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Abstrakt 
 

Předmětem práce je analyzovat zahraniční pořad Horizont ČT24, konkrétně jeho novou 

podobu, v jaké je pořad vysílán od podzimu 2013. Text bude v teoretické části vymezovat 

zahraniční zpravodajství v souvislosti s audiovizuálními médií. Zároveň bude teoretický 

segment obsahovat i základní specifika audiovizuální práce, se kterými bude text 

operovat v praktické části. Bakalářská práce také zasadí zahraniční zpravodajství do 

kontextu televizního vysílání, krátce popíše jeho význam, vznik, vývoj i specifika ve 

vysílacím schématu České televize. Jádrem práce bude rozbor pořadu, autorka se zaměří 

na to, jak pořad vznikal, na používané technologie, zpravodajské postupy, žánry, 

obsahovou i formální stránku. Zkoumat bude i zdroje příspěvků, konkrétně autorské od 

zahraničních zpravodajů České televize a pražských redaktorů, kteří využívají dostupné 

zahraniční agentury. Cílem bakalářské práce bude kromě analýzy pořadu popsat 

nejdůležitější proměny, kterými formát za rok a půl vysílání prošel. Pomocí kvantitativní 

obsahové analýzy se práce pokusí tyto proměny zachytit v daném časovém rozmezí, tj. 

listopad 2013 (začátek vysílání), listopad 2014 (rok od začátku vysílání pořadu v nové 

podobě) a březen 2015 (období před odevzdáním práce, aktuální podoba pořadu) - to vše 

za využití převážně zahraniční literatury, dostupného online archivu pořadu a 

v neposlední řadě vlastních zkušeností s prací v zahraniční redakci České televize a 

rozhovorů s vedením České televize a tvůrci pořadu Horizont ČT24.  

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

The object of this work is to analyze the international agenda Horizont CT24, particularly 

its new form, in which the program is broadcasted from autumn 2013. In its theoretical 

part, the text will define the foreign news in the relation with the audiovisual media. The 

theoretical segment will also include a basic specifics of audiovisual work, which will be 

also applied in the practical part of this thesis. This bachelors thesis will also implant the 

foreign news into the context of television broadcasting, it will briefly describe its 

meaning, origin, and the specifics of its evolution in the broadcasting scheme of the 

Czech television. The core of this thesis is to analyze the program - the author will focus 

on how it was created, which technologies were applied, the reporting methods, genres 

and the content and form. 

The author will also examine sources of the reports, namely the ones from foreign 

correspondents from the Czech television and the reporters placed in headquarters in 

Prague, who use the available foreign news agencies. The aim of this thesis will be, apart 

from analyzing the agenda, to describe the most important changes which the format has 

passed in the last year and a half of broadcasting. Using quantitative analysis, the thesis 

attempts to capture these changes within a given period - starting from November 2013 

(start of broadcasting), November 2014 (year on from the beginning of the new form of 

the program) and March 2015 (the period before submitting the thesis, the current form 

of the program). All this using mainly foreign literature, accessible online archive of the 

program and as well as my own experience from working in the foreign news desk at the 

Czech television. I will also lead interviews with the headquarters of the Czech 

television, the editors and people who create the program Horizont CT24. 
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vysleduje, jak se pořad a jeho obsahové náležitosti v průběhu času měnily. 
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Úvod  

 
Audiovizuální zahraniční zpravodajství svou povahou umožňuje cestovat, 

poznávat a kriticky hodnotit svět skrze televizní obrazovky. Funguje jako signifikantní 

zdroj informací o dění za hranicemi naší země. Významným faktorem, který formuje 

pozici zahraničních zpráv v lidských životech, je globalizace. Už v roce 1992 sociolog 

Roland Robertson vyslovil myšlenku, že díky fenoménu propojování událostí na globální 

úrovni, se svět stává jednotným místem.1 

Na druhou stranu, je to pojem relativní, některé země se sice zdají bližší, jiné se 

ale naopak vzdalují. A i proto jsou zprávy o světovém dění významné – mohou 

přibližovat místa, o nichž máme povědomí mnohdy minimální. Funkcí zpravodajství – ať 

už toho ze světa, nebo z domova – ale není předkládat postoje a hodnoty. 

V demokratických a multikulturních podmínkách si klade za cíl poskytovat informace, 

které k utváření individuálních hodnot poslouží. A to díky aktuálnosti, pravdivosti a  

objektivitě. Ta je však častým předmětem sporů, protože už selekcí témat a důležitosti 

jim přisuzované se podle mnohých hranice objektivity stírá. Tento konflikt se  nevyhýbá 

ani zahraničnímu zpravodajství –  země, o kterých se referuje, způsob, jakým jsou 

zobrazovány veřejnosti události, jimž je věnován prostor. To vše vyvolává dotazy, 

podrobuje se zkoumání a kritickým diskuzím. Způsob, jakým se v dané zemi referuje o 

světových událostech, má totiž na publikum často dalekosáhlý dopad. 

 

A právě světové dění je podstatou pořadu zahraniční redakce veřejnoprávní České 

televize Horizont ČT24. V každodenním formátu půlhodinové stopáže se pořad vysílá od 

listopadu roku 2013. Pořad je jediný svého druhu na tuzemském mediálním trhu a jeho 

programovou prioritou je předkládat nejdůležitější témata dne nejen zpravodajsky, ale i v 

širších souvislostech. Cílem této bakalářské práce je jeho analýza. Text je rozdělen na 

dvě části – teoretickou a analytickou. V úvodním segmentu je pozornost zaměřena na 

teoretické aspekty zahraničního zpravodajství. Práce by měla odpovědět na otázky 

                                                
 
1 HANNERZ, U. Foreign news. Exploring the World of Foreign Correspondents. 1. vydání. 
Chicago: The University of Chicago Press. s.16. ISBN 0-226-31575-4.  
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týkající se současné pozice mediální produkce zahraničních zpráv v audiovizuálním 

kontextu, měla by definovat teoretický rámec zpravodajství o světovém dění a využít tyto 

hodnoty také v praktickém segmentu textu. Stručně tato část prezentuje i specifika 

audiovizuálních obsahů  –  i to využiji v praktické části práce. Součástí teoretické části je 

rovněž podkapitola o zahraničním zpravodajství České televize, popisuje jeho vznik a 

vývoj, včetně segmentu o zahraničních zpravodajích.  

Analytická část se zaměřuje na rozbor pořadu Horizont ČT24 – popisuje jeho 

vznik, specifika jeho formátu, žánry, které se v něm objevují, technologie, používané 

zpravodajské postupy.  V neposlední řadě zkoumá témata, jimiž se pořad zabývá. Pomocí 

metody kvantitativní obsahové analýzy zkoumá proměny pořadu rozborem jednotlivých 

dílů vysílaných ve třech měsících s odstupem roku a půl. S cílem co nejvýstižněji popsat 

obsahové i formální změny jsem vybrala první měsíc vysílání pořadu v tomto formátu, 

tedy listopad 2013.2 Vybrané díly pořadu pak zkoumám s ročním odstupem, předmětem 

rozboru je listopad 2014. Aby text práce co nejvíce vyhovoval aktuálním souvislostem, 

jako poslední jsem zvolila měsíc před odevzdáním práce, tedy březen 2015. Ve všech 

týdnech zvoleného měsíce jsem pak zvolila metodou náhodného výběru pro zkoumání 

stejný den tj. úterý. V tomto se odchyluji od původních tezí. Jelikož se pořad3 vysílá 

každý všední den, bylo by z důvodů rozsahu velmi náročné popsat každý odvysílaný díl 

v měsících stanovených v tezích.4 K odchýlení od schválených tezí dochází i ve struktuře 

a obsahu jednotlivých kapitol, které jsem vzhledem k větší přehlednosti a logičnosti 

pozměnila v názvu i struktuře. 

Pro výběr výše zmíněného předmětu analýzy a tématu bakalářské práce jsem měla 

několik důvodů. Z těch akademických to byl výběr televizní a rozhlasové specializace a 

absolvování několika předmětů s televizní tematikou. Z těch mimostudijních to byl 

dlouhodobý zájem o televizní zpravodajství, jeho pozadí, formy a hlediska. V neposlední 

řadě také déle než roční působení v zahraniční redakci České televize. Primární náplní mé 

                                                
 
 
 
3 Mimo nedělní, hodinový formát, jehož analýza není předmětem této práce.  
4 Takový rozsah by spíše odpovídal obsahovým možnostem diplomové magisterské práce. Více 
v kapitole o metodologii.  
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práce jsou především zahraniční zprávy v kontinuálním vysílání ČT24, zkušenost mám 

ale i s psaním příspěvků pro pořad Horizont ČT24. Částečně je tak práce zpracována i 

metodou zúčastněného pozorování. Práci jsem se ale snažila vystavět tak, aby mé 

zkušenosti její směřování nijak neovlivnily. Pořad se pokouším analyzovat objektivně, 

bez hodnotového zatížení a dalších konotací. Tomu jsem přizpůsobila i výběr 

metodologie práce. Vycházím tedy z vlastních zkušeností, rozhovorů s tvůrčím týmem 

pořadu a využívám i přístupu k bodovým scénářům pořadu. Hlavním zdrojem však 

zůstává především zahraniční literatura a obsahová analýza dílů pořadů v online archivu 

České televize. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
1. Zahraniční zpravodajství jako jeden z formátů televizních 

zpráv 
1.1.    Východiska produkce zahraničních zpráv 

 
Od 17. až do 19. století – podle Wilkeho studie z roku 1987 – stoupal v 

německém, americkém, francouzském i anglickém tisku počet zpráv týkajících se 

zahraničního dění. Dnes – spolu s rostoucí globalizací zpravodajských agentur a stále se 

zvyšující politickou a ekonomickou interdependencí mezi národy podle Chalabyho 

pozice zahraničního zpravodajství nabyla na důležitosti. Zdá se, že se naplňuje vize 

Marshalla McLuhana o globální vesnici, informace ze zahraničí jsou pro publikum 

relevantnější a signifikantnější než kdy dříve. Spolu s rapidním nárůstem vlivu nových 

technologií pak mají vysílatelé jedinečnou šanci sbírat, produkovat a distribuovat zprávy 

kdekoliv ze světa téměř okamžitě.  

 

  Existují ale i oponentní hlediska, například podle Shanora vyvíjí zvyšující se 

kompetitivnost na mediálním trhu na zahraniční zpravodajství nebývalý tlak. Jeho kvalita 

pak v souvislosti s velkými náklady na produkci zahraničních zpráv v očích obecného 

publika klesá. 5  Velmi důležitým faktorem je i diverzifikace úrovně a možností 

zahraničního zpravodajství v jednotlivých zemích. Komparativní analýza tvůrců knihy 

Foreign news on television. Where in the world is the global village? ukazuje na příkladu 

17 zemí, že lokální faktory ovlivňují produkci zahraničních zpráv velmi významnou 

měrou. Zatímco televizní signál je možné zachytit prakticky v každém koutu světa, 

významy, které mu různé země přisuzují se značně odlišují.  

Z toho vyplývá, že je nutné zohledňovat mnoho kontextuálních odlišností jako je velikost 

země, politický, ekonomický a vojenský status daného státu, historické a kulturní odkazy 
                                                
 
5 Tamtéž, s. 24. 
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na ostatní země a v neposlední řadě charakteristiky jeho televizních systémů.6  

Další důležité teoretické východisko, které je třeba ve snaze o definování 

produkce televizních zahraničních zpráv mít na paměti, je tendence politického vlivu. 

,,Jedním příkladem toho, jaké politické účinky má výběr zpráv, je to, jak západní 

televizní diváci vnímají třetí svět, kdy při jeho zobrazování jsou ve zprávách a 

publicistických pořadech některé druhy událostí ukazovány častěji než jiné.”7 Britský 

televizní producent, pedagog a teoretik médií Jeremy Orlebar také upozorňuje na to, jak 

geografická rozdílnost definuje aktivitu či pasivitu konkrétních zemí v televizním světě. 

Zatímco Západ v čele se Spojenými státy operuje s pozicí agenda-setterů, země třetího 

světa jsou zobrazovány jako pasivní oběti světového dění.8 Publikum tuto odlišnost v 

postojích vnímá, některé zdroje zpráv tedy diváci vnímají jako spolehlivější než jiné a 

,,zprávy mají tendenci se šířit od severu k jihu a ze západu na východ”.9 Světové televizní 

zprávy pak mohou vystupovat odděleně, tedy jako ty šířené ze Západu a ty odjinud. 

Významné při percepci zpráv ze zahraničí můžou být i osobní zkušenosti a 

postoje diváka. Do našeho života tak mohou být zprávy ze světa zasazeny různými 

způsoby – roli při tom hrají dvě dimenze – individuální a geografická. Někteří lidé – víc 

než ostatní – za sebou mají bohatou a různorodou minulost, na niž jsou světové zprávy 

více a lépe vázány. Tyto zkušenosti pak ale podle Ulfa Hannerze recipročně ovlivňují 

vnímání zemí, které jsme navštívili, kde někoho známe nebo odkud pocházejí naši 

přátelé.10 

                                                
 
6 Tamtéž, s. 37-38. 
7 ORLEBAR, J. Kniha o televizi. 4. vydání. Praha: Akademie múzických umění, 2012. s. 108. 
ISBN 978- 80-7331-246-6. 
8 Tamtéž. 
9 Tamtéž. 
10 HANNERZ, U. Foreign news. Exploring the World of Foreign Correspondents. 1. vydání. 
Chicago: The University of Chicago Press. s.37. ISBN 0-226-31575-4.  
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1.1.1.   Gatekeeping a zpravodajské hodnoty ve vazbě na zahraniční 

televizní zpravodajství  

 
Co je televize? Už v roce 1987 – tedy ještě před digitalizací a televizí dnešního 

typu napsal John Fiske, že televize je v sociologickém slova smyslu ,,nosič a provokatér 

významů a radostí”. 11  Televize jako kultura je hluboce zakořeněná v sociálních 

strukturách, je to konstantní proces produkce a reprodukce. Je to esenciálně realistické 

médium, neboť má schopnost nést sociálně přesvědčivý smysl reality. Televize je tak 

podle Fiskeho transparentní okno světa, které nám zrcadlově reflektuje realitu našich dní. 

Tato sociologická metafora je pak v praxi uplatňována především skrze televizní zprávy, 

popř. zpravodajské pořady. Ty mají v televizní produkci významné postavení, neboť plní 

tzv. společenskou odpovědnost jednotlivých vysílatelů.12 

Tuto funkci televizní zpravodajství uplatňuje skrze zpravodajské hodnoty. 

Tradice otázek, podle jakých vodítek novináři a zpravodajské organizace denně vybírají a 

zpracovávají nespočet zahraničních zpráv a koncentrují je do omezeného počtu 

informací, které se do zpráv nebo tisku vejdou, sahá až do čtyřicátých let minulého 

století. Už tehdy se Lewin a White pokoušeli analyzovat nejen to, jaké zprávy jsou 

zařazeny do denního výběru, ale i kdo je vybírá a zpracovává a proč.13 Předmětem jejich 

zkoumání byly osobnostní znaky, organizační procesy a rutinní přístupy, politické a 

ekonomické limity nebo kulturní pozadí – vše, co ovlivňuje tzv. kognitivní mapy14, 

kterými si lidstvo tvoří názor na svět. 

Koncept zpravodajských hodnot pak jako vůbec první v roce 1965 zformovali 

Johan Galtung a Mari Rugeová. Tito mediální badatelé zanalyzovali události, které se v 

různých médiích objevovaly ve zprávách. Našli společné prvky a vysledovali kritéria pro 

                                                
 
11 FISKE, J. Television culture. 12. vydání. London, New York: Routledge. 2006. s.1. ISBN 978-
0-415-03934-5.  
12 Tamtéž. s. 21 a s. 281. 
13 COHEN, A. Foreign News on Television,Where in the world is the global village?. 1.vydání. 
New York: Peter Lang Publishing. s. 209. ISBN 978-1-4331-1689-6.  
14 Tamtéž, Akiba Cohen zmiňuje studii Shoemakerové a Vose z roku 2009.  
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zařazení událostí na přední místa zpráv. Jejich kritéria později přepracovala Harrisonová 

a jsou to: dopad, aktuálnost, rozsah, jednoznačnost, blízkost, vztah, překvapivost nebo 

jedinečnost, skladba, negativita, předvídatelnost, osobnosti nebo členové elity.15 V jejich 

průlomovém díle ze šedesátých let minulého století pak Galtung a Rugeová došli i k tzv. 

odkazu na elitní národy.16 Zformovali tak myšlenku, že politická, ekonomická a vojenská 

síla národa má vliv na výběr zpráv – validitu jejich studie následně potvrdilo a upravilo 

mnoho dalších mediálních teoretiků. 

Ve vazbě na zahraniční zprávy tyto hodnoty dále přepracovali Jorgen Westerstahl 

a Folke Johansson. Podle nich existuje celkem pět faktorů, které při výběru globálních 

událostí hrají roli. Hodnota významu neboli důležitosti (u Galtunga, Rugeové a 

Harrisonové by to pravděpodobně odpovídalo hodnotě dopadu) podle nich souvisí s 

celkovou charakteristikou národa – tj. velikostí populace nebo HDP. Dále – stejně jako v 

prvním, obecném konceptu zpravodajských hodnot – definovali hodnotu blízkosti. Ve 

vazbě na globální zprávy to podle nich znamená vztah mezi dvěma zeměmi. Připouštějí 

však, že tato hodnota je relativní, vzhledem k odlišným způsobům, jak k ní přistupovat. 

Podle Westerstahla a Johanssona jde o blízkost geografickou, kulturní a ekonomickou. 

Hodnotu kulturní blízkosti ve svých pracích zmiňují i další. Už v roce 1973 si přístupu, 

kdy média věnují více prostoru těm zemím, se kterými sdílejí více společných kulturních 

znaků, všiml Al Hester. Mezi konkrétní sféry potenciální blízkosti, které ovlivňují 

podobu mediální krajiny, patří náboženství, jazyk, migrace a etnický původ a svoboda 

slova.17 V této souvislosti lze také zmínit jev domestikace v zahraničním zpravodajství, 

skrze niž může být hodnota blízkosti uplatňována. V tomto smyslu domestikací 

rozumíme jev, kdy se zahraniční zprávy přizpůsobují domácímu publiku, a to tak, že je 

činí zajímavějšími pomocí odkazů na zájmy dané země nebo aktéry, které na domácím 

                                                
 
15 ORLEBAR, J. Kniha o televizi. 4. vydání. Praha: Akademie múzických umění, 2012. s.114-
115. ISBN 978- 80-7331-246-6. 
16 COHEN, A. Foreign News on Television,Where in the world is the global village?. 1.vydání. 
New York: Peter Lang Publishing. s.211. ISBN 978-1-4331-1689-6.  
17 Tamtéž. Náboženství (Shoemaker, Danielian, Brendlinger 1991),  jazyk (Kariel, Rosenvall 
1995),  migrace a etnický původ (Golan, Wanta 2003),  svoboda slova (Van Belle 2000).  
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poli působí.18 To ale může podle studie izraelského profesora Hillela Nosska z roku 2004 

negativně působit na kvalitu zahraničního zpravodajství. Čím více se podle něj zahraniční 

dění adaptuje národním zájmům, tím méně profesionality takové zpravodajství vykazuje. 

Důležitá je při kritickém nahlížení na formulaci a naplňování zpravodajských hodnot v 

zahraničním zpravodajství také inklinace k etnocentrismu. Podle Akiby Cohena mají 

větší země větší sklon vnímat vlastní hodnoty a normy jako ty jediné správné a 

směrodatné na rozdíl od menších zemí, které si více všímají okolních států, dění v nich a 

toho, jak je dané události mohou ovlivnit.19 

To, jestli editoři zahraničních zpráv událost vyhodnotí jako zajímavou, potom 

ovlivňuje podle Westerstahla a Johanssona také dramatičnost, a to ve smyslu 

dramatických událostí spíše než daných států. 20  Tyto tři hodnoty se pak rozšiřují 

prostřednictvím dalších dvou – ideologie a přístupu. Oba tyto přístupy mají vliv na 

uplatňování stanovených základních hodnot.21 

1.1.2. Televizní narativy 
V souvislosti se zpravodajskými hodnotami je vhodné zmínit i televizní narativy, 

které jsou na koncept hodnot úzce vázány. Jsou to příběhy, které formují svět. Jejich 

souvislosti, fakta s nimi spojená, jejich hodnoty a podstata. Narativy jsou základem 

televizního zpravodajství a zároveň narativní reportáže mohou být samy analyzovány 

jako narativ. 22  „Zpravodajský narativ přispívá k procesu konstruování všeobecné 

názorové atmosféry, jejímž prostřednictvím diváci vnímají svoji realitu.“23 To je poměrně 

významné v souvislosti s vlivem (nejen) zahraničního zpravodajství na tvorbu názorů, 

které práce zmiňuje výše. Podstatu narativů ve zprávách pak tvoří binární opozice, tj. 

protiklad, opozice mezi například ženským a mužským elementem, levicí a pravicí, 
                                                
 
18 COHEN, A. Foreign News on Television,Where in the world is the global village?. 1.vydání. 
New York: Peter Lang Publishing. s. 211. ISBN 978-1-4331-1689-6.  
19 Tamtéž, s. 212.  
20 WESTERSTAHL, Jörgen; JOHANSSON, Folke. Foreign News: News Values and Ideologies. 
1.vydání. European Journal of Communication. 1994. s. 74.  
21 Tamtéž, s. 73-75. 
22 ORLEBAR, J. Kniha o televizi. 4. vydání. Praha: Akademie múzických umění, 2012. s. 112 
ISBN 978- 80-7331-246-6. 
23 Tamtéž. 
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starými a mladými nebo zprávami z domova nebo ze zahraničí. 24  Zahraniční 

zpravodajství je tak součástí teorie těchto protikladů - zprávy ze světa jsou jedním ze 

zvolených narativů zpravodajských přístupů. Televizní producenti jednotlivé zprávy a 

příběhy zařazují do těchto kategorií a tím vytvářejí narativní struktury. Ty souvisí 

následně se zpravodajskými hodnotami, protože právě zprávy a jejich narace slouží jako 

vodítko k rozpoznání toho, čemu editoři a televizní producenti přisuzují významy. 

