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Abstrakt
Primárním cílem této práce je zjistit, do jaké míry se projevuje mediální multitasking,
jakožto v posledních 20 letech vzrůstající fenomén v příjmu mediálního obsahu ve
vysílání zpravodajských stanic. Výzkumný vzorek sestává z české stanice ČT24, britské
BBC News a mezinárodní verze americké stanice CNN. V teoretické kapitole je v
základních pojmech a konceptech vysvětlen termín konvergence v mediálním prostředí;
v návaznosti na to je obsažena i část věnovaná konkrétním důsledkům konvergence v
audiovizuálních médiích, s čímž je spojen i multitasking, jehož původu, příčinám
rozvoje a vlivu na lidské kognitivní vnímání se práce také věnuje. Právě na multitasking
jako čím dál častější formu mediálního příjmu reagují i zmíněné televizní stanice. V
obrazové analýze technických kódů souvisejících s multitaskingem, která byla
prováděna na všech stanicích po dobu jednoho týdne, jsou zdůrazněna specifika oněch
stanic. Obsažena je i komparace rozdílů mezi danými stanicemi.

Abstract
The primary objective of this work is to determine the extent of media multitasking, as
an increasing phenomenon in receptioning media content in the last 20 years; on news
channels broadcast. The research sample consists of Czech station CT24, BBC and
international version of the American CNN.
In the theoretical section, the media convergence is explained in the basic terms and
concepts; Following to this section, the thesis includes also a part dedicated to particular
consequences of convergence in audiovisual media, which is associated with the
multitasking. Moreover, the thesis also reflects multitasking’s origin, reasons of its
development and its impacts on human cognitive perception. On account of
multitasking as a developing form of media reception, news channels react. In image
analysis of technical codes associated with multitasking, which was undertaken at all

channels for one week, are highlighted multitasking specifics of those channels.
Included is a comparison of the differences between those news channels.
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Úvod
Ve své bakalářské práci se budu zabývat tím, jak se projevuje multitasking, jenž
byl

v posledních

dvaceti

letech

významně

podporován

mediální

technickou

konvergencí, v audiovizuální žurnalistice a médiích.
Kvalitativní obrazové analýze technických kódů budou podrobeny televizní
zpravodajské kanály BBC News, CNN Internetional a ČT24. Sledované období začíná
pondělím 7. 4., ohraničeno je následujícím pondělím 14. 4. 2014. V práci se
multitaskingem rozumí takové prvky, které v televizním vysílání multiplikují počet
proudů s mediálním obsahem simultánně namířených k příjemci – odlišnosti mezi
vybranými zpravodajskými kanály budou podrobeny vzájemné komparaci.
Jedním z důležitých prvků analýzy bude infografika používaná stanicemi,
potažmo

celé

grafické

informační

rozhraní

na

obrazovce

televize.

Příčinou multitaskingu v audiovizuálním zpravodajství může být i mozaikovité členění
obrazovky, jemuž se práce také bude věnovat. Kromě toho analýza zahrne poznatky o
technické výbavě studií.
Všechny jmenované prvky budou zkoumány z hlediska formy, ale především
z hlediska obsahu – pro analýzu bude důležité, jakou roli hrají ve výstavbě sdělení,
popř. jakou informační roli obecně ve vysílání zaujímají.
Multitasking tu byl, je a bude se projevovat ještě ve větší míře. Všechny
technické vynálezy dohromady, které jsou už přirozenou součástí životního prostředí
ve 21. století, se však zásadně promítají do jeho rozmachu. Například osobní počítač si
člověk může zapnout s tím, že na něm bude vykonávat jednu primární činnost. Intuitivní
uživatelské rozhraní tohoto vynálezu, jehož penetrace se zprudka zvyšovala především
ve druhé polovině devadesátých let, má však základy právě v multitaskingu.
Prostřednictvím osobního počítače je možné poslouchat hudbu, používat textový
editor nebo komunikovat prostřednictvím instant messengeru připojeného k internetu.
Tzv. World Wide Web, který představuje síť stránek vytvořených v programovacím
jazyce HTML. Multimedialita WWW a celkově prostředí internetu, které si osvojuje
čím dál více uživatelů, vede k internetizaci televize, jež je důležitým faktorem pro
rozvoj multitaskingu v audiovizuální žurnalistice.
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Technické vynálezy k sobě mají blíž než kdysi. Proč? Toto vzájemné sbližování
nazýváme termínem technická konvergence. Ta zapříčinila hluboké strukturální změny
v celém mediálním prostředí. Přívlastek technická dává konvergenci do zřejmé
souvislosti. Nelze ji ale chápat jen jako samostatný jev, jehož působnost lze vymezit jen
v mezích vytyčených technickými obzory. Vzhledem k tomu, že se elektrotechnika
nestala jen přirozenou součástí mediálního prostředí, ale i toho lidského, mají změny
způsobené konvergencí dalekosáhlé důsledky. Jedním z nich je například i multitasking.
Proto se v práci pokusím konvergenci vysvětlit v dalších souvislostech.
Technická konvergence ovlivňuje také audiovizuální žurnalistiku, jejíž pracovní
praxe vyžaduje adekvátní technickou vybavenost. S konvergencí se ale mění jak
technické prostředky spojené s výkonem práce audiovizuálního novináře, tak pracovní
postupy.
Práce samozřejmě obsáhne kapitolu věnovanou pouze multitaskingu. Rozebrané
v ní budou příčiny vedoucí k simultánnímu příjmu z několika zdrojů nebo rozlišení
návyků v příjmu mediálního obsahu u zástupců posledních tří generací. Kromě toho
bych se chtěl zmínit o tom, jaký vliv má multitasking na člověka.
S použitím informací zjištěných při vypracovávání teoretické kapitoly budu také
pracovat při sepisování výsledků analýzy v úvodu zmíněných zpravodajských stanic.
Literatury k multitaskingu v audiovizuálním zpravodajství příliš napsáno nebylo. Tato
práce si tak klade za cíl uvedení do tématu a možné ukotvení základních poznatků pro
další výzkum.
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1. Obecný výklad termínu konvergence
Vysvětlení termínu konvergence je klíčové pro pochopení rozsáhlých změn,
které se v mediálním světě a komunikaci na interpersonální i masové úrovni odehrávají
už od 80. let 20. století1. Podle některých (Barwise a Hammondová 1998)2 měla
z hlediska technologického vývoje nastartovat změny tak dalekosáhlé, že se s nimi
lidstvo doposud ani nesetkalo.
Ačkoliv je termín v kontextu s mediální teorií často zmiňován, je složité ho ve
stručnosti shrnout. Snahy o podobné sumarizace napříč odbornou literaturou nebývají
zcela konzistentní. Definice konvergence se zpravidla shodují jen ve své elementární
podstatě.3
Záhodno je vyložit termín i z etymologického hlediska. Slovo konvergence se
obecně vykládá jako sbližování. Konvergence je složena ze dvou latinských slov, con
(společně) a vergere (ohnout)4, čili ohýbat k sobě.
Obecný rámec termínu se pokusil vystihnout například mediální odborník Henry
Jenkins ve slovech: „Konvergencí myslím obsah proudící napříč různými mediálními
platformami, kooperaci mezi různými mediálními odvětvími, přelétavost publika, které
je schopno jít kamkoliv za tím, co hledá. Konvergence je slovem, které v sobě zahrnuje
popis technologických, průmyslových, kulturních a sociálních změn.“ Jenkins v této tezi
konvergenci prakticky vystihl, jeho výklad je ale spíš rámcový a pro laika
nejednoznačný.
Vymezuje se proti němu Karol Jakubowicz, který pro konvergenci nabízí
stručnější a jasnější definici – popisuje ji jako dopad technických procesů proměny
médií. Mediální konvergence je podmíněna technologickým vývojem, jak tvrdí
Jakubowicz, ale ve svých důsledcích má mnohem širší dopad, kterak naznačuje Jenkins.
Teze obou jsou tedy pravdivé.

1

JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: Konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: Kodiak Print,
2013, s. 27
2
BARWISE, Patrick. HAMMOND; Kathy. Predictions: Media. 1. vyd. Londýn: W&N, 1998
3
KÜNG, Lucy. Strategic Management in the Media. Trowbridge: The Cromwell Press Ltd. 2008, s. 91
4
SEDLÁČEK, Josef. Latinsko-český a české-latinský kapesní slovník. První vydání 1936.
Československý spisovatel v Praze r. 2011.

5

1.1 Dělení konvergence
Vzhledem k rozsáhlému působení konvergence je třeba správně rozlišit její
různé podoby. Konvergence totiž mění technologie výroby mediálního obsahu,
uspořádání mediálních společností nebo redakční organizaci, způsob přijímání
mediálního obsahu a regulační instituce. Jedno z nejkomplexnějších konvergence
rozdělení nabízí Latzer (2009), který ji vymezuje na tyto druhy:

I.

Technická konvergence – integrace funkcí elektrotechnických zařízení,

uzpůsobování mediálního obsahu pro různá koncová zařízení
II.

Korporátní – stejné podniky vyvíjejí činnost na různých polích

komunikace.
III.

Socio-funkční – telekomunikační firmy svou činností připomínají

mediální organizace, rozhlas a televize předmětem obchodní komunikace.
IV.

Odběratelská – mediální příjemci mají více možností přijímat mediální

obsah – multitasking.
V.
VI.

Prostorová – proces globalizace transferu obsahů komunikace.
Regulační – s rostoucím spektrem činností mediálních organizace je

třeba reagovat restrukturalizací regulačních orgánů – r. 2003 vznik britského
Ofcomu.5

1.1 Universum Matrixu jako šablona pro téměř dokonalou
obecnou konvergenci
Následující Jenkinsova teorie popisuje téměř dokonalou mediální konvergenci
na multimédiu primárně určeném pro zábavní průmysl – The Matrix.6 Paralely se
systémy žurnalistických společností a výrobních postupů v těchto institucích ve studii
lze nalézt jen v konceptech, i tak ale Jenkins v teorii nastínil model možných
produkčních principů mediálních společností v době konvergence. Pojem Matrix je
v mediální oblasti nejčastěji vnímán jako filmová trilogie společnosti Warner Bros.
Entertainment Inc. a režisérského dua Andy Wachowski-Lana Wachowski. Její první díl
5

LATZER, Michael. Convergence Revisited: Toward a Modified Pattern of Communications
Governance. Convergence, 15(4): 411-426.
6
JENKINS, Henry. Convergence Culture: where old and new media collide. 1. vyd. New York: New
York University Press, 2006, s. 93
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se do kinodistribuce dostal v roce 1999. Pod pojmem Matrix se ale skrývá mnohem širší
universum, jež rozvíjí řada dalších mediálních platforem.
Konvergenční podstata tohoto díla, a zároveň jeho unikátnost, tak tkví v tom, že
se neomezuje jen na filmové médium.
Režisérské duo Wachowských totiž dalo vzniknout rozsáhlému multimediálnímu
projektu, v němž do sebe jednotlivé díly navzájem pasují. Bez důkladné znalosti všech
těchto částí nemůže být přínos pro mediálního příjemce plnohodnotný.
Antiutopické téma multimediálního díla je vsazeno do světa, kde vládu drží
stroje, které získávají energii z těl lidí, jejichž mysl je propojena s virtuálně vytvořeným
světem. Hranice reality a iluze se v příběhu neustále roztírá.
Multimediální sérii divákům otevřel v roce 1999 film The Matrix. Dočkal se
velkého diváckého, a tak i komerčního úspěchu. Transmediální hru s potenciálními
příjemci mediálního obsahu tvůrci započali ještě před distribucí hlavního článku
multimédia,

tedy

filmu.

