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Abstrakt 

V diplomové práci nazvané Pozitivní a negativní zprávy v televizním zpravodajství 

jsme se zabývali strukturou televizního zpravodajství z pohledu dichotomie 

pozitivní/negativní zprávy v hlavních zpravodajských relacích České televize, televize 

Nova a FTV Prima. Nejdříve jsme si připomněli myšlenku, že zprávy jsou stejně jako 

mnoho dalších společenských projevů konstruovány. Dále jsme se zabývali 

mechanizmy a vlivy, které se projektují do podoby mediálních obsahů od jejich výběru 

až po samotný vznik. Připomněli jsme si koncept zpravodajských hodnot a negativitu si 

představili jako jednu z nich. Seznámili jsme se se žurnalistickými směry orientovanými 

pozitivně, tedy s žurnalistikou řešení a s konstruktivní žurnalistikou. Detailněji jsme se 

zaměřili na televizní zpravodajství a jeho limity. Přiblížili jsme si některé výzkumy a 

názory týkající se publika zpravodajství a možného vlivu negativních/pozitivních zpráv 

na ně. Představili jsme si tři zkoumané televizní relace. Pomocí výsledné analýzy 

odhalili strukturu pozitivních/negativních zpráv v nich uvedených z hlediska 

prominentního postavení, přesahu (zprávy, které se objevily ten samý den na více než 

jedné stanici), tematických oblastí, dichotomie domácí/zahraniční a konceptu 

konstruktivních zpráv. 
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Abstract 

In master thesis called Positive and Negative news in Television Broadcasting we dealt 

with the structure of television news from negative vs. positive news angle of view in 

the main television broadcasts of Czech television, TV Nova and FTV Prima. At first 

we recalled the thought that news have been as many other demonstrations of society 

constructed.  

Then we dealt with mechanisms and influences, which affect form of media outputs; we 

focused on concept of gatekeeping, media routines, character features and news values. 

One of them was negativity. We presented journalistic concepts, which are aimed 

positive: Solution Journalism and Constructive Journalism. Than we focused on 

television broadcasting and its limits. We showed some researches and ideas about 

audience of broadcasting and about potential influence on it. We have introduced three 

analyzed TV stations. The analysis showed us percentage of positive and negative news 

in three main news programs of Czech television, TV Nova and FTV Prima. We 

analyzed them from the view of predominance, overlap (news, which occurred on more 

than one station in the same evening), topics, dichotomy home/foreign and concept of 

constructive news.   
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Úvod 
 

Negativitě ve zpravodajství bylo a je věnováno mnoho pozornosti a úvah. I přes 

veškerou kritiku stále převažuje. Značně méně pozornosti je věnováno pozitivitě, která 

se ve zpravodajství také vyskytuje. I ona je jeho důležitou součástí, především na 

komerčních stanicích v podobě různých zábavných teček, ale nejen těch a nikoli pouze 

tam. V této práci se zaměříme na oboje, jak na negativní, tak i na pozitivní zprávy. 

Začneme tématem zpravodajství a způsobem tvorby zpráv. Budeme se věnovat 

myšlence, že i žurnalistické výstupy jsou konstruovány stejně jako společnost okolo nás 

a společnost je jimi zpětně konstruována. Podíváme se blíže na aspekty, které ovlivňují 

tvorbu zpráv od jejího výběru až po samotný vznik. Seznámíme se s teorií 

gatekeepingu, vlivu pracovních rutin, organizace i vlivu osobnostních charakteristik 

jednotlivých redaktorů. Zaměříme se na negativitu jako zpravodajskou hodnotu a 

přiblížíme si koncept zpravodajských hodnot. Seznámíme se s žurnalistickými směry, 

které jsou orientovány pozitivně: s konstruktivní žurnalistikou a žurnalistikou nabízející 

řešení. Jedná se o velmi podobné koncepty, které si kladou za úkol změnit žurnalistiku a 

její vnímání ze strany novinářů. Detailněji se podíváme na zpravodajství v televizi, jeho 

limity a zkusíme si vysvětlit, proč právě tam jsou negativní zprávy nejzřetelnější. Na 

základě zveřejněných výzkumů se podíváme na publikum zpravodajství, kdo jsou a co 

preferují, kteří diváci preferují negativní zprávy a proč. Ač mnoho teoretiků uvádí, že 

vliv zpráv určit nelze a vnímání tématu diváky podléhá mnoha dalším faktorům, některé 

výzkumy a teorie přesto možné důsledky negativních, ale i pozitivních zpráv 

představují. Vedle negativních důsledků mají špatné zprávy i pozitivní vliv a naopak i 

pozitivní zprávy mohou působit v některých případech negativně. Přiblížíme si 

současnou situaci na televizním trhu zúženém na tři nejsledovanější stanice – Novu, 

Českou televizi a Primu, zaměříme se na sledovanost, jejich osobnosti a hlavní 

zpravodajské pořady. V metodologické části předložíme na základě předešlé teorie 

výzkumný problém, hypotézy a otázky, které z něj vyplývají. Hlavní výzkumná otázka 

zaměřená na typy zpráv z hlediska jejich valence pozitivní/negativní  a jejich převahu v 

jednotlivých pořadech bude rozvedena na hypotézy a další otázky. Analýza provedená 

na vyčerpávajícím šetření z období jednoho týdne pomocí metody kontingenčních 

tabulek poskytne popis situace v prostředí České republiky. Zjistíme, že negativní 
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zprávy převažují na všech stanicích, je jich nejvíce, ale nejsou nutně vizuálnější než 

pozitivní zprávy. Pozitivní zprávy se vyskytují i mezi delšími reportážemi. Mezi 

polaritou domácí/zahraniční zprávy není celkově v oblasti pozitivní/negativní valence 

výrazných rozdílů. Ukážeme si také tematické oblasti jednotlivých typů zpráv. Zprávy, 

které se ten samý den objevily na všech třech stanicích, jsou převážně negativní a zpráv 

z oblasti konstruktivního žurnalismu je jen malé množství. Podíváme se také rozdíly 

mezi jednotlivými stanicemi a připomeneme si možné budoucí výzkumy. 

 

1. Zpravodajství 
 

„Zdá se, že v posuzování zpráv používají média tři kritéria: špatné zprávy jsou velké 

zprávy. Dobré zprávy nejsou zprávy. A žádné zprávy jsou špatné zprávy.“ (Wattenberg, 

1983) 

 

Zpravodajství je jedním z nejvíce sledovaných televizních odvětví. Jedním a možná 

nejvýznamnějším důvodem je zájem diváků potažmo inzerentů. Televizní zpravodajství 

často zahajuje prime time a na některých televizních stanicích je jím proloženo vysílání 

celého dne. V novinách zaujímá přední stránky, až po politických a ekonomických 

událostech následují oddíly, které můžeme označit jako kulturu, bydlení, hobby či sport. 

Nepochybně se tak děje proto, že od něj lidé očekávají pomoc s orientací ve světě, 

zprostředkovává události, kde diváci nemohli být fyzicky přítomni.
1
 Často se stává 

tématem rozhovorů mezi lidmi. Je spojeno s očekáváním pravdivosti a aktuálnosti.
2
 

Lidé ho sledují, aby takzvaně „věděli, co se děje“. Spolu s konkrétními informacemi 

však vstřebávají i další složky, jako jsou kulturní normy.
3
 Získávají představu o světě 

kolem nich. Sledování zpravodajství může být také zdrojem určitého druhu nálady a 

chování, to je také důvod, proč zaměřuji svou práci na téma pozitivních/negativních 

zpráv ve zpravodajství. 

Brian McNair používá termíny, jako je pravda, novost, ideologie a aktuálnost k popisu 

žurnalistiky, stejně dobře se dají použít k popisu zpravodajství.
4
 Lidé očekávají, že 

                                                 
1
 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8., s.12. 

2
 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-840-6., s.12. 

3
 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8., s.10. 

4
 Dále uvádí autorství a zmiňuje, že například přehled čísel v tabulce mapující dění z Wall Streetu 

nepovažuje za žurnalistiku, neboť nejsou vytvořené. Vytvořená jsou podle něj data vložená do kontextu 

například „dobré“ nebo „špatné“ počasí. Například u zpráv z Wall Sreetu jsou pro někoho stejná čísla 
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zprávy, které se k nim dostanou, budou pravdivé a přesné, jak McNair podotýká, tato 

označení bývají často spojena s objektivitou. Očekávají zprávy v nějakém ohledu nové a 

aktuální. Co si ne vždy uvědomují, je, že zprávy jsou do značné míry i ideologií.  

McNair mluví o žurnalistice jako o „komunikačním nástroji, jímž se k publiku (úmyslně 

či neúmyslně dostávají) přenášejí nejen fakta, ale i předpoklady, postoje a hodnoty 

tvůrců, jež jsou odvozeny z jejich světového názoru a současně jej i vyjadřují“. Může se 

tak dít vědomě například, když majitel novin určuje stanovisko redakce, nebo ve formě 

volně uspořádaného souhrnu hodnot, který redakce používá (např. BBC).
5
 

Podle Tomáše Trampoty zpravodajství pouze neinformuje, je zároveň opakující se 

reprezentací toho, co a kdo je ve společnosti důležitý, co je normativně správné a co je 

už porušením norem, jaké sankce mohou následovat. Je tedy socializačním eventuálně 

resocializačním činitelem.
6
 Brian McNair dále připomíná, že forma a obsah kategorií, 

skrze něž poznáváme svět, není přirozená ani nevyhnutelná, ale společensky 

determinovaná. Dle něj neexistuje objektivní žurnalistika, ale pouze žurnalistiky 

různého stylu a hierarchie zpravodajských hodnot, formované konkrétními společnostmi 

v konkrétní době.
7
 

Michael Schudson připomíná neshody novinářů se sociálně vědními pracovníky 

ohledně tématu, že žurnalisté „konstruují zprávy“, „dělají zprávy“ nebo dokonce 

„konstruují sociální realitu“. Žurnalisté považují taková tvrzení za urážlivá a brání se 

jim.
8
 Tento názor dále dokládá na termínu „gatekeeper“, který vytvořil psycholog Kurt 

Lewin a další sociální výzkumníci ho aplikovali na žurnalistiku. Nicméně výzkumy, 

které se jím zabývaly, vykazují protichůdné výsledky. David Manning White studoval 

jeden týden rozhodovací procesy editora středního věku z novin vycházejících na 

americkém Středozápadě. Ke každé zamítnuté zprávě napsal důvod. Objevovaly se 

odůvodnění od „nudně napsané“, „příliš se vleče“ přes „nedostatek místa“ po 

„propaganda“ a „je příliš rudý“. Sám editor připustil, že nemá rád Trumanovu politiku a 

je anti-katolík a že tyto skutečnosti ovlivnily jeho výběr. Whiteův závěr tedy byl, že 

                                                                                                                                               
špatnou a pro jiného dobrou zprávou, proto tuto složku nemohu použít k popisu zpravodajství. MCNAIR, 

Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-840-6.s.12-14 
5
 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-840-6., s. 13. 

6
 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8., s. 10. 

7
 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-840-6., s. 19. 

8
 SCHUDSON s. 7 in BERKOWITZ, Daniel A. Social meanings of news: a text-reader. Thousand Oaks: 

SAGE, c1997, xiv, 535 s. ISBN 0761900756. 
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výběr zpráv je velmi subjektivní, založen na sadě vlastních zkušeností gatekeepera, jeho 

postojů a očekávání o představě zpráv.
9
 Širší výzkum provedený Walterem Giebrem, 

aplikovaný na šestnácti editorech, však vykazoval protichůdné závěry. Gieber zjistil, že 

telegrafní editor je mnohem více zaměstnaný mechanickými tlaky své práce než 

sociálním smyslem a vlivem zpráv. Jeho osobní ohodnocení zřídkakdy vstupují do 

výběrového procesu. Hodnoty jeho zaměstnavatele jsou akceptovanou součástí 

pracovního prostředí.
10

 

Schudson termín gatekeeper označil za metaforu, která nedostatečně vystihuje celý 

proces, která individualizuje byrokratický fenomén a organizační předsudky. 