Zprávy tudíž fungují s použitím čtyř základních narativních funkcí (Hartley 1988) : 

• orámování  

• zaměření 

• realizace 

• uzavření2526 

1.1.3.   Zahraniční agentury, Evropská vysílací unie a CNN efekt 

 
Kromě zpravodajských hodnot a narativů mají velký vliv na celosvětovou 

produkci, tok a výměny zpráv o světovém dění zahraniční agentury. Právě ty často 

výběrem a distribucí materiálů rozhodují o podobě zahraničních televizních zpráv v 

mnoha zemích. I přesto, že agentury většinou zprostředkovávají samotné obrazové 

                                                
 
24 BIGNELL, J. An introduction to television studies. 3.vydání. New York: Routledge, 2013. 
s.100. ISBN 978-0-415-59817. 
25 Tamtéž. s.103. 
26 Orámováním se určuje tematická stránka zpravodajství, nejčastěji skrze moderátora zpráv. 
Děje se tak za pomocí kódů – například zprávy týkající se politiky jsou obvykle kódovány jako 
příběh boje a to i přesto, že moderátoři používají neutrální způsob prezentace své i televizní 
zpravodajské organizace. (...) Důsledkem toho je zneviditelnění ustanoveného narativního kódu 
pro diváka : Zdá se, jakoby tento kód pocházel ze samotné zprávy spíše než z toho, jak je 
prezentována.“26Zaměřením se otevírá prostor pro rozvíjení narativu určité zpravodajské 
televizní instituce – prostřednictvím hlasů reportérů a korespondentů, kteří přinášejí další 
informace rozšiřující příspěvek. Realizací se pak naplňuje zpravodajský potenciál věrohodnosti a 
především základní narativní funkce – realizace příběhu. Ve zpravodajství tuto funkci plní 
synchrony – tedy výpovědi lidí z místa událostí, aktuální obrazový materiál, to vše doplněno o 
namluvený doprovodný komentář. Tím se tak recipročně naplňuje i předchozí funkce zaměření. 
Uzavření znamená způsob, jakým je reportáž shrnuta v závěrečném krátkém souhrnu zpráv – 
může vypustit hlediska, která byla obsažena v reportáži, a akcentovat body, které uvedly funkce 
orámování nebo zaměření. 
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materiály bez komentářů, i tím, jaké události pokrývají, kolik stopáže a prostoru jim 

věnují, celosvětové zpravodajství ovlivňují. ,,Vztah mezi konkrétním místem a 

televizními zprávami je velmi komplexní, přičemž globální televizní zpravodajské kanály 

typu BBC a CNN a globální šíření zpráv umožněné satelitním přenosem činí rozdíly mezi 

globálním a místním zpravodajstvím více – a nikoli méně – důležitými.”27 Hlavními 

aktéry ve světě zahraničních agentur jsou pak CNN Newsource, Reuters, APTN a EBU.28 

Veřejnoprávní ČT se kromě Zákona o České televizi řídí standardy a pravidly Evropské 

vysílací unie. (EBU) Ta je největším sdružením národních vysílatelů na světě – její vznik 

se datuje do roku 1950. Vznikla jako organizace, která sjednocovala evropské televizní a 

rozhlasové vysílatele. Masivně se pak rozšířila v roce 1993, poté, co EBU absorbovala 

členské televize OIRT (Intervize) neboli národní vysílatele v postkomunistických 

zemích.29,,V praxi jde o to, že při významných událostech EBU v místě dění zřizuje 

operativní pobočky, vybavené střižnami, satelitním spojením, personálním zázemím a 

vůbec veškerými náležitostmi potřebnými pro zpracování reportáží, vysílání živých 

vstupů a dopravě materiálů prostřednictvím satelitního vysílání do všech národních 

televizních centrál (…).”30 

Některé z celosvětových zpravodajských agentur mohou mít takový vliv, že 

pokud událost zařadí do své agendy, zpráva automaticky získává na důležitosti a 

významu. ,,Spojení mediální moci a zahraniční politiky, stav, kdy televizí okamžitě 

přenášené obrazy podněcují veřejnost, požadují bezprostřední reakce od vládních 

představitelů, formují a přetvářejí zahraniční politiku podle vrtochů elektronů - v této 

souvislosti hovoříme o tzv. CNN efektu.”31 Tento široký pojem se používá pro popis 

                                                
 
27 ORLEBAR, J. Kniha o televizi. 4. vydání. Praha: Akademie múzických umění, 2012. s. 109. 
ISBN 978- 80-7331-246-6. 
28 Balíčky zpravodajských záběrů těchto čtyř agentur využívá i zpravodajství České televize, 
využiji je tudíž i v analytické části práce. Zjištěno díky aktivnímu pracovnímu působení 
v zahraniční redakci České televize, kdy s těmito agenturami denně pracuji. EBU více odpovídá 
pojmu společná banka televizí, pro účely této práce to ale budu zahrnovat do čtveřice agentur. 
29 KUBAL, M., ŠULC. F., ŠÁMALOVÁ, B., Válka o Irák, Očima tří českých reportérů. 
1.vydání, Praha: VOLVOX GLOBATOR, 2003. s. 434. ISBN 80 -7207-506-3.  
30 Tamtéž. 
31 Strobel, W. The CNN effect. [online]. [cit. 2015-04-12] s.1. Dostupné z: 
http://ajrarchive.org/Article.asp?id=3572  
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hned několika fenoménů. Jedna z definic popisuje vliv Cable News Network mediálního 

magnáta Teda Turnera jako ,,ztrátu kontroly těch, kteří rozhodují o politice nad její 

podobou,  a to kvůli síle médií, síle, se kterou nemohou nic udělat.”32 

Výsostnou pozici si CNN získala díky mnoha prvenstvím, kterými se pyšní v 

globální televizní historii. ,,Takřka v přímém přenosu vysílala války, atentáty i pád 

berlínské zdi, byla u katastrofy raketoplánu Challenger, hovořila se Saddámem Husajnem 

v průběhu irácké invaze.“33 Událostí, pro kterou by se nejlépe hodil anglický výraz 

gamechanger, pak byla válka v Perském zálivu – pro ni se vžil výraz „válka v přímém 

přenosu“. Od té doby CNN vyhrává „televizní válku“ a ovlivňuje zahraniční politiku. 

Konstantní snaha být vždy první i za cenu snížené kvality – což je například opačný 

přístup, než má britská BBC – je ale i předmětem kritiky. Invektivy na adresu Turnerova 

zpravodajského kolosu nejčastěji směřují na nepřesnost a zkreslenost poskytovaných 

informací.34 

1.1.4. Zahraniční zpravodajství a jeho vliv na mezinárodní politiku 
  Jak už bylo zmíněno v úvodu k teoretické části, mnozí mediální teoretici a ostatně 

i široká veřejnost přistupují k tezi, že zahraniční zpravodajství přímo ovlivňuje směr, 

kterým se ubírá zahraniční politika daného státu. Existují tři perspektivy, kterými se na 

vliv zpráv o globálním dění dá nahlížet: aktivní, pasivní a neutrální.35 Jedno z hledisek 

zaujímají odborníci, kteří tvrdí, že média hrají vysoce aktivní roli v ovlivňování dění na 

poli zahraniční politiky. Operují s pojmy, jako je hlídací pes demokracie, nezávislý 

pozorovatel, aktivní činitel nebo katalyzátor.36 Tento názor je podpořen i žurnalisty a 

odborníky, jejichž přístup je spíše praktický a soustřeďuje se na masovou komunikaci 

                                                
 
32 Tamtéž, je to definice profesora George Washington University 
 Stevena Livingstona.  
33 ČT24. CNN je průkopníkem nepřetržitého zpravodajství. [online] [cit. 2015-03-18] Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/91598-cnn-je-prukopnikem-nepretrziteho-
zpravodajstvi/  
34 Tamtéž. 
35 MALEK, A., WIEGAND. KRISTA. News media and foreign relations: a multifaceted 
perspective. 1.vydání. New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1997. s.5. ISBN 1-56750-273-
3.  
36 Tamtéž, Abbas Malek zmiňuje teorii Cohena z roku 1963.  



12 
 

spíše než na zahraniční politiku.37 Na druhém konci spektra stojí ti mediální odborníci, 

kteří na média nahlížejí jako „na pěšáka v politické hře, kterou hrají významné politické 

autority(...).“38 Zastánci tohoto přístupu tvrdí, že média slouží jako nástroj ve skutečné 

implementaci zahraniční politiky, nikoliv jako aktivní činitel. Uprostřed těchto 

kontrastních hledisek pak stojí neutrální hledisko. Tato skupina mediálních odborníků 

tvrdí, že ani média, ani vláda nejsou tak manipulativní, aby ovlivnily veřejné mínění a 

chod zahraniční politiky.39 

V této práci přijímám za své první hledisko, že média skutečně – byť se to v každé 

zemi liší – ovlivňují zahraniční politiku. Disponují totiž funkcí agenda-settingu, 

v mediální praxi známé jako nastolování témat – konkrétně mají schopnost definovat 

situace a udělit legitimitu určitým událostem nebo osobnostem. 40  

 Jednou z důležitých oponentních hypotéz potom je, že v mezinárodních konfliktech 

média mohou stranit systému, kterého jsou součástí. Tváří tvář patriotismu a loajalitě 

mohou inklinovat ke ztrátě nebo pochybení při dodržování základních novinářských 

principů nestrannosti a objektivity. 41  Důležité je opět také zhodnotit možnosti 

jednotlivých zemí – přístup, načasování, rozpočet, aktuální situaci apod.  

 Vliv médií na diplomacii ale může mít i pozitivní dopady – díky novým technologiím 

umožňují média masovou a takřka okamžitou mobilizaci publika, která může být 

                                                
 
37 Tamtéž, jde o teorie Sieberta, Petersona a Schramma z roku 1956.  
38 Tamtéž, Chang, 1993.  
39 MALEK, A., WIEGAND. KRISTA. News media and foreign relations: a multifaceted 
perspective. 1.vydání. New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1997. s.6. ISBN 1-56750-273-
3.  
40 Příkladem z praxe může být rapidní nárůst zpráv o teroristické organizaci Islámský stát – bez 
médií by o tomto extremistickém hnutí málokdo věděl. A zde taky lze vysledovat vliv médií na 
zahraniční politiku. Islámští radikálové velmi účinně využívají nástrojů jak propagačních videí, 
tak těch brutálních zobrazujících vraždy nevinných obětí. Skrze tato videa, která zveřejňují na 
internetu a následně je (i když v rozrastrované a nekompletní podobě) přebírají celosvětová 
média, se pokouší ovlivňovat vlády států, odkud pocházejí rukojmí, nejčastěji Washington. Žádají 
výkupné, nebo zastavení koaličních náletů na jejich pozice. Byť jim vlády odmítají vyhovět, zcela 
jistě tyto drastické nahrávky ovlivňují diplomacii a přístup vlád ke snaze o jejich zničení. Právě 
bezpečnost, revoluce, válka a mír jsou hlavními předměty zkoumání příčinné souvislosti médií a 
diplomacie.  
41 MOWLANA, H. News media and foreign relations: a multifaceted perspective. Editace 
MALEK, A. 1.vydání. New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1997. s.39. ISBN 1-56750-
273-3.  
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v mnoha konfliktech a situacích přínosem. Zároveň mohou média fungovat jako mediátor 

ve vyjednávání mezi stranami v mezinárodních konfliktech. Mediální vliv na zahraniční 

politiku tak nese jak negativní, tak pozitivní potenciál. Směr jeho naplnění určují mimo 

jiné individuální okolnosti v každém státě.  

1.2.  Specifika audiovizuálních obsahů 

 
Televize jako médium přenáší k publiku významy. Tento transfer je pak 

uskutečňován skrze znaky, v tomto případě slovem a obrazem. „Obrazy lidí, míst a věcí 

v televizi jsou označovány jako ikonické znaky, což znamená, že se podobají tomu, co 

reprezentují.“42 Tímto se blíže zabývá sémiotika, věda, která zkoumá znaky, popř. to, jak 

znaky sdělují významy. Semiotická analýza v souvislosti s televizí pak vychází 

z předpokladu, že televize má svůj jazyk, který se jak producenti televizních obsahů, tak 

diváci naučili používat a vnímat. Podle zakladatele sémiotiky 20. století, Ferdinanda de 

Saussura je mluvený jazyk základním pilířem významotvorného procesu. Rozlišil přitom 

dvě oblasti : jazyk (langue) samotný a řeč (parole) . V audiovizuální konotaci lze jazyk 

aplikovat na celý systém pravidel, které nesou mediální významy, zatímco jakýkoliv 

příklad televizního záběru nebo sekvence odpovídá řeči. Televizní jazyk se tak skládá ze 

sluchových a vizuálních znaků. Ty v televizi odpovídají obrazům a grafice, zatímco ty 

sluchové náleží mluvenému slovu, zvuku a hudbě.43 Pro účely využití v praktickém 

segmentu této bakalářské práce – tedy při analýze pořadu Horizont ČT24 – se v této 

podkapitole pozornost stručně zaměří právě na tento „systém audiovizuálního 

vyjadřování.“44  

1.2.1.  Jazyk v televizi 
Přestože většina vysílatelů má svůj vlastní souhrn pravidel a specifických jazykových 

                                                
 
42 ORLEBAR, J. Kniha o televizi. 4. vydání. Praha: Akademie múzických umění, 2012. s.51 
ISBN 978- 80-7331-246-6. 
43 BIGNELL, J. An introduction to television studies. 3.vydání. New York: Routledge, 2013. 
s.94. ISBN 978-0-415-59817. 
44 HLADKÝ, M. a kolektiv. Žurnalistika v televizi. 1.vydání. Brno, Český Těšín: Novinář, 1986. 
s.116. 
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a formálních regulí, většina se shoduje na jednotícím prvku: „Dobrý jazykový styl je ten, 

který dává dobrý smysl“.45 V souvislosti s audiovizuálním jazykem to potom znamená, že 

novinářské sdělení by především mělo nést smysl, význam a mělo by být okleštěno od 

květnatých a složitých forem, které fungují v literatuře. Jasné sdělení by proto i 

v televizních reportážích a televizním jazyku nemělo stát ve stínu snahy o originalitu, 

přestože i ta je ve výsledku žádoucí. Je ale vyšší disciplínou psát reportážní příspěvky 

tak, aby jejich jazyk zůstal jasný a přesný a přesto byl jiný, nový, zajímavý. V knize 

Broadcast journalism, Techniques of Radio and Television news kolektiv autorů zmiňuje 

dílo George Orwella z roku 1946. Přestože nás od této stylistické a jazykové eseje dělí 

bezmála 70 let, její pravidla jsou stále platná a v pár větách vystihují jazyk, který by 

novináři měli používat, nebo naopak nepoužívat.  

1. Vyhněte se metaforám, přirovnáním nebo dalším jazykovým tvarům, které se 

používají v tisku.  

2. Nepoužívejte dlouhé slovo, pokud se dá zvolit krátké.  

3. Jestli můžete nějaké slovo vyškrtnout, udělejte to.  

4. Nepoužívejte pasiv tam, kde je možné použít aktivní tvar.  

5. Zapomeňte na cizí fráze, vědecké termíny nebo slangová slova, pokud vás napadá 

ekvivalent ve vašem jazyce. 46 

6. Porušte kterékoliv zmíněné pravidlo, pokud byste měli říct nebo napsat něco 

naprosto barbarského. 47 

Zcela žádoucí je pak vyhýbat se kromě výše zmíněného novinářským klišé, 

hyperbolám, nebo příliš dlouhým citacím. Další významnou kategorií při rozboru 

audiovizuálního jazyka je interpunkce – při psaní textů pro moderátorský přednes je třeba 

text oddělovat pauzami, které v mluveném projevu oddělí významy a jejich rozdílné 

                                                
 
45 BOYD, A., STEWART, P., ALEXANDER, R. Broadcast journalism, Techniques of Radio 
and Television news. 6.vydání. Burlington: Focal press, 2008. s.93., ISBN 978-0-240-810-24-9. 
46 Orwell zmiňuje anglický jazyk, nicméně pravidlo je platné pro každý mateřský jazyk, ve 
kterém jsou mediální obsahy přenášeny. 
47BOYD, A., STEWART, P., ALEXANDER, R. Broadcast journalism, Techniques of Radio and 
Television news. 6.vydání. Burlington: Focal press, 2008. s. 93., ISBN 978-0-240-810-24-9 / 
ORWELL, G. Politics and the English Language. Routledge, 1940.  
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části. Pozornost je třeba věnovat i zkratkám – ty dávají často smysl oku, ale ne uchu. 

Organizace, které nejsou tak všeobecně známé jako třeba NATO, by se tak měly 

vyslovovat v plném znění. Audiovizualita ale televizním novinářům poskytuje i několik 

výhod při tvorbě novinářských sdělení. Jsou to například jména a funkce aktérů 

mediálních sdělení. Zatímco v tištěných médiích musí být tito často hned na několika 

řádcích představeni, v televizi je řešení ve formě lišty nebo titulku, bez verbálního 

sdělení, což umožňuje redukci přebytečných sdělení.48 Dalším velkým pozitivem, které 

audiovizuální sdělení nabízí je možnost okamžitého přenosu. S tím souvisí užití prézentu, 

jedním z televizních jazykových tabu je tak slovo včera nebo minulou noc. Pokud se 

z různých důvodů k těmto časovým termínům přece jen přistoupí, je vhodné je 

nezařazovat do úvodní věty, ale do druhého segmentu zprávy. Stejně tak je v televizním 

zpravodajství redundantní slovo dnes. Někteří editoři protestují proti používání slova 

dnes, namítají totiž, že všichni vysílatelé přece zařazují aktuální zprávy. Přesné časy by 

se pak měly zaokrouhlovat, například deset minut po dvanácté lze alternativně říci jako 

krátce po poledni.49  

1.2.2. Obraz v televizi (ve vazbě na konotace a kódy) 
  Ikonické i symbolické znaky v televizním jazyce jsou často prezentovány pouze 

jako základní významy, denotáty lidí, míst, nebo předmětů. Význam těchto znaků ale 

obohacuje kulturní kontext, ve kterém jsou přenášeny.50 Tato propojení a asociace, které 

znaky mají, se nazývají konotace. V souvislosti s televizním jazykem a obrazem lze 

zmínit příklad velikosti záběru – například čelní detailní záběry moderátora v obleku, 

který sedí za stolem, zachycují nejen toho, kdo čte zprávy ve studiu. Zároveň to konotuje 

autoritu, vážnost a formálnost. 51  Konvencionalizaci televizních kódů, objektivitu a 

autoritu dané televizní stanice značí i tón moderátorského hlasu – neutrální a vyrovnaný. 

Polodetail, neutrální osvětlení, přímý pohled do kamery – to vše moderátora zpráv staví 

                                                
 
48 Tamtéž, s. 98. 
49 Jazykových specifik pro televizi a příkladů je mnohem více, výše zmíněný výsek jsem zvolila 
s ohledem na předmět analýzy práce. 
50 BIGNELL, J. An introduction to television studies. 3.vydání. New York: Routledge, 2013. 
s.96. ISBN 978-0-415-59817.  
51 Tamtéž. 



16 
 

do pozice prostředníka, pomyslného mostu mezi děním a publikem. Přestože se objevují 

novátorské tendence, jako je chození po studiu, všeobecným trendem veřejnoprávních 

stanic je zachování seriózních, objektivních a neutrálních kódů. Dalším takovým kódem 

je znělka – úvodní hudba, která má značit důležitost, důstojnost a v některých případech i 

dramatičnost. Slouží také jako diverzifikátor jednotlivých pořadů. Kromě televizního 

jazyka je tak třeba při analyzování televizních obsahů zohledňovat i podobu obrazu a 

zvukových prvků, které mediální producenti volí. „Televizní pořady všech typů používají 

rámování a velikosti záběrů jako prostředky sloužící k vyprávění příběhu, k objasnění 

toho, co postavy cítí, k oživení děje a rozvíjení napětí v rámci narativu.“ 52  Ve 

zpravodajských pořadech je důležitá vizuální gramatika záběru/protizáběru – například 

záběr dvou postav, které spolu vedou dialog, obvykle moderátora a hosta.53  

1.2.3. Televizní studio a grafika 
Televizní studio – místo, kde se setkávají všechny části výrobního řetězce 

zpravodajského pořadu. „(...) Je důležitou součástí televizního produkčního procesu“. 54 

Studio plní funkci spojujícího bodu nutných úloh, které se odehrávají v jednu chvíli na 

jednom místě a komplexně umožňují odbavení televizního vysílání. Jeho základem je 

prostředí s více kamerami  –  různé druhy televizních studií se ale od sebe liší dostupným 

vybavením a v příčinné souvislosti s tím i odlišnými možnostmi realizace mediálních 

produktů. 

Různé zpravodajské pořady také mohou studia sdílet, v některých televizních 
                                                
 
52 ORLEBAR, J. Kniha o televizi. 4. vydání. Praha: Akademie múzických umění, 2012. s. 171 
ISBN 978- 80-7331-246-6. 
53 Pro účely analytické části krátce uvedu velikosti používaných záběrů ve zpravodajství : PD 
(polodetail) – nejčastější záběr ve zpravodajských a faktografických pořadech. Vidíme hlavu a 
ramena člověka, ale záběr nesahá až k pasu. D (detail) – jsou podstatou obrazového 
zpravodajství, omezují význam okolí a těžištěm pozornosti se stává hlavní předmět nebo 
rozhodující článek zobrazované skutečnosti.53 PZ (půlzáběr) – ukazuje vrchní část těla, u stojící 
nebo sedící postavy je to záběr sahající do pasu – typicky pro moderátora za stolem. PC 
(polocelek) – nejpoužívanější pro stojící postavu. Hranice záběru končí u kolen. (jinak také 
americký plán. ) C (celek) – celá postava bez nohou. Podle pedagoga a televizního experta 
Martina Lokšíka plní především informačně orientační funkci. 53VC (velký celek) – zobrazuje 
osobu, nebo skupinu osob jako docela malé v rámu záběru – důraz je kladen na vztah k prostředí. 
54 ORLEBAR, J. Kniha o televizi. 4. vydání. Praha: Akademie múzických umění, 2012. s.182 
ISBN 978- 80-7331-246-6. 
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stanicích – zvláště v těch velkých, spadajících pod mediální konglomeráty, mohou mít 

týmy jednotlivých pořadů k dispozici své vlastní studio, které odbavuje pouze jeden 

pořad. Správa jednoho televizního studia je ale velmi nákladná, studiová produkce je pro 

televizní producenty vůbec nejdražší volbou. Zároveň je ale velmi flexibilní. 55 Od 

finančních kapacit dané stanice se také odvíjí další možnosti jako je virtuální grafika 

nebo možnosti animace. Jednotícím znakem všech takových studií zůstává zvuková 

izolace, rovná podlaha, vysoký strop, existence pouze vnitřních oken s trojitým sklem, 

vybavenost hned několika kamerami, stálým světelným systémem nebo připojením na 

přístroje, které zajišťují v dnešní mediální produkci tak významné živé vstupy.  

 Mezi důležité aspekty v televizním studiu tedy patří i svícení, kamery, ozvučení, nebo 

režie odbavovaná v tzv. kontrolní místnosti, jinak taky pouze „v režii“. 56 Právě režisér 

pořadu je ve fázi odbavování příspěvku v pozici „kormidla“ celého vysílání, řídí tak i 

dění ve studiu. Je na konci dlouhého řetězce různých funkcí, díky nimž se pořad dostane 

k divákům. Mezi ně patří kameramani, osvětlovači, mikrofonista, obsluha čtecího 

zařízení, maskéři (maskérky), kostymérky, asistenti produkce, titulkáři, obrazoví střihači, 

techničtí manažeři atd.  