V rámci

marketingové

kampaně

pokládali

lidem

prostřednictvím reklamních plakátů otázku „Co je Matrix?“, čímž je nabádali k pátrání
na internetu, a tím jim pomohli najít cestu na propagační stránku. Před distribucí
druhého dílu trilogie, která se do kin dostala v roce 2003 pod názvem The Matrix
Reloaded, tvůrci vydali několik komiksů a také počítačovou hru Enter The Matrix
vztahující se k universu.
V roce 2003 vyšel i soubor několika krátkých animovaných filmů The
Animatrix. Na konci téhož roku se do kin dostal závěrečný díl trilogie The Matrix
Revolutions. Na tvorbě celé franšízy se tak v souhrnu podílí několik různorodých médií
– hraný film, animovaný film, počítačová hra a komiks. Základní dějovou strukturu
vytváří filmová trilogie, všechny jmenované články multimédia ale dohromady vytváří
celistvý příběh. Bez jejich znalosti příjemce přichází o dějové linky, které jsou ve filmu
jen zmíněny.
Jednotlivé tvůrčí složky pracovaly podle schematických instrukcí autorů celého
universa režisérů Wachowských. O distribuci se v závislosti na povaze média postaraly
různé společnosti, jako producenti jsou však pod celým multimédiem podepsáni
Wachowští.
V tomto případu, jak Jenkins píše, mluvíme o horizontální konvergenci, tj.
v méně rukou se sdružuje více mediálních podniků různorodé povahy. V úzkém kruhu
se tak soustředí kontrola nad odlišnými typy sdělovacích prostředků. Podobný obsah se
tak v rámci „konglomerátu“ šíří napříč různými typy médií. V případě produkce
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franšízy Matrix nešlo o vytvoření žádného konglomerátu, ale spíš o spojení několika
produkčních týmů, které společně vytvářely příbuzný obsah a vzájemnou spoluprácí ho
šířily ho přes různé komunikační platformy.7
Výsledné dílo (The Matrix) je jedním ze vzorových příkladů integračního
procesu jednotlivých mediálních složek (integrace vedení, produkčních týmů, spojení
několika různých mediálních odvětví – transmediální narace), který se kvůli technické
konvergenci odehrává v prostředí mediálního průmyslu.
Pro upřesnění pojmů, vertikální konvergencí se myslí struktura, kdy jedna
mediální společnost vlastní nebo se účastní na všech produkčních a distribučních fázích
v rámci jednoho typu sdělovacího prostředku.8

1.2 Technická konvergence
Ve studii Green Paper Evropské komise se píše o tom, že součástí technické
konvergence je propojování uživatelských přístrojů do jednoho.9 Postupně se tak stírají
rozdíly mezi telefonem, televizí či osobním počítačem. Integrace těchto zařízení se,
soudě podle vývoje v posledních letech, nadále prohlubuje. Důležitým základem pro
toto sbližování je rozvoj digitalizace a počítačových sítí.
V tomto vývojovém směru se dostaly daleko mobilní telefony, pro něž se
ustaluje název smartphony, tzn. chytré telefony. Označení není samoúčelné. Takové
telefony totiž mají operační systém10, tj. komplexní software, který zajišťuje fungování
na vzájemné spolupráci elektronických součástí přístroje. V minulosti byl především
doménou osobních počítačů, v poslední době ale podobné softwary zajišťují chod
telefonů a pozvolna i televizí. Jejich zvyšující se integraci navíc podporuje to, že
operační systémy pro různé platformy se více, či méně sjednocují. Příkladem budiž
operační systém Android, který je postavený na softwarovém jádru původně
počítačového operačního systému Linux. Android, navržený pro přístroje s dotykovým
displejem, mezi uživatele pronikl v roce 2008 jako softwarová platforma smartphonu.

7

THORBURN, David a Henry JENKINS. Rethinking Media Change: The Aesthetics of Transition. 1.
vyd. Cambridge: The MIT Press, 1998.
8
CROTEAU, David; HOYNES, William. The Media Industry: Structure, Strategy and Debates. [online].
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Časem byl ale upraven i pro osobní počítače. V současné době chystá mediální
společností Google, jež řídí vývoj Androidu, také Android TV.11
Sama Evropská komise se ale podle své studie domnívá, že integrace koncových
zařízení nesměřuje k tomu, že všechny přístroje nahradí jeden. Tuto vizi odmítá i
Jenkins svou teorií nazvanou mýtus černé skříňky (orig. black box fallacy) z roku 2008,
argumentující tím, že s nárůstem síly konvergence v posledních letech se počet
„černých skříněk“ v domácnostech úměrně nesnižoval. Stará média podle něj
„neumírají".12 Mizí jen některé nástroje, které poskytují přístup k médiím - magnetické
kazety a další nahradily v minulých letech CD nosiče, komprimované hudební formáty
jako MP3 atd. Tyto nosiče nesou označení doručovací technologie.
Jenkins se vůči myšlence absolutního sjednocení koncových zařízení vymezuje z
důvodu, že tato idea podle něj nezohledňuje kulturní aspekty a změny, které
konvergence přináší, a nahlíží na ni jen z technologické perspektivy. Přesto potvrzuje,
že dochází minimálně k většímu sjednocování obsahu. Konvergence není nějaký
konečný stav, ale je to proces, a nikdo tak bezpečně neví, jaké funkce by měly být
zahrnuty v dispozicích jednoho přístroje. Přesný plán tohoto živelného vývoje nelze s
přesností předvídat.
Vzhledem k tomu, že technická konvergence se nedá chápat zjednodušeně jako
vzájemné sbližování dříve odlišných koncových zařízení, vytvořili Bialoblocki a Moroz
v roce 2006 její definiční rámec:13

I.

Konvergence přijímačů – propojování různých zařízení (televize,

mobilní telefon, rádio, počítač či pevná linka) tak, aby se jejich primární funkce
soustředily do jednoho.
II.

Konvergence přístupu – (aplikace, metody přístupu, služby, procesy) je

sjednocení přístupu k sítím a službám bez ohledu na využívané zařízení.
III.

Konvergence sítí – vytvoření jednotné síťové struktury (internet,

mobilní sítě, kabelové sítě, intranet, telefonní síť).

11

PUK, Jaromír. AVMANIA. Philips: nové televizory s Androidem přicházejí [online]. Mladá fronta,
2014 [cit. 2014-05-01].
12
JENKINS, Henry. Convergence Culture: where old and new media collide. 1. vyd. New York: New
York University Press, 2006.
13
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Jakubowicz sjednocení těchto přístupů vidí na příkladu televize jako média. S
konvergencí má televize potenciál individualizace, interaktivity, dochází v ní
hybridizaci přístrojů a nabízí vedlejší funkce. Z tohoto hlediska je velmi podstatný
pojem web-enabled TV, tedy možnost připojit se k internetu prostřednictvím televizoru.
Vedle toho dnešní televize dokážou nahrávat digitální signál na DVD nebo na interní a
externí paměť. Jinou vlastností je možnost přehrávání VoD (video-on-demand), v
českém překladu video na vyžádání, které uživatel stáhl přes počítač. Jmenované
inovace jsou zahrnuty v kategorii rozvoj do šířky. Druhou variantou je tzv. rozvoj
zevnitř, tzn. funkce televize zprostředkované jinou technologií.
Sem se řadí streamovaná média na internetu (Web TV), televizní tuner v počítači
či mobilní televize (Jakubowicz 2011).14

1.2.1 Digitalizace
K pochopení toho, co vlastně pohání konvergenci, je důležité rozumět tomu, co
je spojené s termínem digitalizace. Digitalizovaná média jsou ta média, která jsou
produkována, procházejí editací nebo se s nimi operuje v mezích vytyčených
elektronickými technologiemi. Taková média (virtuální) mají oproti těm analogovým
(fyzickým) mnoho výhod. Především při kopírování neztrácí kvalitu, nepodléhají
opotřebení ani je nedevalvuje čas. Velmi důležitý je také fakt, že jejich pohyb ve
virtuálním prostoru je mnohem snazší než transport fyzických předmětů.
Digitalizace je založena na tomto principu: digitální signál převádí ten
analogový do tzv. binární soustavy složené z čísel 1 a 0. Tato čísla označují polární
rozdělení stavů elektrického obvodu – vypnuto a zapnuto. Digitální záznam je na rozdíl
od toho analogového trvanlivější a kvalitnější.15 První elektronická zařízení, tedy
analogová, zaznamenávala obraz i zvuk zvlášť.
S nástupem osobních počítačů, o nichž je napsáno více v dalších kapitolách, se
však digitální technika začala rychle rozvíjet. Jako první se dočkal digitalizace text,
kvůli složitějšímu kódování obraz se zvukem a videem následovaly později. Podstatné
je, že jmenovaná média mají stejné kódovací schéma.16 Jsou tak rovnocenná a mohou
14

JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: Konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: Kodiak
Print, s. 34.
15
GRANT, August E; WILKINSON, Jeffrey. Understanding media convergence: the state of the field. 1.
vyd. New York: Oxford University Press, 2009. s.5
16
MANOVICH, Lev. The Language of New Media. 1. vyd. Cambridge: MIT Press, 2001. s. 41
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být přenášena po stejné „trase“. S digitalizovaným obsahem je i kvůli zjednodušujícímu
se uživatelskému rozhraní osobních technologií relativně snadné manipulovat a utvářet
ho k obrazu svému. To představuje onu digitální revoluci.17 Samotná digitalizace je
významným hybatelem mediální konvergence.
Podstatným faktorem je také světově rostoucí pokrytí internetem. Svět je tak
propojený sítí, po níž může proudit jakékoliv médium. Mizí tak hranice, které by mohly
omezovat potenciál rozšiřování informací (v minulosti záviselo například na novinové
donášce).

2. Vliv konvergence na audiovizuální žurnalistiku
Hluboká integrace techniky do každodenního i profesionálního života se logicky
výrazně projevila i v žurnalistice jako oboru. V bodech tyto obecné změny v jejím
profesionálním prostředí popisuje španělská studie … :18

I.

Integrovaná produkce – vztahuje se ke spojeným redakčním prostorám

novinářů, jejichž činnosti byly v minulosti rozdělené. Nastává tak situace, kdy
audiovizuálně specializující se novináři mohou sdílet prostory s píšícími, kvůli čemuž
mnohdy i na tvorbě obsahů spolupracují. Dvanáct z 58 zkoumaných španělských
mediálních společností integrovalo produkční týmy rozhlasové a televizní redakce. 19
II.

Rozšířená kvalifikace profesionálů – konvergence může na novináře

vytvářet nové nároky. Mediální společnosti sdružující několik různých médií (TV,
rozhlas, tisk, online) například vyžadují po píšících novinářích, aby se přeorientovaly na
online obsah. Pisatelé mající na starosti psaní online se často musí učit práci
s audiovizuální technikou, neboť internetové zpravodajské servery kromě psaného
obsahu publikují i audiovizuální. Ve zkratce je třeba přizpůsobit daný mediální obsah
tak, aby odpovídal narativním standardům daného média. Španělská studie ale zmiňuje
zaznamenání hodný fakt, a to že zvýšené nároky na kvalifikaci řada společností
využívala k ospravedlnění propouštění svých pracovníků, což bývá spíš zapříčiněno
ekonomickými důvody.
17

GRANT, August E. a Jeffrey S. WILKINSON. Understanding media convergence: the state of the
field. 1. vyd. New York: Oxford University Press, 2009. s. 6
18
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19
Ibid.

11
III.

Doručování mediálního obsahu na několika platformách -

v éře

konvergence se rozmnožily způsoby, jak mohou mediální společnosti komunikovat se
svým publikem. Ty se ho tak snaží zasáhnout v co možná největší šíři. Způsob narace se
v závislosti na konkrétním médiu pochopitelně proměňuje. Nejčastějším sekundárním
médiem bývá v tomto způsobu komunikace online zpravodajství, s jehož pomocí
zpravodajské příběhy rozvíjí i audiovizuální média20 - poskytují divákům například
další materiály, na něž v rámci televizního vysílání nebyl prostor.
IV.

Aktivní publikum – proměňující se mediální krajina, dostupnost

techniky a internetu, díky němuž může oslovit větší publikum prakticky každý, rozetřela
hranici mezi profesionály a amatéry. Blog, jehož prostřednictvím si de facto kdokoliv
může vést svůj zpravodajský server, nebo profily na sociálních sítích primárně určené
pro publikaci zpravodajských materiálů spadají do této škály.
Takové příspěvky v mediálním prostředí řadíme do občanské žurnalistiky21. Její
podřazený oddíl je participativní žurnalistika22, jejíž základy také tvoří tzv. usergenerated-content, což je mediální obsah vytvořený neprofesionály. Participativní
žurnalistika se od té občanské liší v tom, že s jejími produkty se ještě operuje v
profesionálním prostředí – procházejí editací. Tyto materiály hrají důležitou roli pro
breaking news (zpravodajství mimořádně naléhavou charakteru). Neprofesionálové,
kteří s pomocí svých chytrých telefonů mohou zachytit bezprostřední dění nějaké
mimořádné události, mají tak ve výjimečných případech schopnost alternovat
pracovníky profesionálního média
Internetovou platformu postavenou na bázi sociální sítě provozuje pro občanské
žurnalisty CNN - jmenuje se iReport. Tato platforma dává komukoliv prostor založit si
na stránce účet, s jehož pomocí potom může publikovat své zpravodajské, ale i
publicistické příspěvky. Uživatelé iReportu mají možnost se navzájem sledovat a mezi
sebou komunikovat. Uživatelé za rok 2011, kdy iReport přesáhl milión uživatelských
účtů, publikovali okolo 100 tisíc příspěvků.23 Z těch dostala určitý prostor ve vysílání

20
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Print, s.212
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CNN zhruba desetina. CNN uživatele iReportu motivuje také udělováním cen v
kategoriích breaking news, nejlepší komentář, osobní příběh apod.
Stringwire

je

přelomovou

akvizicí,

jíž

získala

mediální

společnost

NBCUniversal24. Je to aplikace s prvky sociální sítě určená pro operační systémy
chytrých mobilních telefonů, s jejíž pomocí lze prostřednictvím kamery zabudované v
telefonech přenášet živý přenos z určité události. Zpravodajská televizní stanice
MSNBC, která pod NBCUniversal patří, pak může onen přenos využít ve svém
vysílání.
V těchto čtyřech bodech jsou popsány dopady konvergence na audiovizuální
žurnalistiku a žurnalistiku obecně. V některých aspektech však nelze jasně vymezit
hranice důsledků pro rozhlasovou, tištěnou a audiovizuální žurnalistiku, protože
konvergence je právě často o prolínání dříve jasně odlišených novinářských odvětví.