Samozřejmě, že jsou nutná nějaká kritéria pro výběr zveřejňovaných informací, ale 

takto úzký pohled podceňuje komplexnost celé situace. Zprávy nejsou pouze vybírány. 

Zprávy jsou konstruovány.
11

 Svým obsahem mohou také konstruovat realitu, již vnímají 

nejen jejich tvůrci, ale především i jejich příjemci. Jack B. Haskins ve své eseji uvádí 

mnoho experimentálně ověřených důkazů, že i malé množství negativních zpráv může 

způsobit depresivní náladu, nenávistné postoje vůči ostatním lidem a sníženou ochotu 

pomoci.
12

 Britský psychiatrický magazín dokonce uvedl významně vyšší množství 

sebevražd mezi muži pod 45 let po zhlédnutí zpráv o sebevraždách otištěných 

v britských novinách. Jiná studie ukazuje zvýšení počtu sebevražd po zveřejnění zpráv o 

sebevraždě slavných lidí.
13

 V Kalifornii se zvýšil počet automobilových nehod o jednu 

třetinu krátce po publikování zpráv o sebevraždách.
14

 

K vysvětlení toho, proč se ve zprávách objevují informace určitého druhu a rázu, 

poukazuje Schudson na tři přístupy, a to přístup politické ekonomie, sociologie a 

kulturálních studií. Přístup politické ekonomie hledá spojitost mezi zpravodajskými 

obsahy a strukturou státu a ekonomikou, zabývá se také ekonomickou podstatou 

                                                 
9
 SCHUDSON s. 8-9 in BERKOWITZ, Daniel A. Social meanings of news: a text-reader. Thousand 

Oaks: SAGE, c1997, xiv, 535 s. ISBN 0761900756. 
10

 SCHUDSON s. 9 in BERKOWITZ, Daniel A. Social meanings of news: a text-reader. Thousand Oaks: 

SAGE, c1997, xiv, 535 s. ISBN 0761900756. 
11

 SCHUDSON s. 9 in BERKOWITZ, Daniel A. Social meanings of news: a text-reader. Thousand Oaks: 

SAGE, c1997, xiv, 535 s. ISBN 0761900756. 
12

 HASKINS, Jack B. The Trouble with Bad News. Newspeaper Research Journal. 1981, roč. 2, č. 2, s. 3-

16. Dostupné z: Communication & Mass Media Complete., s. 12. 
13

 BARRACLOUGH, SHEPHERD, JENNINGS s. 11 in HASKINS, Jack B. The Trouble with Bad News. 

Newspeaper Research Journal. 1981, roč. 2, č. 2, s. 3-16. Dostupné z: Communication & Mass Media 

Complete 
14

 PHILLIPS s. 11 in HASKINS, Jack B. The Trouble with Bad News. Newspeaper Research Journal. 

1981, roč. 2, č. 2, s. 3-16. Dostupné z: Communication & Mass Media Complete 
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organizace zpravodajství.
15

 Sociologický přístup studuje především organizaci práce a 

její rutiny, povolání novináře a také podíl zpravodajství na sociální konstrukci ideologie 

(zde se stýká s přístupem kritické politické ekonomie) a reality (sociálně 

konstruktivistický pohled). Kulturální přístup se zabývá jak výrobou, tak i vnímáním 

zpráv v souvislosti s veškerou kulturou daného společenství, tedy přijímá autory textů i 

jejich příjemce jako součást kulturního kontextu.
16

 Do této perspektivy spadá i 

rozhodnutí novinářů, co lze považovat za zprávu, a volba způsobu narace. Kulturní 

prostředí a ideologická atmosféra ve společnosti, kde žijeme, je filtrem toho, co 

můžeme říci a co raději ne.
17

 

Je nepochybné, že odpověď na otázku, proč se vyskytuje ve zpravodajství velké 

množství negativních zpráv (především v televizi), je kombinací všech tří přístupů. Roli 

v něm hrají ekonomické faktory (zpráva je zbožím a musí si najít své publikum), stejně 

jako podmínky novinářského povolání a kulturní faktory dané společnosti (novinář i 

divák jsou produktem společnosti a mají jisté představy o tom, jaké zprávy jsou 

zajímavé a uveřejnění hodné, tyto představy se mohou vyvíjet v čase). Jaká událost má 

tedy šanci stát se zprávou a vstoupit do médií? 

 

 

1.2. Produkce zpráv 

 

Vliv na výběr události a její výslednou podobu mají okolnosti různého typu. Jsou to 

především organizační faktory, jako jsou rutiny, firemní hierarchie, typ daného média, 

předávané představy o tom, jak se věci mají dělat včetně etických kodexů, politické 

uspořádání, společenský vývoj a individuální vlastnosti novináře.
18

 

Žurnalistika (jako společenská konstrukce) je výsledkem výrobního procesu 

soustředěném v redakci, která formuluje pracovní výstupy každého novináře svými 

rutinními postupy a limity jeho práce. „Novinář dělá, co je třeba dělat, aby vyrobil zboží 

v rámci omezení daných uzávěrkou a konkurencí. Zároveň je podřízen řadě vedoucích 

                                                 
15

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8., s. 14. 
16

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8., s. 15. 
17

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8., s. 16. 
18

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8., s. 48., MCNAIR, 

Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-840-6., s. 64. 



 

 

 

 

18 

pracovníků, která sahá až k majiteli.“
19

 Příklad, jak změna v byrokratické organizaci 

redakce ovlivnila obsah zpráv, uvádí McNair na fenoménu životního prostředí. Na 

sklonku osmdesátých let minulého století se zvýšil zájem o tuto problematiku (mimo 

jiné i kvůli lobbování nátlakových skupin) a v mnohých médiích začali působit 

ekologičtí zpravodajové. Aby svou přítomnost a finanční ohodnocení zdůvodnili, museli 

psát články na toto téma, což vedlo k všeobecně vítanému nárůstu zpráv o životním 

prostředí.
20

 Životní prostředí je dle mého názoru širokým polem, ze kterého lze čerpat 

množství jak negativních, tak i pozitivních zpráv. Vedle informací zdůrazňujících 

ekologické katastrofy, které jsou samozřejmě důležité, by bylo možné přinášet více 

zpráv o zlepšení stavu životního prostředí. Úspěšné a oceněné aktivity firem, institucí, 

spolků i jednotlivců by mohly motivovat další zúčastněné a tím by se mohla posunout 

představa toho, co je zveřejnění hodné. 

Proces změny organizace redakce funguje i opačně. Je opět možné uvést příklad 

z osmdesátých let, kdy se za vlády Margaret Thatcherové ve Velké Británii ocitly 

odbory pod ekonomickým a soudním tlakem, poklesl jejich vliv stejně tak, jako poklesl 

počet pracovních sporů. Z toho důvodu byla snížena potřeba „průmyslových 

zpravodajů“ a průmyslové zprávy, které v sedmdesátých letech minulého století 

dominovaly, snížily svůj podíl. Do centra zájmu se dostaly pouze v souvislosti 

s rozsáhlejšími spory.
21

 Tyto dva příklady poměrně dobře vystihují, jak změny 

společenského prostředí ovlivňují i změny v redakci. V souvislosti s pozitivními a 

negativními zprávami je také možné uvést změny v politickém uspořádání, které velmi 

výrazně zasahují do obsahu a charakteru zpráv. Například v období totalitního zřízení 

na území bývalého Československa v minulém století byla pozitivita zpráv poměrně 

akcentována, důraz byl často kladen na běžného člověka, zároveň byl také akcentován 

strach ze západních mocností a tvořena paralela my/oni. Oboje se dělo na úkor 

důvěryhodnosti zpravodajství. Fiske například považoval časté pozitivní zprávy o 

hospodářských úspěších ve zpravodajství bývalého Sovětského svazu za konvenci, 

kterou mohla část publika číst opozičně, tedy jako výjimku z celkově špatného stavu. 
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 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-840-6., s. 65. 
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 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-840-6., s. 65. 
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Čtení zpráv cynicky kriticky pohlíží na konvence a demystifikuje pokus o prosazování 

ideologie.
22

 

Do procesu toho, co bude vysíláno či publikováno, vstupují také individuální vlastnosti 

novináře, vzdělání, hodnoty a jeho osobní představa o výkonu novinářského povolání. 

Zároveň je redaktor nutně ovlivněn mediální organizací a ustálenými pravidly jejího 

fungování. Je to mediální organizace, která si vybírá redaktory, motivuje je, aby o 

událostech zpravovali vyhovujícím způsobem, a kontroluje, zda naplňují představy a 

směr média, v němž pracují.
23

 Přesto je rozdíl, pokud novinář vnímá svou roli jako 

neutrálního zprostředkovatele informací nebo naopak angažovaného obránce sociálně 

slabších.
24

 Příslušnost redaktora k určité sociální skupině může ovlivnit nejen výběr 

témat, o nichž informuje, ale také zdroje, které vyhledává a které oslovují jeho.
25

 

Podobně i rod redaktora je ovlivňující. Ženy redaktorky například spíše vyhledávají 

jako zdroj informací opět ženy.
26

 Proniknutí osobních postojů, hodnot a názorů do 

zpravodajství do jisté míry zabraňují vlivy organizační struktury, profesních norem a 

etiky. Zprávy většinou vznikají jako výsledek práce velkých mediálních organizací se 

složitou hierarchií a pracovní strukturou. Každý redaktor vně ví, jaké jsou jeho 

pravomoci, jaký příběh se od něj očekává, jaká kritéria médium zastává a kdo bude jeho 

práci kontrolovat.
27

 

Novináři jako mnoho dalších profesí mají své vlastní etické kodexy. Etický kodex má 

syndikát novinářů a i některá média mají svůj vlastní kodex správného chování 

žurnalisty. Podle McNaira mají jednotlivé profese etický kodex proto, aby jim lidé 

věřili. Aby se lidé s důvěrou vložili do rukou lékařů, byl jejich etický kodex zanesen do 

Hippokratovy přísahy.
28

 Aby i novinářská profese mohla být brána vážně, musí požívat 

důvěry. Lidé musejí věřit tomu, že to, co je prezentováno v médiích, je pravdivé, čemuž 

má pomoci etický kodex, který (pokud ho novináři respektují) má vliv na obsah 
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žurnalistického textu.
29

 Etickému závazku v podobě vyváženosti dobrých a špatných 

zpráv se ve své práci věnovala Mary-Lou Galician a Steve Pastemack.  

Výzkum byl proveden formou dotazníku, který byl spolu s průvodním dopisem a 

předplacenou obálkou odeslán pravděpodobnostnímu vzorku ředitelů zpravodajství 

komerčních televizních stanic v USA. Celá řada dotazovaných neústupně odmítla 

vyplnit dotazník, nicméně dlouhosáhle zdůvodnili své námitky v kategorizaci zpráv na 

dobré a špatné.
30

 Studie odhalila, že je vůbec otázkou, zda zpravodajští ředitelé vnímají 

dobré/špatné zprávy jako problém. Překvapivé bylo mnoho odpovědí „nevím“ na otázky 

ohledně jejich vlastních postojů. Tato studie byla zřejmě pro některé z nich první 

příležitostí, kdy uvažovali o zprávách jako dobrých/špatných nebo 

negativních/pozitivních. Někteří zúčastnění přímo poukazovali, že nevnímají zprávy 

jako dobré či špatné, což se autorům studie jevilo jako obrana, neboť své typické 

zpravodajství často hodnotili jako předmět dobrých zpráv. Nicméně poměr těch, kteří 

nepopírali, že špatná zpráva je více hodnotná než dobrá zpráva, byl dva respondenti 

oproti jednomu, který s tímto tvrzením nesouhlasil. Uvádí, že prezentují mnohem větší 

procento toho, co vnímají jako špatnou zprávu, než toho, co vnímají jako dobrou zprávu 

(40 % špatných ku 25 % dobrých). Tato studie také ukazuje, že tři čtvrtiny ředitelů 

otevírají své zpravodajství špatnou zprávou, ale téměř nikdy dobrou zprávou. Jen jeden 

ředitel uvedl, že má formální politiku zahrnující špatné zprávy, a jen velmi málo z nich 

uvedlo, že mají politiku „porozumění“. Naprostá většina nemá žádnou takovou politiku. 