Grafika a její využití má v dnešním interaktivitou se vyznačujícím světě důležité 

místo. Mnoho číselných údajů, komparací, nebo geografických údajů se dá místo 

lidskému mozku těžko stravitelných čísel a statistik vyjádřit pomocí zajímavě 

zpracovaných grafů nebo map. Moderní zpravodajské pořady tak s grafikou operují 

dennodenně, je k ní ale potřeba přistupovat opatrně, neboť její přílišné množství může 

vést ke komercionalizaci.57  

1.2.4. Moderátoři zpravodajských pořadů 

 
Poslední článek gate-keepingového řetězce, tvář pořadu, mediátor žurnalistických 

sdělení je moderátor. „I přes těžkou práci reportérů, producentů a dalších členů 
                                                
 
55 Tamtéž.  
56 BOYD, A., STEWART, P., ALEXANDER, R. Broadcast journalism, Techniques of Radio 
and Television news. 6.vydání. Burlington: Focal press, 2008. s.348., ISBN 978-0-240-810-24-9. 
57 Viz technologie Horizontu ČT24 v analytické části. 
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zpravodajského týmu reputace dané zpravodajské stanice stojí a padá s vystupováním 

těch, kteří jsou vidět.“58 Dobrý moderátor může sledovanost zpravodajské televize a 

potažmo i jejích pořadů svým výkonem pozvednout, ale i zničit. Moderátorské styly se 

výrazně liší v závislosti na charakteru stanice: Čím více se daná stanice snaží bavit, tím 

víc moderátor inklinuje k lehčímu a zábavnějšímu tónu moderace. Naopak moderátoři 

seriózních pořadů volí spíše neutrální tón, který pozornost upoutá více na závažnost 

tématu, než dovednosti moderátora. Ideální moderátor je pro diváky ten, ve kterém se 

spojují znalosti, uvěřitelnost a profesionalita.59 Tento rozdíl je pak možné vysledovat i 

z geografického hlediska – zatímco ve Spojených státech jsou moderátoři zpráv často 

velmi uvolnění, přátelští a zábavní, v Británii zprávy čtou spíše odosobněnějším stylem, 

kladou důraz na autoritu a důvěryhodnost.60 Mediální teoretici i veřejnost se  shodují na 

několika základních vlastnostech, které by moderátor zpráv měl mít. Jsou to autorita, 

osobnost, kredibilita, profesionalita, srozumitelnost, dobrý hlas, vřelost a příjemný 

vzhled. 61  Stupeň vřelosti a osobnosti pak závisí na již zmíněné tendenci celé 

zpravodajské televizní organizace. Trend posledních let nastavil střídání moderátorů 

v rámci jednoho zpravodajského pořadu. Jako účinné a divácky atraktivní se ukázalo i 

střídaní muže a ženy.62  

1.2.5. Televizní zpravodajské žánry 

 
Zpravodajské pořady stejně jako například hlavní zpravodajská relace využívají 

pro své účely hned několik televizních žánrů. Je to z důvodu potenciálu rozsahu 

jednotlivých témat i z důvodu kýžené rozmanitosti struktury takových pořadů. Pro účely 

praktické části zmíním ty žánry, které při analýze využiji.  

                                                
 
58 Tamtéž. s. 171.  
59 OFCOM REPORT, 2012. v BOYD, A., STEWART, P., ALEXANDER, R. Broadcast 
journalism, Techniques of Radio.  
60 To potvrzuje i moderátor BBC John Humphrys : „Nemám rád celý ten kult osobnosti kolem 
moderátorů zpráv. Jsem prostě jen normální chlap, který se snaží číst zprávy kompetentně a tak, 
aby do nich nijak nezasahoval můj charakter.“60  
61 Tamtéž. 
62 Tamtéž. 



19 
 

Čtená zpráva  

Podle terminologie pedagoga Martina Lokšíka je to stručná, aktuální zpráva, která 

stojí na informacích obvykle převzatých ze zpravodajských agentur. U domácího 

zpravodajství jde nejčastěji o zprávu převzatou z ČTK, u zahraničních zpráv dominují 

agentury jako je Reuters a AP nebo televize CNN a BBC. Zprávu interpretuje moderátor 

ze studia. Dříve šlo hlavně o mimořádnou, výjimečnou zprávu, ke které neexistoval 

obrazový materiál, tudíž se tzv. nepokrývala záběry. V současné televizní praxi je tento 

typ označován také jako studio. 63 

Headline 

V tuzemské televizní praxi funguje dvojím způsobem – buď jako upoutávka na 

následující témata na začátku zpravodajského bloku, nebo jako označení pro zprávu, 

která se jinak označuje také jako tzv. krátká zpráva Jedná se o několik obrazových zpráv, 

které jsou vysílány v bloku za sebou, např. blok zpráv ze zahraničí. Jsou od sebe 

oddělené zvukovým efektem a tzv stíračkou, zvukově jsou propojené hlasem moderátora 

a dynamickým hudebním podkresem. Nejčastěji se tyto bloky uplatňují v krátkých 

zpravodajských relacích, např. pětiminutových zpráv.64 

Zpráva kombinovaná 

Jedná se o nejčastější druh televizní zprávy. Dominantní pozici má zejména ve 

zpravodajství o politických nebo ekonomických událostech. Stojí na asynchronním 

komentáři reportéra, který se střídá se synchronními výpověďmi.65 Často se využívají i  

                                                
 
63 Termínem studio označuje i úvod k reportáži, kdy je vidět pouze moderátor. Aktuální tendence 
v televizním zpravodajství je ale taková, aby každá čtená zpráva byla záběry pokrytá, a to 
v případě nutnosti i ilustračními záběry. Existují také různé modifikace čtené zprávy, kdy taková 
zpráva může být informačně rozšířená o synchronní výpověď aktéra, který je s událostí nějakým 
způsobem spjat, o st-up reportéra, telefonátem, nebo podle posledních televizních trendů – čtená 
s gerojšem, tedy autentickým zvukovým materiálem. 
64 OSVALDOVÁ, B. a Kolektiv. Zpravodajství v médiích. kap. Televizní zpráva a televizní 
zpravodajství. LOKŠÍK, M. 2.vydání. Praha: Karolinum. , 2011. s. 86. ISBN 978- 80-246-1899-
9. 
65 Tamtéž. 
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tzv. gerojše66, nebo s-pauzy pro přenesení autenticity. V zahraničním zpravodajství 

takový druh zprávy většinou stojí na obrazových materiálech, které přinesly zpravodajské 

agentury, jejichž význam jsem zmiňovala v první kapitole o východiscích produkce 

zahraničních zpráv. V tuzemské veřejnoprávní praxi se ale takové kombinované zprávě 

často pracovně říká taktéž reportáž, což je podle televizní teorie nepřesný výraz.67 

Zpráva reportážní neboli reportáž 

Má pozici kvalitativně nejdokonalejší žánrové formy v televizním zpravodajství – 

je to formát, který plně využívá toho, co možnosti televizního zobrazování nabízejí. 

Podle televizního teoretika Martina Lokšíka se reportáž „vyznačuje silou zpravodajského 

působení spočívající v důmyslném výběru a dramatické prezentaci faktů prostřednictvím 

osobního svědectví redaktora.“68 Právě přítomnost reportéra na místě odlišuje reportážní 

zprávu od kombinované, v případě práce zahraniční redakce lze pak tuto paralelu 

aplikovat na odlišnost při práci redaktorů píšících z Prahy, jejichž zdroje jsou často 

eliminovány na dostupné agenturní materiály a práci zpravodajů, kteří mohou natáčet 

přímo na místě dění události.  

 

Zpravodajský rozhovor 

V audiovizuálním prostředí jde podle Martina Lokšíka o každou formu, která je 

„realizována formou otázek a odpovědí.“69 Lze rozlišovat několik druhů rozhovorů  –  od 

zpravodajského, který často jen přibližuje problematiku prostřednictvím základních 

otázek, až po analyticko-publicistický, který se na danou událost dívá z několika úhlů a 

do hloubky. Jeho formou je taky v současné televizní praxi velmi oblíbený živý vstup.  

„(...) formou dialogu s moderátorem informuje o průběhu a výsledku význačné události 

                                                
 
66 Autentický zvukový materiál, např. střelba.  
67 Vysvětluje další odstavec. 
68 OSVALDOVÁ, B. a Kolektiv. Zpravodajství v médiích. kap. Televizní zpráva a televizní 
zpravodajství. LOKŠÍK, M. 2.vydání. Praha: Karolinum. , 2011. s. 87. ISBN 978- 80-246-1899-
9. 
69 Tamtéž.  
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z místa jejího konání (u zahraničních zpravodajů se takovým vstupům říká unilaterály 

nebo bilaterály, které mohou být i předtočené.)“70  

1.3.  Zahraniční zpravodajství České televize 

1.3.1. Zahraniční zpravodajství v kontextu vysílacího schématu 

České televize 

 
Ukrajinská krize, teroristé ze skupiny Islámský stát, epidemie eboly. Světové 

události posledních měsíců nejen potvrdily důležitost zpráv ze zahraničí, zároveň 

významnou měrou ovlivnily jeho podobu, podíl zobrazovaných témat a nutnost na 

mnohdy nepředvídatelné dění reagovat. To potvrzují i ti, kdo se na podobě zahraničního 

zpravodajství veřejnoprávní České televize v uplynulých měsících podíleli nejvíce. Podle 

vedoucího zahraniční redakce ČT Michala Kubala ale ne vždy platí přímá úměra: čím 

více dramatického a zásadního dění ve světě, tím více televizních zpráv a příspěvků o 

něm. „Bohužel to úplně neodpovídá, ty křivky se často vydávají úplně opačným směrem, 

v tom smyslu, že zahraniční zpravodajství a důraz, který na to kladou v některých 

komerčních médiích, neodpovídá tomu, co se v zahraničí děje. Televize veřejné služby se 

ale musí vydávat opačným směrem.“71 To potvrzují i grafy analýzy společnosti Media 

Tenor, která zkoumala mnoho aspektů veřejnoprávního zpravodajství roku 2014. Z jejích 

dat vyplývá, že právě ukrajinská krize všem zprávám vloni dominovala: „(...) 

zpravodajským objemem co do počtu různých příspěvků a procenta jejich podílu na 

vysílání se Česká televize stala výjimečnou dokonce i v kontextu ostatních evropských 

stanic.“72 Česká televize rusko-ukrajinskému konfliktu věnovala v roce 2014 22 hodin a 

24 minut vysílacího času v hlavní zpravodajské relaci Události a 131 hodin a 11 minut 

vysílacího času v celkovém kontinuálním zpravodajství ČT24.  

                                                
 
70 Tamtéž. 
71 Čerpáno z osobního rozhovoru s Michalem Kubalem, vedoucím zahraniční redakce České 
televize a zástupcem šéfredaktora ČT. Rozhovor byl vedený 9.3.2015 v budově zpravodajství 
České televize.  
72 MEDIAGURU. Zpravodajství ČT loni dominoval ukrajinský konflikt. [cit. 2015-04-9] [online] 
Dostupné z : http://www.mediaguru.cz/2015/03/zpravodajstvi-ct-loni-dominoval-ukrajinsky-
konflikt/#.VSpL-tOSykU, grafy viz Příloha č.2. 
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 Na tomto aktuálním příkladu tak lze ilustrovat důležitost a ochotu vedení přistupovat 

k dominanci příspěvku ze světa v momentu, kdy události za hranicemi (v tomto případě 

poměrně blízko) hýbou aktuálním dění. Děje se tak i přes  –  u televizních zpráv častého  

–  uplatňování zpravodajské hodnoty blízkosti – tedy diváckou preferenci zpráv 

z domova, neboť ty přímo zasahují do jejich každodenních životů. Tezi potvrzuje i 

moderátor hlavní zpravodajské relace Události Jakub Železný. „Zahraničněpolitické 

události, které se odehrávají v politické i reálně fyzické blízkosti naší země, jsou i pro 

televizní publikum, které bylo u nás tradičně označováno jako to, kterému je bližší 

domácí dění, čím dál podstatnější a jsem přesvědčen, že si to ono publikum uvědomuje. 

A nemusí jít jen o tzv. vztah k elitním národům dle klasifikace Galtunga a Rugeové. 

Dnešní svět je natolik globálně propojen, že uvědomění si kontextu je velmi důležité. 

Navíc řada událostí se odehrává opravdu bezprostředně za našimi hranicemi.“73  

 

1.3.2. Stručná historie zahraničního zpravodajství České televize74 
 

Vznik České televize je datován k 1. 1. 1992. V jejím hlavním sídle na Kavčích 

horách v této době fungovala federální Československá televize, která vysílala na 

programu F1.75 Postupem času vznikla jednotná Redakce zpravodajství a sloučila se i 

zahraniční redakce. Její význam i pozici od jejího vzniku formovalo hned několik 

důležitých aspektů, což potvrzuje i obrazový editor České televize Martin Vaško. 

„Zahraniční rubrika ČT díky svému výjimečnému postavení, generovala za dobu své 

existence celou řadu vynikajících novinářů, ač se zpočátku její novodobé polistopadové 

                                                
 
73 Čerpáno z emailového rozhovoru s Jakubem Železným, moderátorem hlavní zpravodajské 
relace ČT Události a vedoucím moderátorů. Rozhovor byl vedený dne  27.3. 2015. 
74 V následující kapitole vycházím zejména z osobních rozhovorů s vedením České televize a 
emeritními členy zahraniční redakce. 
75  Její hlavní zpravodajská relace se jmenovala Deník ČST. V té době také panovalo ve 
zpravodajství schizofrenní organizační schéma, kdy část redaktorů v jedné a téže budově 
pracovala pro federální okruh a druhá část pro nově vzniklou národní Českou televizi. To se 
týkalo všech redakcí včetně té zahraniční. Po rozpadu federace a zániku ČST vznikl z bývalého 
programu F1, a to již v rámci České televize, tzv. intendantní okruh, pro který pracovali redaktoři 
bývalé ČST. V praxi to znamenalo např. to, že s jedním štábem vyráželi natáčet do terénu dva 
reportéři, jeden ze stávající ČT a druhý z intendatního okruhu. 
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historie skládala především z mladých redaktorů, zejména proto, že střední novinářská 

generace byla úzce spjata s komunistickým režimem, a proto v televizi skončila. Jednou 

z mála výjimek starší novinářské generace v redakci byl Zdeněk Velíšek, který byl nucen 

z televize odejít po roce 1968 a po pádu komunistického režimu se do ní vrátil. Dále pak 

Ivana Běloušková nebo Marek Dobrovolný, kteří přišli z tehdejší Lidové demokracie, či 

rusista a překladatel Libor Dvořák, který však s redakcí zpočátku spolupracoval externě. 

Jinak se skládala převážně z řad mladých lidí, z nichž však postupem času vyrostly 

vynikající novinářské osobnosti. Za všechny lze například jmenovat současného ředitele 

zpravodajství ČT Zdeňka Šámala, Petru Flanderkovou, Barboru Šámalovou, Jiřího F. 

Potužníka, Jiřího Vondráčka, Josefa Maršála, Alexandra Tolčinského a mnoho dalších.“76 

Od vzniku České televize se v čele zahraniční rubriky vystřídalo pět vedoucích 

redaktorů – Petr Kostka, Marek Dobrovolný, Roman Bradáč, Michal Kubal a Martin 

Řezníček. Michal Kubal se do čela zahraniční rubriky vrátil podruhé, po ukončení své 

zpravodajské mise ve Washingtonu, a je jím i v současnosti.  

1.3.3. Zahraniční zpravodajové ČT 
Předlistopadová Československá televize měla poměrně rozvinutou síť 

zahraničních zpravodajů a to nejen ve všech evropských zemích tzv. socialistického 

bloku, ale i v řadě států západní Evropy, např. v Bonnu, Vídni, Paříži i v Londýně. Stálí 

zpravodajové působili i v několika tzv. rozvojových zemích, přesněji řečeno v zemích, 

které se řadily ke státům socialistického tábora, jako byla například Kuba nebo Vietnam. 

V té době patřili zahraniční zpravodajové k nejvíce prověřeným kádrům a mnohdy i 

spolupracovníkům Státní bezpečnosti. Po pádu komunistického režimu v Československu 

a obměně prorežimních redaktorů většinou za mladé začínající novináře nebo tzv. 

osmašedesátníky (v této souvislosti je třeba opět připomenout, že díky této společenské 

změně tady najednou chyběla střední generace novinářů) byl počet stálých zpravodajů 

značně zredukován. Jedním z dalších důvodů byl i rozpad federace a vznik národních 

televizí. Například v roce 1993 měla Česká televize své zpravodajské posty v Moskvě 
                                                
 
76 Čerpáno z osobních rozhovorů s obrazovým editorem Martinem Vaškem, který v zahraniční 
redakci České televize pracuje od jejího vzniku. Rozhovory vznikaly na Kavčích horách v únoru 
a březnu 2015.  
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(Dana Mazalová, později současný ředitel Zpravodajství ČT Zdeněk Šámal), Bonnu 

(Michal Petrov), Bratislavě (Alexander Pícha) a v Bruselu (Pavel Bouda). V roce 1995 

byl zřízen zpravodajský post v Londýně (Ivan Kytka), který byl ale již o tři roky později 

z úsporných důvodů zrušen. V roce 1998 bylo vytvořeno místo stálého zpravodaje ve 

Varšavě, které zaujal redaktor ČRo Miroslav Karas, s nímž Česká televize do té doby 

úzce spolupracovala. V roce 1999 pak veřejnoprávní televize vytvořila další zcela nový 

post ve Spojených státech. První zámořskou zahraniční zpravodajkou ČT se stala Petra 

Flanderková. Několik let pak zůstal počet zahraničních zpravodajských postů nezměněn a 

tam, kde neměla vlastního zpravodaje, využívala Česká televize i svých spolupracovníků 

z dalších veřejnoprávních médií, Českého rozhlasu a ČTK nebo českých novinářů žijících 

v té zemi, odkud chtěla televize přinést divákům své zpravodajství. Běžnou praxí také 

bylo, že na jednorázové akce či třeba místa válečného konfliktu vysílá televize 

mimořádného zpravodaje z řad členů zahraniční redakce působících v pražské redakci. 77 

Za zmínku stojí například válečné zpravodajství z bývalé Jugoslávie v polovině 90. let 

(Jitka Obzinová, Petr Podaný) či později reportáže současného šéfa zahraniční redakce 

z Afghánistánu nebo Iráku Michala Kubala.  

Další potřeba rozšíření zahraničních postů České televize pak přišla se vznikem 

zpravodajské stanice ČT24 v květnu 2005 a nutností pokud možno co nejširšího pokrytí 

různých světových událostí vlastními zdroji v kontinuálním vysílání. Již v následujícím 

roce ČT otevřela druhý zpravodajský post v Bruselu. „Důvodem je větší poptávka po 

zpravodajství z Evropské unie. To je logickým důsledkem procesu, kdy se na evropskou 

úroveň přenesla část rozhodování o věcech, které se bezprostředně dotýkají občanů ČR.“ 

Tak tento krok ve své zprávě o působení zahraničních zpravodajů vysvětluje vedení 

České televize.78 Úkolem obou stálých bruselských zpravodajů (Jiřího F. Potužníka a 

Barbory Šámalové) nebylo však pouze informovat o evropské agendě, ale svými 

zpravodajskými vstupy a reportážemi pokrývat i okolní státy (Velkou Británii, Francii, 

Španělsko atd.). V roce 2007 pak otevírá Česká televize hned tři další nové stálé posty 

zahraničních zpravodajů, a to ve Vídni (Jan Moláček), v Košicích (Ladislav Kerekeš) a 

                                                
 
77 Tzv. ad hoc zpravodajové, i současná praxe.  
78 ČESKÁ TELEVIZE. [cit. 2015-03-20] [online] Dostupné z : 
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/publikace-ct/rocenky/2005/priloha52.pdf 
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v Pekingu (Tomáš Etzler). V této době se začíná vedení veřejnoprávní televize zabývat 

úvahami o dalším možném rozšíření sítě svých stálých zahraničních korespondentů. 

„Redakce zpravodajství dlouhodobě zvažuje efektivitu potenciálního rozšíření sítě 

zahraničních zpravodajů, nejen z hlediska vývoje v daných regionech, ale i z hlediska 

potřeb a důrazu ČT na původní a kvalitní zahraniční zpravodajství. Jako nosné se v této 

souvislosti jeví uvažovat o těchto městech/regionech“:  

• Evropa: Londýn, Paříž, východní Balkán (Bukurešť/Sofie), Řím, Madrid  

• Blízký východ: Jeruzalém/Tel Aviv/Damašek/Bejrút/Ammán  

• Jihovýchodní Asie  

- uvádí např. Zpráva pro Radu ČT o činnosti zahraničních zpravodajů v roce 2007.79 

K částečnému naplnění této vize došlo v roce 2013, kdy Česká televize otevřela nové 

stálé zpravodajské posty v Paříži (Petr Zavadil) a na Blízkém východě v Jeruzalémě 

(Jakub Szántó). Tomuto kroku však předcházelo zrušení míst ve Vídni, Košicích a 

druhého zpravodajského postu v Bruselu. V současné době tak má ČT devět stálých 

zahraničních zpravodajů.80  

1.3.4. Podíl zahraničního zpravodajství ve vysílání České televize 
 

Postavení zahraniční rubriky ČT v českém mediálním prostoru je výjimečné právě 

i díky rozvětvené síti zahraničních zpravodajů. Pro ČT je specifický – na tuzemské 

mediální scéně výjimečný – vysoký podíl zpráv ze zahraničí.81  

Dokazují to opět i grafy – podle analýzy zpravodajství českých televizí a ČRo 

společnosti Media Tenor za rok 2014 mezinárodní události zabíraly 20% vysílacího 

prostoru v kontinuálním zpravodajství ČT24. Adekvátní srovnání s jinými televizemi pak 

                                                
 
79ČESKÁ TELEVIZE. [online] [cit. 2015-03-20] Dostupné z 
http://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/rada-
ct/vyrocni_zpravy/prilohy_07/zahranicni_zpravodajove_56.pdf 
80 Ve Washingtonu (Martin Řezníček), Moskvě (Miroslav Karas), Bruselu (Bohumil Vostal), 
Pekingu (Barbora Šámalová), Berlíně (Martin Jonáš), Varšavě (Josef Pazderka), Paříži (Petr 
Zavadil) Bratislavě (David Miřejovský) a v Jeruzalémě (Jakub Szántó).  
81 Až na výjimky v případě TV Nova žádná česká televize nemá a neměla žádného zahraničního 
zpravodaje, ani tak vysoký podíl zpráv ze zahraničí jako Česká televize. 
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analýza nabízí v komparaci hlavních zpravodajských relací.82 Události České televize se 

vztahy mezi zeměmi zabývaly v 668 minutách a ozbrojeným konfliktům na ploše 852 

minut. Televizní noviny TV Nova vztahům mezi zeměmi věnovaly 304 minut a 

ozbrojeným konfliktům 529 minut. Zprávy FTV Prima pak nabídly 197 minut zpráv 

týkajících se vztahů mezi zeměmi a 210 minut zpráv o ozbrojených konfliktech.83 I přes to 

ale donedávna České televizi chyběla dostatečně široká platforma, která by spojila 

potenciál množství zahraničních zpráv a pro český mediální trh nebývale široké sítě 

zpravodajů. Právě na pozadí tohoto poměrně prázdného prostoru začaly na půdě České 

televize debaty o vzniku zpravodajského pořadu, jehož cílem a náplní by bylo ryze 

zahraniční dění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
82 ČT24 je jedinou českou kontinuální zpravodajskou stanicí, srovnání tak nabízí pouze pořady 
v hlavní zpravodajské hodině od sedmi do osmi večer.  
83 Nutno dodat, že Události mají nejdelší stopáž – 50 minut, tudíž je logické, že zpráv z různých 
kategorií se tam vejde více. Viz Příloha č.2 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

2. Pořad Horizont ČT24 - formát pořadu, jeho vznik a 

současnost  

 
  „Pořad zahraniční redakce o dění ve světě. Klade důraz na původní tvorbu 

vlastních zpravodajů a bohaté agenturní zpravodajství, využívá nejmodernější postupy, 

televizní žánry i technologie.“84 Tak pořad charakterizuje na svých webových stránkách 

tým zahraniční redakce České televize. Obecně je vnímán jako vlajková loď redakčního 

týmu, který zahrnuje na 22 redaktorů, kteří o světových událostech informují z pražských 

Kavčích hor, a devět zahraničních zpravodajů85. Pořad Horizont ČT24 se skládá z jejich 

původních příspěvků a zpravodajských vstupů v kombinaci s reportážemi, které 

s využitím zahraničních agentur a zpravodajských výměn vytvářejí pražští redaktoři, a 

z rozhovorů s hosty. 