2.1 Vliv digitální techniky
Audiovizuální žurnalistiku v éře konvergence zásadně proměňuje zavádění
digitální techniky.
To ovlivnilo tvorbu jednotlivých příspěvků, ale také produkci celých
zpravodajských relací. Například manipulace s novinářskými materiály, které jsou
primárně v digitální podobě, je výrazně jednodušší. Digitální střižny pak nabízí
mnohem rychlejší editaci materiálu.
Reportážní technika digitálního sběru materiálů se nazývá DNG (Digital News
Gathering) - před nástupem digitalizace to bylo ENG (Electronic News Gathering).
Produkce v těchto technologických podmínkách dostala název DNP (Digital News
Production). Tato technologická evoluce přinesla několik změn v audiovizuální
žurnalistice, které popisuje Martin Lokšík:25

I.

Nahrazují se analogové nosiče těmi digitálními - kazety s technologií

magnetického záznamu ustupují optickým diskům, pevným diskům nebo paměťovým
kartám.
24
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II.

Přechod na produkční a vysílací datové servery, tj. počítačové terminály,

z nichž je řízena veškerá výroba a odbavování zpravodajských relací
III.

Technická konvergence s internetem, umožňující provoz webového

portálu digitální zpravodajské stanice a jejího online vysílání
Lokšík poukazuje i na to, že digitalizace podpořila rozvoj národních
zpravodajských televizních kanálů. Vůbec první zpravodajská televize CNN (Cable
News Network) vznikla 1. června roku 1980. Vedle podobných subjektů působících na
globálním poli se ale ty soustředěné převážně uvnitř jednoho státu začaly rozšiřovat až
později, a to jak ve sféře veřejnoprávní nebo veřejné, tak i komerční. Například
v Evropě je právě komerční sféra dominantní. Evropský trh zpravodajských kanálů je
obecně hodně dynamický – kanály vznikají, ale často také mizí.26
Zpravodajské stanice se v dnešní době vyznačují také značnou snahou o
aktuálnost svého zpravodajství. Kontinuální vysílání v průběhu celého dne vyplněné
bloky v programu stanice pevně zakotvených pořadů je standardem. Například na ČT24
nese kontinuální vysílání název Studio ČT24, v CNN je to pak CNN Newsroom.
Televize tak mohou, i s přispěním reportérů v živých vstupech do vysílání, informovat o
tom, co se děje, a ne o tom, co se stalo. V návaznosti na to přibývá více živých přenosů
z tiskových konferencí, státnických návštěv, pohřbů významných osobností apod.
Nepřetržité živé vysílání tak má potenciál měnit charakter zpravodajství z
minulého na přítomný. To samozřejmě vytváří tlak na moderátory ve studiu, kteří musí
být flexibilnější, jelikož v živelném pracovním režimu s neustálou proměnlivostí musí
disponovat schopností pružně reagovat na dopředu těžko očekávatelné nebo
neočekávatelné situace (atentát v roce 2013 na bostonském maratonu).
Datový, a tudíž i informační tok, se v digitální éře velmi zrychlil. Televiznímu
médiu tak konkuruje hlavně online zpravodajství, jehož rychlosti je třeba čelit. Hlavní
zpravodajská relace, v níž se televizní stanice skladbou zpravodajských příspěvků
obracela za nejdůležitějšími událostmi dne, musí měnit svůj formát. Není možné
referovat o něčem, co už zaznělo v průběhu dne v rámci kontinuálního vysílání, jako o

26
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novince. Relace tak hlavně rozšiřuje zpravodajské příběhy o další informace a sdělení.
Základní pointě se s vědomím, že už o ní v předchozím vysílání dostatečně informovala,
věnuje jen zběžně.

2.2

Žánrová proměna v AV žurnalistice a multitasking
Lokšík vidí viditelný posun v prodloužení stopáže, a to hlavně u hlavních zpráv

(slangově otvírák; zpráva většího významu, která otevírá zpravodajskou relaci). Délka
běžných reportáží se z průměrné minuty dostala i na minutu a půl, u hlavních zpráv
z minuty a půl dokonce až na dvě minuty.27 Klipovitost zpracování je nahrazovaná
mozaikovou kompoziční metodou, kdy se k jednomu tématu váže několik formálně
samostatných, ale významově a kauzálně propojených částí, které se v divákově vědomí
spojí v kompaktní celek. Takový útvar má pak často podobu skládačky, kdy na
kombinovanou audiovizuální zprávu uvedenou moderátorem ze studia navazuje živý
vstup nebo telefonát redaktora s aktuálními informacemi z místa události, výpověď
odborníka či zainteresované osoby ze studia, názorná infografika, případně obrazový
sestřih shrnující pozadí vývoje události (background). Tato zmíněná mozaika právě
často vede v televizním zpravodajství k multitaskingu.
Další takovou změnou, opět související s multitaskingem, je informační
multifunkčnost digitálního zpravodajství.28 Například ve zpravodajství ČT24 je
obecným integrálním prvkem celého vysílání, nejen jednoho daného pořadu, kraulovací
informační lišta, kde se v krátkosti objevují aktuální zprávy rozdělené do základních
tematických bloků, jako jsou domácí, zahraniční, sportovní, ekonomické a další zprávy.
Tento prvek je typický pro většinu televizních zpravodajských stanic.
Digitálně integrované ikonografické prostředky jsou tak obvyklým nositelem
informací v televizním zpravodajství.29 Používají se jako názorný a přehledný nástroj
pro zdůraznění informací zásadních pro zpravodajské sdělení nebo pro zobrazení
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kamerou nezaznamenaného nebo nezaznamenatelného. Patří sem různá schémata,
mapy, grafy, animace apod.
Důležitost těchto prvků ve vysílání správně vystihl odborník na emocionální
marketing Graeme Newell v citátu, který byl použit v knize Broadcast Journalism.
„Každá nová studie potvrzuje, že publikum má rádo mapy a grafiku. Je to typicky
nejoblíbenější část televizního zpravodajství. Její největší síla je ve zjednodušení. Dobře
provedená grafika může srozumitelně prezentovat i ten nejkomplikovanější příběh. Už
nestačí jen informace předat řečí. Publikum chce zažít příběhy, které zaměstnají
všechny jejich smysly.30
Infografika má potenciál naraci zpravodajské příběhu obohatit a vedle základní
ideje zdůraznit údaje, které by publiku mohli v toku asynchronní či synchronní
výpovědi uniknout.31
Další viditelnou žánrovou změnou v éře digitálního zpravodajství je podle
Lokšíka nárůst živých vstupů a telefonátů. Tyto inovace posouvají moderátora do
pozice koordinátora informačních zdrojů zúčastněných ve vysílání. Živé vstupy vytváří
větší nároky na jednotlivých profesních složkách podílejících se na vzniku zpravodajské
relace. To zahrnuje práci redaktorů, vedoucích vydání, dramaturgů, ale také
produkčního a technického týmu. Živé vstupy a přímé přenosy se staly
charakteristickým atributem digitálního zpravodajství a symbolem jeho moderního
pojetí. 32
Nastávají ale také situace, kdy jsou živé vstupy samoúčelné a do relace jsou
zahrnuty jen z důvodu, aby v publiku vyvolaly dojem určité naléhavosti. Tyto vstupy
však nemusí být ani pořizovány z místa události, mnohdy jsou dokonce pořizovány až
dlouho po jejím skončení nebo dlouho předem. „Umělou“ naléhavost se stanice snaží
navozovat často u průběžně se aktualizujících událostí. Tento jev popisoval v roce 1998
sociolog Brian McNair: (…) Technologie nabádá producenty zpráv, aby se ještě víc
zaměřili na okamžitost a bezprostřednost. Být na místě a být tam první se stává samo o
sobě cílem bez ohledu na to zda, je z novinářského hlediska co sdělit.33 Už tehdy
30

BOYD ANDREW, STEWART PETER, ALEXANDER RAY, Broadcast Journalism. Vyd. 6.
Burlington: Focal Press, 2008, s. 159
31
GEORGE-PALILONIS, Jennifer. A Practical Guide to Graphics Reporting: Information Graphics for
Print, Web & Broadcast. Abingdon: Focal Press, 2006, s. 61
32
LOKŠÍK, Martin. O reportáži, o reportérech: Reportážní tendence v digitálním televizním
zpravodajství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, s. 86
33
MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky.Vyd. 1. Praha: Portál, 2004,.s. 129
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McNair varoval před infotainmentem (zpravodajství, které ve snaze přilákat více diváků
ztrácí významnou část své výpovědní složky a dostává spíš zábavní charakter).

2.2.1 Proměny televizního studia
Technický pokrok v posledních dvou dekádách se na televizním zpravodajství
podepsal i v jiných ohledech. Kromě technologií výroby zpravodajských materiálů,
žánrových úprav atd. doznala změn i studia, do nichž architekti implementují
elektronické prvky. Obvyklá jsou naklíčovaná pozadí34 na zelených plátnech,
významnou roli ale hrají také obrazovky ve studiu, které mají potenciál multitasking ve
zpravodajství podpořit. Promítají se na nich záběry, které jsou dějově úzce vázány na
konkrétní zpravodajské sdělení, popř. ilustrační záběry. Redaktoři je také využívají k
prezentaci infografiky.

3. Multitasking
Výraz multitasking je odvozený z anglických slov multi a task, přičemž multi
označuje množné číslo a task úlohu nebo úkol. Koncovka -ing se v angličtině používá
k vyjádření průběhového času. Ve víceslovném českém překladu tak lze termín
multitasking přeložit jako dělání více věcí najednou nebo věnování pozornosti několika
úlohám najednou.
Pod multitaskingem si tedy můžeme snahu řidiče automobilu řídit a u toho
telefonovat nebo někoho, kdo snídá při čtení novin. Mediální multitasking je však až na
výjimky závislý na technice. S velkým vzestupem ve vývoji elektrotechniky v 80. letech
se začalo postupně vytvářet prostředí, kdy elektrotechnické vynálezy nevnímáme jen
jako nástroje, které si pořizujeme pro usnadnění určitých činností, ale jako integrální
součást přirozeného prostředí, v němž žijeme.
Mediální multitasking referuje k přijímání mediálního obsahu, tzn. určitého
sdělení, informace z několika zdrojů naráz. Kalifornská Stanfordova univerzita se
34

Tzv. klíčování (chroma key) je technika kdy se dávají dohromady dvě barevné vrstvy. První tvoří osoba
či nějaký předmět, druhou bývá zelené/modré pozadí. Barevné pozadí se pak prostřednictvím zvláštních
efektů zamění za jakékoliv jiné.
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multitaskingem doširoka zabývala na svém odborném semináři. V reportu z tohoto
semináře multitasking rozdělila na tři typy:35

I.
II.
III.

Médium kombinované s interpersonální interakcí
Kombinace několika médií
V rámci jednoho média (vztahuje se např. k multimediálním vlastnostem

osobního počítače)
Ze semináře vzešly i další termíny, které pomohou tento jev lépe specifikovat.
Uvádím ty, které jsou relevantní pro tuto práci. Je to například rozdělení aktivního
(vykonávání konkrétní úlohy) a pasivního (sledování televize) multitaskingu. Dalším
takovým pojmem je micro-multitasking, který je kombinací aktivního i pasivního
multitaskingu. Jeho typickým příkladem je práci na počítači, kdy vykonáváme nějakou
primární úlohu, od ní ale dočasně unikáme telefonováním, psaním emailů, kromě toho
můžeme mít v pozadí spuštěný hudební přehrávač.36
Mediální multitasking zažívá rozmach především v posledních letech s vysokou
penetrací sociálními sítěmi (Facebook, Twitter, Youtube,…)37, chytrých mobilních
telefonů, tzv. tabletů – přenosných osobních počítačů apod. Právě éra osobních počítačů
je spojená i s počátkem největšího rozmachu multitaskingu.
Operační systémy osobních počítačů jsou od poloviny 90. let schopné
multitaskingu – v rámci svého uživatelského rozhraní umožnily mít spuštěných více
úloh najednou (textový editor, hudební přehrávač, instant messenger, internetový
prohlížeč – který navíc sám o sobě uživateli zprostředkuje multimediální prostředí v
rámci WWW). V kontextu těchto možností se formovaly i uživatelské zvyky v příjmu
mediálního obsahu.
Přesto nelze říct, že multitasking je fenomén, který byl odstartován až
s rozvojem výpočetní techniky v 90. letech, protože četba s poslechem hudby zároveň je
rovněž příkladem multitaskingu. Ukazuje se však, že zvyšující se penetrace
elektrotechnickými zařízeními, a to převážně mezi mladými lidmi, multitasking
významně podpořila. Jak ukazuje studie výzkumného institutu neziskové americké
organizace Kaiser Family Foundation, která se mimo jiné zabývá vlivem médií na tamní
35

WALLIS, Claudia. The impacts of media multitasking on children’s learning & development. Stanford
University [online]. 2010, roč. 2010, č. 1 [cit. 2014-05-16].
36
Ibid.
37
ČERMÁK, Miloš. Žurnalistika v informační společnosti. Nová média: Úvod a stručná historie. 1. vyd.
Praha: Karolinum, 2006, s. 13
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populaci dětí a mladistvých, multitasking mezi mediálními konzumenty od 8 do 18 let
narůstá.
Zvyšuje se čas, který tato obec médiím věnuje (z průměrných 7 hodin a 29
minut v roce 1999 na 10 hodin a 45 minut ve 2009), a tím pádem i procentuální podíl,
kdy se mladí věnují příjmu mediálního obsahu z více zdrojů v jednu chvíli (1999 – 16
%; 2004 – 26 %; 2009 – 29 %)38.
Navzdory několika pozitivním důsledkům, které multitasking skýtá – jako je
třeba větší úspora času, možnost neustálého sociálního kontaktu –, se debatuje o tom, že
má i četné negativní účinky. O tom více později.

