/ lokace jednotky 

Místní zařazení u zpráv v dětském zpravodajství je jednoznačné – 164 zpráv 

je z České republiky, nebo o Češích a 74 zpráv ze zahraničí. Pouze u čtyř jednotek 

nebylo možné jednoznačně určit, kde se odehrávají. 

 

5. Časové zakotvení zprávy 

Za hard news jsou v rámci výzkumu považovány všechny zprávy, které jsou 
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ve vysílání zařazeny pro svou aktuálnost – v jiný den vysílání by divákům nedávaly 

smysl. 

Hard news v počtu 69 zpráv a soft news 169 zpráv. Z toho vyplývá, že 

aktuálnost není v dětském zpravodajství zásadním znakem. V případě hard news se 

z více jak 70 % jednalo o zprávy o začátku konkrétní akce, pozvánka na premiéru 

nebo sportovní událost (zápasy), a také informace o probíhajících parlamentních 

volbách.  

 

6. Zaměření tématu 

Tato proměnná sledovala zaměření jednotlivých zpráv a jejich tématu na 

děti. Zda přímo vyprávěla o dětech a jejich příbězích, nebo byla vyprávěna pro děti, 

z dětského úhlu pohledu – informace o volbách byly vyprávěny z dětského úhlu 

pohledu, tedy jak se volby týkají dětí (rodiče půjdou k volbám, volit se může od 

osmnácti let atd.).     

Výsledkem je, že 118 zpráv bylo o dětech, o jejich světě a 25 o dospělých. 

U 95 zpráv nešlo jednoznačně určit jejich zaměření, protože informace se 

týkaly dětí i dospělých. A způsob vyprávění nebyl specifický, často se jedná 

o sportovní zpravodajství, některé zajímavosti a politická témata.  

 

7. Autor  

 Obsah Zpráviček připravuje redakce zpravodajství ČT24, ale ve snaze více 

přilákat děti k pořadu, a také z důvodu prohlubování mediální gramotnosti tvůrci 

nabízejí možnost podílet se na tvorbě reportáží. Z celkového počtu reportáží bylo 

27 vytvořeno dětskými týmy.   

 

2.1.6. Vyhodnocení výsledků 

Odpovědí na hlavní výzkumnou otázkou „Jakým tématům se věnuje v pořadu 

Zprávičky nejvíce času?“ 

Nejčastějším tématem je sport, sportovní reportáže tvoří 27 % z celkového počtu 

zpráv za sledované období. A 2/3 reportáží věnovaných počasí jsou delší než půl 

minuty. 

Druhé nejčastější téma – Zajímavosti, kuriozity – představuje už jen 18 % z 238 
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zpráv. 

Sport je nejčastějším tématem zpráv v dětském zpravodajském pořadu 

Zprávičky. 

Stanovené hypotézy před výzkumem: 

1VH:  75 % zpráv je přímo zaměřeno na děti. 

Hypotéza se nepotvrdila: dle výsledků výzkumu je 50 % zpráv jasně zaměřeno na děti 

nebo přímo o dětech vypráví. Pouhých 10 % je spíše zaměřeno na dospělé a u 40 % 

nelze jasně určit zaměření, protože reportáže mohou být zdrojem informace jak pro děti, 

tak i dospělé. Nepojednávají o dětech ani nebyly vyprávěny z dětského pohledu. 

 

2VH: Aktuální informace představují méně než 35 % zpráv v dětském 

zpravodajství. 

Hypotéza se potvrdila: Hard news v počtu 69 zpráv a soft news 169 zpráv. 

Aktuální informace tvoří 29 % z celkového počtu zpráv. Ostatní zprávy nejsou 

časově zařazeny, je tedy možné je vysílat téměř kdykoliv během roku. 

 

 3VH: Reportáže od školních týmů představují více než 10 % zpráv. 

Hypotéza se potvrdila: reportáže tvoří 10,08 % z celkového počtu. 
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2.2. Kvalitativní analýza 

Kvalitativní analýzu jsem zvolila jako doplnění ke kvantitativní obsahové 

analýze provedené na pořadu Zprávičky v období září a říjen 2013. 