Polovina zpravodajských ředitelů nevěří, že by se měli snažit vybalancovat zprávy – 

tento pohled byl mnohem více sdílen těmi řediteli, kteří neměli žádnou politiku. Téměř 

všichni s nízkým počtem dobrých zpráv nemají žádnou politiku zabývající se špatnými 

zprávami. Nicméně jedna třetina si myslí, že zpravodajství by se mělo pokusit o 

rovnováhu mezi dobrými a špatnými zprávami, a ti, kteří měli politiku „porozumění“, 

uváděli častěji svá přesvědčení do praxe. Protichůdná tvrzení přišla na řadu, když opět 

hodnotili dobré zprávy. Zatímco tvrdí, že špatná zpráva je hodnotnější, nesouhlasí 

s tvrzením, že dobrá zpráva je zřídkakdy „hard news“ nebo že dobrá zpráva je obvykle 

„žvást“. Pokud jsou upřímní, proč zpravodajství neobsahuje více dobrých zpráv? Je 
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možné, že odpověď leží v paradoxu mezi prohlášením, že na jedné straně špatná správa 

nemusí být nutně zajímavější, na druhé straně věří, že publikum více přitahují špatné 

zprávy? Ačkoliv ředitelé zpravodajství ukázali různé názory a praxi, shodují se, že 

prezentace špatných zpráv v televizi není pokus prezentovat svět negativně, ale přesná 

reflexe světa.
31

 Přičemž jiná studie zaměřená na diváky zpráv ukázala, že lidé si myslí, 

že ve zprávách je svět zobrazován horším, než ve skutečnosti je.
32

 Autoři se ptají, zda je 

etické pro televizní zpravodaje nutit divákům nerealisticky cynický pohled na svět? 

Z velkého počtu odpovědí „nevím“ na otázky týkající se efektu špatných zpráv 

vyvozují, že profesionálové, kteří si nejsou vědomi potenciálních rizik svých klientů, 

nemohou předstírat, že pracují morálně. Ptají se, zda se ve výuce žurnalistiky 

nezaměřujeme příliš na technické aspekty na úkor konceptualisty. Zaobírá se etická 

výuka v tomto oboru šířeji právními aspekty, ale již ne morálními? Připomínají také 

nutnost zaobírat se preferencemi publika. To, co publikum veřejně prohlašuje, že chce, 

není vždy to, co preferuje v soukromí. Zprávy zejména v televizi musejí být zábavné, 

nicméně když zpravodajství obsahuje senzacionalismus, je eticky zodpovědné? Příliš 

mnoho a prominentně znázorněných špatných zpráv by mohlo být zodpovědné za 

pokles důvěry v některé veřejné instituce včetně médií. Některá lokální zpravodajství 

jsou kritizovaná za zveřejňování triviálních, zato však vizuálních negativních zpráv. 

Nicméně jen velmi málo ředitelů připustilo, že špatné zprávy jsou často triviální, a jen 

jedna třetina z nich řekla, že by použili více dobrých zpráv, pokud by byly vizuálnější. 

Autoři studie tvrdí, že se zpravodajové potřebují upřímně podívat na tradiční 

zpravodajské hodnoty, aby viděli, jak dimenze dobré/špatné zprávy ovlivňuje jejich 

výběr.
33
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1.3. Negativita jako zpravodajská hodnota 

 

Prostřednictvím zpravodajství se k divákům dostává vysoce výběrová prezentace 

reality. Novináři získávají jakýsi cit pro zprávy, kterému se učí v průběhu školení, od 

svých kolegů a také prostřednictvím redakční disciplíny. Jedná se v podstatě o sadu 

hodnot, kterou užívají k posuzování událostí aspirujících na zprávy, ale i těch, o nichž 

už je rozhodnuto, že budou uvedeny na obrazovku. Je tak možné události roztřídit a 

hierarchicky uspořádat.
34

 

Velmi vlivný koncept na toto téma přinesli v šedesátých letech Galtung a Rugeová, a to 

na základě analýzy tištěného zahraničního zpravodajství. Ve své práci The Structure of 

Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four 

Norwegian Newspapers vyčíslili dvanáct hodnot, ačkoli nebyly původním záměrem 

výzkumu. Jednalo se o: četnost (jedná se o časové rozpětí, ve kterém se daná událost 

stane; toto rozpětí by mělo odpovídat periodicitě média, například vražda je dost rychlá 

na to, aby se udála v období mezi výtiskem jednotlivých vydání), velikost (čím je 

událost výraznější, tím větší má šanci na zveřejnění – např. nezvykle brutální vražda), 

jednoznačnost (musí být zřejmé, co se stalo nebo kdo byl aktér události), srozumitelnost 

(ve smyslu kulturní blízkosti), souznění (práh pozornosti zaujme událost, která je 

v souladu s tím, co publikum chce nebo očekává), překvapení (čím více se událost 

vymyká normálu a předvídatelnému vývoji, tím je zajímavější), kontinuita (zajímavější 

je událost, u níž se předpokládá další vývoj), kompozice (editoři se snaží prezentovat 

vyvážené zpravodajství z hlediska jeho složení, práh pozornosti tedy může překročit 

méně významná zpráva, která je však tematicky, geograficky nebo jinak odlišná), odkaz 

k elitním národům, odkaz k elitním osobám, personalizace a negativita.
35

 Poukázali na 

princip selekce (čím více zpravodajských hodnot událost naplňuje, tím spíše se stane 

zprávou) a princip deformace (hodnoty, které byly důvodem výběru, jsou při zpracování 

příběhu zdůrazňovány).
36

 Negativní událost se stává častěji zprávou, protože snáze 

naplňuje některá výše zmíněná kritéria. Negativní jev se stane v kratším intervalu než 
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pozitivní událost. Tato asymetrie je typická pro život všeobecně. Vychovat a 

socializovat jedince zabere více času než zabít ho při automobilové nehodě (četnost). 

Negativní události jsou častěji jednoznačné. Více lidí se shodne na tom, co je špatně, 

než na tom, co je dobře. Alespoň v některých předpokladech o lidské společnosti 

naplňují kritérium souznění a často se vymykají normálu, ve srovnání s pozitivními 

zprávami jsou neočekávatelné.
37

 Naplňují tedy alespoň čtyři zpravodajské hodnoty. 

Není pochyb o tom, že samostatná kategorie negativita je opodstatněná, alespoň 

v liberálně-demokratických společnostech, na které byla tato studie zaměřena.  

Westerstahl a Johansson ve svém pozdějším výzkumu určili zpravodajské hodnoty, jež 

je možné uplatnit napříč politickými uspořádáními. Vymezili jich pouze pět. 

Rozhodující pro to, zda se událostem dostane pozornosti médií, je podle nich: důležitost 

(důležitost zahraničních zemí poměřovali indexem sestávajícím z velikosti populace, 

hrubého národního produktu a výdajů na zbrojení), blízkost (zatímco důležitost je dle 

nich absolutní hodnota, oproti tomu blízkost je relativní a skládá se ze tří dimenzí: 

geografické, obchodní a kulturní), dramatičnost. Dále přiřadili přístup (jedná se spíše o 

technickou možnost novinářů dostat se k potřebným informacím) a ideologii (autoři ji 

pojímají jako ideologii národního zájmu).
38

 Negativitu přímo nezmiňuje, ale zdá se, že s 

žurnalistikou liberálně demokratických společností je hluboce svázaná. Kaspar Stieler, 

vydavatel amerického deníku New York Sun, který je považován za jednoho z prvních 

představitelů masového tisku s bulvárním ražením, v roce 1835 napsal: „Zprávy, mají-li 

dostát svému jménu a být zajímavé pro publikum, musí obecně vzato zpravovat o 

válkách a bojích, hrdelních zločinech a krvi, o zraněních a kacířích, o neštěstích 

způsobených požárem či potopou, o zničeném majetku, uloupeném majetku, odpíraných 

právech, poškozené pověsti, zhořklých citech a o útlaku působeném národy, obcemi i 

jedinci.“ (cit. Podle Hoyera, 2005)
39

 Takto zachycený svět však neposkytuje jeho 

pravdivý obraz. U bulvárního tisku, kterého se týkal předchozí úryvek, s touto 

skutečností již v jednadvacátém století počítáme, ne vždy si ji však uvědomujeme u 

takzvaně seriózního zpravodajství. Mnoho profesionálů proto projevuje znepokojení 
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nad současnými zpravodajskými hodnotami. McNair například uvažuje, že pokud by 

zpravodajská hodnota měla vyjadřovat hodnoty společenské, pak zpravodajské hodnoty 

převažující v liberálně demokratické společnosti vykreslují etnocentrický svět, 

orientovaný na elity a soustředěný na negativní události.
40

 Fiske vidí ve zpravodajských 

hodnotách potvrzení dominantní ideologie. Stížnosti na převažující negativitu dle něj 

ignorují fakt, že negativní je bráno a čteno jako odchylka od normy, a tudíž je 

konstruováno jako pozitivní.
41

 Ukazuje, že náš svět je obvykle v pořádku, dodržuje 

pravidla a zákony. Koncentrace na elity dle něj znamená, že lidé vystupující ve 

zprávách jsou všichni familiární. Pokud ne osobně, pak alespoň skrze své role (oběť, 

mluvčí menšiny, přeživší neštěstí).
42

 Zatímco Roger Flower považuje výběr zprávy do 

zpravodajství na základě určité zpravodajské hodnoty za projev stranění (bias), který je 

na jedné straně projevem svobodného tisku, na straně druhé ale může nahrávat těm, 

kteří disponují mocí.
43

 John Hartley uvažuje o zpravodajských hodnotách podobně jako 

Fiske, vidí v nich mapy sociální reality, které umožňují, aby neobvyklé, neočekávané a 

nepředvídatelné dávalo publiku smysl. Z těchto map (fragmentace, individualita mající 

v moci svůj osud, hierarchie – ta je centralizovaná sociálně i nábožensky a konsensus) 

považuje za nejdůležitější právě konsensus. Konsensus požaduje dojem spojení: jeden 

národ, jedna společnost… a často je překládán jako „náš“ – náš průmysl, naše 

ekonomika a podobně. Jenže v dojmu jednoty je obsažen i dojem rozdílnosti, 

fragmentace. Různé sféry společnosti jsou propojeny v instituce, organizace a osoby, 

každý se svými zájmy a příběhy. A vně fragmentace je potřeba hierarchie se svými 

sférami důležitosti, které jsou reprezentovány jednotlivými osobnostmi.
44

 Ve zprávách 

často vidíme i pozitivní nebo normální činnosti elit, zatímco obyčejní lidé jsou 

zobrazováni jen, pokud je jejich činnost narušující nebo deviantní, čímž zpravodajství 

opět potvrzuje ideologii dominantních skupin. Fakt, že zprávy jsou překvapující, dle 

Fiskeho maskuje jejich předvídatelnost a je spojencem důvěry publika v objektivitu.
45

 

Na skupiny mimo Hartleyem zmiňovaný konsensus je nahlíženo jako na deviantní a 
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marginální, ať to jsou skinheads nebo stávkující. Ačkoliv je předpokladem 

zpravodajství konflikt, násilí a nesouhlas, aby všechna tato negativa byla zpravodajsky 

hodnotná, je zapotřebí konsensus, kterému jsou hrozbou.
46

 Zprávy z rozvojových zemí 

jsou často zobrazovány jako přírodní katastrofy, revoluce nebo politická korupce. Tyto 

události však nenarušují naše sociální normy, ale jejich. Ukazují, že západní demokracie 

poskytuje dobrý život pro každého, který je stabilní a čestně chráněn.
47

 Skladbou zpráv 

z hlediska jejich valence negativní/pozitivní, dobré/špatné se v průběhu dvacátého a 

počátku jednadvacátého století zabývalo více profesionálů, výzkumy probíhaly téměř 

v každém desetiletí, a to především v USA (např. Walter Gieber, Jac B. Haskins, Mary-

Lou Galician), debatu v devadesátých letech vyvolal britský moderátor televizního 

zpravodajství Martyn Lewis. Požadoval, aby novináři kladli menší důraz na špatné 

zprávy. Tvrdil, že je to zejména televizní a rozhlasové zpravodajství, jež pravidelně 

zveřejňuje více negativ a pozitiva zlehčuje, což vede například k pochmurnému líčení 

Afriky a dalších exotických zemí a přehnanému informování o zločinnosti a jiných 

společenských problémech ve vlastní zemi. Lewisových zastánců však bylo mnohem 

méně než těch, kteří tvrdili, že z teoretického hlediska neexistují dobré nebo špatné 

zprávy, ale jenom fakta, která publikum a novináři mohou interpretovat podle svého 

hlediska buď jako pozitivní, či jako negativní.
48

 To však McNair považuje za zavádějící. 