3.1 Technika jako integrální součástí životního prostoru
Zrychlené tempo technického vývoje popsal v roce 1980 americký futurista
Alvin Toffler, který rozvrhnul technologický potenciál lidské společnosti do tří etap
podle toho, jak se v průběhu staletí proměňoval.
V tzv. první vlně popisuje, jak společnost lovců a sběračů začala měnit svou
podobu s vynálezem pluhu. Druhá vlna dle něho začíná koncem 16. století, kdy se
agrikulturní charakter společnost pozvolna proměňoval v industriální. Sem jako jeden
ze zásadních milníků náleží pochopitelně i vynález parního stroje.
Třetí vlnu související s počítačovou revolucí Toffler datuje od roku 1950. Rosen
ve své knize poukazuje na pozoruhodný fakt, že každá z těchto etap byla desetkrát kratší
než ta předešlá.39 Třetí trvala přibližně tři tisíciletí, druhá tři sta let, poslední jen třicet
let. Nenaznačuje tím však, že se na základě této konstanty bude odvíjet doba trvání
následujících etap. Příklad slouží především pro představu toho, jak se měnila rychlost
technologického vývoje.
V uplynulých dvou desetiletích se objevila se řada nových elektronických
zařízení zaměřených na komerční distribuci. Technické vynálezy se stávají integrální
součástí

každodenního

života.

Pracovní

úkony

vykonáváme

na

osobním

počítači/tabletu, komunikujeme prostřednictvím nástrojů využívajících internet pro
přenos informací, dlouhou cestu překonáváme s pomocí přehrávače, který v sobě
38

Kaiser institut 70s; výzkumný vzorek byl 2000 občanů americké národnosti mezi ve věku 8 – 18 let.
ROSEN, Lary. Rewired: Understanding the iGeneration and the Way They Learn. New York : Palgrave
Macmillan, 2010, s. 83
39
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zahrnuje možnost poslechu hudby, zhlédnutí videa, procházení internetu (a tím pádem i
komunikaci ve virtuálním prostředí) nebo čtení knih.
Dříve byly technické vynálezy zaměřené spíše na elity. I z toho důvodu jejich
uživatelské rozhraní mnohdy postrádalo intuitivnost. Jejich komerční distribuce nebyla
široká. Mezi běžné uživatele se tak dostávaly pomaleji, a to i v důsledku menší cenové
dostupnosti.
Data nasbíraná ve výzkumu knihy Rewired40 jsou dobrým příkladem toho, jak
narůstá rychlost penetrace elektrotechnikou a jejími vedlejšími produkty mezi běžnými
uživateli od 90. let minulého století.

Doba rozšíření mezi 50 miliónu uživatelů
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Doba rozšíření mezi 50 miliónu uživatelů

Data převzata z knihy Rewired (Rosen 2010)

Čísla v grafu ukazují, za kolik let si jednotlivé vynálezy techniky osvojilo
minimálně 50 miliónů uživatelů. Až na výjimky platí v grafu přímá úměra: čím starší
vynález, tím delší doba penetrace. Jak výzkum ukazuje, rozhlasu, který počátkem 20. let
20. století začal v Anglii své pravidelné vysílání, trvalo téměř 40 let., než splnil
požadovanou kvótu. Zatímco multimediální přehrávač iPod, který byl společností Apple
poprvé představen v roce 200141, se mezi stejný počet uživatelů dostal za méně než pět
let.

40

ROSEN, Lary. Rewired: Understanding the iGeneration and the Way They Learn. New York : Palgrave
Macmillan, 2010.
41
IPod + iTunes Timeline [online]. 2008 [cit. 2014-04-28]. Dostupné
z:http://www.apple.com/pr/products/ipodhistory/
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Nyní pár slov pro upřesnění pojmů v grafu: World Wide Web systém stránek,
vytvořených pomocí programovacího jazyku HTML, k nimž lidé získávají přístup, když
jsou připojení k internetu.42 Instant Messaging je forma komunikace, která
prostřednictvím internetu umožňuje svým uživatelům přenášet zprávy v reálném čase.
Tato služba zažila rozmach například s programem ICQ v roce 1996.43 Blog je webová
aplikace umožňující uživatelům WWW vytvářet stránky za účelem psaní deníků,
publicistiky, zpravodajství nebo galerií s audiovizuálním materiálem libovolného
tematického zakotvení. MySpace a Facebook jsou internetové sociální sítě primárně
určené pro komunikaci, YouTube je podobný případ, avšak s tím rozdílem, že spíš než
ke komunikaci slouží k publikaci video materiálů.
V podstatě všechny služby, které poskytují fyzické i virtuální nástroje uvedené
v grafu, v sobě aktuálně integruje jediné elektrotechnické zařízení – osobní počítač.

3.2 Osobní počítač podpůrcem multitaskingu
První osobní počítač, tedy spíš přístroj, který se tomu, co si představíme pod
pojmem osobní počítač, blížil, se dostal k prvním uživatelům ve druhé polovině 60. let
minulého století. Vzhledem a funkcemi se blížil spíš pokladnám, které obchodníci
využívají pro peněžní operace.44 Svým uživatelům tedy poskytoval hlavně základní
početní operace. Jeho cena přesahovala (při zohlednění inflace45 – všeobecný nárůst
cenové hladiny v určitém období, resp. snižování kupní síly peněz) 450 000 korun, což
je více než dvacetinásobek částky, kterou si prodejci aktuálně účtují za nadprůměrně
výkonné počítačové sestavy.
V průběhu let počítačové sestavy procházely určitým vývojem. Byly cenově
přístupnější a jejich operační systémy se z hlediska uživatelského rozhraní stávaly
přívětivějším pro potřeby uživatelů – byly intuitivnější. Zásadní zlom nastal
s příchodem Windows 95 od společnosti Microsoft Corporation46. Operační systém

42
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Windows 95 nastartoval éru systémů, v jejich vývoji Microsoft pokračuje i v roce 2014;
zmiňme například úspěšné Windows XP nebo Windows 7.

Systém s číslem 95

představoval změnu v tom, že jako první nabízel uživatelům prostředí, v němž lze
využívat multitaskingu. Základní schéma tvořila domovská plocha s lištou pro umístění
ikon jednotlivých programů a nabídkou Start, jež fungovala jako rozcestník pro přístup
k programům a dalším složkám. Spuštěné programy bylo možné takzvaně
minimalizovat, což umožňovalo mít naráz zapnutý hudební nebo video přehrávač,
textový nebo grafický editor či kalkulačku a další funkce. Spuštěné programy se
ukazovaly na liště a bylo možné mezi nimi libovolně přepínat.47
Základ tohoto uživatelského rozhraní Microsoft implementuje do svých
operačních systémů nadále. V osobních počítačích s Windows 95 tedy začala éra
multitaskingu.

3.3 Net Generace a iGenerace
„Co myslíš tím, proč mám ráda techniku? Není všechno technika? Řekla bych,
že o tom vůbec takhle nepřemýšlím. Je to něco jako nebe. O nebi prostě nepřemýšlíš.
Zkrátka vím, že když se podívám nahoru, je tam. Stejné je to s technikou – je všude
kolem nás.“48
Citát je vyňatý z promluvy desetileté dívky, kterou Larry D. Rosen zpovídal při
svém výzkumu, kdy chtěl zjistit, jak děti narozené na přelomu tisíciletí nahlížejí na
techniku. Tento citát naznačuje, že ona generace nevnímá techniku jako nástroj, jenž je
potřeba se za nějakým konkrétním účelem naučit ovládat. Spíš ji berou jako něco, čemu
časem sami přirozeně porozumí, stejně jako se s přibývajícími léty naučí chodit nebo
mluvit. Podle statistik uváděných v posledním výzkumu Kaiser Family Foundation se
zvyšuje množství elektrotechniky v rukou mladých lidí.
Generace dnešních dětí vyrůstala v prostředí, jehož důležitou součástí je i
technika. Pojem dnešní zní ale dosti vágně. Osobní počítače, iPody a internet se
neobjevily ze dne na den. Fenomén multitaskingu je spojený především s generací
(podle Rosena tzv. iGenerace) narozené kolem roku 2000, technika ale provázela i ty,

47
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kteří se narodili mnohem dříve – už Net Generace si multitasking začala postupně
osvojovat.
Net Generace – řadí se do ní lidé narození v 80. letech minulého století,

I.

kteří se v přístupu k technice začali zásadně vymezovat oproti svým rodičům
(generace X). Někdy je nazývána také jako generace Y. V dětství měli její zástupci
některé elektronické hračky, ve svém dětství už sledovali pohádky v televizi.
Druhou část této generace tvoří děti narozené v 90. letech, které měly svou kolekci
VHS kazet (médium, které uchovává data na principu analogového magnetického
záznamu). Kromě toho se učily užívat internet, mobilní telefony, instant messaging,
sociální sítě.
iGenerace – do této generace (známé také jako generace Z49) se řadí děti

II.

narozené v pozdních 90. letech a na přelomu tisíciletí. Vzhledem k tomu, že Net
Generace technické vynálezy dostatečně zpopularizovala, rodí se zástupci iGenerace
do světa, v němž je již elektrotechnika plně integrovaná.
Tyto děti mají televizi ve svém pokoji, od raného věku usínají s mobilním
telefonem na nočním stolku. Dvě třetiny z nich mají nějaký kapesní přehrávač pro
audiovizuální média.
Vysoká míra technické integrace má však i určité vedlejší účinky. Například
v komunikaci.50

Zástupci

zmiňované

generace

totiž

komunikují

často

prostřednictvím textových zpráv (IM nebo SMS zprávy), což se zásadně promítá i
do jejich vyjadřovacích schopností. Množí se výrazy vzniklé zkratkami, jako jsou
například lol (Lot of Laugh – česky „hodně se směju“), btw (by the way –
mimochodem) nebo se zkracují celá slova. Namísto „nevím“ se tak použije „nvm“.
Tyto zkratky se pak objevují v běžné řeči.
Vzhledem k relativně volnému rozpětí doby, do níž se datuje narození lidí
spadajících do jedné, či druhé generace, se obě skupiny částečně překrývají. Obě toho
mají mnoho společného. Spojuje je návyk věnovat se několika činnostem naráz nebo
přijímat mediální obsah z více zdrojů najednou. Tím pádem u nich – převážně u
iGenerace – vzniká například problém pro školství, v němž se hledají způsoby, jak
49
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udržet pozornost studentů.51 Před nové výzvy je postaveno i marketingové odvětví,
které je nucené hledat nové cesty, jak upoutat pozornost těchto pokolení.52
V nynější době patří osobní počítač mezi nejpoužívanější digitální zařízení.
Podle výzkumu Yahoo Research53 se až 89 % respondentů ze zástupců Net Generace
přiznalo k vlastnictví osobního počítače, z iGenerace to bylo 82 %. A právě jeho
uživatelské prostředí je k multitaskingu co možná nejvhodnější. Osobní počítač je
kromě toho interaktivní médium, v němž vysoká variabilita uživatelského rozhraní
umožňuje velkou volnost například i ve výběru toho, jaké médium skrze něj přijímat, a
hlavně kolik mediálních „proudů“ bude v jednu chvíli k jeho uživateli nasměrováno.
Televizní médium má tím pádem v osobním počítači velkou konkurenci.

3.4 Internetizace televize
Je televize v době konvergence jako samostatné médium mrtvá? Tato otázka
v akademické i profesionální sféře zaznívá často. Kladena je právem. Osobní počítač
totiž oproti televizi v jejím klasickém vysílacím konceptu (tj. vysílání s pevně danou
programovou skladbou, resp. skladbou proměnlivou, ale podřízené výhradně
dramaturgii televizní stanice) nabízí mnohem větší flexibilitu. Jeho uživatel si může
vybrat, kdy a jaké médium bude přijímat. Vedle tzv. internetového pirátství (nelegální
stahování dat nebo jejich sdílení na úložných serverech) je na internetu možné získávat
mediální obsah ze služeb, jako je Netflix, což je internetová „videopůjčovna“, která
poskytuje nejrůznější streamovaný audiovizuální obsah na vyžádání – VoD.
V éře digitalizace ale televizní stanice často využívají technologie catch-up TV,
která umožňuje publiku v rámci daných hranic přetáčet obsah vysílání, resp. ho
pozastavit. Unikátní službou celé televizní sítě BBC je tzv. Red Button, která
prostřednictvím digitálních pozemních či satelitních přijímačů divákům BBC ve Velké
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Británii poskytuje interaktivní uživatelské rozhraní, kdy si mohou sami uživatelé zvolit,
jaké zpravodajské téma nebo pořad je zajímá, popř. mohou využívat i služby VoD (viz
4.1.4 Red Button).
Další službou, kterou se televizní médium přibližuje flexibilitě internetu,
potažmo osobního počítače je web-enabled TV, kdy daná stanice své televizní vysílání
poskytuje i prostřednictvím živého streamu na internetu (Česká televize má iVysílání).
Tato transformace tradičních médií, mezi něž patří i televize ve svém původním
konceptu, se souhrnně nazývá jako internetizace médií, kterou Jakubowicz vymezuje
takto:54
I.