Pořad je mimo jiné kombinací dvou jedinečných aspektů, které posloužily jako 

prvotní motivace pro jeho vznik. Tím, že se pořad vysílá v půlhodinové stopáži každý 

všední den a v hodinovém, sumarizačním formátu každou neděli, a tím, že se věnuje ryze 

zahraničnímu dění, je Horizont ČT24 na tuzemské mediální scéně jediným pořadem 

svého druhu. V následující části tak budu pořad charakterizovat, postihnu jeho specifické 

znaky, ukotvím jeho postavení a zároveň se metodou obsahové analýzy pokusím popsat 

nejdůležitější proměny, kterými pořad prošel. 

2.1.  Horizont ČT24 – předchůdci a okolnosti vzniku 

 
Ačkoliv je pořad svým formátem v rámci vysílání České televize novátorský a zcela 

originální, v historii veřejnoprávního vysílání má své předchůdce. Tvůrce nové podoby 

                                                
 
84 HORIZONT ČT24. Oficiální webové stránky pořadu. [cit. 2015-03-19] [online]. Dostupné z 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316155327-horizont-ct24/ 
85 A devět kameramanů. 
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pořadu a vedoucí zahraniční redakce Michal Kubal uvádí následující jako ty 

nejdůležitější. „Již za dob hluboké totality se vysílal pořad, který se jmenoval 24 hodin ve 

světě, vysílal se každý den na druhém programu Československé televize v deset hodin 

večer. Po revoluci to byly týdenní formáty s několika málo výjimkami, jako například 

nedělní Jednadvacítka, což byla zahraničářská mutace pořadu, který běžel přes týden. 

Potom existovaly různé formy magazínů o zahraničním dění jako Echo nebo Mezipóly. 

Existovaly také pořady, které nebyly ryze zahraničářské, ale vyráběly se pod hlavičkou 

zahraniční rubriky, jako například Vedlejší efekty“86. Jejich trvání bylo často velmi 

krátké. Zlom přinesl rok 2005 s ČT24,87 v rámci nové zpravodajské televize přišel nový 

prostor a s ním v roce 2011 i nedělní týdeník Horizont, přímý předchůdce současného 

pořadu. ,,Vysílal se ve Studiu 6 a moderovali ho Tomáš Šponar a Hana Scharffová, 

režíroval ho Mojmír Kučera.88 Princip tohoto formátu se podobá tomu současnému – 

objevovaly se v něm pravidelné rubriky, vstupy zahraničních zpravodajů, hosté. Změnily 

se ale mnohé technologie i forma. „Například quicklink, v současnosti hojně používanou 

technologii zdaleka neměli všichni, jako je tomu dnes. Tehdy jsme to byli jen my, ve 

Spojených státech89 a Čína.“90 Hlavní iniciátor nového formátu pořadu Horizont ČT24 

Michal Kubal se při procesu tvorby pořadu inspiroval především americkými zahraničně-

politickými pořady. „Byly to především pořady na CNN Domestic, hlavně pořady jako 

jsou Situation Room, který moderuje Wolf Blitzer91, dále Anderson Cooper a jeho 

                                                
 
86 Čerpáno z osobních rozhovorů s vedoucím zahraniční redakce Michalem Kubalem. Hned 
několik rozhovorů vznikalo vždy na Kavčích horách v únoru a březnu 2015. Rozhovor o historii 
pořadu jsem s panem Kubalem vedla 16. března 2015.  
87 Jak už zmiňuji v podkapitole o historii zahraničního zpravodajství.  
88 Čerpáno taktéž z rozhovorů s Michalem Kubalem. Za zmínku stojí, že se pořad vysílal v jiném 
studiu než je tomu v současnosti, a ze zmíněných tvůrců zůstala jen Hana Scharffová, která nyní 
spolumoderuje nedělní Horizont ČT24 v nové podobě.  
89 Michal Kubal působil jako zpravodaj ve Spojených státech v letech 2008-2012. 
90 Čerpáno z osobních rozhovorů s vedoucím zahraniční redakce Michalem Kubalem. Hned 
několik rozhovorů vznikalo vždy na Kavčích horách v únoru a březnu 2015. Rozhovor o historii 
pořadu jsem s panem Kubalem vedla 16. března 2015. 
91 Pořad americké televizní stanice CNN, vysílá se na CNN a CNN International, v pozdním 
odpoledni, poprvé se vysílal 8. srpna 2005. [online] Dostupné z : 
http://situationroom.blogs.cnn.com/. 
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360°92, nebo Erin Burnettová a její pořad Outfront93. Inspiroval mě i pořad, který začal 

vysílat potom, co jsme se z USA vrátili, a informoval mě o něm Martin Řezníček.94 To 

byl pořad The Lead Jakea Tappera95. Sledovali jsme ale i pořady na Fox News nebo na 

NBC.96 Iniciačním momentem, kdy se na půdě České televize začalo hovořit o vzniku 

pořadu s čistě zahraniční tematikou bylo léto 2013. ČT potřebovala denní platformu pro 

zahraniční zpravodajství, podle ředitele Zpravodajství České televize byly důvody 

obsahové, hodnotové i finanční. „Divák ČT24 je už podle svého profilu divákem který 

vyhledává světové dění, tušil jsem tudíž, že nulovou sledovanost to mít nebude, a vývoj 

nám dal za pravdu. Navíc my jsme kanál tematický a nemusíme usilovat o masovou 

sledovanost. A upřímně, potřebovali jsme pořad na denní bázi pro oblast, do které ČT 

investuje poměrně velké částky, kde bychom prodali tu investici.“9798 Vznik pořadu měl 

také vliv na dosavadní fungování zahraniční redakce, což potvrzuje i Pavel Šimek, jeden 

ze dvou editorů pořadu, kteří stáli u vzniku nového formátu. „Počet lidí se musel 

navyšovat jen mírně, šlo spíše o úpravu workflow v redakci tak, aby se zvládaly 

odbavovat Události, denní agenda pro ČT24 a Horizont ČT24, takže příprava a střih 

reportáží vyžadovaly práci dalšího střihače vyčleněného čistě pro tento pořad.“99 Pořad se 

na zpravodajské ČT24 zařadil do vysílacího schématu na konci října 2013. Ačkoliv to 

tvůrci dopředu logicky netušili, bylo to podle Michala Kubala pro vznik takového 
                                                
 
92 Opět pořad americké CNN, vysílá se každý den v osm večer. Profiluje se – stejně jako 
Horizont ČT24 - jako pořad, který událost zkoumá v širších souvislostech. [online] Dostupné z: 
http://edition.cnn.com/shows/ac-360. 
93 Také na CNN, hodinový formát, vysílá se každý všední den v sedm hodin večer. [online] 
Dostupné z : http://outfront.blogs.cnn.com/. 
94 Současný zpravodaj ve Spojených státech a bývalý vedoucí zahraniční redakce.  
95 Jake Tapper je hlavní washingtonský zpravodaj CNN. Pořad se vysílá každý den odpoledne a 
kromě politiky a ekonomiky se věnuje i událostem z populární kultury nebo sportu. [online] 
Dostupné z : http://thelead.blogs.cnn.com/.  
96 Čerpáno z osobních rozhovorů s vedoucím zahraniční redakce Michalem Kubalem. Hned 
několik rozhovorů vznikalo vždy na Kavčích horách v únoru a březnu 2015. Rozhovor o inspiraci 
v zámoří jsem s panem Kubalem vedla 16. března 2015. 
97 Čerpáno z rozhovoru s ředitelem zpravodajství ČT Zdeňkem Šámalem. Rozhovor jsme vedli 9. 
dubna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 
98 Aktuální sledovanost pořadu Horizont je v průměru 90 tisíc, největší sledovanost v historii 
pořadu měl speciál o sestřelení letounu MH17 nad Ukrajinou – ten v červenci minulého roku 
sledovalo skoro čtvrt milionu diváků.  
99 Čerpáno z rozhovoru s editorem pořadu Horizont Pavlem Šimkem. Rozhovor jsme vedli 20. 
března 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 
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formátu nejlepší možné načasování. „Měsíc poté, co jsme začali vysílat, vypukly v plné 

šíři protesty na Majdanu a celá ukrajinská krize, potom situace kolem Islámského státu, 

epidemie eboly. To všechno ovlivňuje dění nejen v ČR, ale na celém světě. Je to dění, 

které celá planeta za posledních 20 let nepamatuje. Neplánovali jsme to, ale asi si těžko 

lze představit lepší start pro zahraničně-politický pořad než ten listopad 2013.“100 Vedení 

zpravodajství v té době podle zástupce šéfredaktora ČT Michala Kubala také komplexně 

řešilo prime-time v rámci ČT24. V jeho druhé polovině101se vysílal hodinový pořad 

Ekonomika ČT24. „Jako specializovaný pořad to v rámci diváckého zájmu příliš 

nefungovalo. Plánovalo se začít na začátku října, tam byl problém předčasných voleb, 

kdy se v tu chvíli v daném vysílacím okně vysílaly speciály Václava Moravce.“102  

 

2.2. Formát pořadu a jeho žánrové ukotvení 
 

Pořad Horizont ČT24 svým formátem nejblíže odpovídá teoretické analýze 

krátkého zpravodajského pořadu Martina Lokšíka, kterou definoval v knize 

Zpravodajství v médiích. Takové pořady mají charakteristickou úvodní a závěrečnou 

znělku, obsahují kolem 5-6 stručných zpravodajských příspěvků, které propojuje 

moderátor. Délka příspěvku se pohybuje kolem 3-5 minut.103 Podle televizního teoretika 

Martina Lokšíka mají také jinou strukturu v pracovní dny a o víkendech.“104 Jeremy 

Orlebar potom zpravodajský pořad definuje jako „komplexní televizní díly, v nichž je 

dohromady spojeno mnoho prvků. Je pravděpodobné, že se v nich vyskytnou sekvence, 

v nichž moderátor mluví přímo k divákovi, sekvence s reportážemi, dialog mezi 

moderátorem a odborníky ve studiu, či reportéři živě natáčející v místě, kde se právě 

                                                
 
100 Čerpáno z osobních rozhovorů s vedoucím zahraniční redakce Michalem Kubalem. Hned 
několik rozhovorů vznikalo vždy na Kavčích horách v únoru a březnu 2015.  
101 Od 21 hodin do 22 hodin. 
102 Tamtéž. 
103 V délce stopáže se Horizont liší, příspěvky mívají i se studiem obvykle kolem dvou minut, 
popřípadě do tří minut, delší nebývají, viz praktická část.  
104 OSVALDOVÁ, B. a Kolektiv. Zpravodajství v médiích. kap. Televizní zpráva a televizní 
zpravodajství. LOKŠÍK, M. 2.vydání. Praha: Karolinum. , 2011. s. 81. ISBN 978- 80-246-1899-
9. 
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odehrává nějaký zpravodajský příběh.“105 Praxí je použití různých technik prezentace. 

Televizní redaktoři i producenti při tvorbě takových příspěvků využívají grafiky, mapy, 

statistiky a diagramy – zároveň anebo nezávisle na těchto obsahových formách.106 

Na tomto teoretickém principu funguje i pořad Horizont ČT24. 

 Podle mediálního teoretika a publicisty Milana Šmída lze pořad žánrově zařadit jako: 

„zpravodajsko-publicistický magazín zahraničních aktualit s ambicí efektivnějšího 

využívání vlastních (zpravodajové ČT) i zahraničních (mediální agentury, výměna 

aktualit EBU) informačních zdrojů nad rámec běžných zpravodajských relací České 

televize.“107 Tento názor sdílí i televizní expert Martin Lokšík. „Za prvořadé považuji to, 

že relace využívá tvůrčí potenciál zpravodajů České televize a opírá se o jejich původní 

obrazové materiály včetně živých vstupů do vysílání. Poskytuje divákům přehled o 

aktuálním světovém dění v širším kontextu a souvislostech než běžné zpravodajské 

relace.“ 108  Ředitel Zpravodajství České televize Zdeněk Šámal považuje za jednu 

z největších devíz pořadu také to, že zpřístupňuje zahraniční dění českým divákům, čímž 

se naplňuje hodnota veřejné služby, a zároveň možnost tvoření kognitivních map, jejichž 

význam jsem zmiňovala v kapitole o zpravodajských hodnotách.109 „Poskytuje právě a 

jenom zahraniční zpravodajství českýma očima, a to té menšině diváků, která 

upřednostňuje zahraniční zpravodajství, nebo ho cíleně vyhledává. Takové publikum má 

díky Horizontu ČT24 čas a stálou plochu, kdy si mohou zapnout televizi a vidět jen to, co 

chtějí. Důležité je také to, že nám se vznikem Horizontu ČT24 vznikla každodenní 

platforma, na základě které jsme schopni pohotově reagovat na významné mimořádné 

události.“110  

                                                
 
105 ORLEBAR, J. Kniha o televizi. 4. vydání. Praha: Akademie múzických umění, 2012. s. 116 
ISBN 978- 80-7331-246-6. 
106 O využití grafiky pojednává podkapitola v první teoretické části práce.  
107 Čerpáno z rozhovoru s Milanem Šmídem. Rozhovor jsme vedli po emailu 1. dubna 2015.  
108 Čerpáno z rozhovoru s pedagogem a televizním odborníkem Martinem Lokšíkem. Rozhovor 
jsme vedli formou emailu 10. dubna 2015. 
109 Zároveň umožňuje modifikovat v tuzemském prostředí silnou pozici zpravodajské hodnoty 
blízkosti (jak jsem zmiňovala v úvodu k druhé kapitole).  
110 Čerpáno z rozhovoru s ředitelem zpravodajství ČT Zdeňkem Šámalem. Rozhovor jsme vedli 
9. dubna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách.  
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2.3.  Pozice pořadu ve vysílání České televize a v českém mediálním 

prostoru 

 
Cílem pořadu je podle jeho tvůrců především zobrazovat zahraniční dění v širších 

souvislostech tak, aby měl divák, který sleduje kontinuální zpravodajství České televize 

kromě aktuálního dění v rámci vysílání ČT24 a hlavní zpravodajské relace Události 

možnost zasadit informace do kontextu a utvořit si vlastní názor na dění ve světě.111 

Souvisí to také s již už zmiňovanou náplní veřejné služby. Potvrzuje to i Milan Šmíd. 

„Věren svému názvu, pořad nabízí českému televiznímu divákovi rozšiřování jeho 

vědomostních horizontů, které by neměly končit na českých hranicích, jak je u velké části 

české populace zvykem. Vzhledem k ne příliš velkému zájmu většinových televizních 

diváků o dění v zahraničí, a také s přihlédnutím k ne příliš velkému prostoru, který 

zahraniční události v hlavních zpravodajských relacích dostávají (na základě zkušeností, 

že u dlouhých zahraničních aktualit lidé přepínají programy, komerční televize věnují 

zahraniční problematice jen málo vysílacího času, i v ČT je to menšinové téma), pořad 

Horizont ČT24 slouží k naplňování jak informačních, tak vzdělávacích funkcí vysílání 

veřejné služby.“112 Kýženým cílem je také to, aby se jednotlivá témata a reportáže tzv. 

nedublovaly, tedy aby jak kontinuální vysílání, tak příspěvky v hlavní zpravodajské relaci 

Události nabízely rozličné informace. Horizont ČT24 se témata snaží uchopit z jiných 

úhlů.  Tuto hodnotu zdůrazňuje i jeden z editorů Horizontu ČT24 Lukáš Mathé.113 

„Snažíme se vybírat nosná témata, abychom se lišili od hlavní zpravodajské relace, 

chceme nabízet témata vědečtější, historičtější, jiná.“114 Obsahovou náplň pořadu také 

dále využívá i denní agenda ČT24, dá se tak hovořit o vzájemné využitelnosti a 

propojenosti v rámci jedné zpravodajské stanice, což potvrzuje Pavel Šimek, další 

                                                
 
111 Viz úvod a teoretická kapitola o vlivu zahraničního zpravodajství na publikum i zahraniční 
politiku.  
112 112 Čerpáno z rozhovoru s Milanem Šmídem. Rozhovor jsme vedli formou emailu 10. dubna 
2015. 
113 V současné době pořad editují tři editoři: Pavel Orálek, Pavel Šimek – ti u editace pořadu stojí 
od samého začátku, a Lukáš Mathé.  
114 Čerpáno z rozhovoru s editorem pořadu Horizont Lukášem Mathé. Rozhovor jsme vedli 2. 
dubna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 
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z editorů pořadu. „Rozhovory, které proběhnou s hosty Horizontu ČT24, následně 

využívá např. zpravodajská směna v dalších zprávách v kontinuálním vysílání.“115 Stejně 

tak reportáže z Horizontu ČT24 často využívají editoři Zpráv ve 23. 
 Původním záměrem bylo v této bakalářské práci také porovnat formát tohoto pořadu 

s jinými pořady podobného typu na české audiovizuální scéně. V průběhu analýzy jsem 

ale zjistila, že žádný pořad v tuzemském mediálním světě formátu Horizontu neodpovídá, 

tudíž je adekvátní komparace prakticky nemožná. Potvrzuje to i Zdeněk Šámal. „Nedá se 

to porovnávat. Například Zápisník zahraničních zpravodajů Českého rozhlasu snese 

srovnání s Objektivem, ale nikoliv s denním zpravodajsko-politickým až analytickým 

magazínem.“116 

2.4.  Témata pořadu 

 
Právě zpravodajsko-analytický charakter Horizontu ČT24 umožňuje editorům, 

redaktorům i moderátorům odlišný přístup ke zpravodajským pořadům. Výběr témat i 

způsob jejich zpracování reflektuje motivaci, se kterou vedení zpravodajství i zahraniční 

redakce, jak už jsem zmiňovala výše, při vzniku pořadu operovaly. Jádrem pořadu 

zůstávají zpravodajská témata, tzv. hard news117. Tvůrci pořadu k nim ale přistupují 

analytičtěji, a to na všech úrovních – moderátorské, reportérské, redaktorské i editorské. 

Zpravodajské hledisko je tak často rozšířeno o komentář s větším společenským nebo 

politickým dosahem. Témata často komentuje i odborník, host pořadu. Výběr hostů podle 

editora Lukáše Mathé probíhá pečlivě. „Snažíme se vybírat odborníky z akademického 

nebo neziskového sektoru, kteří mají s těmi tématy zkušenost, popřípadě lidi, kteří byli na 

těch místech o kterých hovoříme   –  v případě exotičtějších míst nebo válečných 

                                                
 
115 Čerpáno z rozhovoru s editorem pořadu Horizont Pavlem Šimkem. Rozhovor jsme vedli 20. 
břězna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 
116 Čerpáno z rozhovoru s ředitelem zpravodajství ČT Zdeňkem Šámalem. Rozhovor jsme vedli 
9. dubna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách.  
117 Poměr hard news x soft news je i jednou z proměnných v obsahové analýze, viz praktická 
část.  
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oblastí.“118 Témata politických krizí, mezinárodních konfliktů, přírodních katastrof nebo 

významných světových událostí, jako jsou důležité summity nebo vrcholná politická 

jednání, tak tvoří čelo pořadu, jsou jeho podstatou, zároveň na ně ale nahlížejí 

komentativněji  spíše než ryze zpravodajsky. 

Strukturu pořadu dotvářejí i témata kopírující povahu soft news, zajímavosti i 

bizarní události ze světa. Obvykle jsou zařazovány na konec relace, nejčastěji naplňují 

funkci tzv. tečky.119 Nezřídka jsou do pořadu zařazovány také témata vědecká.  

2.5. Používané technologie a režie přenosu 

 

Internet, digitalizace, interaktivita, konvergence, rychlost a aktuálnost – pojmy, 

které podobu zpravodajství v současnosti ovlivňují víc než kdy dříve. Internet umožňuje 

lepší práci se zdroji, zpravodajství se stává aktuálnější, dynamičtější, jednotlivé příspěvky 

mohou být zařazeny do vysílání jen pár minut poté, co se zpráva objeví v agenturním 

vysílání. Práci s technologiemi hojně využívá i Horizont ČT24, který se profiluje jako 

technologicky moderní pořad. V rovině obsahové pořad pracuje zejména se čtveřicí 

agentur, které jsem už zmiňovala v kapitole o vlivu zahraničních agentur. Jsou to 

Reuters, APTN, EBU a CNN Newsource. K nim se v posledních letech významnou 

měrou připojily i sociální sítě. Ty hojně využívají i editoři a redaktoři pořadu Horizont 

ČT24. Podle Lukáše Mathé by mohly nahradit i textový agenturní servis. „Twitter je 

z mého hlediska budoucnost a možná i substituce agentur, protože se tam scházejí 

příspěvky rychleji a je u něj přidaná hodnota osobního svědectví, například i politiků 

z jednání, pokud se dojedná něco důležitého, je to hned na Twitteru, protože tweetují i 

vrcholní světoví politici.120 Pořad je v rámci živých vstupů zpravodajů postaven na tzv. 

Quicklincích. Jde o vyšší úroveň internetového přenosu, podobnou aplikaci Skype121, 

                                                
 
118 Čerpáno z rozhovoru s editorem pořadu Horizont Lukášem Mathé. Rozhovor jsme vedli 2. 
dubna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 
119 Poslední téma na závěr pořadu, odlehčenější.  
120 Čerpáno z rozhovoru s editorem pořadu Horizont Lukášem Mathé. Rozhovor jsme vedli 2. 
dubna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 
121 I ten pořad často využívá, jde o levnější, obecnější službu přenosu, poloprofesionální 
platformu, která se v rámci vysílání ČT24 kromě HZ příliš nevyužívá.  
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QL122je ale na rozdíl od technicky poměrně jednoduchého programu Skype téměř 

profesionální, specializovaná služba. Funguje díky zařízení, které je spojené přes internet 

nebo ADSL a dále k počítači. Za QL službu se platí licence, reportér se musí tzv. přihlásit 

na rozvodu, odkud se trasy spojí dále do režie, a zpravodaj může vstupovat do vysílání. 