Hloubkové nestandardizované rozhovory s respondenty jsem vedla 26. 3. 2015, 

dle předem připraveného schématu otevřených otázek a tematických okruhů. 

Rozhovory probíhaly během dne, ve škole a v době vyučování, ale v samostatné 

třídě. Výběr samotných respondentů byl náhodný, vybrané byly pouze třídy z každého 

ročníku. 

Výběr tříd byl dle možností školy, souhlasu vedení a jednotlivých pedagogů. 

Z každé třídy byli vybráni vždy dva studenti.  Celkem 10 respondentů z pěti tříd 

tvořících 1. stupeň základní školy. 

Důvodem, proč jsem si vybrala ZŠ Dukelskou ve Strakonicích bylo, že se jedná 

o základní škola, kterou jsem navštěvovala, a také jeden z rodičů zde učí. Proto mám 

přátelské vazby, jak na vedení školy, tak některé pedagogy, a s jejich souhlasem jsem 

mohla výzkum provést. 

Snahou bylo prozkoumat malou skupinu respondentů, jejich názory a pocity. 

Proto otázky byly částečně otevřené, a spíše než soustředění se na přesné otázky, jsem 

se snažila držet tematických okruhů. Zpočátku bylo náročné navázat s respondenty 

bližší vztah, aby se uklidnily a odpovídali na otázky otevřeně. Odstranit pocit, že se 

jedná o zkoušení, že budou za odpovědi hodnoceni, se podařilo alespoň částečně až po 

několika minutách a několika otázkách.  Proto odpovědi byly nejprve často jednoslovné, 

nebo krátké jednoduché věty. S postupem času se respondenti uvolnili, a již neměli 

strach sdělit mi svůj názor. U některých respondentů potřeba povědět cokoliv, vedla 

k tomu, že se nedrželi otázek, ani tématu a utíkali daleko od tematických okruhů. Proto 

jsem zaznamenala jen odpovědi, související s otázkou a tématem.  
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2.2.1. Tematické okruhy 

Při tvorbě dotazníku jsem měla vybrané Tematické okruhy, ke kterým jsem si 

připravila osnovu z otázek. 

1. okruh – obecné sledování televize a kanálu ČT :D 

Otázky sloužící k získání porovnání, jak často děti sledují televizi obecně, a jak 

často přímo kanál ČT :D. 

2. okruh – sledování Zpráviček 

Zda se při sledování ČT :D dívají také na Zprávičky, jak často a z jakých důvodů 

je sledují.   

3. okruh – obsah Zpráviček 

U respondentů, kteří odpověděli, že zprávičky sledují, mne zajímalo, jaký typ 

zpráv je pro ně důležitý, jaký je dokáže zaujmout. 

4. okruh  - informace ze Zpráviček a jejich využití 

Podstatou tohoto okruhu otázek bylo zjistit, zda informace, které v pořadu zazní, 

jsou pro respondenty užitečné, nebo zda se stávají tématem jejich konverzací. 

5. okruh – přispívání do Zpráviček 

Zda respondenti vědí, že mohou spoluvytvářet obsah Zpráviček, a zda je to pro 

ně lákavé. 

 

2.2.2. Výsledky kvalitativní analýzy 

1. okruh - obecné sledování televize a kanálu ČT :D 

Ze všeobecných dotazů na sledování televize a kanálu ČT :D vyplývá, že děti 

televizi sledují často. 60 % respondentů denně a to i několikrát – ráno i v průběhu 

odpoledne a večera. Ostatní minimálně 3 x za týden. 

 Kanál ČT :D ale nesledují vždy, když mají televizi puštěnou. Pouze 50 % 

sleduje vždy i ČT :D. U jednoho respondenta je důvodem, proč nesleduje ČT :D 

nedostatečná kvalita signálu, bydlí ve vesnici poblíž Strakonice, proto sleduje ČT :D 

pouze jednou až dvakrát za měsíc, kdy je u prarodičů, kteří bydlí ve Strakonicích.  

Další důvod, proč sledují i jiné kanály, je obsah nabízených pořadů, chlapci 

často sledují sportovní kanály, nebo sportovní přenosy. 

 Kanály, které respondenti také sledují, jsou ČT1, sportovní kanály nebo Prima 
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LOVE a kanály pro děti s kreslenými seriály – jména respondenti neví, jen na jakém 

čísle kanálu v televizi je najdou. 