Internet funguje jako doplňkový kanál při šíření obsahů, resp. jako

paralelní kanál k prvotnímu šíření. Dochází však také k situacím, kdy jsou pro
internetové médium vytvářeny unikátní obsahy. Tradiční média přítomná na internetu
získávají vlastnosti multimediality a interaktivity i možnost personalizace sdělení,
adresovaného přesně určeným skupinám a rovněž se z nich stávají nové potenciální
zdroje příjmu díky transakčním platbám, poplatkům za internetové služby, e-obchodu,
novým formám reklamy, poplatkům za generování pohybu v síti atd.
II.

Obohacení vysílaného programu šířeného pomocí radiokomunikační

služby o vlastnosti interaktivity a doplnění obsahu o další informace a služby, které lze
získat díky plynulému přechodu z programu na internet a zpět
III.

Změny žurnalistického stylu a grafické podoby, ovlivněné žurnalistikou i

estetikou internetu (může vést k multitaskingu)

3.5 Vliv multitaskingu na lidskou mysl
Obecný konsenzus spěje k tomu, že není možné plnohodnotně vykonávat dvě
úlohy naráz. Perfektní multitasking neexistuje.55 Ke stejnému závěru došel i Tibor Uhrín
ve své bakalářské práci o dopadech informačního přetížení na člověka. Jestliže nastane
situace, kdy je třeba vykonávat dvě a více nekomplementárních sad instrukcí, tedy
odlišných a nesourodých úloh (…), dochází k jejich střídání a neustálému přepínání
pozornosti mezi nimi.
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Výzkum Stanfordské univerzity56 ukázal, že ti lidé, kteří se pravidelně účastní
multitaskingu, mají na rozdíl od těch, kteří tak nečiní, problém s udržením pozornosti,
kontrolou paměti nebo plynulého přechodu na jinou činnost.
Pravidelný multitasking údajně způsobuje oslabení schopnosti třídit relevantní
informace a zvyšuje riziko ztráty koncentrace. Podle výzkumníků mozek není zkrátka
schopný zvládat více úloh vyžadujících zvýšenou pozornost najednou
Univerzita podrobila stovku studentů několika testům, přičemž polovinu tvořili
studenti, co jsou z hlediska multitaskingu jako mediálního příjmu aktivnější než ti v té
druhé. Studenti, kteří nebyli ve větší míře zatížení multitaskingem, si v testech obecně
počínali lépe než jejich protějšky.
Fatih Tohan ve studii o multitaskingu shrnuje možné pozitivní i negativní vlivy
multitaskingu V tabulce níže jsou popsány nejvýznamnější z nich:57

POZITIVNÍ

NEGATIVNÍ

Úspora času

Omezení výkonu a koncentrace

Více možností socializace

Psychická únava

Informovanost

Problém v rozvoji dítěte (omezená koncentrace)

Zvýšení mozkové kapacity
Ohledně výše zmíněných negativních důsledků multitaskingu panuje ve výzkumných
kruzích většinou obecná shoda. S těmi pozitivními to tak jednoznačné není. Sporu
nemůže být o tom, že multitasking vytváří v důsledku nárůstu komunikačních
prostředků potenciál větší socializace. Zvýšení mozkové kapacity, informovanost a
úspora času jsou ale sporné. Studie Stanfordské univerzity ukázala, že pravidelný
multitasking vede k horšímu, a tím pádem i pomalejšímu třídění informací, což je
v rozporu s úsporou času. Na to navazuje poznatek o lepší informovanosti, který je také
zpochybnitelný. Zvýšení mozkové kapacity rovněž není jasně prokázaným důsledkem.
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Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly o multitaskingu (viz 3. Multitasking), existuje
aktivní a pasivní multitasking. V případě příjmu audiovizuálního mediálního obsahu jde
ale zpravidla o pasivní multitasking, jenž z logiky věci nezatěžuje mozek tolik jako jeho
aktivní forma. Je pravděpodobné, že multitasking prostřednictvím televizního média pro
mozek zpravidla není tak zatěžující jako aktivní forma multitaskingu.

4. Analýza zpravodajských stanic
V důsledku technické konvergence, která se projevuje také internetizací
tradičních forem audiovizuálních médií, televizní zpravodajské stanice zavádí do svého
vizuálního informačního rozhraní řadu prvků, které vedou k multiplikaci informačních
proudů.
Kvalitativní obrazová analýza těchto technických kódů vztahujících se k
multitaskingu byla na kanálech BBC News, CNN International a ČT24 provedena
v době od pondělí 7. 4. do následujícího pondělí 14. 4. 2014.
Sběr audiovizuálních dat určených k analýze jmenovaných stanic začal 7. 4.
2014 se začátkem ranního vysílání (06:00) a skončil ve stejném čase o týden později.
Zatímco na BBC a CNN Int. sběr dat běžel nepřetržitě, na ČT24 byl přerušen vždy od
0:00 do 06:00, a to z důvodu, že český kanál v té době své vysílání vyplňuje zpravidla
reprízami z uplynulého dne.

4.1 BBC News
4.1.1 Multitasking prostřednictvím infografiky na obrazovce
Kanál otevírá svůj denní program ranním pořadem BBC Breakfast (news/talk
žánr), v rámci něhož není vysílání doplněno zpravidla žádnou nfografikou umístěnou ve
vysílání. Pořad nemá ani upravené studio pro simultánní příjem více či méně
příbuzných informací z několika „proudů“. Naproti zvyklosti není v celé stopáži pořadu
(od 06:00 ranních do 08:30 hodin) na dolní části obrazovky spuštěná kraulovací lišta58,
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v níž se ve vodorovném pohybu střídají aktuální informace. Ta je ve vysílání stanice
spuštěna až po skončení pořadu.
Hned zkraje pondělního ranního vysílání v analyzovaném období BBC
předvedla, jak s grafickým informačním rozhraním pracuje v souvislosti s tzv. breaking
news, tzn. zprávy, které aktuálně procházejí nějakým vývojem, popř. jde o neočekávané
zprávy často s významným dopadem.
V levém horním rohu televizní kanál informuje o tom, že jde o živý přenos, hned
vedle je domicil (tzv. identifikační lišta) s místem konání události. Panel na spodní části
obrazovky referuje k povaze zpravodajství, tedy breaking news (taktéž identifikační
lišta). V druhé úrovni je v titulkovací liště titulek „Oscar Pistorius Trial“. Ve třetí úrovni
se průběžně aktualizují informace o procesu, resp. se zde objevují citace ze soudní síně.
Na nejnižší úrovni je kraulovací lišta zpravující o nejdůležitějších aktuálních událostech
v tematických oddílech, jako jsou sport, economy, breaking apod. Kromě toho se
využívá i k informování o dalším programovém obsahu TV stanice v průběhu dne.

Převzato z BBC News ( 7. 4. 2014)

Na obrázku z vysílání je záběr z přímého přenosu ze soudní síně při procesu
s Oscarem Pistoriusem. Grafické rozhraní je typické pro vysílání zpravodajství
charakteru breaking news. BBC referuje o případu handicapovaného atleta, který 14.
února 2013 zastřelil svou přítelkyni modelku Reevu Stenkampovou. 59 Soud, který
v analyzovaném období probíhal, řeší, zda je pravdivá atletova verze, že ženu zastřelil
v důsledku nešťastné náhody, když se domníval, že se mu do domu vloupal zloděj, nebo
šlo o úkladnou vraždu.
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Prostřednictvím tohoto druhu infografiky ve vysílání se divák účastní pasivního
multitaskingu60. Tj. že sleduje několik informací, které mu televize s pomocí infografiky
sděluje (přitom je například diskutabilní, zda se příjem sdělení uvedených v titulkovací
liště dají považovat za formu multitaskingu, když informace v ní zahrnuté předně rozvíjí
daný základní zpravodajský příběh).

4.1.2 Multitasking prostřednictvím mozaikovitého členění obrazovky
V poledním
čase pondělního soudu
ale

BBC

své

vysílání
jiným

živé

obohatila
grafickým

prvkem (a), který už
v analyzovaném
období

nepoužila.

Obraz

„rozpůlila“,

a) BBC News ( 7. 4. 2014)

přičemž na levé straně probíhal přenos ze soudní síně, v pravé pak byla proměnlivá
infografika (v pozadí s domem, kde k činu došlo). V základním stadiu na ní byl jen
ilustrační snímek s atletem. V průběhu soudního řízení se ale tato polovina obrazovky
aktualizovala o Pistoriusovy výroky, resp. ho BBC využívala k vizuálnímu doprovodu
v podobě graficky vytvořeného trojrozměrného modelu místa činu. Kromě toho na něm
odkazovala na své stránky bbc.com, kde doprovodných materiálů k události bylo víc.
Toto odkazování tak lze považovat za aktivní multitasking.61
Jiným

příkladem

multitaskingu při mozaikovitém
dělení obrazovky může být ten
(b), kdy jednotlivé části vysílají
odlišné děje. Běžná televizní
praxe je rozdělení maximálně na
b) BBC News ( 7. 4. 2014)
60

viz kapitola 3. Multitasking
61
viz kapitola 3. Multitasking
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dvě okna, přičemž jedno dává prostor například redaktorskému vstupu, druhé pak
redaktora doplňuje tematicky úzce nebo volně vázanými záběry. Na snímku b z vysílání
soudního procesu redaktorka zpovídá osobu, která podává dodatečné informace k řízení.
Rozhovor je doplněný aktuálními záběry ke zpravodajskému sdělení. BBC se v těchto
situacích zpravidla neuchyluje k používání ilustračních záběrů, jejichž vazba na dané
zpravodajské sdělení je velmi volná.
Podobné grafické řešení BBC News používá i v případech, kdy přenáší dění
z tiskových konferencí. V takových situacích jedna část obrazovky vysílá obraz
z tiskové konference zpravidla se synchronním zvukem bez hlasového doprovodu
moderátora ze studia, druhá využívá záběry z události, o níž je referováno. Tímto
způsobem se BBC News ve svém vysílání věnovala 7. dubna tiskové konferenci
podávající další informace související se ztraceným malajsijským letadlem. Civilní
dopravní letadlo linky MH370 aerolinek Malaysian Airlines se pohřešuje od 8. března.
Na palubě s 239 lidmi se ztratilo na cestě z Kuala Lumpuru do Pekingu.62 Tento
vizuální formát se však nepoužívá jen při breaking news. Ve večerní relaci BBC News
se redaktor (příklad a), který v průběhu úterý 8. dubna sledoval dění při vůbec první
státní návštěvě irského prezidenta Michaela Higginse v Anglii, v relaci objevuje na levé
straně obrazovky a ve svém komentáři, který nepřímo doprovází aktuální záběry
shrnující irskou státní návštěvu, se vrací za tím, co se v uplynulém dni odehrálo.

a) BBC News (8. 4. 2014)

b) BBC News (10. 4. 2014)

Podobně BBC řešila i zpravodajský vstup svého reportéra ve Vatikánu (obrázek
b), kdy druhá polovina obrazovky byla věnovaná aktuálním záběrům s papežem
Františkem, který se v uplynulém týdnu omluvil za kněží, kteří se provinili zneužíváním
dětí. Díky snímku z vysílání je také patrné, že kanál BBC News se proměňuje
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v závislosti na povaze zprávy. Při breaking news je celý panel červený – barva
navozuje dojem určité naléhavosti.63
Vizuální rozhraní s obrazovkou rozdělenou na dvě části BBC nezávisle na
naléhavosti zprávy, konkrétních tematických okruzích ve zpravodajství nebo pořadech.
Zpravodajská stanice však nevyplňuje redaktorské vstupy jen záběry, které mají určitou
vazbu na dané sdělení, ale používá je i při komentování grafů, schémat a jiné
infografiky. Obecně lze konstatovat, že při doplnění redaktorských vstupů záběry BBC
používá aktuální, a ne ilustrační materiály.

4.1.3 Multitasking prostřednictvím technických dispozic studia
Další kategorií proměn zpravodajství v rámci televizního vysílání v osnovách
multitaskingu může svým charakterem vytvořit studio. Tomu zčásti odpovídá způsob,
jakým BBC zabírá své zpravodajské studio, a kde se v něm moderátor pohybuje, když
chce zvýraznit důležité údaje související s tématem

BBC News (8. 4. 2014)

Moderátor uvádí příspěvek, který se vrací ke Rwandské genocidě, která se
odehrála v roce 1994. K té došlo z důvodu vyvrcholenému napětí mezi dvěma tamními
etniky – Tutsiové a Hutuové. Druzí jmenovaní, z jejichž strany pocházel i tehdejší
prezident, úkladně zmasakrovali 800 tisíc až jeden milión Tutsiů, popř. umírněných
Hutuů, a to z důvodu snahy o zastavení eskalace napětí mezi stranami.
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V pozadí za moderátorem jsou vidět tři různé obrazovky, které doplňují uvedení
zpravodajského příspěvku, jenž bude následovat. V levé a pravé je ilustrační vizualizace
s obyvateli Rwandy, na té prostřední se v průběhu výpovědi ve studiu střídaly klíčové
informace, proměňující se na základě promluvy moderátora
Stejným způsobem – ve studiu uvedení klíčové informace k tématu na pozadí
s dalšími obrazovkami ilustrujícími téma – stanice postupovala například i
v informování o ztrátě 1,3 miliardy liber britské Co-operative Bank.