Pro diváka je tato funkce vizuálně příjemná, neboť kromě zvuku123 vidí i tvář zpravodaje 

a prostředí, ve kterém se nachází. Nezřídka se ale stává, že služba ve vysílání přestane 

fungovat – podle režiséra pořadu Martina Vlka jde hlavně o lidský faktor nebo 

nedostačující internetový přenos. „Jediné řešení neexistující trasy je tomu předcházet, 

tedy když něco technologicky nefunguje, tak je nejlepší to přeskočit a vysílat něco, co je 

k dispozici a pak se vrátit k tomu celému bloku. Pokud to vypadne v průběhu vysílání 

potom je nejlepší to přiznat, což je krajní varianta. Následně se přistupuje k živému 

telefonátu, což je způsob spojení, který je divácky méně komfortní, ale spolehlivější.“124 

Právě Quicklink byl podle editora Pavla Šimka technologií, která stála u původní ideje 

na vytvoření denního Horizontu ČT24. „Je to možnost, jak se obrazově spojit s našimi 

zpravodaji po celém světě, aniž bychom museli využívat poměrně nákladných služeb 

světových agentur. Samozřejmě jakožto technologie, která se spoléhá na internetové 

spojení, případně mobilní internetové pokrytí, ani tato není bez chyb.“125 

Poměrně časté „vypadávání trasy“ hodnotil i pedagog Martin Lokšík. „Rostoucí podíl 

živého vysílání a využívání nových přenosových technologií zvyšují riziko technických 

chyb při přenosu obrazového signálu a živém odbavování pořadu, ve vysílání se to někdy 

projeví.“126 

Z režisérského hlediska se pořad odlišuje například předtáčeným úvodem, který je 

nutný proto, že se ve vysílání v reálném čase střídá pořad Ekonomika ČT24 a Horizont 

ČT24.“ Jde o technologický úkrok stranou, ale je to nevyhnutelné. Úplně jiný než 

                                                
 
122 Zkratka pro quicklink.  
123 Jako je to u živých telefonátů, kdy se propojí přes režii telefonát se zpravodajem, nebo 
hostem.  
124 Čerpáno z rozhovoru s režisérem pořadu Horizont Martinem Vlkem. Rozhovor jsme vedli 
5.dubna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 
125 Čerpáno z rozhovoru s editorem pořadu Horizont Pavlem Šimkem. Rozhovor jsme vedli 20. 
března 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 
126 Čerpáno z rozhovoru s pedagogem a televizním odborníkem Martinem Lokšíkem. Rozhovor 
jsme vedli formou emailu 10. dubna 2015. 
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v ostatních živě vysílaných pořadech je také podle režiséra pořadu Martina Vlka způsob 

snímání a práce s hostem. „Host je tzv. klíčovaný na zelené ploše, a i když jsou 

s moderátorem reálně v jednom prostoru, pro diváka to vypadá, že je každý úplně 

jinde.“127 Rozdílné je také to, že moderátor ve studiu stojí, v jiných pořadech v rámci 

ČT24 moderátoři sedí za stolem.128Využívá se i vysílací server, grafický server na 

podklady ilustračních obrázků na velkých plazmách.129 

Významným prvkem při odbavování a režii pořadu je také studio, jak už práce 

rozebírá v teoretické části. V budově zpravodajství na pražských Kavčích horách se 

pořad vysílá ve studiu číslo 9 na tzv. zpravodajském velíně. Ze stejného studia se kromě 

Horizontu ČT24 přes den vysílají všechny zprávy v rámci kontinuálního vysílání ČT24, 

večerní Ekonomika ČT24, nebo nedělní Newsroom ČT24. Podle režiséra Martina Vlka 

má studio pro odbavování technologicky poměrně náročného pořadu Horizont ČT24 své 

nedostatky. „Horizont je relativně intimní pořad, kdy se málokdy sejde větší počet lidí, 

občas se ale děje, že do sebe hosti s kameramany narážejí. Kdyby byl vnitřní prostor 

studia o tři metry hlubší a o tři metry širší, tak by se to nestávalo. Nicméně technologie 

použité ve studiu jsou dostatečně funkční, moderní a jdou s dobou, aby obsáhly všechno, 

co potřebujeme.“130 Prostor pro inovaci zmiňuje i editor pořadu Lukáš Mathé. „Napadá 

mě větší práce s grafikou a plazmou. Například u obrazového komentáře moderátora 

s hostem. Dají se využít třeba vojenské mapy při konfliktu na Ukrajině a podobně. Je tam 

tedy potenciál ve větší interakci moderátora s hostem.“131 

 

                                                
 
127 Čerpáno z rozhovoru s režisérem pořadu Horizont Martinem Vlkem. Rozhovor jsme vedli 
5.dubna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 
128 Viz novátorské tendence v teoretické části o moderátorech a studiu.  
129 To odpovídá i současným televizním trendům ve světě, které jsem zmiňovala v podkapitole o 
televizním studiu a moderátorech.  
130 Čerpáno z rozhovoru s režisérem pořadu Horizont Martinem Vlkem. Rozhovor jsme vedli 
5.dubna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 
131 Čerpáno z rozhovoru s editorem pořadu Horizont Lukášem Mathé. Rozhovor jsme vedli 2. 
dubna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. Viz teoretická kapitola o grafice.  



37 
 

2.6.  Editace pořadu a moderátoři 

 
Kromě režie pořadu je významná i složka editační. Ta podle editora Lukáše Mathé 

začíná poradou, při níž probíhá výběr témat, hostů i tvorba celkové koncepce relace. „Po 

poradě dochází k technickým záležitostem, musím vybavit ten pořad graficky – titulky, 

pauzy, oriony132, následně musím vyhledat podkresový materiál. V průběhu odpoledne 

textově upravuji příspěvky redaktorů, popř. je spolu korigujeme. S moderátorem někdy 

spolupracuji na koncepci rozhovorů, příspěvky kontroluji i po obrazové stránce.“133 

Editace vrcholí vysíláním, tedy technickým odbavením připraveného pořadu. V této části 

je podle Lukáše Mathé velmi důležitý synergický efekt mezi editorem a režisérem. 

„Pokud něco technicky nejde, tak já musím rozhodnout co dál, aby divák nic 

nepoznal.“134 

Vysílání pořadu pro diváka nakonec zásadně ovlivňuje moderátor, jakožto poslední 

článek gate-keepingového řetězce. Často právě i jeho schopnosti korigují to, pokud se 

v režii něco nedaří. Právě v této složce se podle tvůrce pořadu Michala Kubala spojila a 

projevila zkušenost s americkým televizním vysíláním. „Jde o autorštější přístup, 

moderátor je u toho od začátku. Není to jen hlasatel, ale odborník. Je to člověk, který se v 

tom pohybuje, má reportérskou zkušenost a ví, o čem mluví. Mnohem snáze se tak pustí 

do analýzy, nikoliv komentáře, je to tudíž osobnější styl moderování než bývá zvykem. 

To byla ta věc, která nejvíc přecházela zpoza oceánu do tuzemské televizní kultury, 

protože tady to tak obvyklé nebylo.“135 Specifikum ve výběru moderátorů Horizontu 

potvrzuje i vedoucí moderátorů České televize Jakub Železný. „Myslím, že se jedná o 

velmi zkušené profesionály, jejichž hlavní devízou je vynikající orientace 

v zahraničněpolitickém dění. Navíc se jedná o rozdílně profilované a zaměřené osobnosti, 

což každému pořadu vždy dodává zajímavější rozměr. Především by moderátor měl mít 

                                                
 
132 Oriony jsou ony ilustrační obrázky na velkých monitorech, které práce zmiňuje 
v podkapitolách o technologiích.  
133 Čerpáno z rozhovoru s editorem pořadu Horizont Lukášem Mathé. Rozhovor jsme vedli 2. 
dubna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 
134 Z téhož zdroje.  
135 Čerpáno z osobních rozhovorů s vedoucím zahraniční redakce Michalem Kubalem. Několik 
rozhovorů vznikalo vždy na Kavčích horách v únoru a březnu 2015.  
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za sebou redakční zkušenost a pak samozřejmě znalosti o mezinárodněpolitickém dění. 

Základy ortoepie, ortofonie, kultivovaný řečový projev považuji za samozřejmost. A 

osobně bych se nebál většího zapojení kolegů ze zahraniční redakce – třeba právě 

z Horizontu ČT24 – i například do moderování speciálních projektů, které se 

mezinárodní politiky týkají.“136 V současnosti pořad v denním formátu moderují Michal 

Kubal, Václav Černohorský a Dana Zlatohlávková. Ve všech případech jde o zkušené 

televizní novináře, kteří disponují reportérskou zkušeností za hranicemi a v zahraniční 

rubrice ČT pracují od svých novinářských začátků.137 

 

3. Proměny obsahu pořadu Horizont ČT24 v letech 2013-2015 

 
3.1.  Metodika práce 

Cílem následující analýzy je postihnout nejzásadnější proměny, kterými pořad 

Horizont ČT24 prošel od začátku vysílání v novém formátu až do doby před odevzdáním 

bakalářské práce. Pozornost se v praktické části zaměří na žánrové uchopení a způsob 

zpracovávání zahraničních témat, na teritorialitu témat, která dominují, na poměr 

autorských příspěvků od zahraničních zpravodajů i pražských redaktorů, i na jejich 

stopáž.  

 

3.2.  Zvolená metoda analýzy bakalářské práce 

 
V rámci výše stanovených cílů byla pro tuto práci zvolena metoda kvantitativní 

obsahové analýzy.138139 Podle Tomáše Trampoty a Martiny Vojtěchovské patří zkoumání 

                                                
 
136 Čerpáno z emailového rozhovoru s Jakubem Železným, moderátorem hlavní zpravodajské 
relace ČT Události a vedoucím moderátorů. Rozhovor byl vedený dne 27.3. 2015. 
137 Nedělní formát moderuje střídavě i Hana Scharffová, speciály zřídka i Adriana Dergam. Obě 
novinářky jsou zkušenými zpravodajkami, které dlouhá léta pracují v České televizi.  
138 „Zkoumá, jakými tématy se média zabývají a jak velký prostor jim věnují. Je schopna popsat 
proměnu mediálních obsahů v delším časovém horizontu.“ In TRAMPOTA, T., 
VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií. 1. vydání. Praha: Portál, 2010. s. 100. ISBN 978-
80-7367-683-4. 
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tematické agendy k tradičnímu námětu výzkumu mediálních obsahů.140 Takový výzkum 

v zásadě odpovídá rozložení mediálních obsahů do zvolených kategorií. Tuto metodu 

jsem zvolila i proto, že umožňuje objektivní a ověřitelné výsledky, lze se tak snáze 

vyhnout subjektivnímu zatížení vzhledem k  mému působení v zahraniční redakci ČT a 

zkušenostmi s výrobou zkoumaného pořadu Horizont ČT24. 

Základní stanovené výzkumné otázky tedy zní141:  

VO1: Jak se od začátku vysílání Horizontu proměnila žánrová struktura pořadu?  

VO2: Jak se změnil poměr zdrojů příspěvků? 

VO3: Jak se vyvíjela stopáž příspěvků? 

VO4: Jak se měnil poměr hard news a soft news? 

VO5: Z jakých a o jakých částech světa se referovalo? 

Hypotézy jsou: 

 

H1: Jasně dominovat bude s ohledem na povahu pořadu zahraniční zpravodajství. Míra 

důležitosti příspěvků s politicko-společenským dosahem bude vyšší než míra důležitosti 

zpráv s méně závažnou tematikou a menším dosahem. 

H2: Zkoumané příspěvky budou pracovat jak s agenturním servisem a zpravodajskými 

výměnami (redaktoři na Kavčích horách), tak s původními reportážemi od zahraničních 

zpravodajů. Velká míra zastoupení živých, obrazových vstupů.  

H3: Převažujícími tématy budou mezinárodní konflikty, epidemie, politická a 

celosvětová ekonomická témata. 

                                                                                                                                            
 
139 S ohledem na skutečnost, že pracuji v zahraniční redakci ČT se dá částečně zmínit i metoda 
zúčastněného pozorování. „Je to kvalitativní metoda sběru dat a podle Roberta Murphyho se 
zakládá na tom, že „výzkumník žije mez lidmi, které studuje(...)“. in In TRAMPOTA, T., 
VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií. 1. vydání. Praha: Portál, 2010. s. 100. ISBN 978-
80-7367-683-4. Vzhledem ke skutečnosti, že cílem práce je zkoumat obsah pořadu, nikoliv 
osoby, které ho tvoří, je ale tato metoda nepřesná.  
140 TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií. 1. vydání. Praha: Portál, 
2010. s. 100. ISBN 978-80-7367-683-4. 
141 „Výzkumnou otázku volíme zpravidla tehdy, když zkoumáme zcela novou oblast, ke které 
nemáme k dispozici předchozí výzkumy (...).“ Tamtéž.  
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H4: Budou převládat ty události, které naplňují zpravodajské hodnoty, zejména hodnoty 

dopadu, aktuálnosti a rozsahu.142  

H5: Při rozhodování o zařazení události do struktury pořadu bude převládat zpravodajská 

hodnota blízkosti. 

3.3.  Vybraný vzorek analýzy 

 
Výběrový soubor je ohraničen časovým obdobím 17 měsíců, od chvíle kdy se 

pořad začal vysílat, až do doby před odevzdáním práce. Pro výzkum jsem zvolila první 

měsíc vysílání pořadu, /listopad 2013/, tak, aby bylo možné analyzovat počátek vysílání, 

tedy původní záměry tvůrců pořadu. Dalším vzorkem je stejný měsíc s ročním odstupem,  

/listopad 2014/. Posledním vzorkem je měsíc krátce před odevzdáním práce, /březen 

2015/. Tento rozestup jsem zvolila, aby proměny, jimiž pořad prošel, byly co 

nejaktuálnější. Výběr zkoumaných dní v týdnu byl zvolen metodou systematického 

náhodného výběru 143 V rámci všech zkoumaných měsíců analyzuji úterky.144 Jednotkou 

výzkumu je zpravodajský příspěvek, událost, kterou pořad zobrazuje, komentuje, nebo o 

ní pojednává.145146 

3.4.  Kódóvací kniha  

 
Podle autorů knihy Metody výzkumu médií je „jádrem celé kvantitativní obsahové 

analýzy konstrukce obsahových kategorií jednotlivých proměnných, kterých mohou 
                                                
 
142 Viz teoretická část a kapitola o zpravodajských hodnotách.  
143 TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií. 1. vydání. Praha: Portál, 
2010. s.28. ISBN 978-80-7367-683-4. 
144 Výzkumný vzorek se omezil na všední dny, neboť cílem této práce je analýza půlhodinového 
formátu pořadu, který se vysílá od pondělí do pátku, nedělní má potom hodinovou stopáž. 
V úvahu tak nepřichází výběr konstruovaného týdne.  
145 Může mít i formu živého vstupu, telefonátu nebo komentovaného vstupu hosta 
s moderátorem.  
146 „Ve většině případů badatelé nemají ekonomicky ani technicky neomezené možnosti zkoumat 
celý výběrový soubor, navíc jeho úplná analýza není většinou ani efektivní a k prozkoumání 
stanovených proměnných stačí analyzovat jen část souboru – výzkumného vzorku.“ In 
TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií. 1. vydání. Praha: Portál, 2010. 
s.28. ISBN 978-80-7367-683-4. 
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zkoumané jednotky analýzy nabývat“. 147  Při analyzování zkoumaného mediálního 

produktu jsem zvolila a priori kódování148. „(...) ustavuje kategorie před samotným 

sběrem dat na základě určité teoretické nebo racionální úvahy“. 149  Jako soustavu 

proměnných jsem zvolila následující:  

Zdroj – Kód:  

původní materiál od zahraničního zpravodaje – domicil je zahraniční 

kombinovaná zpráva – agenturní zdroje – domicil je z ČR, ale využívá zdrojů ze 

zahraničí 

Typ zprávy – Kód:  

 

hard news – aktuální, významná zpráva, o níž je nutno referovat co nejdříve.  

soft news – zpráva, jejíž dopady nejsou tak významné, může být zveřejněna i jiný den.  

 

Žánr150 – Kód:  

čtená zpráva/headline 

kombinovaná zpráva 

autorská reportáž 

zpravodajský rozhovor/vstup  

standupový příspěvěk od zpravodaje, tzv. walkie-talkie  

 

Teritorialita – Kód:  

Amerika  

Austrálie 

Asie 

                                                
 
147 Tamtéž, s.106. 
148 (Wimmer, Dominick, 2004) v TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu 
médií. 1. vydání. Praha: Portál, 2010. s.106 . ISBN 978-80-7367-683-4. 
149 Tamtéž.  
150 Klasifikace viz teoretická část o zpravodajských žánrech.  
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Afrika 

Antarktida 

Evropa 

Stopáž – Kód151:  

do minuty  

do dvou minut 

do tří minut  

 

  

4. Analýza proměn zpravodajského pořadu Horizont ČT24 

 
Tým zahraniční redakce spustil vysílání svého autorského pořadu v novém 

formátu s půlhodinovou stopáží 29. října 2013.152 Praktický segment této bakalářské 

práce se v daných dílech vysílání - jejichž výběr jsem popsala v metodické části - pokusí 

vysledovat, jak se pořad v průběhu svého vysílání proměnil, a to z několika hledisek, 

které jsem pro analýzu vybrala s ohledem na míru významu, do které podobu pořadu 

formují. Jsou to hlediska formální i obsahové. Zkoumané díly lze všechny zhlédnout 

na iVysílání České televize.153 

4.1.  Analýza zdrojů 

 
Pořad Horizont ČT24– jak už zmínil ředitel Zpravodajství Zdeněk Šámal nebo 

vedoucí zahraniční rubriky Michal Kubal – do velké míry stojí právě na práci 

                                                
 
151 Zkoumáno pouze u kombinovaných zpráv a reportáží, nikoliv u rozhovorů, vstupů, nebo 
headlinů. 
152 Původně se zamýšlelo začít o více jak měsíc dříve, spuštění vysílání se ale zpozdilo kvůli 
českým parlamentním volbám, které vysílání ČT24 dominovaly. Často se tak vysílaly speciály 
Otázek Václava Moravce právě v čase, kdy později vysílal Horizont. Zjištěno na základě 
rozhovoru s vedoucím zahraniční redakce Michalem Kubalem o přípravě nové podoby pořadu.  
153 Zkoumané díly lze všechny shlédnout v iVysílání České televize. Dostupné z : 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/podle-data-vysilani.  
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zahraničních zpravodajů. Ani pro devět zahraničních zpravodajů, což je v tuzemském 

prostředí ojedinělý počet, ale prakticky není možné kapacitně pokrýt všechna témata ze 

všech míst. Proto pořad dotvářejí příspěvky, které žánrově odpovídají kombinovaným 

zprávám, a které tvoří zbytek redakce – 22 redaktorů, kteří sídlí v Praze a pracují 

převážně se zahraničními agenturami a globálními zpravodajskými servery. V prvním 

měsíci zkoumaného období a současně v prvním měsíci vysílání pořadu v novém formátu 

se ve čtyřech úterních dílech Horizontu ČT24 v listopadu 2013 objevilo celkem 12 

příspěvků od zpravodajů – ty měly buď formu autorské reportáže nebo jednoho 

dlouhého standupu154. Kombinovaných zpráv od redaktorů pořad ve sledovaném 

období vysílal 16. V listopadu 2014, bylo příspěvků od zpravodajů vysíláno 22, je však 

nutno zmínit, že se do tohoto součtu počítají155 i obrazové komentáře s hostem, tzv. 

quicklinky. Ty ve sledovaných dílech z listopadu předešlého roku nefigurovaly, zatímco 

v průběhu ročního vysílání se staly dominantou pořadu. Redakčních příspěvků se 

v daném měsíci objevilo 15, což potvrzuje preferenci pokrýt téma autorským materiálem 

od zpravodaje. Je ale nutné zmínit odchylku ve sledovaném vzorku – tou je úterý 18.11. 

V rámci výročí sametové revoluce se vysílal hodinový speciál Horizontu ČT24, který 

se takřka výhradně skládal z reportáží, vstupů i rozhovorů, které pořídili zpravodajové. 

Stopáží i monotematickou strukturou se tak tento díl výrazně liší od dalších zkoumaných 

vzorků. 

 V březnu 2015 zase dochází k časové odchylce – vzhledem k tomu, že se 3.3. a 31.3. 

2015 pořad z důvodu vysílání speciálů Fokusu Václava Moravce nevysílal, zařadila jsem 

do analyzovaného období i 7.4. 2015, tak, aby byl zachován poměr čtyř zkoumaných dílů 

v rámci jednoho měsíce. Ve sledovaných dílech156 v době krátce před odevzdáním práce 

se příspěvků od zpravodajů vysílalo 10, z čehož bylo pět původních reportáží a zbytek 

živých vstupů nebo telefonátů. Kombinovaných zpráv od redaktorů se v pořadu ve třech 

březnových úterý a v jednom dubnovém objevilo 14. Opět se tak vrací tendence vyššího 

poměru redakčních příspěvků.  

                                                
 
154 Odpovídá formátu předtočeného live vstupu.  
155 Spolu s původními reportážemi i st-upy. 
156 Tři březnové úterky a první dubnové úterý.  
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4.2.  Analýza typologie zpráv 

 
V této proměnné jsem zkoumala poměr aktuálních, významných témat, která mají 

přímý vliv na společnost hned z několika hledisek a naplňují takřka všechny významné 

zpravodajské hodnoty, od dopadu až po dramatičnost, a poměr témat spíše 

publicistického až magazínového typu. I přesto, že některá témata mohou kolísat mezi 

oběma typy, většinou se jejich rozdíly dají vysledovat díky pozici, ve které jsou v pořadu 

zařazeny157, jejich stopáže i způsobu orámování158. V prvním měsíci vysílání pořad do 

své struktury zařadil 8 příspěvků, které spadají do kategorie soft news. Jsou to v naprosté 

většině kombinované zprávy. 159  Témat, příspěvků, vstupů nebo rozhovorů, které 

                                                
 
157 V Horizontu ČT24 je to často na konci, formát tzv.tečky.  
158 Viz teoretická kapitola o narativech.  
159 Často je základem právě zajímavý a obrazově nosný materiál od agentur. Např. když CNN 
poskytne ucelený reportážní materiál s jedinečnými záběry NASA a redaktor při tvorbě příspěvku 
pracuje majoritně jen s tímto zdrojem. Zde je také možné vypozorovat vliv zahraničních agentur 
na skladbu zpravodajských pořadů, který jsem zmiňovala v teoretické části.  
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odpovídají skladbě hard news, pořad vysílal 20.160 O rok později pořad vysílal výrazně 

méně příspěvků z kategorie soft news – pouze 3. Oproti tomu hard news příspěvků se 

objevilo 35. Opět v tom hraje roli monotematický speciál, ale i nástup výrazných témat a 

událostí, především ukrajinská krize, boj s islamistickým terorem nebo rasové incidenty 

ve Spojených státech amerických. V březnu a částečně dubnu to potom bylo jen o něco 

více „lehčích témat“ – 5, aktuální zprávy s politickým, společenským, nebo 

ekonomickým dosahem ale opět výrazně převyšovaly s číslem 15. 