Dle něj by západní novináři, kdyby chtěli, mohli přijmout zpravodajské hodnoty 

kladoucí větší důraz na pozitivní události politického, společenského a ekonomického 

života. Připomíná, že někde se tak částečně děje – například vtipná tečka hlavního 

zpravodajství BBC (v podmínkách České republiky jsou to například zprávy informující 

o narození zvířátka často prezentované na Nově). Přechod k většímu důrazu na pozitivní 

zprávy by dle něj vyžadoval novou definici toho, co je zpráva. „Tedy odklon od 

představy, že zpráva je v podstatě reportáž o nějakém problematickém jevu, 

k alternativnímu a autoritářskému náhledu na zprávy jako na konstruktivní sociální 

inženýrství, jež má povzbudit a inspirovat publikum čelící životním výzvám a 

překážkám.“ Nemyslí si, že by novináři a publikum takové zpravodajství přijali, neboť 

je v rozporu s dlouhodobě zavedeným pohledem na žurnalistiku jako na přinášení 
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informací o tom, „co se děje ve vnějším světě“, a publikum by dle něj uměle 

vykonstruovanému pohledu na šťastný svět nevěřilo.
49

 Nemusí se ale jednat o uměle 

šťastný obraz světa. Výzkumy již bylo potvrzeno, že zobrazování kriminality v médiích 

je oproti skutečnému stavu silně nadhodnoceno. Postačí, když přestanou být 

zveřejňovány vizuálně zajímavé nebo emociálně nabité, leč triviální zprávy. A důležité, 

přesto velmi negativní zprávy, které překročí práh pozornosti, budou zveřejněny 

v souvislostech nebo s komentářem nabízejícím řešení. To, že si diváci přejí více 

dobrých zpráv a žádají prosociální či konstruktivní přístup, dokládá i výzkum Mary Lou 

Galician z roku 1984. Ve stejné době, také na počátku osmdesátých let, mluvčí Bílého 

domu Larry Speakes navrhl řešení toho, co označil za hlavní problém žurnalistiky: „Co 

potřebujeme, je segment dobrých zpráv na každé stanici, která vysílá večerní zprávy.“ 

Ostatně nedávná debata týkající se opět tématu pozitivních/negativních zpráv, která se 

udála na News Xchange 2013 v Marrákeši, v podstatě požaduje výše uvedené. Vyvolal 

ji šéf zpravodajství veřejnoprávního dánského rozhlasu a televize DR Ulrik Haagerup. 

Převahu negativních zpráv nazval „globální nemocí“ a negativismus kritizoval jako 

jedno z typických mediálních schémat. Je to Dánsko, kde se začíná prosazovat směr, 

kterému se říká „constructive journalism – konstruktivní žurnalistika“. Jde o 

experiment, jenž odráží fenomén označovaný jako „mediální logika“
50

, a nejedná se o 

umělé konstrukce, kterých se obával McNair, ale jde pouze o posun k hledání naděje a 

řešení, tedy o určitou novinářskou nadstavbu. Rozhodně nevylučuje kritiku ani finanční 

příjmy. Ostatně již experimenty ze šedesátých a sedmdesátých let ukázaly, že lidé se 

zajímají více o články s optimistickými titulky než pesimistickými a více je zaujme 

špatná zpráva s konstruktivním obratem než čistě špatná zpráva.
51

 Také šéf 

internetového Huffington Post Jimmy May Mann prezentuje zajímavá data: sekce 

Dobré zprávy vykazuje zdárně se vyvíjející grafy (Huffington Post je kreativní obecně, 

takže má i rubriku Podivné zprávy). Účinný je také potenciál pro sdílení na sociálních 

sítích, lidé se o dobré zprávy rádi dělí. Čísla se vyšplhala i výše zmíněným Dánům, a to 
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díky relaci TV Avisen. Bývalý šéfredaktor Mladé fronty DNES Robert Čásenský v 

Hyde parku ČT24 řekl, že běžné špatné zprávy z české politiky noviny nijak 

neprodávají, a zároveň si myslí, že pozitivní zprávy by „asi neprodávaly, ale rozhodně – 

kdyby jich tam bylo více – lépe by se to četlo“.
52

 Debaty o negativních/pozitivních 

zprávách se v průběhu 20. stol. objevovaly několikrát, ale nyní se zdá, že by mohly být 

vyslyšeny. Počátkem dvacátého prvního století přišel rozmach vědeckého zájmu o 

pozitivní aspekty jedince a jeho života (např. pozitivní psychologie) – není divu, že tyto 

tendence vstoupily nejen do životů jedinců, vědy, ale i žurnalistiky. Dalším směrem je 

„solution journalism – žurnalistika řešení“, která také klade důraz na zveřejňování 

možných řešení problému. Jedná se o celospolečenský proces, který dle mého názoru 

započal respektováním alternativních technik léčby jak fyzických, tak psychických 

potíží a jejich začleňováním do života stále většího počtu jednotlivců. Důraz na život 

jedince stále pokračuje a pronikl i do zpravodajství nejen v podobě personifikace, ale i 

hledání řešení, které může společnost aplikovat na úrovni jednotlivců. Je 

pravděpodobné, že takové tendence vstoupí i do politiky v podobě častějších referend 

nebo dokonce přímé demokracie. V takovém případě by bylo možné, že se výčet 

zpravodajských hodnot posune, pokud nebude debata umlčena profesionály či 

preferencemi diváků, nicméně tento závěr má pouze spekulativní charakter. 

 

1.3.1. Žurnalistika nabízející řešení 

 

Jedná se o projekt podporovaný neziskovou organizací, který je financován z prostředků 

nadací a finančních dárců. V jeho etickém kodexu je ukotveno, že všichni dárci jsou 

zveřejňováni a nemohou zasahovat do financovaných projektů. Jeho cílem je rozšířit a 

naučit novináře žurnalismu poukazujícímu na různé stránky řešení. Má jít o kritické a 

jasné informování, které vyšetřuje a vysvětluje věrohodné odpovědi na sociální 

problémy. Nemá ambici lidem říkat, co mají dělat, ale nabízí vhled na možná řešení i na 

řešení, která nefungovala, nepreferuje jednotlivá stanoviska. Má být vysoce informující, 
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ale zároveň poutavá a nabízející platformu pro plodnou diskuzi o živých sociálních 

problémech. Nemá se jednat o žádné hnutí, pouze prostou žurnalistickou praxi, která má 

říkat celý příběh včetně problémů a odpovědí. Má přinést vhled, jak svět funguje, 

případně, jak ho udělat lepším. Nemá být zaměňována s dobrou zprávou nebo pozitivní 

zprávou. Za takovou toto sdružení označuje zprávu, která oslavuje jednotlivce nebo 

inspirující činy. Dle nich málokdy prezentují důkazy nebo popisují metody. Zaměřují se 

na vlídnost cizích lidí nebo hrdiny. Jsou zveřejňovány k inspiraci a vytvoření 

příjemného pocitu.
53

 Nicméně dimenze toho, co lidé považují za dobrou zprávu, je 

diskutabilní. Dle průzkumu Mary Lou Galician lidé ve věku 55 let a více označují za 

dobrou zprávu takovou, která jim poskytne informace pro osobní život, nikoli vtipnou 

nebo zaměřenou na jednotlivce. Všechny věkové skupiny (76 % všech dotazovaných) se 

shodují, že by chtěly více informací o tom, jak si poradit se špatnými zprávami, tedy 

konstruktivní přístup.
54

 Zastánci žurnalistiky řešení tedy mohou mít pravdu, když tvrdí, 

že je zde velký potenciál pro profit z tvorby konstruktivních zpráv. Nakonec to 

dokládají i některé další výše uvedené výzkumy. 

 

1.3.2. Konstruktivní žurnalismus 

 

Ulrik Haagerup popisuje konstruktivní žurnalismus jako koncept, který se ptá, jak 

můžeme lépe sloužit společnosti debatou o řešeních. Novináři by neměli zprávy 

zjednodušovat zaměřením se pouze na problém. Mělo by to být dle něj uznáno 

všeobecně, ale platí to především pro veřejnoprávní televizi, která je spolufinancována 

z peněz daňových poplatníků. Takové poukazování na možná řešení, hledání míst, kde 

nějaká řešení už jsou, pomáhá vyvolávat veřejnou debatu, která je nutná pro zachování 

demokracie, o niž má Ulrik Haagerup obavy, a zároveň poskytuje lidem zázemí pro 

vlastní aktivitu. Dle jeho pohledu konstruktivní žurnalistika není stejná jako tabloidní 

žurnalistika, jež je stále vlivnější. Tou je podle něj snaha přilákat diváka za každou 

cenu, snaha, aby příspěvky byly zábavné, zdůrazňování dramatu a konfliktu, scéna typu 
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malý člověk proti systému a podobně. Neříká, že bychom se jí měli úplně zříkat, ale 

neměli bychom používat pouze její prostředky. Je to právě ona, která dle něj veřejné 

debatě a demokracii neprospívá. Zdůrazňuje také nutnost zveřejňování dobrých zpráv a 

říká „dobrá zpráva není jen špatná zpráva, dobrá zpráva je i dobrá zpráva, která může 

nás ostatní inspirovat k řešení problémů, jimž čelí naše společnost“
55

. Nutno 

podotknout, že ať je kritika tabloidní žurnalistiky jakákoliv, je to právě ona, která 

pomáhá lidem si uvědomit, že i vrcholní politici a hvězdy showbusinessu jsou obyčejní 

lidé, takže zříkat úplně bychom se jí skutečně neměli. 

Další osobností konstruktivní žurnalistiky je Catherine Gyldensted, dánská reportérka, 

která se snaží rozšířit konstruktivní žurnalistiku výukou kurzů pro novináře a studenty. 