4.1.4 Red Button
V roce 2008 BBC začala se zaváděním svého interaktivního televizního rozhraní
nazvaného Red Button, dostupného prostřednictvím digitálního pozemního nebo
satelitního vysílání uživatelům (výraz divák je v kontextu s televizní interaktivitou
nepřesný). Red Button je důsledkem postupné internetizace televize.
Interaktivní rozhraní televizní sítě BBC prochází postupnou genezí už od roku
1999 (začalo pod názvem BBC Text, později BBCi).
Přistupovat ke službě Red Button není možné bez televize připojené do sítě
internet. Red Button uživatelům poskytuje možnost přepínat mezi libovolným
mediálním obsahem vytvořeným BBC (a to i toho postaveného na bázi zpětné reakce –
kvízy apod.). Pokud jde o zpravodajství, uživatelé mají na výběr z několika tematicky
vymezených kategorií, jako jsou zprávy politické, regionální, sportovní, počasí, byznys,
resp. uživatelé mohou procházet mezi všemi jednotlivými zprávami bez tematického
zařazení.
Aspekt multitaskingu Red Buttonu tkví v tzv. multiscreen64 grafickém rozhraní,
kdy uživatelé mohou procházet
rozsáhlé obsahové nabídky, zatímco
k nim

směřuje

jeden

primární

audiovizuální proud informací. Pro
příklad

poslouží

lépe

uvedený

obrázek z praxe.65
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4.1.5 Závěr analýzy
Zpravodajský kanál BBC News není typickým následovatelem fenoménu
multitaskingu v éře technologické konvergence audiovizuálních médií. Ve srovnání se
zahraničními protějšky je nezvyklé, že během ranního vysílání britská stanice na dvě a
půl hodiny vypíná kraulovací lištu s aktuálními událostmi. Až na nepatrné výjimky
(jako odkazování na doplňkové informační materiály na oficiálních webových
stránkách) se vysílání kanálu projevuje spíš pasivním multitaskingem.
Hlavní grafické informační rozhraní ve spodní části obrazovky, s jehož pomocí
BBC News komunikuje s divákem, dává ve svém rozložení na (zpravidla) čtyři úrovně
prostor především tématu, které je v danou chvíli ve vysílání; s výjimkou kraulovací
lišty. Multitasking se tedy do těchto grafických prvků ve vysílání kanálu příliš
nepromítl.
BBC News člení obrazovku pravidelně, ale zpravidla jen na dvě okna, přičemž
jedna část se většinou úzce tematicky váže k té druhé. Tedy, redaktor např. připojuje
svůj synchronní komentář k záběrům události, jíž reportoval. Ilustrační záběry s volnou
vazbou na dané zpravodajské sdělení jsou používány minimálně.
Obecně je grafické rozhraní, ať jde o jednotlivé lišty nebo o telemosty
zprostředkující předávku mezi studiem a redaktorem, velmi standardizované. BBC dbá
na dodržování vytyčených grafických norem a za dobu analýzy nedošlo k případu, kdy
by z nastaveného systému výrazně vybočila.
Z hlediska multitaskingu byla stanice nejaktivnější v přenosech ze soudní síně,
kde probíhalo řízení s atletem Pistoriusem. V levé části se nacházely záběry doplněné
synchronním zvukem z místa dění, v pravé části se průběžně aktualizoval panel
s nejsignifikantnějšími výroky ze sálu, které střídala vizualizace místa činu nebo
odkazování na webové stránky BBC k dalším doprovodným materiálům k události. Ani
v rámci zpravodajského studia nedochází k nějakým výrazným projevům multitaskingu.
Tuto „umírněnost“ BBC News lze přičítat jejímu veřejnoprávnímu charakteru,
z něhož plynou určité konzervativní tendence. Na druhou stranu je BBC vysoce
inovativní z hlediska interaktivity televize (aktivní multitasking). Právě interaktivita se
v době narůstající technické penetrace mezi běžnými uživateli a internetizace médií
ukázala jako velmi důležitá vlastnost pro potřeby mediálních příjemců.
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4.2 CNN International
4.2.1 Multitasking prostřednictvím infografiky na obrazovce
CNN své vysílání otevírá v 06:00 pořadem New Day, který je napříč ostatním
obsahem programového portfolia stanice z hlediska multitaskingu nejvýraznější. Žánr
pořadu je news/talk – tedy zpravodajství kombinované s komentářem, popř. s
doprovodnými analýzami prostřednictvím interaktivní obrazovky apod. Nyní se ale
budu věnovat grafickému informačnímu rozhraní na spodní části obrazovky, k řešení
studia později.

Převzato z New Day/CNN Int. (8. 4. 2014)

To je rozděleno do čtyř úrovní. Ta nejvýše usazená (identifikační lišta) referuje o
povaze probíraného zpravodajství, tedy breaking news. Ve druhé (titulkovací lišta) je
headline informující o tématu. Na levé straně je tento řádek orámován logem
„Vanished: 34 Days“, které se vztahuje ke ztracenému malajsijskému letadlu. U
zpravodajských příběhů většího významu a delšího trvání CNN používá různá unikátní
označení, která poté v rámci pořadů, jež o tématu referují, využívá k lepší identifikaci
zpravodajského příběhu.
Na třetí úrovni je lišta s předpovědí počasí, jež se objevuje právě jen v rámci
ranního pořadu CNN. Na nejnižší úrovni je prostor pro rolovací lištu (ve svislém
pohybu se vyměňující aktuální zprávy), zpravující o tematicky rozličných sděleních.
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Na levé straně této úrovně je adresa webu kanálu cnn.com, na níž je možné
k událostem naznačeným headliny hledat více informací – forma micro-multitaskingu.66
Protilehlou pozici zaujímá šedivě provedené grafické znázornění s aktuálními
informacemi o vývoji na burze cenných papírů. V kontextu s provedením grafického
informačního rozhraní CNN mluvíme převážně o pasivním multitaskingu, ale výrazně
multiplikovaném množstvím informací různého druhu (počasí, obecné a burzovní
zpravodajství).
Částečně unikátní podobu informačního panelu mají některé další pořady na
CNN. Je to například The Lead with Jake Tapper, který se zaměřuje na vedoucí
zpravodajské příběhy napříč tematickými oblastmi, jako jsou domácí, zahraniční,
politické, ekonomické a další. Podobným případem je analytický pořad Anderson
Cooper 360°. Zabývá se klíčovými zprávami dne, které bývají obohacené o reportážní
vstupy redaktorů z místa události. Pracuje i s komentářem expertů atp.
Zmíněné unikátní změny v infografice programových dominant kanálu jsou
spíše drobné a slouží především pro lepší identifikaci pořadu.

66

(viz kapitolu 3. Multitasking)
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CNN News Center/CNN Int. (10. 4. 2014)

Ním informační rozhraní používané CNN Int. je vidět na snímku výše. Tedy
Základní
základní modrá barva s headlinem v titulkovací liště a rozvíjející informací. Popřípadě
je nad headlinem v červené barvě označení typu breaking news, developing news
(podává další informace k již známé zprávě) apod.
Mezinárodní verze CNN nepoužívá kraulovací, resp. rolovací lištu na nejnižší
úrovni nepřetržitě. Nejčastěji ji zapíná v ranním a dopoledním zpravodajství nebo ve
večerním.

Ve

výjimečných

případech

jejím

prostřednictvím

upozorňuje

na

zpravodajství povahy breaking news. V uvedeném příkladu využila prostor, kde se
obvykle objevuje lišta s aktuálním zpravodajstvím, aby dala vědět o svém vítězství
v některých kategoriích televizních cen Asian Television Awards za rok 2013.
Na severoamerické mutaci je kraulovací lišta zapnutá celý den. Jinak se
informační grafické rozhraní mezinárodní mutace liší od té severoamerické jen
v detailech nevelkého významu.
Jak je vidět, dalším proměnlivým prvkem v grafickém informačním rozhraní
může být i ten zpravující o vývoji na trhu s cennými papíry. V pravé části obrazovky
CNN reagovala na zvýšený pokles akcií výrazným zvětšením této záložky. Infografika
zpravodajského kanálu CNN se obecně vyznačuje velkou mírou dynamiky a
variability67, byť je ve svých základních konceptech a formách standardizovaná.

67

DUFEK, Ondřej. Funkce a podoby infografiky v televizním zpravodajství. Praha : Univerzita
Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2008.
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4.2.2 Multitasking prostřednictvím mozaikovitého členění obrazovky
Oproti dalším stanicím, jejichž vysílání bylo také v této práci podrobené analýze,
CNN často člení obrazovku, a to nejen na dvě okna – jedno pro moderátora pořadu,
druhé pro reportážní vstup redaktora, resp. redaktora a záběry nebo vizualizace
vztahující se ke zpravodajskému sdělení –, ale v některých případech rovnou na tři a
více oken. CNN tento prvek ve svém vysílání využívá nezávisle na pořadu nebo povaze
zpravodajství (sport, politické, ekonomické nebo kulturní zpravodajství apod.). Některé
pořady dokonce mozaikovité zobrazení multiplikují ještě více. Jsou to třeba ty, které ve
vysílání obligátně využívají expertů nebo jiných analytiků.
Model rozpůlené obrazovky CNN využívá nejen k uvedení redaktora
moderátorem, resp. výpovědi redaktora doplněné záběry vztahujícími se více, či méně
k danému zpravodajskému sdělení. Obvyklou variantou je i vstup redaktora doplněný
grafikou. Záběr níže je z ekonomicky zaměřeného pořadu Quest Meens Business. Vlevo
pod informačním panelem je vidět prvek, o kterém dosud nebylo řečeno nic. Tzv.
hashtag #QUEST odkazuje k moderátorovi pořadu Richardu Questeovi. Hashtag může
být slovo nebo fráze, který u příspěvků plní roli jednoznačného tematického zařazení na
sociálních sítích. Potenciálně může diváka zapojit do aktivního multitaskingu.

Quest Meens Business/CNN Int. (10. 4. 2014)

Rozdělený obraz na dvě části CNN užívá samozřejmě i v případech reportážních
vstupů

z místa

reportované

události

(a),

popř.

vstup

redaktora

komponuje
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s infografikou, jako byla například mapa vyznačující možnou trasu ztraceného
malajsijského letadla (b).

a) CNN Newsroom/ong Kong/CNN Int. (8. 4. 2014)

b) CNN Newsroom/Hong Kong/CNN Int. (9. 4. 2014)

V rámci vysílání stanice je ale prvek rozdělení obrazovky na okna velmi
flexibilní (přesto standardizovaný). Například v pořadu Connect The World (c), který se
zaměřuje výhradně na světové zprávy, nejprve ze studia v Abú Dhabí uvedla
moderátorka (d) zpravodajské sdělení referující o sporu mezi NATO a Ruskou federací
týkající se politické nestability na Ukrajině, poté postupně předávala slovo třem
redaktorům v multilaterálu (více tras směřujících do vysílání), kteří do vysílání
vstupovali z Ukrajiny, Washingtonu a Moskvy (v pořadí shora dolů) střídavě. Po
předání slova se záběr na ně rozprostřel po celé obrazovce, při předávce se opět vrátil do
rozhraní, které je možné vidět níže.

c) Connect The World/CNN Int. (8. 4. 2014)

d) CNN Newsroom/Hong Kong/CNN Int. (8. 4. 2014)

Na obrázku d je vidět, jak CNN také pracuje s reportážními vstupy
doprovázenými souvisejícími záběry. V případech, kdy moderátorka podává doplňující
dotazy, obraz se roztrojí, jak dokládá příklad výše. Při odpovědi od reportéra/experta se
obraz vrátí do rozložení na dvě okna (zpovídaná osoba a záběry k tématu).
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CNN tímto způsobem nepostupuje jen ve dvou zmíněných relacích, tedy
Connect The World a CNN Newsroom live from Hong Kong. Takové rozdělování
obrazovky je typické pro všechny zpravodajské relace kanálu.
V úvodu bylo řečeno, že některé pořady CNN, převážně ty s hlubším
analytickým vhledem a větší potřebou po expertech a osobách, které svým přispěním
mohou zpravodajský příběh divákům ukázat hned z několika perspektiv, obraz rozdělují
ještě více. Sem mimo jiné patří Anderson Cooper 360° (a).

a) Anderson Cooper 360°/CNN Int. (9. 4. 2014)

b) CNN Newsroom/CNN Int. (9. 4. 2014)

Na potřebu ve vysílání využít vyjádření více osob zasvěcených do tématu ale
pružně reagují i jiné pořady. Mezi takové patří kupříkladu zpravodajská relace CNN
Newsroom (b).
Při soudu Oscara Pistoriuse CNN reagovala rozdělením obrazovky na dvě okna,
přičemž v té jedné probíhal přímý přenos ze soudní síně, na druhé se střídala shrnující
sdělení toho, jak se řízení s atletem vyvíjí. Jiné dny byla tato polovina obrazovky
využívána pro příspěvky přítomných reportérů, které se dostávaly do vysílání
prostřednictvím Twitteru. Tato „multimediální část“ obrazovky divákům poskytovala
vizualizace místa činu apod. Jak CNN, tak BBC zvolily velmi podobný způsob využití
infografiky v informování svého publika v průběhu soudu.