 

 
4.3.  Žánrová analýza 

 
V rámci žánrové struktury jsem zkoumala pět proměnných – v kategorii 

čtená/headline rozlišuji čtenou zprávu odpovídající studiu k reportáži a headline, tedy 

krátký souhrn událostí nebo krátký přehled událostí na začátku pořadu, které diváka 

informují o hlavních nebo zajímavých tématech relace. V kategorii rozhovor / živý 

                                                
 
160 Pokud byl k jednomu tématu, například ukrajinský konflikt reportážní, nebo kombinovaný 
příspěvek a k tomu vstup zpravodaje nebo hosta, počítá se tento jako jeden zástupce typu zprávy. 
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vstup rozlišuji rozhovor s hostem, který je ve studiu161a živý vstup se zpravodajem 

nebo hostem, který je (většinou) na místě události. Do toho spadá i živý telefonát 

s hostem.162 V listopadu 2013 se úterní relace Horizontu ČT24 skládaly z 25 čtených 

zpráv a 17 headlinů. V listopadu 2014 to bylo 31 čtených a 6 headlinů.163 Je to proto, 

že se vypustila rubrika Krátkého přehledu událostí. ,,Od krátkých zpráv (tzv. kraťasů), 

jsme upustili proto, že dostatečně nepokrývaly jednotlivé události a ubíraly prostor 

ostatním tématům.“164 Headliny se tak dále objevují už jen na začátku pořadu.165 Březen 

2015 a první dubnový díl nabídl v úterních dílech pořadu 23 čtených zpráv a 12 

headlinů. Kombinovaných zpráv Horizont ČT24 ve všech úterních listopadových 

dílech v roce 2013 vysílal 15, v průměru 4 takové příspěvky na jednu relaci. 

Předtočených standupů od zpravodajů bylo v průběhu prvního měsíce vysílání 5, 

autorských reportáží 7, rozhovorů s hosty 9. O rok později se úterní listopadové relace 

skládaly z 14 kombinovaných zpráv, 2 standupů alias walkie-talkie od zpravodajů, 10 

autorských reportáží, 8 rozhovorů s hosty a 14 quicklinků. Vysoký počet obrazových 

vstupů lze přikládat i již zmiňovanému speciálu.  

 V březnu a na začátku dubna 2015 sledované relace poskytly rovněž 14 kombinovaných 

zpráv, žádný formát standupu od zpravodaje, 5 autorských reportáží, 10 studiových 

rozhovorů s hostem166 a 11 živých vstupů.  

                                                
 
161 Technologický způsob koexistence hosta a moderátora ve studiu jsem již popsala části 
používané technologie Horizontu ČT24. 
162 Ten se liší tím, že divák zpravodaje nebo hosta nevidí, ale pouze slyší.  
163 Speciál Horizontu ČT24 a poslední listopadový díl přehledem headlinů nezačínal. 
164 Čerpáno z rozhovoru s editorem pořadu Horizont ČT24 Pavlem Šimkem. Rozhovor jsme 
vedli 20. března 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 
165 Většinou tři za sebou na začátku pořadu.  
166 Vůbec poprvé se na obrazovce kromě postavy hosta objevuje i druhé okno s informacemi o 
hostovi. Viz přílohy.  
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4.4.  Analýza z hlediska teritoriality příspěvků 

 
Místa, odkud se referuje, země o kterých se referuje, nebo jejich kombinace. To 

vše jsem při sběru dat zkoumala u jednotlivých příspěvků. Tuto proměnnou jsem 

zkoumala u kódu ucelených reportáží, kombinovaných zpráv, headlinů i živých vstupů.167 

V některých případech se jednoznačně teritorialita nedala určit – například v reportáži 

Martina Řezníčka ze Spojených států o íránském jaderném programu a v jednání ve 

švýcarském Lausanne se spojují tři teritoriality – Amerika, Evropa a Asie. V takovém 

případě příspěvek zastupuje všechny. Většina příspěvků je ale poměrně teritoriálně 

jednoznačných. 

V rámci prvního měsíce se ve vysílání Horizontu ČT24 v úterních dílech objevilo 

7 příspěvků – ať už kombinovaných zpráv, headlinů, ucelených reportáží, nebo vstupů - 

z Ameriky , 4 z Afriky, 16 z Asie a 16 z Evropy. O rok později, během čtyř 

listopadových dílů to bylo 9 příspěvků z Ameriky, 5 z Asie a 29 z Evropy. Tento nárůst 
                                                
 
167 U živých vstupů ale pouze tehdy, pokud takový vstup nedoplňoval předchozí reportáž, pokud 
ano, brala jsem to jako jednoho zástupce teritoriality. Příklad – příspěvek Josefa Pazderky o 
ukrajinských volbách a za ním vstup Josefa Pazderky k témuž – jedna teritorialita – Evropa.  
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lze přikládat především rusko-ukrajinskému konfliktu, o němž referují hned dva 

zpravodajové ČT a který výrazně mění politickou mapu Evropy. Během březnových 

úterý a jednoho dubnového roku 2015 to bylo 8 z Ameriky, 8 z Asie a 13 z Evropy. 

Pouze jednou ve zkoumaném období let 2013-2015 se objevila kombinovaná zpráva 

z Antarktidy, a ani jednou nebyla v příspěvcích teritoriálně zastoupena Austrálie.  

 

 
 

4.5.  Analýza z hlediska stopáže 
Délku příspěvků, tedy stopáže, jsem zkoumala u kódu kombinovaných zpráv a 

původních reportáží. Ve čtyřech listopadových úterý 2013 se objevilo 14 příspěvků se 

stopáží do dvou minut, 11 se stopáží do tří a žádný s délkou do jedné minuty. O rok 

později to ve zkoumaném vzorku v listopadu bylo 17 příspěvků do dvou minut, 9 do tří, 

a opět žádný do minuty. V březnu a na začátku dubna 2015 to ve čtyřech 

analyzovaných úterý to bylo 18 kombinovaných zpráv nebo autorských reportáží do 

dvou minut a pouze tři příspěvky s délkou do tří minut. V žádném z dílů ve 

zkoumaném období se neobjevil příspěvek kratší než dvě minuty, což je rozdílné oproti 

zprávám v rámci kontinuálního vysílání ČT24 i v hlavní zpravodajské relaci Události.  
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4.6.  Analýza zjištěných poznatků 
Celkem bylo analyzováno 16 dílů pořadu Horizont ČT24. Rozbor stanovených 

proměnných na vybraném vzorku ukázal, že i přes tendenci zařazovat primárně původní 

příspěvky zpravodajů v poměru autorské reportáže x kombinované zprávy převládají 

redakční příspěvky. Zjištěné výsledky potvrzují i tvrzení editora pořadu Pavla Šimka. 

„Celkově bych poměr příspěvků od zpravodajů a příspěvků od pražských redaktorů 

odhadoval přibližně 40 % ku 60 % ve prospěch pražské redakce.“168 Zpravodajové 

jsou zastoupeni jak v tvorbě původních reportáží, tak v komentativních obrazových 

vstupech, jejichž zařazování má – jak ukázal sběr dat – vzestupnou tendenci. To 

potvrzuje i editor Pavel Šimek. „Pokud téma nemohou reportážně zpracovat 

zpravodajové, snažíme se, aby téma okomentovali a rozšířili alespoň v živém vstupu po 

QL.“ 169  Zatímco v prvním měsíci vysílání se ve zkoumaných dílech tyto vstupy 

neobjevovaly, v dalších analyzovaných měsících s časovým odstupem roku a roku a půl 

se již staly nosnou částí pořadu a často doplňovaly i vlastní příspěvky zpravodaje, který 
                                                
 
168 Čerpáno z rozhovoru s editorem pořadu Horizont  ČT24 Pavlem Šimkem. Rozhovor jsme 
vedli 20. břězna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 
169 Tamtéž. 
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událost rozvedl v živém vstupu. Výsledky analýzy této proměnné tak potvrzují editorské 

záměry i záměry vedení zpravodajství vytěžit v tuzemském mediálním prostoru 

exkluzivní investici do vlastního zahraničního zpravodajství. 170  Výsledky analýzy 

naplňují H2 o kombinaci zdrojů a vysoké míře živých vstupů. 

Při zkoumání typů zpráv výsledky sběru dat ukázaly, že zobrazovaná témata, 

která podle žurnalistické terminologie patří do kategorie hard news většinově převládají. 

Je tak příznačné pořad charakterizovat jako zpravodajsko-analytický, přičemž zprávy 

typu soft news jsou ve struktuře pořadu sice minoritní, přesto se minimálně jednou 

v každém dílu taková zpráva objeví. Potvrzuje to rozmanitost, témat, která je cílem 

tvůrců.  

        Změny lze zaznamenat v žánrové struktuře pořadu – v průběhu roku a půl vysílání 

tým pořadu vypustil původní rubriku Krátký přehled zpráv, ta byla původně zařazována 

do druhé půli relace a odpovídala krátkému souhrnu headline.171 Zprávy headlinového 

typu jsou v pořadu dále zastoupeny třemi krátkými zprávami na začátku relace172, které 

poutají na hlavní, nebo akcentované příspěvky. Zastoupení čtených zpráv je průměrně 

stejné, v pořadu se tyto čtené objevují jako studia k reportáži nebo redakčnímu 

příspěvku. Z výsledků analýzy také vyplývá, že sestupnou tendenci má zařazování 

příspěvků ve formě dlouhých standupů z místa událostí, v naprosté většině od 

zpravodajů. Standupy ve zkoumaných relacích nahradily živé obrazové vstupy. 

V pořadu se také častěji než na jeho začátku objevují komentáře s hostem ve studiu, 

v průměru na jeden díl pořadu jsou dva takové rozhovory.  

Při zkoumání teritoriality analýza ukázala, že vůbec nejvíce příspěvků nebo zpráv 

pochází z Evropy. Zpráv ze starého kontinentu navíc od prvního měsíce vysílání 

přibývalo. Domnívám se, že důvodem pro to je zejména prohloubení ukrajinské krize. 

Výsledek této analýzy potvrzuje hned několik teoretických hypotéz. Jednou z nich je 

zpravodajská hodnota blízkosti173. V případě Ruska lze pak zmínit i odkaz na elitní 

                                                
 
170 Vyplývá z rozhovorů s editorem Pavlem Šimkem a Lukášem Mathé a ředitelem zpravodajství 
Zdeňkem Šámalem.  
171 Většinou čtyři zprávy, které se do delších formátů nevešly. Ostře za sebou.  
172 Tvoří tak orámování relace, viz podkapitola o zpravodajských narativech.  
173 Viz podkapitola o zpravodajských hodnotách a gatekeepingu v teoretické části.  
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národy.174 Dalším nejčastěji zastoupeným kontinentem je Asie. Zde se domnívám, že tuto 

proměnnou silně ovlivnil rostoucí vliv teroristické organizace Islámský stát, která ovládá 

část Sýrie a Iráku, tedy zemí v jihozápadní Asii.175 Výsledky této proměnné potom 

ukazují opačné hodnoty u hodnoty blízkosti. Vychází najevo, že v případě mimořádné 

hrozby hrají roli spíše hodnoty dopadu, negativity, významu a aktuálnosti než vazby 

k České republice. H5 se tak nepotvrdila. Třetí v pořadí je Amerika. Zde lze opět 

upozornit na odkaz na elitní národy i zpravodajské hodnoty dopadu nebo rozsahu.176 

V pořadí čtvrtým nejčastěji zastoupeným kontinentem je Afrika. V tomto případě se 

nejčastěji referuje o situaci v Nigérii nebo Libyi. Jednou kombinovanou zprávou je 

zastoupena Antarktida. V rámci zkoumaných dílů se neobjevil ani jeden příspěvek nebo 

zpráva z Austrálie.177 

Reportáže nebo kombinované zprávy měly ve zkoumaných dílech Horizontu  

ČT24 vůbec nejčastěji stopáž do dvou minut, hned poté do tří. Lze také vypozorovat, že 

oproti prvnímu měsíci vysílání se počet příspěvků do tří minut snížil. Zprávy nebo 

reportáže do jedné minuty pořad nevysílal ani jednou. Domnívám se, že tato stopáž je pro 

zpravodajsko-analytický příspěvek nedostatečná, na tak krátké ploše nelze událost 

zkoumat do hloubky, jak si tvůrci pořadu stanovili.  

Mimo dané proměnné lze konstatovat, že tvůrci pořadu upustili od původně 

rigidně dodržovaných rubrik Osobnost nebo Pohled zahraničních zpravodajů. Obě 

rubriky se v pořadu i nadále objevují, nejsou ale tak nazvány a není to každodenně. Co se 

týče valence příspěvků v pořadu, většina ze zobrazovaných témat je negativních, což lze 

přičítat povaze zahraničního zpravodajství v kombinaci s poměrně dramatickými 

událostmi současného světa. Výsledek sběru dat potvrzuje H3 i H4 o převažujících 

zpravodajských hodnotách. 

 

                                                
 
174 Tamtéž.  
175 Stejně jako Jemen nebo Izrael, další časté země, o nichž se v souvislosti s tamní situací 
referuje. 
176 Viz podkapitola o zpravodajských hodnotách a gatekeepingu v teoretické části. 
177 Opět lze odkázat na zpravodajskou hodnotu blízkosti. Vzhledem k tomu, že Austrálie jako 
velmi vzdálený kontinent neovlivňuje naše životy v takové míře jako je tomu u jiných kontinentů, 
příspěvky z této části světa jsou upozaděny.  
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Závěr 
Zahraniční dění, jeho souvislosti a dopady jsou nedílnou součástí všech 

zpravodajských relací a pořadů po celém světě. Tímto principem se řídí i Česká televize, 

jejímž úkolem je naplňovat hodnoty veřejné služby, kam zprávy ze světa, které jsou 

mnohdy ve vysílacím schématu upozaďovány ve prospěch zpráv z domova, patří. 

Přestože se zahraniční rubrika ČT ve strukturách vysílání už během let etablovala178, 

televizi chyběla platforma, kde by se zahraniční zpravodajství dostatečně uplatnilo. Na 

základě toho vznikl na konci října 2013 pořad Horizont ČT24, který se orientuje ryze na 

dění ve světě179. Pořad má být prostorem, kde vedení ČT uplatní devět zahraničních 

zpravodajů i zpravodajské výměny se světovými agenturami. 

Cílem této bakalářské práce bylo tento pořad interpretovat, na základě rozhovorů 

s jeho tvůrci přiblížit okolnosti jeho vzniku i přípravy a pomocí metody kvantitativní 

obsahové analýzy vystihnout, jak se pořad vyvíjel. Jedná se přitom o vůbec první 

odborné zpracování tématu. Horizont ČT24 si za rok a půl vysílání našel své diváky i 

pevnou pozici ve vysílacím schématu ČT. Umožňuje nahlížet na světová témata 

z různých úhlů a více do hloubky, než poskytuje prostor v rámci ČT24 i v rámci hlavní 

zpravodajské relace Události. 

Žánrově pořad staví na vysokém podílu autorského zpravodajství zahraničních 

zpravodajů České televize. Vzrostla tendence zařazovat živé obrazové vstupy přímo 

z místa, které pořadu dodávají exkluzivitu. Autorské reportáže ze zahraničí jsou ale 

náročné časově i kapacitně, proto převažují kombinované agenturní zprávy od redaktorů. 

Tematickou strukturu pořadu tvoří kombinace hard news i soft news. Témata 

mezinárodních konfliktů, ekonomická, politická a společenská témata ale výrazně 

dominují. Upustilo se od několika rubrik a proměnila se i struktura moderátorů. 180 Stopáž 

příspěvků se zkracuje. Nejčastěji pořad informuje o dění v Evropě a v Asii, třetí v pořadí 

teritoriality je Amerika.  

                                                
 
178 Což potvrzuje kapitola o historii zahraničního zpravodajství.  
179 Případně na dění, které zasahuje do událostí na tuzemské scéně, tzv. bohemika.  
180 V říjnu 2013 pořad moderoval Michal Kubal, Lenka Nechvátalová a Hana Scharffová, nyní 
zůstává Michal Kubal, další dva moderátory vystřídala Dana Zlatohlávková a Václav 
Černohorský.  
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Kritika nejčastěji směřuje k technologickým slabinám pořadu, resp. k vypadávání 

spojení u obrazových živých vstupů. Špatné spojení trasy je často dáno i podmínkami 

míst, ze kterých zpravodaj vstupuje, domnívám se tedy, že často není možné tuto stránku 

ovlivnit. V současnosti se zároveň uvažuje o nahrazení půlhodinové stopáže hodinovým 

vysíláním Horizontu ČT24, a to nejenom v neděli, ale každý den. Tento názor má své 

zastánce i odpůrce a vše je zatím na úrovni debat.  

Při psaní teoretické části práce jsem narážela na nedostatek tuzemské literatury o 

zahraničním zpravodajství, ve většině případů jsem tak vycházela ze zahraničních knih a 

pramenů. Podle mého názoru je také příliš brzy na ucelenou a detailní analýzu pořadu. 

Proto bych jako podněty k dalším pracím navrhovala pořad zkoumat metodou, která bude 

analyzovat širší výběrový soubor kombinací několika metod, což by odpovídalo nárokům 

diplomové magisterské práce.  

Na závěr této bakalářské práce bych zkonstatovala, že vznik pořadu Horizont 

ČT24 byl logickým krokem, který posílil vnímání České televize jako televize veřejné 

služby. Úroveň pořadu je s ohledem na české mediální prostředí velmi vysoká, a to 

především díky původnímu zahraničnímu zpravodajství.  

 

Summary 
  
 Foreign affairs, its implications and impact are an integral part of news reports 

and programs worldwide. This principle is governed by the Czech television, whose task 

is to fulfill the values of public service, where messages from the world - which are often 

pushed to the background in the broadcasting scheme, in favor of the local news - belong. 

Even though the foreign section of the Czech television has established in the structures 

after years of broadcasting, the medium was still missing a platform, where foreign news 

would be adequately applied. On this basis, the program Horizont CT24 was established 

at the end of October 2013, which focuses purely on world events. The agenda was 

designed to create a space where the management of the Czech television would apply a 

unique network of nine foreign correspondents and material exchanges with international 

news agencies. 
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 The aim of this bachelor thesis was to interpret the program, based on interviews 

with its creators, reveal the circumstances of its creation as well as preparing and using 

quantitative content analysis to describe how the program evolved. These are the first 

attempts to analyze the program on the academic scene. Horizont CT24 found its 

audience and a strong position in the broadcasting schedule, after year and a half of 

broadcasting. It gives you a look at global issues from different angles and in bigger 

depth than within the CT24 daily broadcast and within the main news broadcast 

“Události”. 

 The genre of the program builds a high share of copyright news delivered by 

reporters. During time, the trend of live feed broadcasted directly from the site increased, 

and gave the program a glance of exclusivity. However getting authentic reports from 

abroad also means much more capacity and time-consumption, therefore the model of 

combined agency reports from home based reporters prevails. The thematic structure of 

the show is a combination of “hard news” and “soft news”, but topics such as 

international conflicts, economics, political and social issues dominate. The program 

scheme dropped from several columns and also changed the structure of the 

hosts/moderators. Footage of contributions are being reduced. Most often, the program 

informs about events in Europe and Asia, with American territory in the third place. 

 The review frequently leads to technological weaknesses of the program, mostly 

on the weakness in the live broadcasting signal. Poor connection route is often given to 

the conditions and locations in which the reporter finds him self, therefore I believe that 

its not always possible to have any influence on this issue. There is an idea being 

considered at this moment, of replacing the footage of Horizont CT24 from half an hour 

of broadcasting, to an hour, and that not only on Sundays, but every day. This idea has its 

supporters as well as opponents, and every aspect is still a subject to a debate.  

When writing the theoretical part, in most cases I ran into at the lack of local 

literature on  the foreign news, so I mostly relied on foreign books and sources. In my 

opinion, it is also too early for a comprehensive and detailed analysis of the program. 

Therefore, I would to suggest to examine the program by analyzing the broader sample of 

a combination of several methods, which would correspond to the demands of the MGA 

diploma thesis. 
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At the conclusion of this thesis, I would state that the creation of the programme 

Horizont CT24 was a logical step that has confirmed fulfiling public service values of 

Czech television. The level of the program - given the Czech media environment - is very 

high, primarily due to authentic foreign news. In the current events, that take global 

effect, the viewership of the program increases, which can demonstrate the trust of the 

public spectator.   
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CNN. Oficiální stránky pořadu. [online] Dostupné z: http://outfront.blogs.cnn.com/. 
 
CNN. Oficiální stránky pořadu. [online] Dostupné z: http://thelead.blogs.cnn.com/. 
 
 
Seznam dalších použitých zdrojů: 
 
Rozhovory: 
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Emailový rozhovor s Jakubem Železným, moderátorem hlavní zpravodajské relace ČT 

Události a vedoucím moderátorů. Rozhovor byl vedený dne 27.3. 2015. 

 

Osobní rozhovor s editorem pořadu Horizont Lukášem Mathé. Rozhovor jsme vedli 2. 

dubna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 

 

Osobní rozhovor s režisérem pořadu Horizont Martinem Vlkem. Rozhovor jsme vedli 

5.dubna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách.  

 

Emailový rozhovor s pedagogem a televizním odborníkem Martinem Lokšíkem. 

Rozhovor jsme vedli formou emailu 10. dubna 2015. 

 

Osobní rozhovor s s ředitelem zpravodajství ČT Zdeňkem Šámalem. Rozhovor jsme 

vedli 9. dubna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 

 

Emailový rozhovor s Milanem Šmídem. Rozhovor jsme vedli formou emailu 10. dubna 

2015. 

 

Osobní rozhovory s vedoucím zahraniční redakce Michalem Kubalem. Vznikaly vždy na 

Kavčích horách v únoru a březnu 2015.  

 

Emailový rozhovor s editorem pořadu Horizont Pavlem Šimkem. Rozhovor jsme vedli 

20. března 2015.  

 

Osobní rozhovor s Martinem Vaškem, obrazovým editorem zahraniční redakce České 

televize. Rozhovor jsme vedli 5. dubna 2015 v budově zpravodajství na Kavčích horách. 

 

Bodové scénáře. Získáno díky práci v zahraniční redakci České televize. 

 

Grafy společnosti Media Tenor. Získáno od vedoucího zahraniční redakce Michala 

Kubala, grafy jsou ale dostupné i z veřejných zdrojů.  
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Screenshoty z online vysílání České televize. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/podle-data-vysilani 

 

Seznam příloh:  
Příloha č. 1: Rozhovory s tvůrci pořadu Horizont ČT24 a vedením České televize. 