Říká, že je zvýšený zájem o to, co nazývá „rostoucí interview“, kde se zaměřují na 

zdůraznění řešení a závazku lidí spolupracovat a hledat cesty ven z problému namísto 

rozhovoru s obětí. Věří, že tradiční zpravodajství zprostředkovává často v divákovi 

pocity beznaděje a frustrace, místo aby ho podpořilo v proaktivním jednání.
56

 

 

1.4. Zpravodajství v televizi 

 

Televizní zpravodajství je zatím nejpřirozenějším a nejkomplexnějším smyslovým 

zprostředkováním informací, neboť je určeno očím i uším diváka. Je kombinací 

pohyblivých obrazů, zvuků a mluveného slova. Vzájemná vazba těchto prvků je 

rozhodující jak pro způsob prezentace, tak pro pochopení sdělované informace.
57

 

Televizní zpráva je právem v popředí zájmu veřejnosti.
58

 Žánr televizního zpravodajství 

má vysoký status. Proklamuje objektivitu a nezávislost na politických a vládních 

agenturách a je považováno za nutné pro funkční demokracii.
59

 Jedná se o sdělování 

faktů ve vizuálně akustických záběrech a z pohledu žurnalistické práce především o 
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myšlení a vyprávění v obrazech.
60

 Což i přes velkou vypovídací schopnost tohoto média 

značně omezuje možnosti sdělovaných informací. Výrazná vizuální složka omezuje 

výběr řečených slov, která jsou vhodná jako její doprovod. „Například nadšený 

politický sjezd s balónky a usmívajícími se voliči bude vyžadovat pozitivní, 

optimistický komentář „vepsaný do obrazu“, jak někdy říkají žurnalisté. Oproti tomu 

záběry hladovějících a nemocných dětí z Afriky si budou říkat o zcela jiný komentář.“
61

 

Limitující je také množství vhodného obrazového materiálu, který je k dispozici. Je to 

jeden z nejvýznamnějších faktorů, který rozhoduje o délce zpravodajského příspěvku.
62

 

Zpravodajské příspěvky jsou často také sdělovány na pozadí obrazů dostupných 

v archivu nebo dotočených až po události. Rozhlas poskytuje větší volnost při 

doplňování vizuálního rozměru příběhu, ať je to vhodně zvoleným slovním popisem 

nebo zajímavým zvukovým záznamem. Tištěné žurnalistice je dovoleno nejvíce, může 

sdělovat složitě propracované významy, jež jsou nad možnostmi obou výše uvedených 

médií, neboť může využívat všech literárních triků, může se mnohem více věnovat 

podrobnostem a vysvětlujícím souvislostem bez omezení získaného obrazového nebo 

zvukového materiálu.
63

 Televizní zpravodajství vyžaduje živé, akčně nabité obrazy, 

které musejí být získány rychle. Vypráví totiž klíčové události posledních čtyřiadvaceti 

hodin. Pod tlakem uzávěrky musí být dle Fiskeho nutně konvenční (jako jsou ostatní 

televizní žánry; ve své práci odkazuje ke skutečnosti, že zpravodajství se od fikce příliš 

neliší). Typ příběhů, jejich forma a programová struktura, do které budou zařazeny, jsou 

rozhodnuty dávno předtím, než se stanou. „Při nuceném odchodu Belgie z Konga 

zahlédl americký novinář na letišti v Lusace skupinku bílých žen čekajících na 

evakuaci. Přiběhl k nim a zeptal se, zda byl někdo znásilněn a mluví anglicky. Jeho 

příběh byl napsaný už předtím, než přistál. Potřeboval jen některé místní detaily.“
64

 

Forma není jen prázdná krabice, kterou je možné naplnit čímkoliv. Je částí obsahu.
65

 

Konkrétní obsahy zpráv se mění ze dne na den, ale jejich forma zůstává.
66

 Toto ve 
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spojení s převažujícími zpravodajskými hodnotami, kdy je upřednostňována odchylka 

před normou, účinek před příčinou a s krátkou stopáží zpravodajských příspěvků má 

pravděpodobně za následek, že zejména v televizi převažují negativní zprávy. 

„Maximální délka příspěvku včetně studiového úvodu přesahuje nezřídka u hlavních 

témat dne, tzv. otvíráků, 2 minuty; průměrná stopáž se pohybuje kolem 1 minuty 30 

sekund, řada příspěvků má však pouhých 20-30 sekund.“
67

 Přičemž Fiske tvrdí, že 

negativní zpráva je čtena, jako odklon od normy, a tudíž v sobě nese vzkaz, že 

společnost, v níž žijeme, je za normálních okolností dobře fungující. Tím reprezentuje 

normy, které vytvářejí dojem, jak by společnost měla vypadat, než jaká ve skutečnosti 

je, a ty tímto představují ideologii dominantních tříd.
68

 Složitost a problematičnost 

událostí bývá často přehlížena. Komplikovanou historii a dynamiku, které jsou na 

pozadí mnohých událostí, je obtížné převést do pojmů televize. „Filmovat rozhovory 

s nespokojenými cestujícími na letišti je jednodušší a televizně vděčnější, než účinně 

vyprávět o dlouhém vyjednávání, jehož neúspěch vedl k propuknutí stávky.“
69

 Jako 

další příčinu přehlížení sociálních spojitostí zveřejňovaných problémů vidí Fiske v 

kategorizaci reportáží do segmentů, jako je ekonomie, kriminalita, vzdělávání a 

podobně. To podle něj naznačuje, že problém může být vyřešen vně dané kategorie, a 

odrazuje od kritického dotazování v rámci širší sociální struktury. V kategorizaci vidí 

strategii západní byrokracie, jak omezovat a kontrolovat sociální významy a zároveň 

tvořit zdání přirozeného stavu věcí.
70

 Také Hartley poukazuje na rozdělení zpráv do 

segmentů, které i při jejich rozšíření o zanedbané oblasti nemohou obsáhnout široké 

sféry sociálního života.
71

 Přináší další dvě kategorie volby, které ovlivňují podobu 

zpráv, a těmi jsou způsob, jakým je s tématem nakládáno a jak je řečeno.
72

 Sociální 

původ problémů je také maskován jejich prezentací jako sporů mezi jednotlivci. Jen tak 

může být vytvořena snáze pochopitelná a autentičtější verze reality, čímž se zprávy opět 
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připodobňují k fikci.
73

 Stejně jako ve fiktivním příběhu i ve zprávách autor určuje, kdo 

bude mluvit. Smysl čehokoliv, co mluvčí řekne, nebude určen jeho záměrem nebo 

situací, ale umístěním rozhovoru v celkovém kontextu příběhu.
74

 Stabilní součástí zpráv 

v lokálních novinách South Wales Echo v Británii v roce 1979 byly kriminální zprávy. 

Ty byly většinou zpracovány jako soudničky a často zahrnovaly i řešení přímo v titulku 

(například £20 pokuta za pokus krádeže nebo Řidič si může ponechat licenci). Rozdílně 

bylo ale na téma kriminality v téže oblasti nahlíženo v investigativním magazínu 

Rebecca, kde byli zveřejněni pracovníci se soudní pravomocí a na druhé straně stejný 

počet obžalovaných, kteří před nimi stanuli během jednoho týdne. Zjistilo se, že 

zatímco většina pracovníků soudu pocházela ze čtvrtí obývaných střední třídou, většina 

obžalovaných žila ve čtvrtích obývaných dělnickou třídou. A ačkoliv toto zjištění bylo 

pro mnoho lidí překvapující, takovéto zpracování se v Echu nikdy neobjevovalo.
75

 

Tento příklad zaznamenal Hartley v novinách, ale v rychlém prostředí televize navíc 

objektivita spolu s autentičností a okamžitostí (novostí) zastírá dle Fiskeho míru, do 

jaké jsou zprávy konstruovány a interpretovány, a zároveň povyšuje toto médium nad 

tisk. Přičemž jimi proklamuje, že zde nebyl žádný čas na editaci nebo předělání a 

přináší zprávy přesně tak, jak se staly.
76

 

Je to zřejmě tento způsob informování, který vede diváky k označení televize jako 

hlavního distributora špatných zpráv. Ve výzkumu provedeném Robertem Bowerem 

označila více než polovina respondentů televizi jako jejich zdroj, zatímco noviny jen 

32 %.
77

 Obsahové studie novin a televize odhalily, že diváci nejsou daleko od pravdy. 

Walter Gieber již v padesátých letech provedl studii v americkém státě Indiana a zjistil, 

že pouze jeden ze třiceti čtyř deníků zařadil nadměrné množství negativních zpráv.
78

 Při 

výzkumu deníků v Jižní Karolíně nalezli Hartung a Stone v osmdesátých letech více 
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špatných zpráv na titulní straně, nicméně vně média dobré zprávy převažovaly.
79

 Oproti 

tomu ve výzkumu tří amerických televizních stanic ABC, CBS, NBC v roce 1983 

převažovaly na všech stanicích špatné zprávy nad dobrými nebo nezařaditelnými do 

žádné ze dvou kategorií, a to téměř v dvojnásobném množství. Všechny stanice mají jen 

jednu čtvrtinu toho, co autoři nazývají dobrou zprávou. Špatné zprávy převažují také na 

začátku zpravodajské relace a jsou to většinou zprávy s filmovým klipem, bývají 

vizuálnější a delší.
80

 Část profesionálů je přesvědčena, že zprávy se směsí zábavy 

zvyšují rating. Skutečnost, že televize je pro určité diváky hlavním zdrojem zpráv, 

vyvolává u některých pozorovatelů obavy o demokratickou diskuzi; například u výše 

zmíněného Ulrika Haagerupa nebo Waltera Cronkiteho, kterého uvádí McNair, jenž 

zároveň připomíná, že veškeré znaky zpravodajství jsou především kulturní, tradiční a 

zaměnitelné, a že stejně jako v mnoha jiných případech, i zde kraluje trh. Nejoblíbenější 

dle něj jsou v liberálně kapitalistické společnosti velmi dramatické „negativní“ příběhy, 

v nichž se nalézá určitá míra sexuálních, kriminálních nebo skandálních deviací nebo 

jejich kombinace.
81

 To, že zprávy jsou velmi drahou komoditou, která musí být 

populární, aby přilákala dostatečné publikum pro inzerci, tvrdí i Fiske. Dle něj jsou 

maskulinní záležitostí a slouží k přilákání mužského publika, kdy už ženy a děti u 

televize jsou a sledují „lehčí“ žánry, aby mohla být odstartována reklama v prime 

timu.
82

 Toto tvrzení však považuji za poplatné osmdesátým letům dvacátého století, kdy 

vznikla Fiskeho práce, a dle mého názoru jeho genderové zabarvení souvisí se 

společenskou rolí muže jako tvůrce veřejného života a ženy jako pečovatelky o domácí 

krb. I tyto role se však proměňují v čase, stejně tak jako postavení televizního 

zpravodajství, které už v jednadvacátém století často nebývá hlavním zdrojem 

informací. Zastánci žurnalismu řešení si dovolují tvrdit, že konstruktivně zpracované 

příspěvky jsou ziskové. „Nikdo si nekoupí časopis, který se jmenuje „Pomalá firma“ 

nebo „Selhání“. Lidé si kupují časopis s názvem „Rychlá firma“ nebo „Úspěch“. Jsou 

spíše ochotni zaplatit za zprávu, která jim pomůže pochopit, jak věci fungují, nebo se 
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vypořádat s důležitými záležitostmi.“
83

 Což dokládají i výzkumy, které uvádí ve své 

práci Haskins.
84

 Možná, že je to právě žurnalistika nabízející řešení, která může 

televiznímu zpravodajství přinést prioritu i u publika, jež preferuje internet, jiné zdroje 

nebo se o zprávy nezajímá.  Jaké příspěvky tedy lidé preferují? 