CNN Int. (9. 4. 2014)
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4.2.3 Multitasking prostřednictvím technických dispozic studia
Dodatečnými informačními prvky v podobě obrazovek umístěných ve studiu,
které zpravodajské sdělení multiplikují, resp. zdůrazňují vizualizacemi, kam patří mapy,
schémata apod., jsou více, či méně vybavena všechna studia CNN.

Quest Means Business/CNN Int. (10. 4. 2014)
a) Quest Means Business/CNN Int. (10. 4. 2014)

V tomto ohledu je nejvýraznější studio, které slouží pro přenos z ranního pořadu
New Day a ekonomicky zaměřeného vysílání Quest Means Business (a). V prostoru je
přítomno několik interaktivních obrazovek (například ta v pozadí moderátora, která
promítá mapu s vizualizací vázanou k probíranému tématu. Na rozdvojené obrazovce
v popředí jsou v telemostu s moderátorem dvě reportérky, které do pořadu jedna po
druhé vstupují. V tomto případě ale jejich vstup poté už není doplněný žádnými záběry
k tématu nebo grafikou. CNN tedy dogmaticky nevyužívá doprovodné materiály
k doplnění vstupu.
Pořad New Day se vyznačuje
častým používáním interaktivních
tabulí, kterými se pokouší své diváky
hlouběji uvést do děje. Na snímku
níže

je

moderátorka

hovořící

s expertem, který publiku předkládá
podrobnosti o vývoji pátrání po

b) New Day/CNN Int. (10. 4. 2014)

ztraceném malajsijském letadle - na interaktivní tabuli je vyznačena trasa, kterou plula
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loď hledající vrak letadla spadlého do moře. Na liště v druhé úrovni grafického rozhraní
ve spodní části obrazovky se nadále střídají aktualizované informace o hledání
ztraceného stroje. Všechny informační prvky typické pro ranní vysílání jsou v rozhraní
zachovány
Další příklad naznačující práci s multitaskingem prostřednictvím rozvržení
studia nabízí pořad News Stream, který se tematicky zaměřuje především na svět
elektrotechniky, ale také na aktuální zpravodajství.

News Stream/CNN Int. (8. 4. 2014)

Na obrázku výše je vidět studio pořadu. Je v něm celkem šest elektronických
obrazovek. V pozadí s obrazovkou 1 a 2 moderátorka zpravidla uvádí zprávu.
Vizualizace na obrazovkách je přitom tematicky homogenní, ale každá například
ukazuje jiného aktéra příběhu apod. Číslo 3 slouží k zobrazování různých statistik a
grafů. Obrazovky 4 a 6 nepřetržitě promítají značku pořadu, pětka střídá ilustrační
záběry k tématu. Kamera v pořadu zpravidla střídá dva záběry. Moderátorka tak
v mezích nastavených těmito záběry, v závislosti na vývoji svého novinářského sdělení,
střídá pozice. V jedné je v polocelku zabíraná s obrazovkou 1 a 2, ve druhé pouze
s trojkou.
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4.2.4 Ostatní
V analyzovaném období CNN pracovala s multitaskingem i jiným způsobem,
než umožňovaly zahrnout již probrané kategorie. Soud s Oscarem Pistoriusem patřil
v daném týdnu mezi vysoce sledované, možná vůbec nejsledovanější, zpravodajské
příběhy. Americký zpravodajský kanál tak dal divákům možnost se během procesu
vyjadřovat k soudnímu řízení na sociálních sítích, přičemž vybrané příspěvky se poté
objevily pod značkou „The Virtual Jury“ ve vysílání CNN. Zde jde o formu aktivního
multitaskingu, kdy informační prostředí nastavené zpravodajským kanálem vybízí
diváka k interakci.
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4.2.5 Závěr analýzy
Ve vysílání CNN International se multitasking projevuje ve významné míře.
Nejvíce v ranním vysílání, kdy publikum CNN může v jednu chvíli čerpat informace,
které jsou prezentovány moderátory pořadu a prostřednictvím základního grafického
informačního rozhraní (předpověď počasí a burzovní nebo aktuální zpravodajství).
Mezinárodní mutace stanice, na rozdíl od té severoamerické, nemá spuštěnou
kraulovací lištu s aktuálními informacemi celý den. Je zapnutá jen během rána, při
nutnosti informovat o důležitých zprávách a v rámci večerního vysílání. Infografika
kanálu je velmi dynamická a v mnoha ohledech i variabilní. Obecně lze tvrdit, že
multitasking ve vysílání CNN funguje spíš v pasivní formě. Interakce s divákem
nechybí, ale není tak rozvinutá.
CNN také často pracuje s mozaikovitě členěnou obrazovkou, a to až na šest
částí. Postavy, které tímto způsobem do vysílání vstupují, ale promlouvají samozřejmě
popořadě. Často však zůstanou na pozadí a je zaznamenávána jejich neverbální
komunikace (tzn. gestikulace, pohyby obličeje apod.). Kanál samozřejmě doplňuje
redaktorské vstupy záběry, které bývají aktuální vzhledem k danému zpravodajskému
sdělení, nebo infografikou v podobě map, grafů, schémat apod.
Pozadu nezůstávají ani studia, která jsou často plná obrazovek, s kterými
redaktoři pracují interaktivní formou nebo jen zůstávají v pozadí, aby například
nějakým grafem, statistikou, mapou nebo virtuální modelací poskytovaly divákům
hlubší vhled do tématu.
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4.3 ČT24
4.3.1 Multitasking z hlediska infografiky na obrazovce
Zpravodajský kanál ČT24 používá na spodní části obrazovky grafické
informační rozhraní s jednoduchým a přehledným rozložením. Podobně jako u
zahraničních protějšků stanice je infografika ČT24 rozdělená na čtyři úrovně, přitom ale
ta první neslouží jen pro zobrazování povahy dané zprávy.
Na příkladu a je na první
úrovni

vidět

signatura

pořadu

(informační lišta), tedy Zprávy
v 10.

Naopak

na

obrazu

b

informační lišta referuje o povaze
zprávy

–

mimořádná

zpráva

(breaking news). Druhá úroveň
(tzv.

titulkovací

lišta)

patří

a) Převzato ze Zprávy v 10/ČT24 (9.4. 2014)

standardně headlinu, třetí úroveň
buď chybí nebo headline rozvíjí
další informací. Na nejnižší úrovni
je umístěna tzv. kraulovací lišta,
která je ve vysílání nepřetržitě.
Vypnutá je jen během hlavní
zpravodajské relace ČT24 nazvané

b) Studio ČT24/ČT24 (10.4. 2014)

Události.
Nelze si nevšimnout, že se základní grafická rozhraní na dvou předložených
vizuálních příkladech barevně odlišují. ČT24 používá pro identifikaci svého
zpravodajství tři základní barvy – červenou, modrou a žlutou. Červená slouží pro
identifikaci jednotlivých zpravodajských relací v průběhu dne, modrá ho vybarvuje při
vysílání kontinuálního zpravodajství Studio ČT24, žlutá pak slouží k označení breaking
news. Kanál toto barevné odlišení používá i jen v rámci lišty s aktuálními informacemi.
Také barevné rozlišení je v jistých mezích možné nazývat pasivním multitaskingem.
Není totiž neutrální, ale slouží k předání specifické informace o naléhavosti daného
zpravodajského sdělení.
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4.3.2 Multitasking z hlediska mozaikovitého členění obrazovky
ČT 24 v tomto ohledu nezůstala pozadu. Ve svých pravidelných zpravodajských
relacích jako jsou Zprávy v 10, Zprávy ve 12 nebo Zprávy v 16 je schopná reagovat na
potřeby rozdělení obrazovky flexibilně, ale multitasking publiku tímto způsobem
umožňují spíš jiné pořady kanálu.

a) Události/ČT24 (8.4. 2014)

Na obrázku a je vidět modelový příklad, jaký stanice zpravidla aplikuje při čtené
zprávě v pořadu Události. Moderátorka ze čtecího zařízení čte zprávu, která je doplněná
aktuálními záběry na druhé polovině obrazovky souvisejícími s jejím sdělením. Kromě
toho se tu ukazuje grafické rozhraní s titulkovací lištou, jež je unikátní právě pro
vlajkovou zpravodajskou relaci ČT24.

b) Ekonomika ČT24/ČT24 (9.4. 2014)

Snímek b naopak předvádí, jak ČT24 často doplňuje výpovědi svých hostů
záběry, které se více, či méně vztahují k tématu. Používány jsou ale také jen ilustrační
záběry, a to nezávisle na rubrice, závažnosti zprávy nebo pořadu. Častěji je výpověď
hosta doplněna jakýmkoliv doprovodným vizuálem než žádným. Obraz c je z pořadu
Ekonomika ČT24, jehož dané téma byla klesající spotřeba piva v Česku.
V pravém okně obrazovky se střídaly nejrůznější ilustrační záběry ukazující
podniky, kde se pivo prodává, lidi konzumující zmíněný alkoholický nápoj nebo
výrobu.
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a) Události/ČT24 (7.4. 2014)

b) Interview ČT 24/ČT24 (7.4. 2014)

Zpravodajský kanál ale našel pro členěnou obrazovku i další využití. Obraz a je
z relace Události a vztahuje se k soudnímu řízení s handicapovaným atletem Oscarem
Pistoriusem, který je podezřelý z vraždy své přítelkyně. Zatímco v levé části je vidět
atlet při tréninku bez jakéhokoliv závažného podtónu, ve druhé polovině ve skupině
policistů skrývá svůj obličej. Rozdvojený obraz v rámci oné reportáže doplněné
asynchronním komentářem redaktora je tak použit k předvedení dvou rovin atletova
života. Tento prvek je ale spíš variabilní; způsob reportážní výstavby záleží především
na kreativitě redaktora, popř. editora zpravodajské relace
Na snímku b je vidět vysílání pořadu publicistického pořadu Události a
komentáře (záběry z něj byly použity v Interview ČT 24). Zatímco host v levé části
obrazovky reaguje na otázku moderátora, režie druhou polovinu obrazu věnovala záběru
na druhého hosta ve studiu, čímž publiku zprostředkovala jeho bezprostřední reakci.
Daný prvek je rovněž spíš ukázkou variability ve vysílání kanálu; o použití takového
prvku rozhoduje režisér relace.

a) Studio ČT24/ČT24 (10.4. 2014)

Záložku (grafický prvek, který se v případě potřeby naváže na standardní
grafické rozhraní) ve formě obrazovky s orámováním v podobě červené informační lišty
v popředí vysílání ČT24 využívá v případech, kdy potřebuje upozornit na nějakou
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aktuální událost, z níž má zanedlouho začít přímý přenos. V analyzovaném období
stanice tento prvek použila například před tiskovou konferencí o odškodění ministryně
pro místní rozvoj Věry Jourové za její nezákonnou vazbu v roce 2006. Jourová byla
tehdy nařčena z korupce.

4.3.3 Multitasking z hlediska technických dispozic studia
ČT24

používá

pro

vysílání

svých

pořadů

různá

studia.

Mezi

ty

nejfrekventovanější ale patří to na snímku a, které slouží pravidelným denním
zpravodajským relacím nebo pořadům, jako je Horizont ČT24, Ekonomika ČT24.

a) Studio ČT24/ČT24 (10.4. 2014)

Stěžejním multitaskingovým prvkem studia jsou dvě obrazovky po stranách,
které jsou využívány pro záběry související s tématem pořadu, zpravodajským sdělením
relace apod. Při vysílání pořadu Zprávy je zpravidla vidět jen pravá část, na níž jsou
promítány související záběry, resp. slouží pro uvedení reportéra do studia. Celek
s oběma obrazovkami je při uvedení zprávy využíván spíš výjimečně. Při vysílání
kontinuálního vysílání Studio ČT24 jsou však v záběru mnohdy obě obrazovky při
rozhovorech moderátora s hostem.

b) Ekonomika ČT24/ČT24 (9. 4. 2014)
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a) Události v regionech/ČT24 (10.4. 2014)

b) Události/ČT24 (9. 4. 2014)

Ve zmiňovaném studiu jsou také uváděny Události v regionech, ty jsou vysílány
také ze studia v Brně a Ostravě. Moderátor z Prahy nejprve v tomto celku (a) relaci
uvede, představí zbylé moderátory, ti již poté v nečleněném obraze uvedou svou
samostatnou relaci.
Na příkladu b je vidět, jak s reportážními vstupy při telemostech pracují
Události, resp. Události v kultuře. Než moderátor předá slovo redaktorovi v terénu,
kterého už diváci mohou spatřit na animovaném pozadí, jsou v pravé části studia vidět
ještě záběry související s daným zpravodajským příběhem. Jindy prostor pro záběry
může přebrat druhý „vstupující“ reportér.
Velmi specifický je na základě využívaných prvků multitaskingu pořad @online.
Je to magazín, který se věnuje internetu jako fenoménu, který ovlivňuje vývoj
technologií, ale také dává lidem úplně nové komunikační prostředky.

c) @online /ČT24 (12.4. 2014)

d) @online/ČT24 (12.4. 2014)

Na levém obrázku jsou za moderátorkou na velkoplošné obrazovce vidět
vizualizace Kulturního institutu společnosti Google, což je digitální depozitář pro
zachování uměleckých výtvorů. Snímek c pak ukazuje, jakým způsobem jsou
prováděny vstupy do pořadu. Záběr zůstává po celou dobu rozmluvy moderátorky se
vstupujícím tak, jak je zachycen výše.
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4.3.4 Hyde Park
V rámci programové skladby ČT24 zaujímá významné místo pořad Hyde Park,
který se objevuje ve vysílání každý všední den ve 20:00 (v sobotu má prostor Hyde
Park Civilizace). Žádný jiný pořad ve vysílání stanice nevykazuje takové znaky
multitaskingu. Je totiž postavený na interakci publika s hostem pořadu prostřednictvím
sociálních sítí nebo telefonní sítě. Během jeho vysílání tedy dochází k aktivnímu
multitaskingu, resp. micro-multitaskingu (divák odvrací svou pozornost, aby napsal svůj
dotaz, ale poté se k pořadu jako ke své primární úloze vrací).