Příloha č. 2: Vybraná data z průzkumu společnosti Media Tenor.  

Příloha č. 3: Screenshoty pořadu. 

Příloha č. 4: Ukázka bodového scénáře pořadu Horizont ČT24.  

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Rozhovory s tvůrci pořadu Horizont ČT24 a vedením České televize. 

 
Rozhovor s Martinem Vaškem, obrazovým editorem zahraniční redakce ČT24.  
 
Jak byste zhodnotil technologický vývoj práce zahraniční redakce ČT? 
 

Od vzniku České televize zaznamenala práce její zahraniční zpravodajské redakce a její 

výstupy přirozený vývoj. Na něm se podílely jak nové trendy a zpravodajské postupy, tak 

i technologický pokrok. Jedním z důležitých mezníků byl v roce 1993 vstup České 

televize do Evropské vysílací unie (EBU), která sdružuje 74 členů z 51 zemí a 44 členů 

přidružených z řad převážně veřejnoprávních (ale i komerčních) rozhlasových a 
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televizních stanic.181 Tímto vstupem se dostala Česká televize i k eurovizním obrazovým 

agenturním materiálům, v jejichž rámci si jednotliví členové vyměňují zpravodajské 

příspěvky. Zpočátku to byl jeden z hlavních zdrojů pro obrazové zpracování zpráv ze 

zahraničí. Dalším pak byla agentura Reuters a WTN, která se později spojila s AP, čímž 

vznikla současná APTN. Obrazové agentury přicházely do redakce prostřednictvím 

družice a nahrávaly se na kazety. Z nich se potom stříhaly výsledné příspěvky a 

reportáže. Ke každému agenturnímu šotu pak přicházel i tzv. „šotlist“ tedy popisek 

s místem děje, jmény respondentů, kontextu události. Ty zprvu chodily prostřednictvím 

faxu nebo dálnopisu (stejně jako běžné textové agentury). Až s postupným rozvojem 

internetu začaly agenturní texty vycházet v elektronické podobě. Dalším významným 

technologický mezníkem byla digitalizace. Ta umožnila používat agenturní materiály 

v digitální podobě, kdy jednotlivé agenturní příspěvky se již netočí na kazety, ale 

přicházejí v datové podobě, kdy si je lze snadněji stáhnout k dalšímu zpracování na 

nelineární střižnu. Významným pokrokem pak bylo zřízení FTP serveru pro posílání 

reportáží zahraničních zpravodajů. Dříve musel korespondent s natočeným materiálem 

v dané zemi jet do televizní společnosti, která byla členem EBU, nebo do jiné partnerské 

agentury, tam reportáž ustříhat a v určený předem objednaný čas ji poslat na Kavčí hory, 

což bylo náročné nejen časově, ale mnohdy i technicky. Dnešní digitální technologie 

umožňují příspěvek v počítači či ještě častěji v notebooku ustříhat na místě a poslat 

prostřednictvím FTP serveru do Prahy ke konečnému zpracování. Jedinou podmínkou je 

pouze dostatečné připojení k internetu. Technologický pokrok má vliv i na živé vstupy do 

vysílání. Dříve musel zpravodaj odjet na takzvaný „feedpoint“ tedy místo, kde byl 

dostatečný družicový signál a odtud svůj živý vstup do konkrétního pořadu odvysílat. 

Dnes může živě vstupovat do vysílání prostřednictvím quicklinku nebo Skypu prakticky 

odkudkoliv, což je pro zpravodajské účely nejen operativnější, ale ve výsledku i levnější.  

Nové technologie mají samozřejmě vliv nejen na přípravu a zpracování jednotlivých 

zpravodajských příspěvků, ale i na jejich obsahovou část. Internet umožňuje lepší práci se 

zdroji, zpravodajství se stává aktuálnější, dynamičtější, jednotlivé příspěvky mohou být 

                                                
 
181 pozn. Před vstupem do EBU byla Československá, později Česká televize členem OIRT 
(Mezinárodní organizace pro rozhlas a televizi), která zastřešovala země tzv. „východního bloku“ 
a byla protipólem „západní“ Evropské vysílací unii. 
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zařazeny do vysílání ve velice krátké době poté, co se zpráva objeví v agenturním 

vysílání. Technologický pokrok také umožnil např. větší podíl živých vstupů 

zahraničních zpravodajů, což je obrovskou výhodou zejména pro kontinuální vysílání 

ČT24.  

 

Rozhovor s Milanem Šmídem, mediálním teoretikem, analytikem, pedagogem a 

publicistou.  

 

Jaké postavení na současné české mediální scéně podle Vás má pořad zahraniční 

redakce České televize Horizont? (práce se zaměřuje na půlhodinový formát 

vysílaný každý všední den, nikoliv na nedělní hodinový formát)  

 

Pořad Horizont lze žánrově zařadit do kolonky „zpravodajsko-publicistický magazín 

zahraničních aktualit,“ s ambicí efektivnějšího využívání vlastních (zpravodajové ČT) i 

zahraničních (mediální agentury, výměna aktualit EBU) informačních zdrojů nad rámec 

běžných zpravodajských relací České televize.  

 

Jaký přínos pro české publikum podle Vás pořad má?  

 

Věren svému názvu, pořad nabízí českému televiznímu divákovi rozšiřování jeho 

vědomostních horizontů, které by neměly končit na českých hranicích, jak je u velké části 

české populace zvykem. Vzhledem k ne příliš velkému zájmu většinových televizních 

diváků o dění v zahraničí, a také s přihlédnutím k ne příliš velkému prostoru, který 

zahraniční události v hlavních zpravodajských relacích dostávají (na základě zkušeností, 

že u dlouhých zahraničních aktualit lidé přepínají programy, komerční televize věnují 

zahraniční problematice jen málo vysílacího času, i v ČT je to menšinové téma), pořad 

Horizont slouží k naplňování jak informačních, tak vzdělávacích funkcí vysílání veřejné 

služby. 

 

 

Jak byste pořad zařadil do kontextu tuzemského a evropského televizního vysílání? 
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Horizont je z hlediska formy i obsahu televizním magazínem na pomezí zpravodajství a 

publicistiky. Předpokládám, že tento žánr se vyskytuje i v zahraničních televizních 

programech, zvláště těch zpravodajských.  

 

 

Sledujete pořad od počátku (listopad 2013)? Pokud ano, vysledoval jste nějaké jeho 

proměny?  

 

Nikoli. K pořadu se dostávám jen zřídka, neboť svoji potřebu být informován o 

zahraničních událostech uspokojuji sledováním zahraničních zdrojů na webu. 

 

 

Rozhovor s Michalem Kubalem, zástupcem šéfredaktora zpravodajství ČT, vedoucím 

zahraniční redakce České televize.  

 

Inspiroval se tým zahraniční redakce a tvůrci pořadu nějakým zahraničním 

pořadem o světovém dění, ať už z formální nebo obsahové stránky? 

 

Formálně ne, neinspirovali jsme se jedním konkrétním pořadem, ale dlouho jsem působil 

ve Spojených státech a tam se člověk dívá na různé televize a nasaje trochu jiný přístup 

k tématům, než je zvykem ve středoevropském kontextu. V tomhle byl Horizont trochu 

jiný než jiné pořady v rámci ČT24, snažil se i o trochu analytičtější přístup nejen 

reportérů, ale i moderátora, také jsme se snažili pracovat na rytmu toho pořadu, tzn. že 

jsme se snažili střídat delší formáty (reportáže, eventuelně reportáže s rozhovorem) 

s kratšími formáty, jako třeba s krátkým přehledem aktuálního dění, tj. tématy, které se na 

ty delší formáty nevešly. Snažili jsme se také o formáty, které v těch v ostatních pořadech 

na ČT24 nebyly obvyklé, jako Osobnost dne. To je něco, co vychází z obecných 

žurnalistických zkušeností nikoliv jednoho konkrétního pořadu, snažili jsme se zmixovat 

všechno dohromady a udělat koktejl, který shrne to aktuální dění a zároveň to prezentovat 

snesitelnou formou pro diváka, tak, aby divák u těch záležitostí, které ne vždy těsně 
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souvisí s těmi v ČR pochopil, proč by to mělo být v jeho zájmu, proč by ho ta daná 

zpráva měla zajímat. Samozřejmě s určitým vývojem toho daného pořadu došlo k úpravě 

podílu těch rubrik, neobjevuje se přehled krátkých zpráv, což souvisí s aktuálním děním 

ve světě.  

 

Na jakém průměru se pohybuje sledovanost? Vyplatí se podle Vás vysílat pořad 

každý den a dochází i k tomu – byť je to s ohledem na aktuální situaci ve světě spíše 

nepravděpodobné – že je při přípravě dílů nedostatek témat?  

 

Sledovanost je přes 90 tisíc, kolem 92 tisíc což je více než bylo před startem v tom daném 

programovém okně před začátkem vysílání pořadu, takže můžeme označit ten formát za 

úspěšný. Co je pozitivní je to, že sledovanost stoupá v okamžiku, kdy se něco zásadního 

děje v globálním měřítku. Tzn. pokud dojde k zásadnímu přelomu v ukrajinské krizi, 

diváci jsou navyklí, že přepnou na HZ. Speciál o sestřelení MH17 nad Ukrajinou 

sledovalo nejvíc lidí v dějinách pořadu - skoro čtvrt milionu diváků. Stejně tak prudce 

stoupala sledovanost např. při teroristických útocích v Paříži. Co se týče toho vlastního 

obsahu, řekl bych, že narážíme spíš na opačný problém, aktuální dění ve světě se nám 

stará o dostatek témat. My jsme začínali vysílat v listopadu 2013, prakticky měsíc poté, 

co vypukly v plné šíři protesty na Majdanu a celá ukrajinská krize, pak situace kolem 

Islámského státu, epidemie eboly, už zmíněné teroristické útoky kolem redakce Charlie 

Hebdo, je to skutečně dění, kterého je spousta a které výrazným způsobem ovlivňuje dění 

nejen v ČR, ale na celém světě a je to dění, které celá planeta za posledních 20 let 

nepamatuje. Neplánovali jsme to, ale asi těžko lze představit lepší start pro zahraničně-

politický pořad než ten listopad 2013.  

 

 

Podle jakého vodítka tým pořad sestavuje a má nějakou pevně danou strukturu, 

kterou je třeba dodržet? 

 

Původně byla struktura pořadu velmi pevně daná, chtěli jsme udržet rigidní strukturu, aby 

si diváci zvykli, abychom byli schopni udržet pevné tempo pořadu, které by neunavovalo 



63 
 

a které by se střídalo. Události nás ale trochu předběhly, v tomhle ohledu jsme na základě 

zkušeností zjistili, že dlouhodobě první věc, která vypadává je Přehled krátkých událostí 

dalšího dění, protože ty ostatní věci byly natolik důležité, že vytěsnily ty méně důležité 

věci, které už ze své podstaty nedostávaly tolik prostoru a byly v tom kratším formátu. To 

byla první věc, od které jsme víceméně upustili. Další věcí je Osobnost – to byl trošku 

podobný scénář a poslední věc to byl Pohled zahraničních zpravodajů, který byl původně 

každodenní součástí toho pořadu, ale využíváním zpravodajů pro jiné zpravodajské účely 

v rámci těch daných třiceti minut jsme postupně upouštěli i od toho, ale je to formát, 

který se objevuje z těch původních nejčastěji a umožňuje vystihovat věci, které nejsou 

tolik v centru pozornosti z té dané země, ale jsou podstatnou součástí agendy, která se 

týká například ukrajinského konfliktu, nebo dalších výrazných věcí. Co se týče toho 

vlastního obsahu, snažíme se vytvořit jakýsi mix, koktejl všeho, samozřejmě pokud se 

děje něco zásadního, není problém odvysílat speciální vydání ať už v půlhodinové, nebo 

hodinové stopáži – vysílali jsme i dvouhodinový Horizont v neděli, dokonce i 

tříhodinový Horizont, v okamžiku kdy jsme čekali na výsledky krymského referenda. 

Samozřejmě se to odráží od denní agendy, ta by měla vládnout tomu, co se vysílá, ale HZ 

se snaží podávat neotřelé pohledy na ty dané věci, v okamžiku kdy denní agenda z 

ukrajinské krize není tak silná, můžeme sáhnout k některému z nadčasovějších témat – 

např. změna struktury ukrajinských oligarchů, které to téma umožní vzít z jiného úhlu, 

obohatit vědomosti diváka a dodat celému tomu dominujícímu tématu v uplynulém roce 

kontext, který nebývá nejen v českých médiích, ale obecně tak častý, ale který je zásadní.  

 

V mimořádných situacích – jako byly například lednové teroristické útoky ve 

Francii – kdo rozhoduje o speciálním vysílání Horizontu, s delší stopáží a jednotným 

tématem? A je možné se na takové situace vůbec připravit?  

 

Rozhodnutí o speciálech padá na úrovni vedení redakce, což znamená šéfredaktor se 

zástupci, rozhoduje se o tom, jestli půlhodinový, nebo hodinový formát, což záleží i na 

ostatním dění. Pokud by došlo k souběhu důležitých věcí na domácí i zahraniční scéně 

tak si dovedu představit kombinaci obou, zároveň kdyby došlo k souběhu zásadního dění 

na ekonomické a zahraničně-politické scéně, tak si dovedu představit situaci, kdy budeme 
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vysílat půlhodinu monotematické ekonomiky a půlhodinu HZ, zaměřeno na to jedno 

téma. Pokud se odehraje něco zásadního ve světě, např. Charlie Hebdo a pokud se neděje 

něco zásadního na domácí scéně (např. kdyby došlo k časové souslednosti jako byly 

útoky v Uherském Brodě )tak si můžeme dovolit, aby to zahraniční zpravodajství 

dominovalo a sáhneme k hodinové stopáži, záleží také na tom tématu, pokud je natolik 

nosné, že jsme schopni udržet celou hodinu. Na některé věci je možné se připravit – 

příklad - je možné připravit speciál na téma propaganda v ukrajinském konfliktu, to je 

věc, kterou jsme připravovali několik měsíců – na kterou jsme připravovali materiál, 

rozhovory. Pak se ale stane, že v pět hodin přijde zpráva o sestřelení malajsijského letadla 

nad Ukrajinou, nad bojovými územími, a v tu chvíli se nejde připravit vůbec na nic, to je 

čistá improvizace, stejně tak jako když vysíláte tříhodinový speciál o krymském 

referendu, to je kombinace obou věcí – samozřejmě bodový scénář je možné připravit, 

ale pak se musí reagovat na aktuální dění, na to oznámení tehdy krymské správy, že se 

chtějí připojit k Ruské federaci apod. Takže na něco se lze připravit, ale na většinu těch 

speciálů příliš ne.  

 

 

Jakou pozici má v podle Vás pořad v celkovém vysílacím schématu České televize? 

 

Já si myslím, že unikátní. Zejména díky obsahu, snažili jsme se, aby byl formálně trochu 

odlišný - to je dáno tím vysokým podílem původního zahraničního zpravodajství a taky 

tím, že je tak úzce a zároveň široce profilován. Úzce myslím v tom, že je zaměřen jen na 

zahraniční zpravodajství a široce myslím tematičností, protože dění za českými hranicemi 

obsahuje spoustu možných témat a problémů, kterým je možné se věnovat – to je věc, 

která je unikátní ve vysílání ČT24, řekl bych, že je to unikátní i na českém mediálním 

trhu.  

 

Kolik lidí na jednom vydání pracuje? Bylo nutné po zavedení nového formátu 

navýšit redakční tým?  
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Posilovali jsme redakční tým, vzhledem k tomu, že na každém dílu se podílí minimálně 

jeden editor a jeden moderátor a řekněme, že dva až tři příspěvky – kromě těch od 

zpravodajů se vyrábějí čistě pro tento pořad – tak jsme museli navýšit jak redakční část, 

tak část, která se podílí na výrobě – tzn. posílit lidi, kteří stříhají a vyrábějí celý pořad.  

 

Z čeho pořad vycházel, jaké měl předchůdce? 

 

Už za dob hluboké totality tady byl pořad, který se jmenoval 24 hodin ve světě, vysílalo 

se to každý den v deset hodin. Po revoluci o těch o pořadech, o kterých vím, to byly 

týdenní formáty s několika málo výjimkami, ať už to byla nedělní Jednadvacítka, což 

byla zahraničářská mutace pořadu, který běžel přes týden. To znamená v 21 hodin se 

vysílalo na ČT2 komentované zpravodajství – diskuse apod. Takže tohle se vysílalo 

v neděli, potom to byly různé formy zahraničářských magazínů, které se všechny vysílaly 

na ČT2 – ať už to bylo Echo, pořad Mezipóly, ale většinou to byly pořady, které se 

vysílaly velmi krátce. Zlom přišel v momentě, kdy vznikla ČT24, kdy se objevil nový 

prostor, tady se začal vysílat HZ jako nedělní pořad, jako nedělní týdeník. Byly tam i 

pořady, které nebyly tak čistě zaměřeny na zahraniční zpravodajství, jako Vedlejší efekty, 

které se paradoxně vyráběly pod hlavičkou zahraniční rubriky, ale byla tam i jiná témata. 

Nedělní Horizont se začal vysílat v roce 2011 a jmenoval se Horizont. Moderoval ho 

Tomáš Šponar a Hana Scharffová, vysílal se ve Studiu 6, režíroval to Mojmír Kučera. 

Princip nebyl o moc jiný než ten současný nedělní Horizont, byly tam pravidelné rubriky, 

vstupy od zpravodajů, QL tehdy neměli všichni, to jsme myslím měli my ve Státech a 

možná Čína a byly tam hosté a hodinový formát.  

Vycházel jsem v této koncepci hodně z pořadů, které jsem sledoval v USA v uplynulých 

pěti letech . Byly to hlavně pořady na CNN Domestic – v americké edici, věci a 

moderátoři jako jsou Situation room – Wolf Blitzer, Anderson Cooper, Erin Burnett 

Outfront, potom pořad, který začal vysílat potom, co jsme se z USA vrátili, ale Martin 

Řezníček mi poslal pár těch vydání – to byl The Lead Jakea Tappera, člověk ale vnímá 

různé věci, ty principy se opakují. Sledovali jsme NBC, Fox News, ty věci jsme nasávali 

z těhle zpravodajských stanic. S tím souvisí ten základní rozdíl, jak fungují nebo dosud 

fungovaly všechny pořady v rámci v ČT, autorštější přístup – ten moderátor je u toho od 
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začátku, není to jen moderátor, ale odborník. Je to člověk, který se v tom pohybuje, má 

reportérskou zkušenost a ví o čem mluví. Mnohem snáz se tak pustí do analýzy, nikoliv 

komentáře, takže je to řekněme takový osobnější styl moderování než bývá zvykem a to 

byla ta věc, která nejvíc přecházela zpoza oceánu do televizní kultury, protože tady to tak 

obvyklé nebylo.  

 

Kdy přišla první myšlenka, že pouze nedělní vydání Horizontu nestačí? 

 

Někdy v létě jsme se o tom začali bavit se Zdeňkem Šámalem, myslím, že to byl on, kdo 

říkal, že bychom si zasloužili denní formát, přece jenom toho zahraničního zpravodajství 

je hodně a souviselo to i osazením těch zahraničních postů, kdy jsme otevřeli nové posty 

v Paříži a v Tel Avivu a na základě toho jsme se dohodli, že aby došlo k posílení role 

zahraničního zpravodajství v rámci celé ČT24, takže vznikl tenhle pořad. Zároveň jsme 

řešili otázku prime-timu v rámci čtyřiadvacítky, kdy tam byla hodinová Ekonomika 

ČT24, což jako specializovaný pořad v rámci diváckého zájmu nefungovalo. Plánovalo 

se začít na začátku října, tam byl problém předčasných voleb, kdy myslím tam v tu chvíli 

byly speciály Václava Moravce v tom čase.  

 

Jak dlouho trvala příprava té nové koncepce pořadu?  

 

Tohle se odehrálo ve dvou fázích, ta první byla řekněme taková studená fáze, kdy jsem si 

připravoval formu agendy, jestli budeme vůbec schopni to naplnit ten každodenní formát 

a jak to změní práci redakce - to byla velká otázka, do té doby tahle rubrika dodávala do 

všech zpravodajských relací v rámci ČT24, na ČT1 – Události i do ČTart a ČT:D, což 

byly taky nové pořady, které odstartovaly na podzim 2013, takže to bylo najednou dost 

výraznější zatížení zahraniční redakce, než jsme byli do té doby zvyklí. Museli jsme 

vyzkoušet, jestli na to vůbec máme a zároveň co to pro nás bude znamenat, celý program 

se změnil, protože vznikl pořad, který stavěl čistě na práci naší redakce. Takže jsme 

zkoušeli nejdřív tematicky sestavovat ty relace, tzn. pár týdnů to fungovalo ve stejném 

módu, podobné fázi a potom jsme zkoušeli studio, záběrování, vlastní podobu pořadu. 

Potom jsme dělali piloty, a pak jsme pár dní jeli tzv. zkušební verzi, kdy jsme paralelně 
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vyráběli ty pořady, které se nevysílaly. Takže říjen se dá říct byla taková zkušební doba, 

potom jsme to naostro odstartovali.  

 

 

Nakonec obecněji – jak byste zhodnotil současnou pozici a význam zahraničního 

zpravodajství v Česku, s ohledem na dramatický vývoj ve světě?  

 

Já si myslím, že to bohužel úplně neodpovídá, že ty křivky se vydávají úplně opačným 

směrem, tzn., že zahraniční zpravodajství a důraz, který na to kladou v některých 

komerčních médiích neodpovídá tomu, co se v zahraničí děje. Veřejnoprávní televize 

musí vydávat opačným směrem – my jsme nejen z českého, ale i ze světového pohledu z 

toho co jsem měl možnost vidět například v USA unikátem v tom smyslu, že na rozdíl od 

většiny médií ČT posiluje své zahraniční zpravodajství – původní zpravodajství. Je to asi 

rok a půl, co jsme otevírali dva zahraniční posty – v Paříži a v Tel Avivu – oba se 

osvědčily jako velmi dobře vybrané destinace. Z Paříže dokážeme obsloužit i Španělsko, 

Portugalsko a další jihoevropské země – takže to je dost zásadní zejména v souvislosti s 

tím co se teď děje v Evropě, stejně jako další posty, myslím ,že jsou dobře rozvrstvené, 

dovedu si představit, že jich bude víc, ale to je otázka možností a myslím, že ČT je teď na 

své možnosti a možnosti českého mediálního trhu na svém maximu.  

 

Rozhovor se Zdenkem Šámalem, ředitelem zpravodajství České televize.  

 

Jak přesně a z čí iniciativy pořad vznikal, byla to primárně iniciativa šéfa 

zahraniční redakce Michala Kubala nebo se jednalo o společný nápad? 