2. okruh – sledování Zpráviček 

Pořad Zprávičky viděli alespoň jednou všichni respondenti. 100 % respondentů 

vědí, že se pořad vysílá. 40 % má pořad spojený s Večerníčkem – vědí, že je vysílán 

před Večerníčkem, večer. 

Pouze jeden respondent aktivně a pravidelně Zprávičky vyhledává, přesto obsah 

nijak nevyužívá, kromě počasí. Ostatní dotazovaní pokud pořad vidí, je to z důvodu, že 

je zapnuta televize a mají přepnuto na kanálu ČT :D, a rodiče/ rodič nechce sledovat 

jiný pořad. Často je důvodem, proč vidí Zprávičky také sledování Večerníčku, který po 

Zprávičkách následuje, tzn. často důvodem sledování ČT :D není samotné 

zpravodajství, ale čekání na jiný oblíbený pořad. 

Aktivně pořad vyhledávají pouze žáci čtvrtého ročníku, a to ale jen ve chvíli, 

kdy mají za úkol přispět do Aktualit (denního přehledu zajímavých zpráv) ve třídě. 

3. okruh – obsah Zpráviček 

Všichni respondenti věděli, že se pořad vysílá a všichni věděli, že obsahem jsou 

zprávy. Informace o tom, co se děje, ale jen jeden respondent dokázal vyjmenovat, jaké 

typy zpráv se v pořadu objevují. 

Z témat, která děti zajímají je na prvním místě sport a informace ze světa, poté 

kultura (nové knihy a filmy) a překvapivě počasí hraje významnou roli. 

Počasí je pro děti pochopitelné svou formou – moderátor srovnává nadcházející 

den se dnem uplynulým, případně poradí konkrétní doplněk oblečení (deštník, teplá 

čepice, rukavice), což je pro děti srozumitelnější než tlakové výše a níže. 

Chlapce zajímá hlavně sportovní zpravodajství, ale tři z dotazovaných dávají 

přednost zpravodajství pro dospělé – které je mnohem zábavnější, protože je plné 

vtipných sportovních událostí (nepovedené góly apod.). 

Zprávy z kultury především o nových filmech nebo knihách zajímají všechny 

respondenty, kteří sledují Zprávičky. Naopak informace ze světa či domova týkající se 

politiky respondenty nezajímají. 

Ale konkrétní zprávu nebo informaci nepopsalo žádné z dětí. 

Žádné z dotazovaných dětí si ani nevybavilo, jak vypadají moderátoři, jestli jde 

o muže, či ženu spíše hádali. Nikdo neřekl, že je to kluk/ chlapec nebo  holka/ děvče. 
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Ani znělku Zpráviček nedokázal nikdo z respondentů popsat.   

4. okruh  - informace ze Zpráviček a jejich využití 

Dva respondenti potvrdili, že si o Zprávičkách a informacích z nich povídají 

s rodiči – ale pouze ve chvíli sledování pořadu, kdy společně komentují vysílané 

reportáže, často reportáže z oblasti kultury – informace o výstavě, filmu nebo knize. 

Tyto reportáže jsou pobídkou k nákupu nebo navštívení akcí, ale žádný s respondentů 

nikdy žádnou z akcí nenavštívil. 

S kamarády nikdo z respondentů Zprávičky neprobírá. Nesdělují si žádné 

informace, které se ze Zpráviček dozvědí. Jediným tématem, které řeší, jsou sportovní 

události, ale ani jeden z dotazovaných nedokázal odpovědět, zda informace má pouze ze 

sportovní reportáže Zpráviček, nebo ze zpráv pro dospělé. 

Na otázku proč se tak pravděpodobně nikdy nestalo, odpověděli, že nic není tak 

zajímavé, nebo důležité, aby měli potřebu se o informaci podělit. 

Ve škole využívají Zprávičky pouze žáci čtvrtého ročníku, ale i v případě 

školních Aktualit nejsou Zprávičky jediným zdrojem. Častěji využívají tištěná média – 

denní regionální tisk Strakonický deník. 