 

1.5. Publikum televizního zpravodajství 

 

Podle amerického výzkumu z roku 1977 si lidé myslí, že televize a noviny ovlivňují a 

překrucují zprávy, sedm z deseti dotazovaných kritizovalo přílišný důraz na špatné 

zprávy a nedostatek dobrých zpráv.
85

 K podobným výsledkům došla i studie provedená 

o sedm let později. Dle ní tři ze čtyř dotazovaných tvrdili, že televize prezentuje příliš 

špatných zpráv a nedostatek dobrých zpráv. Toto tvrzení podporovali spíše lidé s nižším 

příjmem. Tři z pěti respondentů odsouhlasili, že televize dělá věci horšími, než ve 

skutečnosti jsou. K tomuto tvrzení spíše inklinovali vysokoškolsky vzdělaní diváci. Lidé 

by si přáli více pozitivních reportáží, více informací, které jim pomohou se vypořádat 

s každodenním životem a pomohou naložit se špatnými zprávami. Publikum středního 

věku nepovažovalo vtipkování moderátorů za ulehčující dopadu negativních zpráv, 

zatímco mladí a starší diváci většinou ano.
86

 To, co lidé říkají, se ale může rozcházet 

s tím, co skutečně preferují. Několika výzkumy (převážně v novinách) bylo dokázáno, 

že publikum preferuje špatné zprávy před dobrými, a to téměř o jednu třetinu. 

Metodologická studie z roku 1979 prokázala, že ještě více než čistě špatná zpráva 

publikum zaujme špatná zpráva s konstruktivním přístupem nebo s prosociálním 

zpracováním, tedy „drama s dobrým koncem“.
87

 Výzkum zaměřený na titulky odhalil, 

že ty, které obsahovaly řešení sociálních nebo rodinných problémů, měly vyšší rating 
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než zbylé tři kategorie obsahující faktor špatných zpráv.
88

 Což podporuje výše 

uvedenou studii diváckých preferencí. Nizozemský výzkum zaměřený na preference 

publika ohledně negativního obsahu a tabloidního ztvárnění zpravodajských příspěvků 

odhalil, že mladí lidé spíše upřednostňují negativní zpravodajství než lidé středního 

věku a starší. Negativita jako jedna ze zpravodajských hodnot, která by mohla přilákat 

pozornost diváků, je tedy účinná jen na lidi ve věkovém rozmezí přibližně mezi 18 až 

30 lety. Dle tohoto výzkumu gender není rozhodujícím kritériem pro preferenci 

negativního obsahu, naproti muži upřednostňují tabloidní zpravodajství více než ženy. 

Rysy bulvárního zpravodajství tedy přilákají spíše mužské publikum, a je možné je 

považovat za maskulinní.
89

 Slabinou tohoto výzkumu by mohlo být, že byl proveden 

v Nizozemí, kde je tabloidizace zpravodajství výrazně nižší než v USA.
90

 I v americkém 

výzkumu z roku 1968 však Peter Clark zjistil, že teenageři preferují články obsahující 

rychlost a násilí oproti ostatním článkům.
91

 A také studie Mary Galician odhalila, že se 

mladí diváci ze všech věkových skupin nejméně zaobírají efektem špatných zpráv. 

Zároveň si většina diváků nemyslí, že by v televizním zpravodajství měly být výhradně 

důležité události.
92

 

 

Shrnutí 

Lidé proklamují, že v televizi je příliš mnoho špatných zpráv. Chtěli by více dobrých 

zpráv, ocenili by také informace, jak se špatnými zprávami naložit. Dále si myslí, že 

televize zkresluje podávané informace a prezentuje svět jako horší, než ve skutečnosti 

je. Výzkumy zaměřené na chování publika však prokázaly, že diváci ve skutečnosti 

preferují špatné zprávy nad dobrými, a to téměř o jednu třetinu. Publikum špatných 

zpráv jsou především mladí lidé přibližně mezi 18 až 30 lety. Tabloidní zpracování 
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zpravodajství je přitažlivé spíše pro muže než pro ženy. Ještě více než čistě negativní 

zpráva však diváky zajímá špatná zpráva s konstruktivním přístupem. 

 

1.5.1. Diváci špatných zpráv 

 

Podle čtyř základních typů osobnosti se předpokládá, že špatné zprávy by měly být 

aktivně vyhledávány neurotickými extroverty a aktivně by se jim měli vyhýbat 

neurotičtí introverti, zatímco stabilní typy by měly být na stejné úrovni.
93

 Potřeba 

vyhledávání negativních zpráv je také spojená s přirozenou lidskou potřebou přehledu 

toho, co se děje v souvislosti se znalostí možných hrozeb a neobvyklých věcí. Tuto 

potřebu nazval Lasswell termínem „surveillance“. Někdy i ve smyslu informování 

autorit nebo sledování.
94

 Lidskou přirozenou vlastností je také zvědavost. Zvědavost 

v negativní obsah a stimuly označil Haskins jako „morbid curiozity – morbidní 

zvědavost“. Jedná se o diváky srocující se okolo rvaček, o lidskou zvědavost v požáry a 

jiná neštěstí.
95

 Zprávy v médiích také diváky ujišťují, že daná neštěstí jsou daleko, 

zároveň v nich ale mohou vyvolávat pocit strachu, že to, co se stalo daleko od nich, se 

může přihodit i v jejich blízkosti, a tím vyvolat zvýšený zájem o sledování dalších 

zpráv.
96

 Empatie a osobní tíseň jsou dalšími motivy sledování negativních událostí. Ve 

studii věnované zájmu o zprávy spojené s událostmi z 11. září byla empatie spolu 

s motivem sledování (surveillance) zvýšeným zájmem o zprávy obecně spojena také se 

zvýšeným zájmem o sledování pozitivních událostí. Autoři studie si tento fakt vysvětlují 

skutečností, že lidé s větší empatií se zajímají o dobro obětí a jejich rodin a nepřímo se 

dělí o jejich emoce s ostatními. Lidé s vyšším stupněm osobní tísně vyhledávali méně 

informací o úrazech, ale překvapivě se zajímali více o morbidní zprávy, což výzkumníci 

vysvětlují pravděpodobností strachu o vlastní smrtelnost. Emoce jako smutek a zlost 
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byly spojeny se snahou vyhledávat pozitivní zprávy, což naznačuje možnost, že někteří 

respondenti je používali k vypořádání se svými emocemi. Zlost byla ale také spojena 

s velkým zájmem o informace z pozadí události, tedy s takovými, které žádný komfort 

ani úlevu neposkytovaly. Motivace strachu se zprávami příliš nekorelovala. Autoři to 

připisují typu zpráv, který dle nich na budoucí možné útoky neapeloval.
97

 Diváci tedy 

zprávy mohou využívat také k vypořádání se s vlastními emocemi. 

 

1.5.2. Možný vliv zpráv 

 

Přistoupíme-li k vlivu zpráv všeobecně, má dle McNaira největší význam kulturní status 

daného sdělení, neboť právě ten je faktorem, jenž naladí příjemce na konkrétní typ 

odezvy.
98

 Z toho důvodu má podobná scéna ztvárněná v různých pořadech (filmu, 

reklamě nebo ve zpravodajství) odlišný dopad. „Smysl reklamy, stejně jako filmu, je 

neoddělitelný od jejího sémiotického obsahu – tedy významu.“
99

 Žurnalistický text, i 

přes jeho limity, bývá považován za popis zprostředkované reality a může ovlivnit 

způsob, jak smýšlíme o světě nebo o úseku světa, jemuž se věnuje.
100

 Dle Hartleye 

dochází ke střetu zprostředkovaných významů (informace z médií) a prožitých významů 

(osobní interakce), které spolu vyjednávají o finálním smyslu, přičemž oba mohou být 

upraveny nebo také zůstat v rozporu. Zprostředkované významy jsou důležité pro 

tvorbu způsobu, jakým nahlížíme na svět – dokonce i na svět zkušenosti. Příklad uvádí 

na analýze mediálního pokrytí rasových otázek a šetření prováděných ve školách 

s vysokým a nízkým stupněm imigrace. Děti z vysoce kontaktních oblastí upravovaly 

svůj postoj na základě osobní zkušenosti, ale postoj dětí z oblastí bez místní zkušenosti 

byl vysoce formován médii, tedy v termínech konfliktu a soutěživosti, i přesto, že 
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v jejich prostředí žádné podmínky pro vznik konfliktu nebyly.
101

Jak však uvádí McNair, 

kulturní status žurnalistiky je proměnlivý a liší se médium od média (jiný status má 

bulvární deník a jiný veřejnoprávní zpravodajství).
102

 Zde tedy vstupuje do procesu 

osobnost příjemce a její vyhodnocení daného média a důvěryhodnosti jeho sdělení. 

Zaměříme-li se přímo na zprávy, pak se za jejich největší vliv dá podle Tomáše 

Trampoty považovat jejich šíření, na kterém se především u zpráv zásadního významu 

podílí z velké části interpersonální komunikace.
103

 Dalším z krátkodobých účinků je 

nákazový efekt a panika, což může mít podobu různých typů nepokojů, sociálních bouří 

nebo panického skupování určitých surovin.
104

 Existuje také obava, že nákazový efekt 

se může projevit ve smyslu nápodoby například teroristických činů, jako jsou únosy a 

podobně.
105

 I když je z historicko-kulturních důvodů televizní zpravodajství 

považováno za nejdůvěryhodnější,
106

 McNair připomíná, že společným rysem 

současného prostředí příjmu informací je poučený skepticismus.
107

 Ne všichni diváci 

zřejmě vnímají zprávy pouze jako informaci. V televizním zpravodajství je vložen také 

prvek fikce a zábavy, čehož si jsou jeho tvůrci samozřejmě plně vědomi.
108

 Ideologie a 

zábava jsou kompatibilní a zřejmě i přes poučený skepticismus je mysl diváka zpráv na 

jiné úrovni než diváka filmu. Dle Hartleye můžeme tvrdit, že čím zábavněji je ideologie 

zakódována, tím snáze se jí podrobíme. Ani nezájem o ni ji nezbaví vlivu.
109

 Skrze 

média se ale můžeme učit také vzorcům chování, jako je například naučená bezmocnost, 

kterou definoval Martin Seligman. Další důležitá podmínka vlivu sdělení je kvalita ve 

smyslu technických a estetických standardů a prostředí příjmu informací, tedy 

interpretační moment procesu kódování a dekódování, což jsou kromě vložených 

hodnot také společný jazyk a jeho složitosti.
110

 Na něj v rámci Bernsteinova rozvinutého 

a omezeného kódu odkazuje Hartley a připomíná rozpornost televizního diskurzu, který 
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obsahuje jak rozvinutý kód (jasnost, balanc, nestrannost, stálý tón hlasu a tendenci 

k abstrakci), tak omezený kód (epizodická, dramatická a konkrétní televizní 

prezentace). Televizní styl tedy stále rozvrací vzkaz sdělení. Záleží opět na divákovi, co 

upřednostní.
111

 Další složkou vlivu je rámec pro interpretaci zpráv, priming, tedy 

vypíchnutí podstatného
112

 (můžeme vypíchnout buď pozitivní, nebo negativní aspekt – 

ten pak ovlivní celkové vnímání události – také to, jak zobrazujeme hrdinu reportáže, 

zda jako oběť nebo osobu schopnou se postavit situaci, což může ovlivnit chápání 

příspěvku) a dostupnost alternativních informací (zda má divák k dispozici nějaké další 

zdroje mimo těch představených novinářem).
113

 Vzhledem k tomu, že zprávy lidé často 

sledují doma s rodinou, je dalším možným vlivem na dekódování sdělení její 

organizace. Omezenému kódu odpovídá rodina, kde jsou rozhodování a kontrola 

rozděleny podle pozice v ní, a rozvinutému kódu naopak rodina, která bere více v úvahu 

individualitu svých členů.
114

 Žurnalistika má moc zviditelňovat věci a přitahovat k nim 

pozornost,
115

 tedy nastolovat témata, o nichž lidé přemýšlejí.
116

 Skrze nastolená témata 

může také ovlivnit hluboce zakořeněné „struktury pocitů“ publika, které mohou 

následně vést k legislativním změnám.
117

 Výzkum McCombse a Shawa, Charlotte 

Study, prokázal, že důležitost, kterou zvolenému tématu projevila média, odpovídala 

důležitosti, kterou mu přičítali dotazovaní lidé.
118

 Vliv mediální agendy se ale liší opět 

především podle individuality příjemce sdělení,
119

 jeho osobní zkušenosti s tématem, 

podle interpersonální komunikace
120

 a vnímání důvěryhodnosti média.
121

 Pomocí 

výzkumných prostředků můžeme odhalit podavatelem preferované chápání, ale 

skutečnou interpretaci sdělení identifikovat nedokážeme, neboť závisí na individuální 
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interpretaci, která je ovlivněna jak osobními a psychologickými faktory, tak širším 

společenským prostředím.
122

 Diskurz zpráv má podobný efekt jako jazyk: ne přímo na 

chování, ale jako strukturující agent zprostředkování mezi subjektivním sebou a 

sociálním/fyzickým světem. Většina toho, co se děje, když je text čten, je záhada.
123