Formát pořadu je diskusní. Moderátor v něm hovoří s hostem, kterému pokládá
dotazy zaslané diváky. Ti se mohou spojit s pořadem skrz internetové sociální sítě, jako
je Facebook, Twiter nebo Google+. Mohou však využít i internetového telefonu Skype
nebo spojení přes mobilní telefon a email.
Moderátor se diskusi snaží usměrňovat kladením doplňujících dotazů, ale velká
škála témat a otázek od publika často narušuje tematickou kontinuitu. Pořad tak mnohdy
svou interaktivitou trpí.
Česká televize dřív v rámci pořadu používala internetovou anketu, v jejímž
rámci mohli diváci posuzovat, jak host v pořadu obstál. Z důvodu obav z manipulace ji
ale zrušila. Průměrný reach (nejvyšší počet diváků, který sledoval pořad alespoň tři
minuty v kuse) pořadu je podle údajů na stránkách České televize 327.000 diváků.68
68

Hyde Park. ČESKÁ TELEVIZE. Ceskatelevize.cz [online]. 2014 [cit. 2014-05-16].
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4.3.5 Závěr analýzy
Jediná česká zpravodajská stanice ČT24 multitaskingu využívá poměrně často.
V některých případech účelně, v jiných méně. Obecně je ale její přístup k této formě
komunikace s divákem intuitivní. Častější je ve vysílání pasivní forma, ale nechybí ani
ta aktivní.
Pro své základní grafické informační rozhraní používá ČT24 jasně
identifikovatelné barevné rozlišení, což samo o sobě z hlediska publika funguje jako
informační prvek indikující, kolik si dané zpravodajské sdělení „zaslouží pozornosti“.
Rozhraní je přehledné, ale z hlediska množství informací není zdaleka tak nasycené
jako například u CNN. Až na grafické odlišnosti je tak svým informačním potenciálem
spíš podobné BBC.
Členění obrazovky ČT24 zpravidla využívá účelně, na druhou stranu ji někdy
vystihuje až přehnaná snaha doplnit výpověď hosta ve studiu, redaktora ze vstupu apod.
jakýmikoliv pohyblivými obrazy, a to i v případě, že stanice nedisponuje žádnými
aktuálními materiály vztahujícími se přímo k danému zpravodajskému příběhu. Vystačí
si i s ilustračními záběry, které ale bývají na obrazovce ve srovnání s promlouvajícím
člověkem dominantní a mohou zbytečně odvádět pozornost od výpovědi.
Grafické rozhraní ČT24 je obecně spíš standardizované. Variabilní prvky
vykazuje jen v mimořádných situacích69
Znaky multitaskingu nesou i studia. Zejména pak to pro pořad @online velmi
často pracuje s multitaskingem. Může to být i tím, že je svou dramaturgií směrován na
mladší publikum, které má k technice, a tudíž i multitaskingu, logicky blíž.
Pozoruhodným projektem ČT24 je pořad Hyde Park, který je založený na
aktivním multitaskingu publika víc než kterýkoliv jiný pořad na kanálu. Jeho podstata je
založena na interakci publika se studiem. Diváci mohou k tématu pořadu klást otázky s
pomocí několika komunikačních kanálů.
Ačkoliv se ČT24 netají tím, že v určitých ohledech následuje svůj britský vzor
BBC – především si pak snaží brát příklad z BBC jako instituce, která si při své
dlouholeté působnosti, sahající až do třicátých let 20. století, vybudovala vysoké renomé
potvrzující pevně zakotvené zpravodajské standardy –, z hlediska využívání různých
prvků multitaskingu je česká zpravodajská stanice na rozdíl od svého západoevropského

69

(viz záložka s obrazovkou o tiskové konferenci).
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protějšku o poznání méně konzervativní a je otevřená novým komunikačním způsobům
s publikem.

5. Závěr
Technická konvergence v mediálním prostředí přináší četné změny. Jedním
z jejích projevů je i multitasking, který je typický pro osobní počítače nebo prostředí
internetu. V důsledku toho se formuje vizuální informační rozhraní zpravodajských
televizních stanic, které se tak snaží přizpůsobit návykům přijímání mediálního obsahu
u nastupujících generací.
Cílem bakalářské práce tedy bylo zjistit, jakým způsobem vybrané zpravodajské
stanice upravují v důsledku multitaskingu, který technická konvergence významně
podpořila, své informační rozhraní a jak se navzájem liší v přístupu k tomuto
vzrůstajícímu návyku v příjmu mediálního obsahu. Informační rozhraní kanálů BBC
News, CNN Int. a ČT24 multitasking reflektuje. Ne všechny stanice ale takové
informační prvky používají ve stejné míře.
Kromě toho bylo nutné definovat termín technická konvergence, jež je
zásadním procesem ve strukturálním vývoji mediálního prostředí; a tedy i ve
standardech žurnalistické praxe. Internetizace a zvýšená penetrace osobními počítači,
jejichž uživatelské rozhraní je na multitaskingu založeno, se ukázaly jako hlavní příčiny
těchto změn v televizním audiovizuálním zpravodajství.
Analýza zpravodajských stanic probíhala v době od pondělí 7. 4. do
následujícího pondělí 14. 4. 2014. S její pomocí bylo zjištěno, že multitasking je do
audiovizuálního zpravodajství implementován například s pomocí infografiky na
obrazovce. K multiplikaci informačních proudů také může vést mozaikovité členění
obrazovky na více oken. Architektonické řešení prvků ve studiu zahrnující i technickou
výbavu může být dalším nositelem multitaskingu.
Komerční stanice CNN Int. je ve srovnání se svými dvěma protějšky
multitaskingem výrazně více ovlivněná. Kromě kraulovací lišty s aktuálními
informacemi, kterou však nepoužívá po celý den, nabízí také infografiku s burzovním
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zpravodajstvím, jíž využívá během celého denního vysílání. BBC News je
v multiplikaci informačních proudů během vysílání výrazně konzervativnější, což může
mít příčinu v jejím veřejnoprávním charakteru. Základní grafické informační rozhraní
ČT24 se podobá tomu, které využívá BBC News.
Mozaikovité členění obrazovky může být velmi výrazným prvkem multitaskingu
v televizním zpravodajství, jak se ukázalo. Jde o případy, kdy je promluva moderátora
nebo redaktora doplněna záběry nebo infografikou s určitou vazbou na dané
zpravodajské sdělení. Sem patří i takové situace, kdy stanice dá na členěné obrazovce
prostor několika osobám vstupujícím do vysílání najednou. V tomto projevu
multitaskingu je CNN opět nejaktivnější. Například v pořadu Anderson Cooper 360° je
obvyklý počet pěti a více hostů, jejichž neverbální komunikaci může divák
zaznamenávat. Členění obrazovky je běžnou praxí jak v ČT24, tak v BBC News.
Obvyklá jsou však jen dvě okna.
Multitasking může vzniknout i s pomocí specifické architektury televizního
studia. Jde o situace, kdy jsou do studia implementovány zpravidla obrazovky
s infografikou, resp. jiným doplňkovým vizuálním sdělením. Vybrané stanice využívají
pro své vysílání různá studia, resp. jsou studia v závislosti na konkrétních pořadech
kamerou zabírána z odlišných úhlů; což může skrýt, nebo odhalit některé informační
proudy ve studiu. V případě CNN je to studio určené pro vysílání pořadu New Day,
v jednotlivých studiích zbývajících dvou stanic informační proudy tak multiplikované
nejsou.
V obecné rovině lze říct, že multitasking v televizním zpravodajství je založen
především na pasivní formě. Aktivní forma je ve vysílání daných zpravodajských stanic
využívána spíš výjimečně. Pozoruhodným zástupcem aktivního multitaskingu je ale
pořad Hyde Park na ČT24, v němž diváci s využitím několika komunikačních
prostředků v průběhu vysílání pokládají hostovi v diskusním pořadu otázky.
Z analyzovaného vzorku CNN vzešla jako zpravodajské stanice s jasně
nejrozvinutějším multitaskingovým informačním rozhraním. Několik studií, a
především ta provedená výzkumným institutem Kaiser Family Foundation, ukazuje, že
návyky mladých lidí v USA, tzn. těch narozených nejpozději v 80. letech minulého
století, odpovídají multitaskingu. BBC je naopak velmi konzervativní a multitasking,
který se začal v televizním zpravodajství rozvíjet na přelomu tisíciletí, do svého
informačního rozhraní ve větší míře neimplementuje.
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ČT24 multitaskingu využívá intuitivně. V některých případech, jako je třeba
promluva redaktora v jednom okně a záběry v druhém, ale používá materiály, které
nemají ospravedlnitelný potenciál zpravodajské sdělení obohatit; patří sem ilustrační
záběry s volnou vazbou na dané zpravodajské sdělení. Variabilním multitaskingovým
prvkem v ČT24 při mimořádných situacích je využívání grafické záložky v popředí
primárního obrazového sdělení, s jejíž pomocí zpravodajská stanice upozorňuje na
aktuální událost, z níž zprostředkuje živé vysílání.
Přes méně rozvinutý multitasking ve dvou analyzovaných evropských
televizních stanicích nelze tvrdit, že američtí mladí lidé vyžadují multitasking více než
ti evropští, jelikož rozmach osobních počítačů a internetu je globální v zemích
s rozvinutou technickou infrastrukturou. Přesto nelze jasně odlišit nuance v návycích
mediálního příjmu mezi Američany a Evropany, neboť na evropské půdě nebyl
proveden žádný tak komplexní výzkum, jako je ten od Kaiser Family Foundation na
americkém kontinentu.

6. Summary
A technical convergence in the media environment brings many changes. One of
its consequences is a multitasking, which is typical for a personal computer or Internet.
Consequently, visual information interface of news television stations is forming and
adapting to young generation’s habits in receiving media content.

Aim of this thesis was to find out how the selected news channels due to
multitasking, which is significantly supported by the technical convergence; form their
information interface and how they differ from each other in their approach to this
growing habit in receiving media content. Informative interface of BBC News Channel,
CNN Int. and CT24 reflects multitasking. However, not all stations use multitasking in
such an extent.
In addition, it was necessary to define a term technical convergence, which is a
crucial process in a structural evolution of the media landscape; in the standards of
journalism practice as well. Internetization and increased penetration of personal
computers are main causes of these changes in audiovisual media.
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Analysis of the news stations covered the period from the 7th to the 14th May
2014. It was found out that multitasking is implemented in audiovisual news thanks to
infographics on the screen. The multiplication of information flows can also lead to
compartmentalizing of a screen. Architectural elements in a studio, including technical
equipment; can be another example of multitasking.

Private station CNN is much more affected with multitasking in a comparison
with its two counterparts. Except a crawl bar with updated information, which CNN
does not use during entire day, also offers a infographics with stock market news. As to
the multiplication of information flows during the broadcast, BBC News is much more
conservative, which could be due to its public service mission. Basic graphical interface
of CT24 is similar to that used by BBC News.
Mosaic screens can be very significant element of multitasking in television
news. These are examples where the speech of a moderator or reporter is accompanied
with audiovisual material or infographics related to the message. CNN is most active in
this aspect of multitasking. Appropriate example is the Anderson Cooper 360 ° show
with its usual five or more guests simultaneously on a screen.
Multitasking may arise with a television studio specific architecture. Studio can
be implemented with displays designed to complementary visual communication. In this
aspect, the CNN's studio designed for the broadcast of the New Day show is most
affected with multitasking.
In general, it can be said that multitasking in television news is based primarily
on passive form. The active form in the broadcast of the news stations is rather rare.
However, a notable representative of multitasking in its active form is Hyde Park show
of CT24, in which viewers use several means of communication to ask a guest in a
broadcast.

CNN Int. turned out to be a most significant multitasking representative of
analyzed news channels. Several studies, and in particular those made by the research
institute Kaiser Family Foundation; shows that multitasking is a common media
reception of young people in the USA (those born in the 80’s of the last century and
later). On the contrary, BBC News is very conservative in multitasking. CT24 uses an
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intuitive multitasking. Its broadcast also includes variable multitasking features in
exceptional situations.

Despite the less-developed multitasking in two European televisions stations it
cannot be declared that American young people require more multitasking than those of
Europe, as the expansion of personal computers and the Internet is global in countries
with developed technical infrastructure. Still, it is difficult to clearly distinguish nuances
of media habits reception between Americans and Europeans, for in Europe have not
been undertook such comprehensive research, such as the one from the Kaiser Family
Foundation in USA.
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