5. okruh – přispívání do Zpráviček 

Ani jeden respondent nevěděl, že diváci mohou přispět, a tak ovlivnit obsah 

pořadu. Nikdo se nevyjádřil tak, že by hned chtěl této možnosti využít. Šest 

dotazovaných možná využije této možnosti, až bude ve škole projektový den nebo Den 

dětí.  

Žádného z dotazovaných neláká spolupráce s televizí nebo médii. Ani žáky 

třetího ročníku, kteří byli v tomto školním roce na exkurzi v České televizi. 

    

2.2.3. Vyhodnocení výsledků 

  Cílovou skupinou kanálu ČT :D jsou dle tvůrci obsahu děti od čtyř do 12 let
45

 a 

pořad Zprávičky je určen pro diváky starší 8 let.
46

    

                                                 
45

Přehled nákladů na přípravu a vysílání ČT :D a ČT Art a jejich financování v roce 2013. 2013.Česká 

televize[online]. [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/document/239.pdf?v=1 
46

Přehled nákladů na přípravu a vysílání ČT :D a ČT Art a jejich financování v roce 2013. 2013. Česká 

televize[online]. [cit. 2015-04-06].  2013.Dostupné 

z: http://img.ceskatelevize.cz/boss/document/239.pdf?v=1 

http://img.ceskatelevize.cz/boss/document/239.pdf?v=1
http://img.ceskatelevize.cz/boss/document/239.pdf?v=1
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Žáci prvních ročníků jsou diváky kanálu ČT :D, ale nespadají do cílové skupiny 

pořadu Zprávičky, a to také dotazování potvrdilo.  

Jeden z respondentů z celkového počtu je pravidelným divákem Zpráviček, 

sleduje je denně.  40 % sleduje pořad v průměru 3 x za týden, ostatní dotazovaní aktivně 

pořad nesledují, především proto, že je náplň nedokáže dostatečně zaujmout. I když 

mají Zprávičky barevné studio, příjemné reportéry, děti nerozlišují mezi informací ze 

Zpráviček a ze zpravodajství pro dospělé. Z dotazování cílové skupiny vyplynulo, že 

povědomí o pořadu je vysoké a 50 % sleduje pořad pravidelně. 

Nejoblíbenější téma je sport, počasí a kultura. U sportu hlavně medailonky 

sportovců, počasí oblíbené svou jasnou formou a v kultuře informace o nových filmech 

a počítačových hrách. 

Děti informace ze zpráv nevyužívají v každodenním životě, s rodiči si povídají 

pouze o počasí nebo o sportu, se spolužáky ani kamarády nesdílejí žádné informace. Ve 

škole pouze v případě aktualit, ale ani tam nejsou hlavním zdrojem informací 

Zprávičky. 
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3. Vyhodnocení výsledků výzkumů 

Dle tvůrců pořadu Zprávičky jsou cílovou skupinou děti ve věku 8 – 12 let. 

Z výsledků kvalitativní analýzy vyplynulo, že děti v nižším věku (6 – 7 let) o pořad 

zájem nemají. 

Z dalších zjištění je patrné, že cílová skupina pořad sleduje, 40 % v průměru 3 x 

za týden.  

V tiskové zprávě uveřejněné 1. 10. 2014 sděluje Česká televize, že „minulý 

týden je v průměru sledovalo padesát sedm tisíc dětí ve věku 4-12 let. Na zářijové 

vydání Zpráviček se pak pravidelně dívalo každé třetí dítě ve věku 4-9 let."
47

  Toto 

tvrzení by v rámci malé skupiny respondentů představovalo 3 děti, které by se měly 

pravidelně dívat. Dle výsledků dotazování pouze jeden respondent pravidelně pořad 

sleduje. 

Důležitou součást zpravodajství tvoří informace o počasí, které jsou v každém 

dílu Zpráviček, a proto nebyly součástí kvantitativní obsahové analýzy. Přesto počasí 

není nejčastějším tématem reportáží. Z výsledků kvantitativního výzkumu vyplynulo, že 

nejvíce se zpravodajství věnuje reportážím se sportovní tématikou, a také rozhovory 

s dětmi potvrdily jejich zájem o témata ze sportu. Nejoblíbenější téma je tedy tím 

nejvysílanějším, tím, kterému je věnování nejvíce času v dětském zpravodajství na 

kanále ČT :D.   