 A 

ačkoliv novináři často vybírají informace podle požadavků svých vydavatelů, ředitelů a 

majitelů a také PR odborníci se snaží do příběhu zasahovat, ani jedna ze skupin nemůže 

kontrolovat, jak bude příběh nakonec interpretován publikem.
124

 

 

1.5.3. Možný vliv negativních zpráv 

 

Dle výše uvedených skutečností je vliv jednotlivých žurnalistických výstupů jen těžko 

zjistitelný. Vždy záleží na konkrétní osobnosti příjemce, jejího sociálního umístění, 

stejně tak sociálního umístění textu, dalších zkušenostech a informacích. Zaměříme-li se 

však na konkrétní skutečnosti vyskytující se v médiích, některé účinky vysledovat lze, a 

to především krátkodobé, ale nejen ty. Například meta-analýza zaměřená na vliv násilí 

zobrazeného v televizi na antisociální chování posílila důkazy, že sledování násilných 

obrazů v televizi zvyšuje agresivitu a antisociální chování. Stupeň agrese je závislý na 

zvolených proměnných,
125

 je vyšší proti předmětu (například hraní si s agresivními 

hračkami nebo záměr předvést agresivní akci) a menší jako kriminální čin spáchaný na 

osobě.
126

 Vyšší je také v kombinaci s erotikou nebo s hrubou erotikou oproti 

programům obsahujícím pouze „čisté“ násilí, což podporuje model sexuální 

bezohlednosti Zillmanna a Weavera (tento model poukazuje na fakt, že erotika s nebo 

bez násilí, kde jsou ženy znázorňovány jako promiskuitní, podporuje bezohledné 

postoje a chování vůči ženám mezi muži.)
127

 Lefkowitz, Eron, Walder and Huesmann 
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našli pozitivní korelaci mezi tím, jak moc žáci třetí třídy sledovali televizi, a jejich 

agresí o deset let později.
128

 

Studie zaměřená přímo na negativní zpravodajství odhalila, že vystavování se 

negativním zprávám zvyšuje nejen smutek a strach, ale i obavy o osobní život.
129

 

Přičemž žádné ze zkoumaných osob (jednalo se o studenty) se nezvýšily obavy týkající 

se stejného tématu, jako byl v zobrazených scénách, ale obavy z jejich osobního života, 

které se daly rozdělit do tří skupin a) akademické – zkoušky, b) osobní vztahy (partner, 

rodina nebo přátelé), c) finance. Tyto výsledky jsou v souladu s teoriemi obav, které 

označují negativní náladu jako příčinný faktor jejich vzniku.
130

 

Naučená bezmocnost, kterou definoval Martin Seligman a jeho spolupracovníci, je 

charakteristická nedostatkem kontroly nebo nedostatkem schopnosti reagovat nezávisle, 

je při ní snížena schopnost zažít úspěch a emocionalita je zvýšena.
131

 Naučená 

bezmocnost nemusí být pouze zažita. Je možné se ji naučit pozorováním lidí, kteří sami 

zažívají nedostatek kontroly.
132

 Výsledky výzkumu, které odhalily, že v časovém 

období dvou týdnů bylo na třech amerických televizních stanicích ve zpravodajství 

prezentováno přes sedmdesát procent obsahu zobrazujícího bezmocnost, jsou tedy 

varovné. Bezmocnost byla navíc přičítána globálním, stabilním a externím příčinám. 

Jako bezmocní byli zobrazováni především obyčejní lidé, prominenti a profesionálové 

mnohem méně.
133

 

Mary-Lou Galician a Norris D. Vestre odkazují na již dříve provedené výzkumy. 

Jedním z nich je studie týkající se naučené bezmocnosti, která prokázala, že negativní 
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zprávy mohou být prostředkem k zážitku bezmoci.
134

 Redukují také ochotu pomáhat a 

zvyšují soutěživé chování, aby snížily toleranci k rozdílům a lidské vnímání 

společenské benevolence. Zásadní byl ale výzkum Haskinse, jenž se zabýval 

skutečností, že negativní zprávy oproti pozitivním zhoršují image novin, které je 

zveřejňují, a image komunit, o nichž je informováno.
135

 Galician a Vestre výzkum 

zopakovali, ale zaměřili se nikoliv na noviny, nýbrž na televizi, a Haskinsovy závěry 

podpořili. Zjistili, že špatné zprávy snižují dobré vnímání komunity, o níž je 

informováno, stejně tak dobrý obraz pořadu, který tyto zprávy zobrazuje. Na druhou 

stranu ale pozitivní zprávy nezlepšují image ani jednoho více než neutrální zprávy.
136

 

Překvapivě image zpravodajství jako „hlídacího psa“ a jako druh zpráv, „které by si 

sledoval“, byl vyšší pro dobré zprávy než pro špatné zprávy. Tento závěr vrhá 

pochybnost na dva důvody, jež redaktoři často uvádějí na obranu převahy špatných 

zpráv. Podobné to bylo s „důvěryhodností“, „kompetencí “ a „důležitými událostmi“ 

tyto segmenty měly ve výzkumu obdobnou výši u všech tří kategorií valence.
137

 

Oproti tomu Murry a Dacin upozorňují, že negativní prožívání snižuje oblíbenost 

pořadu pouze tehdy, pokud jsou zobrazené scény pro diváky relevantní a jsou reálné. 

Negativní emoce však v jejich výzkumu neměly vliv, pokud byl program nereálný nebo 

nebyl pro daného diváka relevantní.
138

 Lidé tedy mohou mít rádi pořad ztvárňující 

dramatické události, jako je válka, nemoci nebo vraždy, i přesto, že vyvolávají negativní 

emoce, pokud obsah nepovažují za příliš blízký skutečným událostem, jež mohou 
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ovlivnit je nebo jejich blízké.
139

 Výzkum se však zaměřil jen na některé druhy 

negativního prožívání: strach, zlost a zastrašování. Jiné emoce by mohly mít vliv na 

oblíbenost pořadu bez ohledu na spojitost s osobním životem. Vliv má také stupeň 

ponoření se do sledovaných událostí. Jiný výzkum ukázal, že lidé méně zaujatí 

programem byli také méně ovlivněni negativními stimuly a více zdůrazňovali pozitivní 

informace.
140

 

Studie zaměřená na efekt emočního vzrušení a pozitivní/negativní valence na divákovu 

kapacitu poznání a paměti odkryla, že pokud je kontrolována valence, vzrušivé zprávy 

jsou pamatovány více než klidné, a pokud je kontrolováno vzrušení, pozitivní zprávy 

jsou lépe zapamatovatelné než negativní. Pokud tedy producenti chtějí, aby si jejich 

zpráv lidé všimli a zapamatovali si je, měli by tvořit vzrušivé pozitivní zprávy.
141

 

Sledování vysokých dávek násilných scén v televizi (včetně zpravodajství) a čtení 

násilných obsahů v novinách může být spojeno s nižší emocionální odezvou a 

vnímáním tohoto typu událostí mezi lidmi s nižší empatií. Tento prvek znecitlivění 

nebyl rozdílný mezi muži a ženami stejně tak jako užívání si násilí. Lidé s nižším 

vzděláním reagovali emociálněji než diváci s vyšším vzděláním
142

 a starší lidé častěji 

než mladé publikum.
143

 

I přesto, že může dojít u některých lidí ke znecitlivění vůči násilným a negativním 

obsahům, je rizikové do pořadů, jako jsou zprávy, umisťovat reklamu. Také její efekt 

může být ovlivněn emocemi, jež jsou při sledování zpravodajství vyvolány. V reálném 

životě se diváci vyhýbají pořadům, které nemají rádi, a pokud sledují například 

kriminální drama, vyvolané emoce zisky z reklam spíše neovlivní (někteří lidé program 
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vyhledávají), ale diváci se mohou cítit povinni sledovat zprávy i přesto, že je pořad 

nebaví.
144

 Pozitivní emoce však jednoznačně zvyšují oblíbenost pořadu,
145

 na druhou 

stranu vedou k pasivitě. Oproti tomu negativní emoce dávají podnět k detailní analýze 

situace.
146

 

Negativní zprávy mohou mít i další pozitiva, která jsou zřejmá pro pouhého 

pozorovatele (a některé televizní stanice jich vysoce využívají) – pocit soucitu a 

sounáležitosti například s oběťmi povodní nebo hurikánu, které následně mohou vést 

k charitativní podpoře.
147

 Mohou také vyvolat demonstrace a petice, které se projeví 

v legislativních změnách a podobně. 

 

1.5.4. Možný vliv pozitivních zpráv 

 

Co se týče pozitivních zpráv, jejich vlivem se zabývají především výzkumy z oblasti 

psychologie. Jejich rozsah je podstatně nižší než u negativních informací, přesto je 

možné některé vysledovat. 

Psychologický výzkum zaměřený na preferenci bolesti zkoumal dobrovolníky, kteří 

měli dva úkoly: ponořit ruku do vody o teplotě 14 °C na dobu 60 sekund a ponořit ruku 

na dobu 90 sekund do vody taktéž o teplotě 14 stupňů, přičemž tato teplota se 

v posledních třiceti sekundách zvedla o jeden stupeň.
148

 Při otázce, který z úkolů by 

zopakovali, většina účastníků odpověděla, že ten delší – ten také považovali za 

příjemnější. Ti, kteří by si vybrali kratší úkol, nepociťovali v posledních třiceti 

sekundách delšího úkolu žádnou významnější úlevu.
149

 Tento závěr podporuje tvrzení, 
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že délka hraje malou roli ve vzpomínkovém hodnocení nepříjemných zkušeností. 

Významnější je nepohodlí nejvyššího stupně a pocit v závěru epizody. Podobných 

výsledků bylo dosaženo také při promítání videí, kdy byly účastníkům promítány krátké 

filmy bez zápletky, které se lišily v příjemnosti obsahu. Vždy byly dvě verze filmu: 

krátká a dlouhá, přičemž vzpomínková hodnocení byla dobře předpovězena podle 

vrcholného afektu a závěrečného ocenění diskomfortu nebo potěšení. Délka filmu 

nebyla relevantní.
150

 

Další psychologický výzkum zaměřený na upřímný smích, který byl měřen podle 

pohybů svalů v obličeji a jehož první hypotéza byla zkoumána na základě promítaných 

video klipů, odhalil, že častý smích zvyšuje schopnost rozeznat globální souvislosti 

oproti místním detailům. Vyjádřeno metaforicky: uvidět les, nikoli pouze stromy.
151

 

Pozitivní emoce předpovídají rozšířené vnímání, zejména holistické zpracování a 

flexibilitu ve vnímání.
152

 Bylo široce dokázáno, že pozitivní rysy, jako je naděje a 

optimismus, přispívají k lepším výsledkům a životnímu úspěchu. Nicméně výsledky 

této studie naznačují, že profit rozšířeného vnímání z pozitivních emocí není limitován 

pouze na optimistické nebo odolné jedince, ale je přístupný všem, kteří prožijí pozitivní 

emoce v daný moment.
153

 Anglický politik a básník Joseph Addison (1672 – 1719) řekl: 

„Co je sluneční svit pro květiny, to je smích pro lidskost. Jsou to pouhé kousíčky, ale 
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jsou shromážděny okolo lidské životní cesty a dobro, které dělají, je 

nepředstavitelné.“
154

 

Většina výzkumů zaměřených na pozitivní emoce pochází z oblasti označované jako 

pozitivní psychologie. Kromě mnoha nadšených následovníků sklízí také kritiku. 