 

Debaty vedeme pořád, co je potřeba dělat a co by se mělo udělat a vedu je často i s 

Michalem Kubalem, a dospěli jsme k tomu, že ČT jako jedna z mála médií disponuje 

velkým potenciálem v oblasti zahraničního zpravodajství. Je to dáno tím kolik máme 

vlastních zpravodajů, tím kolik odebíráme agentur, i velikostí zahraniční redakce. Já jsem 

na základě těch předchozích zkušeností věděl, že o zahraniční zpravodajství je zájem a že 

máme co nabídnout.  
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Neměl jste obavy, že se pořad o zahraničním dění v každodenním formátu ( pozn. 

mluvíme o půlhodinové relaci, která se vysílá ve všední den, nikoliv o nedělním 

hodinovém formátu) „neuživí“? Ať už z hlediska financí, nebo sledovanosti. 

 

Věděl jsem, že divák ČT24 je už podle svého profilu divákem který to vyhledává, tušil 

jsem, že nulová sledovanost to nebude a vývoj nám dál za pravdu, navíc my jsme kanál 

tématický a nemusíme usilovat o masovou sledovanost. Dění v malé ČR naplňuje větší 

část událostí každý den, takže vím, kolik jsme toho schopni vyrobit, kolik se toho ve 

světě stane, navíc jsem se opíral o svou dávnější zkušenost, kdy jsem moderoval Události 

komentáře, tehdy měly dvě části – zahraniční a domácí – i dva moderátory, já byl za tu 

zahraniční část a věděl jsem, že jsme to naplnili. Strach jsem tedy neměl i s ohledem na 

práci devíti zahraničních zpravodajů, i s možností vstupů. A popravdě, potřebovali jsme 

denní platformu pro zahraniční zpravodajství, do kterého ČT investuje poměrně velké 

částky, kde prodáme tu investici.  

 

Co považujete za největší přínos pořadu pro širší publikum?  

 

Poskytuje právě a jenom zahraniční zpravodajství českýma očima, té menšině diváků, 

která upřednostňuje zahraniční zpravodajství, nebo ho cíleně vyhledává, poskytuje stálý 

čas a stálou plochu, kdy si mohou zapnout televizi a vidět jen to, co chtějí. Druhá věc je, 

že tak nám vlastně každodenně vznikla platforma, na základě které jsme schopni 

pohotově reagovat na významné mimořádné události, tzn. my velice jednoduše přejdeme 

od půlhodinového formátu k třeba dvouhodinovému speciálu – v minulosti se nám to už 

několikrát vyplatilo, např. pád malajsijského letadla nad Ukrajinou, nebo první týden 

letošního ledna. Jsou tu lidi, jsou tu kapacity, tak pak stačí jen prodloužit stopáž a změnit 

vysílací schéma a je to.  

 

Co by se naopak mohlo posunout kupředu? (technologie, diverzifikace žánrů…?) 
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Diverzifikace žánrů je zbytečné teoretizování. Novinařina je řemeslo, ne věda, a mělo by 

se víc investovat do rozvoje řemeslných dovedností, než do redundantních teorií. Žánry, 

se kterými pracujeme nikdo pořádně nedefinoval, víme, co je zpravodajská reportáž, co je 

rozhovor, ale my se pohybujeme i mezižánrově, což vychází z toho, že pracujeme s 

materiálem, který jsme dostali z agentur nebo z výměn, tzv. kombinovaná reportáž. Jinak 

myslím, že to celé dramaturgie pořadu staví s velkým citem pro věc, takže počet vstupů 

se nedá předepsat. Když si řekneme, že tam denně budou tři živé vstupy, tak se jen 

vrháme do pasti, protože to si řekneme jeden den a druhý den přijde okamžik, kdy 

potřebujeme jeden dlouhý živý vstup namísto těch tří. Spíš si kladu otázku, jestli by 

zahraniční zpravodajství vzhledem k zájmu, který ten pořad vzbudil, jestli by ho nemělo 

být víc. Jestli bychom ho neměli prodloužit o další půlhodinu, jestli bychom ho neměli 

vysílat ještě jednou v průběhu dne, ale všechna pro, která jsem schopen navršit mají i svá 

proti, tak proto jsme zatím nic neudělali. Nabízí se teda zdvojení, nebo prodloužení 

pořadu.  

 

 

Jakou má podle Vás pořad pozici v současném vysílacím schématu České televize? 

 

Pořad má pozici pevnou a dobrou. Myslím, že ten vysílací čas o půl desáté je dobrý čas, 

protože i divák, který o něj má zájem, ale který projevuje velkou afinitu vůči 

dokumentům na ČT2 a vůči sportovnímu vysílání už v té době není lákán tolika motivy z 

jiných kanálů, takže ten vysílací čas je dobrý. Kromě toho se ukazuje, že sledovanost je 

velmi stabilní a narůstá v okamžicích, kdy se něco děje, to znamená, že lidi ho považují 

za důvěryhodný zdroj informací ze zahraničí. Ten pořad má větší úspěch, než jsem 

předpokládal. Obecně zahraniční rubriku nikdo nezpochybňuje, mezi lidmi z mediální 

branže se o tom pořadu ví.  

 

A jaké postavení zaujímá na české mediální audiovizuální scéně? 

 

Nedá se to porovnávat. Je to pořad zcela ojedinělý. Například Zápisník zahraničních 

zpravodajů Českého rozhlasu snese srovnání s Objektivem, ale nikoliv s denním- 
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zpravodajsko-politickým až analytickým magazínem. Možná proto je o něj zájem, 

protože nemá konkurenci. Ani nevidím nikoho kdo by takovou konkurenci dokázal 

vybudovat. Nemají tolik agentur ani zpravodajů.  

 

Rozhovor s Jakubem Železným, moderátorem Událostí a vedoucím moderátorů 

České televize.  

 

Jak hodnotíte současné moderátorské složení pořadu Horizont ČT24?  

 

Myslím, že se jedná o velmi zkušené profesionály, jejichž hlavní devizou je vynikající 

orientace v zahraničně-politickém dění. Navíc se jedná o rozdílně profilované a zaměřené 

osobnosti, což každému pořadu vždy dodává zajímavější rozměr.  

 

Jak by měl vypadat a co by měl(a) mít za sebou moderátor(ka) pořadu 

veřejnoprávní televize o zahraničním dění? 

 

Především by měl mít za sebou redakční zkušenost a pak samozřejmě znalosti o 

mezinárodně-politickém dění. Základy ortoepie, ortofonie, kultivovaný řečový projev 

považuji za samozřejmost. A osobně bych se nebál většího zapojení kolegů ze zahraniční 

redakce – třeba právě z Horizontu – i například do moderování speciálních projektů, které 

se mezinárodní politiky týkají.  

 

Jakou pozici má podle Vás pořad v současném vysílacím schématu ČT?  

 

Jakožto analytický pořad o zahraničních událostech má ve schématu zpravodajského 

programu televize veřejné služby své logické místo. A v poslední době dokonce logičtější 

než kdy předtím. Zahraničně-politické události, které se odehrávají v politické i reálně 

fyzické blízkosti naší země, jsou i pro televizní publikum, které bylo u nás tradičně 

označováno jako to, kterému je bližší domácí dění, čím dál podstatnější a jsem 

přesvědčen, že si to ono publikum uvědomuje. A nemusí jít jen o tzv. vztah k elitním 

národům dle klasifikace Galtunga a Rugeové. Dnešní svět je natolik globálně propojen, 
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že uvědomění si kontextu je velmi důležité. Navíc řada událostí se odehrává opravdu 

bezprostředně za našimi hranicemi.  

 

 

Rozhovor s Pavlem Šimkem, editorem pořadu Horizont ČT24.  

 

 

Editaci pořadu Horizont děláte od samého začátku vysílání nového, každodenního 

formátu (mluvíme tedy o tom půlhodinovém, který se vysílá každý den, nikoliv o 

tom hodinovém, nedělním), nepanovaly na začátku obavy, že se ten každodenní 

formát „neuživí“, ať už z důvodu financí nebo sledovanosti? 

 

Ty obavy jsme samozřejmě měli, ale denní Horizont vznikal právě s myšlenkou toho, že 

se velké množství zajímavých zahraničních témat nedostane do Událostí a v provozu 

ČT24 zapadnou. Právě proto Michal Kubal přišel s myšlenkou, že původní nedělní 

Horizont nestačí a i vzhledem k aktuálnosti by bylo potřeba, aby naše redakce začala 

produkovat podobný pořad na denní bázi. 

 

Jaké byly okolnosti vzniku pořadu? (čí to byl nápad, musel se navýšit počet lidí, 

technické nebo jiné komplikace.)  

 

S nápadem přišel Michal Kubal, který ho prosazoval u vedení zpravodajství. Počet lidí se 

musel navyšovat jen mírně, šlo spíš o změnu nebo úpravu workflow v redakci tak, aby se 

zvládaly odbavovat Události, denní agenda pro ČT24 a Horizont, který pokud možno 

přebírá z Událostí co nejméně, takže příprava a střih reportáží vyžadovaly práci dalšího 

střihače vyčleněného čistě pro tento pořad. 

 

Dá se říct, že se pořad už na tuzemské mediální scéně etabloval a získal si svou 

pozici? Stejnou odpověď poprosím i v souvislosti s vysílacím schématem ČT.  
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Nejsem si jist tím, nakolik na tuzemské mediální scéně, ale minimálně v ČT má svoje 

místo. Rozhovory, které proběhnou s hosty Horizontu, následně využívá např. 

zpravodajská směna v dalších zprávách v kontinuálním vysílání a v případě 

mimořádných událostí se opakovaně osvědčilo nasazení buď monotematického vysílání 

Horizontu, nebo jeho speciálních vydání, které události mimořádného významu sleduje a 

analyzuje podrobněji (např. události na Ukrajině, živelné katastrofy, významné volby 

apod.) 

 

Co je podle Vás největším přínosem a co by se dalo zlepšit? 

 

Přínosem je větší prostor pro zahraniční zpravodajské události podávané v uceleném 

pořadu, který má možnost věnovat se jim na větším prostoru, než by tomu bylo 

v Událostech nebo zpravodajském vysílání. Můžeme využívat jak našich zpravodajů, 

reportáží od redaktorů, tak i komentářů odborníků z daného oboru. To vše v jednolitém 

formátu, který není roztříštěný, jako tomu bývá v běžných zprávách ČT24. Domnívám se, 

že 30 minut zahraničního zpravodajství je optimální stopáž pro shrnutí denních událostí 

v zahraničí a jak jsem zmiňoval, v případě potřeby se tento formát podle potřeby 

rozšiřuje ve speciálním vysílání tak, aby události dostatečně pokryl a informoval o nich. 

 

Co se od toho listopadu 2013 změnilo, od čeho se upustilo, k čemu naopak 

přistoupilo? 

 

Ustoupilo se od průběžného poutání na reportáže, které budou následovat. Ukázalo se, že 

ve stopáži, v jaké vysílá Horizont, působilo spíše rušivě. Podobně jsme upustili od 

krátkých zpráv (tzv. čtených nebo kraťasů), které dostatečně nepokrývaly jednotlivé 

události a ubíraly prostor ostatním tématům. Quicklink byl technologií, která stála u 

původní ideje na vytvoření denního Horizontu. Jde o možnost spojit se obrazově s našimi 

zpravodaji po celém světě, aniž bychom museli využívat poměrně nákladných služeb 

světových agentur. Samozřejmě jakožto technologie, která se spoléhá na internetové 

spojení, případně mobilní internetové pokrytí, i tato není bez chyb. V takovém případě 

musíme přistupovat k telefonátům. Pokud je ale možné, spojit se se zpravodajem nebo 
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respondentem prostřednictvím Quicklinku nebo např. služby Skype, je to naše primární 

volba. 

 

Jaký je poměr autorských příspěvků od zpravodajů a příspěvků od pražských 

redaktorů?  

 

Jako editoři se snažíme, aby zahraniční témata zpracovávali naši zpravodajové. Ti ale 

nemají možnost ani kapacitu, pokrývat vše. V takovém případě se pak pokoušíme, aby 

téma okomentovali a rozšířili alespoň v už zmiňovaném živém vstupu po QL. Celkově 

bych poměr zpravodajských a redakčních příspěvků odhadoval přibližně 40 % ku 60 % 

ve prospěch pražské redakce. 

 

Jak si podle Vás teď stojí zahraniční zpravodajství v celkovém televizním vysílání?  

 

Zahraniční zpravodajství bylo dobře zastoupeno v televizním zpravodajství ČT 

dlouhodobě. Vznik programu zpravodajského kanálu ČT24 a následně i pořadu Horizont 

mu ale dalo větší prostor jak pro klasické, tak i komentované zpravodajství, které do té 

doby bylo pouze v pořadech typu Události nebo Události, komentáře, kde se samozřejmě 

musela zahraniční témata dělit o prostor s domácími. Takové střety často končily 

v neprospěch zahraničních událostí. V současné době ale takové problémy odpadají a 

světové události můžeme pravidelně pokrývat ve vlastním pořadu. V poslední době se 

uvažovalo i o rozšíření vysílacího formátu Horizontu z půl hodiny na celou hodinu. Jsem 

ale názoru, že by to pořadu spíše uškodilo. 

 

Rozhovor s Martinem Lokšíkem, televizním expertem a vysokoškolským pedagogem.  

 

Jaké postavení na současné české mediální scéně podle Vás má pořad zahraniční 

redakce České televize Horizont? (práce se zaměřuje na půlhodinový formát 

vysílaný každý všední den, nikoliv na nedělní hodinový formát)  

 

Je to v současné době jediný (kromě soboty) denně vysílaný pořad se zahraničně  
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politickou tematikou na naší televizní scéně.  

 

 

Jaký přínos pro české publikum podle Vás pořad má?  

 

Poskytuje divákům přehled o aktuálním světovém dění v širším kontextu a  

souvislostech než běžné zpravodajské relace.  

 

 

V čem vidíte z mediálního hlediska jeho největší pozitiva a naopak negativa? 

 

Za prvořadé považuji to, že relace využívá tvůrčí potenciál zpravodajů České  

televize a opírá se o jejich původní obrazové materiály včetně živých vstupů do 

vysílání. Na druhé straně to zvyšuje technologické nároky na realizaci a odbavení pořadu, 

což se někdy projevuje technickými problémy při vysílání.  

 

Jak byste pořad zařadil do kontextu tuzemského a evropského televizního vysílání? 

V domácím prostředí takový typ zpravodajského pořadu léta chyběl. Lze ho jednoznačně 

považovat za krok, kterým Česká televize přispěla k rozšíření nabídky veřejné služby. 

Domnívám se, že i v evropském kontextu se pořad svým moderním pojetím zpracování 

řadí na přední místo. 

 

Sledujete pořad od počátku (listopad 2013)? Pokud ano, vysledoval jste nějaké jeho 

proměny?  

 

Větší příklon k zařazování původních reportáží a živých vstupů reportérů. Tendence  

 k publicistickému výkladu a zpracování zahraničních událostí (větší zastoupení 

 odborníků v pořadu a pestřejší názorová škála z řad odborné i laické veřejnosti).  

 

 

Jak byste zhodnotil technickou stránku pořadu, studio, moderátory apod. 
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Rostoucí podíl živého vysílání a využívání nových přenosových technologií zvyšují 

riziko technických chyb při přenosu obrazového signálu a živém odbavování pořadu. 

Rozdílná úroveň moderátorů.  

 

Rozhovor s Lukášem Mathé, editorem pořadu Horizont ČT24.  

 

Jaké pořad využívá televizní žánry a postupy? 

 

Využívá klasické žánry a postupy, z žánrů reportáže, psané příspěvky od stolu bychom 

asi nenazvali reportážemi, to je těžké ukotvit. A potom zpravodajské vstupy – buď vstupy 

od zpravodajů – informačně komentativní nebo jsou to rozhovory s hosty na daná témata, 

snažíme se vybírat odborníky z akademického nebo neziskového sektoru, kteří mají 

s těmi téma tématy zkušenost, popřípadě osoby, které byli na těch místech, o kterých 

hovoříme, když mluvíme o nějakých exotičtějších místech nebo válečných oblastech. 

Využíváme nejnovější technologie zpravodajství, ty internetové – využíváme i informace 

ze sociálních sítí, třeba z Twitteru, což je z mého hlediska budoucnost a asi i substituce 

agentur, protože se tam scházejí ty příspěvky rychleji než na těch agenturách a je tam 

přidaná hodnota těch osobních svědectví i politiků z jednání, tzn. pokud se dojedná něco 

důležitého, jde to hned na Twitter, protože tweetují i vrcholní světoví politici.  

 

K jakým byste přistoupil inovacím?  

 

Inovace Horizontu by asi byla větší práce s grafikou a plazmou, ale nerad bych aby to 

sklouzlo do toho, že bude forma vítězit nad obsahem, ale u těch věcí u kterých se to hodí, 

o kterých hovoří moderátor, například komentář obrazový s hostem, třeba vojenské mapy 

při konfliktu na Ukrajině, kdy moderátor komentoval s hostem a oba stáli před tou 

mapou, tak něco v tom smyslu, tzv. větší interakce, z technických důvodů je to 

problematické, ale v budoucnu by se to mohlo využít.  

 

Jak probíhá proces editace pořadu?  

 



76 
 

Začíná se výběrem témat ráno, snažíme se vybírat nosná témata, abychom se lišili od 

hlavní zpravodajské relace, popř. se na danou věc dívali z jiného úhlu než Události. 

Snažíme se, aby divák, který sleduje kontinuální zpravodajství ČT v Horizontu 

nedostával jenom rozšířenou verzi toho, co bylo v Událostecg, ale jiný úhel a informace 

navíc, témata vědečtější, historičtější. Po poradě dochází k technické záležitosti, musím 

vybavit ten pořad graficky – titulky, pauzy, oriony, potom vyhledat podkresový materiál. 

V průběhu odpoledne textově upravuji příspěvky redaktorů, popř. se domlouvám 

s redaktory na tom,jak bych ten příspěvěk koncipoval, pak to upravuji, domlouvám se 

s moderátorem na tom, co má být gró toho pořadu. Spolupracujeme na těch otázkách, 

potom kontroluji příspěvky i po obrazové stránce. Konzultujeme někdy ty témata i před 

poradou, o čem by chtěli mluvit, aby to téma jim bylo blízké. Když se mi něco nezdá 

v těch studiích, tak to upravím. A nakonec i vysílám – což znamená odbavit ten pořad 

technicky, pokud něco technicky nejde, tak rozhodnout co dál, aby divák nic nepoznal.  

 

Jak byste pořad charakterizoval? 

 

Mělo by tam být obsaženo to nejdůležitější ze světového dění, ale nemělo by to být jen 

čistě zpravodajské hledisko, ale měl by se tam dostat i ten komentář. Analýza, rozvedení 

fakt do hlubšího smyslu s větším dosahem – záleží na tématu, jestli politickým, nebo 

společenský dosahem. Zpravodajsko – analytický pořad.  

 

Rozhovor s Martinem Vlkem, režisérem pořadu.  

 

V čem se z režisérského pohledu liší Horizont ČT24 od jiných pořadů ČT24? 

 

Především v tom, že se do něj jako do jednoho z mála začal předtáčet úvod, což byl 

technologický úkrok stranou, protože se střídá s jiným pořadem. Druhá věc je způsob 

snímání a práce s hostem - to je úplně jiné, než u jakéhokoliv pořadu, který se tu živě 

vysílá. Host je klíčovaný na zelené ploše a byť jsou s moderátorem v jednom prostoru, 

tak to vypadá, že je každý úplně jinde, což s sebou nese určité technologické omezení, 
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které tomu ale dodává adrenalin. Další věc je stopáž příspěvků – jsou dlouhé. Moderátor 

stojí jinde než v jinejch pořadech, v tom studiu je to jediný stojací pořad.  

 

Jaké používá pořad technologie? 

 

Využíváme vysílací server, grafický server na podklady ilustračních obrázků na těch 

velkých monitorech, hodně se tam využívají ty poloprofesionální platformy jako je 

Skype, to asi víc než kde jinde. V tomhle má Horizont prim – ve využití Quicklinků a 

Skype.  

 

K čemu přistupujete, pokud se trasy nepropojí? 

 

Jediné řešení neexistující trasy je tomu předcházet, tzn. když něco nemám, tak je nejlepší 

to přeskočit a hrát něco, co je k dispozici a pak se vrátit k tomu celému bloku, někdy se 

stane, že to vypadne až v průběhu vysílání, pak je nejlepší přiznat to, že se to. Když 

vypadne Quicklink, tak se udělá žívý telefon – volí se tedy způsob spojení, které je sice 

divácky méně komfortní, ale zase je to spolehlivé.  

 

Jak byste zhodnotil studio, ze kterého se pořad vysílá?  

 

Je příliš malé, vnitřní prostor je malý do všech rozměrů, šířka i výška, snad jen hloubka je 

v pořádku. Nicméně technologie v nich použité jsou dostatečně funkční a moderní a 

s dobou, aby obsáhly všechno, co potřebujeme, aby byly o dva metry větší a širší, aby se 

tam lépe svítilo, lepší by mohla být i akustická stránka – to se řešilo až pozdě, v principu 

ale snese srovnání s jakýmkoliv jiným studiem. Horizont je relativně intimní pořad, kdy 

se málokdy sejde větší počet lidí, s hosty se ale občas kameramani tlučou, kdyby to bylo 

o tři metry hlubší a o tři metry širší, tak by se tam netloukli.  

 

Zdroj: Osobní či emailové rozhovory.  
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Příloha č. 2: Vybraná data související s obsahem bakalářské práce z průzkumu 

společnosti Media Tenor. 
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Zdroj: Grafy Media Tenoru jsem získala od vedoucího zahraniční redakce Michala 

Kubala, jsou ale dostupné i z veřejných zdrojů.  

 

Příloha č. 3: Screenshoty pořadu. 

 
Logo pořadu.  

 
Moderátor Michal Kubal ve dvojokně s blízkovýchodním zpravodajem Jakubem 

Szántó.  
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Blízkovýchodní zpravodaj Jakub Szántó vstupuje z Izraele.  

 
Živý obrazový vstup se zpravodajem z Moskvy Miroslavem Karasem.  
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Živý obrazový vstup se slovenským zpravodajem Davidem Miřejovským.  

 
Vstup hosta.  
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Moderátor Michal Kubal před bezešvou obrazovkou, tzv. oriony.  

 
Moderátorka Dana Zlatohlávková, opět před oriony.  
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Živý telefonát se zpravodajem z Moskvy Miroslavem Karasem.  

Moderátorka Dana Zlatohlávkový a živý obrazový vstup, tzv. quicklink 

s americkým zpravodajem Martinem Řezníčkem.  

 

 
Nový způsob představení hosta, grafické okénko s informacemi.  

 

Zdroj: screenshoty z online vysílání pořadu Horizont ČT24. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/podle-data-vysilani 
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Příloha č. 4: Ukázka bodového scénáře pořadu Horizont ČT24.  
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Ukázka bodového scénáře pořadu Horizont ČT24 ze dne 7.5. 2015 
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Ukázka bodového scénaře ze dne 5.5. 2015 
 

Zdroj: Práce s programem Octopus a bodovými scénáři v rámci pracovního 

působení v zahraniční redakci ČT.  
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