V rámci podpory a rozvoje mediální gramotnosti pořádá Česká televize 

celodenní tematické semináře Televize v Televizi, určeny pro školní televizní týmy 

základních a středních škol.
48

 Na ZŠ Dukelská není provozována školní televize a 

respondenti nikdy možnost podílet se na obsahu nevyužili, a ani do doby rozhovoru o ní 

nevěděli.  K zamyšlení se nabízí informace, že semináře navštěvují, a do Zpráviček 

přispívají studenti středních škol. I v případě víceletých gymnázií již nejsou tito žáci 

cílovou skupinou pořadu. Některé reportáže tak vytváří starší děti, než pro které je 

pořad primárně připravován.  

 

 

                                                 
47

 Děti stále více využívají vlastní televizní zpravodajství:Tisková zpráva.2014.Česká televize [online]. 

[cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/287862-deti-stale-vice-

vyuzivaji-vlastni-televizni-zpravodajstvi/ 
48

 Dětské zpravodajství je ve světě trendem. Česká televize navíc do vysílání zapojuje i školní štáby.: 

Tiskové zprávy. 2015. Česká televize [online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?category=2&strana-2=3 
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Závěr 

V bakalářské práci se soustředím na pořad Zprávičky, dětské zpravodajství 

vysílané na kanále ČT :D. V evropském kontextu patří zpravodajství pro děti 

k zásadním tématům většiny veřejnoprávních medií. Zásadní téma pro všechny tvůrce 

(jaké informace a jakým způsobem mají být dětem zobrazovány) souvisí s celkovým 

pojetím zpravodajství. 

  Během psaní této práce jasně vyplynulo, že zpravodajský pořad a koncept 

pětiminutových zpráv pravidelně obsahující informace ze světa, domova, ze sportu 

a počasí, byl od samého počátku příprav součástí vysílacího schématu.  

Hlubší pozornost jsem věnovala tematické agendě pořadu a zaměření 

jednotlivých zpráv. Po vyhodnocení dat z provedených výzkumů jsem získala 

dostatečné podklady pro zodpovězení výzkumných otázek, a také ověření hypotéz. 

Nejvíce diváky oblíbené téma sport je zároveň nejvíce vysílané. Děti pořad sledují, ale 

informace ve svém každodenním životě příliš nevyužívají. Informace ze zpravodajství 

nejsou tématem rozhovorů ani s kamarády ani s rodiči. Pro děti je často těžké rozlišit 

zdroj informací. „Barbara Stegemanová, redaktorka dětských zpráv veřejnoprávní 

slovinské televize RTV, si myslí, že pro děti je dnes velmi jednoduché dostat se k 

informacím, neměly by se jim proto zamlčovat. "Televize vezmou děti na cestu kolem 

světa dříve, než jim dovolíme přejít ulici," uvedla.“
49

 

Jak kvantitativní, ta i kvalitativní analýza ve výzkumné části mne přivedly na 

další oblasti zkoumání Zpráviček a dětského zpravodajství. Jednu oblast k hlubšímu 

prozkoumání vidím ve vztahu dětí jako tvůrců obsahu k výběru vlastních témat 

reportáží. A druhou mnohem širší oblastí je etika zpravodajství, rozbor formy a stavby 

reportáží.  
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Summary 
In the thesis, I focus on the agenda of show Zprávičky, children's news broadcast 

on the channel ČT: D. In the European context include coverage for children main 

topics of most of the public media. A crucial issue for all creators (what information and 

how children are to be displayed) related to the overall concept of news coverage.  

During the writing of this study it showed clearly that the news program and the 

concept of a regular five-minute messages containing information from the world, home 

of sport and weather, from the very beginning of preparations included in the 

broadcasting schedule. 

I paid attention to the deeper thematic agenda, the agenda and focus of the 

reports. After evaluating the data from researches, I had got sufficient data to answer the 

research questions and test hypotheses. Most viewers favorite theme with sports themes, 

is also the most televised. Children watch the show, but they don´t use information in 

daily life.. Information from news are not topics of conversation with  friends and 

parents. For children, it is often difficult to distinguish the source of information.  
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