Především z ohledu, že jeden přístup nesedí všem. Například ne všem lidem prospívá 

přeměna v optimisty. Jsou to takzvaní defenzivní pesimisté, kteří se vyrovnávají 

s úzkostí tím, že přemýšlejí o všem špatném, co by se mohlo přihodit. Tím si uleví od 

úzkosti a pracují pak tvrději na svých úkolech, aby se těmto nástrahám vyhnuli. Nucený 

optimismus nebo pozitivní nálada u těchto lidí může zničit výkon v oblastech 

zahrnujících matematické úkoly, anagramy nebo hraní šipek.
155

 

Pokud lidé s nízkým sebevědomím opakují tvrzení typu „Jsem milovaná a milující 

bytost“, cítí se poté hůře než jedinci s nízkým sebevědomím, kteří si takové fráze 

neříkali. Lidé s vysokým sebevědomím se cítí lépe, ale jen trochu. Skutečnost, že 

techniky pozitivní psychologie nevyhovují všem, však její zastánci neradi přiznávají. 

Odvolávají se na předpoklad, že většině lidem prospívá.
156

 Psycholožka Lisa G. 

Aspinwall tvrdí, že v některých případech lidé přeceňují tvrzení pozitivní psychologie, a 

knihy, jako je Tajemství, označuje za nesmyslné verze této disciplíny a považuje je za 

velmi nebezpečné.
157

 

Nicméně všeobecně negativní zprávy zhoršují náladu a mají negativní dopad jak na 

diváky, tak stanici, která je vysílá. Jsou silnější než pozitivní zprávy – profesorka 

psychologie Barbara Fredrikson tvrdí, že negativní emoce s námi zůstávají a nestačí je 

překonat jedinou pozitivní emocí. Na jejich odeznění potřebujeme tři pozitivní 

emoce.
158

 Přesto je ale není možné zcela vytlačit. Je v základních potřebách člověka být 

informován o možných nebezpečích a jak bylo citováno výše, mají i pozitivní dopad 
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například v podobě zúženého vnímání, koncentrace na konkrétní cíl a detailnější 

analýzy situace, které jsou i v novinářské profesi v určitých případech nepostradatelné 

(v investigativní žurnalistice nebo při živých rozhovorech, kde je na místě ostrá kritika). 

A i jejich důsledky mohou být někdy chvályhodné (charitativní akce). Je však možné, a 

pokud přijmeme stanovisko Schudsona, že zprávy jsou konstruovány, a poupravíme 

kritéria novinářských hodnot, jak navrhoval McNair, tvořit zprávy, které nesou pozitivní 

aspekty a v divácích vedle negativních emocí vzbudí i ty pozitivní. 

Cathrine Gyldensted navrhuje změnit otázky v interview, zaměřit se více na pozitivní 

aspekty situace (například vedlejší smysl, který situace dává, lidé, kteří pomáhají nebo 

co se již podařilo překonat). Nehledat pouze dynamiku konfliktu, která bývá často 

upřednostňována. Podle pravidla vrcholku a konce citovaného výše ve výzkumu 

preference bolesti, dává pozitivní událost jako vrcholek příběhu někde vně a zakončuje 

ho pozitivním stanoviskem hlavního dotazovaného. Hledání pozitivních aspektů pro 

tvorbu konstruktivních reportáží přináší i do editorských meetingů, kde pomocí 

brainstormingu hledá konstruktivní otázky vhodné pro daný příběh.
159

 Navrhuje také 

používat otázky z přístupu označovaného jako „appreciative inquiry“, tedy „otázky 

projevující ocenění“, kdy se například namísto otázky „Co je problém? Co je špatně?“ 

zeptáme „Jaké jsou výzvy?“. Tento přístup začíná předpokladem, že v každé organizaci 

má každá osoba něco dobrého, čím může přispět. Snaží se najít jádro toho, co je 

pozitivní a co může být zdůrazněno. Na otázky typu „Co funguje?“, lidé často zprvu 

odpovídají „Nic.“, protože je nutné, aby přešli z principu nedostatečnosti na princip 

přínosu.
160

 Také lektor technik rozhovoru John Sawatsky doporučuje nehádat se se 

zdrojem informací. Namísto toho jej požádat, aby okomentoval informaci, o které víme, 

že je pravdivá. Vždy se ptát „Jak to víte?“ a nepoužívat výbušná slova v otázkách, 

chceme-li, aby zpovídaný otevřeně odpovídal.
161
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Je tedy možné při změně paradigmatu tvořit i zpravodajské příspěvky nově, více 

pozitivně, a to jak v rámci vložených hodnot, interpretačního rámce nebo primingu. Je 

také pravděpodobné, že čas pro tuto přeměnu uzrál, vezmeme-li v potaz velký zájem 

médií o oblast pozitivní psychologie a lidí celkově o dobré stránky člověka a jeho růstu. 

I přesto však není možné a ani žádoucí vzdát se negativních zpráv zcela. 

 

1.6. Zprávy na TV Nova 

 

Zprávy na TV Nova začínají každý den od 19.30 hodin pod názvem Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí. Moderují je Kristina Kloubková, Reynolds Koranteng, Lucie 

Borhyová, Renáta Czadernová, Petr Suchoň, Markéta Fialová, Emma Smetana a Petra 

Svoboda.  

 

1.7. Zprávy televize Prima 

Zprávy na TV Prima začínají v 18.55 hodin pořadem Zprávy FTV Prima, v 19.25 

následují Krimi zprávy, po nich jsou v 19.40 Divácké zprávy s podtitulem „Zprávy z 

nejzajímavějších záběrů od vás! Díváte se, sledujete, natáčíte a my vše odvysíláme, 

abyste se mohli opět dívat. Stačí se jen zapojit a sdílet.“.
162

 Mostem mezi zprávami a 

následujícími pořady v prime timu jsou VIP zprávy v 19.55. Je to tedy více než hodina 

plná zpravodajství. Provázejí jí tři moderátorské dvojice, a to Karel Voříšek s Klárou 

Doležalovou, Terezie Kašparovská s Tomášem Hauptfoglem a Gabriela Kratochvílová 

s Romanem Šebrle.  

 

1.8. Události České televize 

Začínají ve stejný čas jako na Primě, tedy v 18.55 hodin pořadem Události za okamžik a 

počasí. Po nich, v 19.00, následuje pořad Události, který je hlavní zpravodajskou relací 

České televize. „Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě.“
163

 V 19.50 
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přichází na řadu pořad Branky, body, vteřiny a zpravodajská relace je uzavřena pořadem 

Losování Sportky a Šance, který začíná v 19.59. Moderátory jsou Aneta Savarová, 

Marcela Augustová, Jakub Železný a Daniela Písařovicová. Identická verze událostí je 

také vysílána od 19.00 na programu ČT24.  

 

1.9. Sledovanost zpravodajství 

 

Nejsledovanější zpravodajskou relací jsou dlouhodobě Televizní noviny na TV Nova. 

Přesto jejich sledovanost od roku 2010 výrazně klesla. Tehdy se na ně dívalo v průměru 

2,33 milionu lidí, v roce 2013 to bylo už jen 1,67 milionu lidí. Sledovanost 

zpravodajství Novy začala výrazně klesat po nástupu Vladimíra Mužíka (bývalého 

šéfredaktora Blesku a mluvčího Novy) do jeho vedení v červnu 2011.
164

 Ten 

zpravodajství směřoval na emoční úroveň. Typické byly zprávy o nehodách a rodinných 

tragédiích.
165

 Pod jeho vedením klesla sledovanost i pod jeden milion diváků.
166

 Zdá se 

tedy, že tragické a emočně vypjaté zpravodajství se divákům nelíbí a i hranice bulvární 

úrovně zpravodajství jsou omezené. Ve snaze zvýšit sledovanost ho na podzim v roce 

2013 vystřídal ve vedení Martin Švehlák, který chtěl tohoto úkolu dosáhnout posílením 

regionálního zpravodajství, spotřebními tématy, zdraví a rodiny, naopak utlumit si přál 

právě zprávy o rodinných tragédiích, některých nehodách a podobně.
167

 V době svého 

zvolení řekl: „Informace typu, že žena porodí dítě a po porodu je usmrtí, to není zpráva, 

která by zásadním způsobem ovlivnila celospolečenské dění. Je to tragédie rodiny a 

nevím, zda zrovna toto by mělo být veřejně ukazováno. To spíš ukažme, který babybox 

byl otevřen, kolik jich máme, a pak třeba taková pozitivní zpráva může způsobit, že 
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žena, která se dostane do podobné situace, bude přemýšlet spíše o babyboxu než o 

nějakém fatálním řešení.“
168

 V čele zpravodajství zůstává i nyní v srpnu 2014. 

 

Tabulka 1 
Sledovanost Televizních novin 

Rok/Čtvrtletí/Průměrný počet diváků (v tisících) 

2010 
I. 2 792 

II. 2 378 

III. 1 985 

IV. 2 485 

2011 
I. 2 530 

II. 2 093 

III. 1 832 

IV. 2 216 

2012 
I. 2 142 

II. 1 732 

III. 1 513 

IV. 1 859 

2013 
I. 1 937 

II. 1 696 

Zdroj: TV Nova/ATO - Mediaresearch169 

 

Na podzim roku 2012 se začalo více dařit České televizi, která zásadně obměnila relaci. 

Zatímco v roce 2011 ji průměrně sledovalo 729 tisíc diváků, v roce 2013 to bylo už 847 

tisíc lidí s podílem téměř 26 %.
170

 Podařilo se jí tak porazit televizní stanici Prima, která 

měla dlouhodobě podobná čísla a jejíž zprávy se vysílají také ve shodném čase. V roce 

2013 mělo zpravodajství Primy sledovanost 780 tisíc diváků při podílu 25 %. Krimi 

zprávy, tedy vesměs negativní zprávy, sledovalo v témže roce 645 tisíc lidí, divácké 

zprávy 540 tisíc lidí a na VIP zprávy se koukalo přibližně půl milionu diváků.
171

 

Koncem června letošního roku, tedy roku 2014, kdy Prima nasadila do role moderátorů 

bývalého desetibojaře Romana Šebrle a loňskou Českou Miss Gabrielu Kratochvílovou, 
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vidělo tyto zprávy v průměru 838 tisíc dospělých diváků a 24 % publika. Televizní 

noviny na Nově sledovalo v průměru 1,264 milionu dospělých diváků a 34 % publika, 

hlavní zpravodajskou relaci České televize Události v součtu kanálů ČT 1 a ČT 24 v 

průměru 694 tisíc dospělých, a tudíž 20 % publika.
172

 

 

Tabulka 2 

Srovnání výkonu nedělních zpráv (D15+, počet diváků a share) 

Pořad neděle 22. června 2014 neděle 29. června 2014 

Televizní noviny  1 429 000 (40,15%) 1 264 000 (33,93%) 

Zprávy FTV Prima 801 000 (28,71%) 838 000 (23,41%) 

Události (ČT 1 + ČT 24) 707 000 (23,64%) 694 000 (19,66%) 

Zdroj: ATO-Mediaresearch
173

 

 

V srpnu letošního roku 2014 zavedla stanice Prima novinku výjezdních autobusů, které 

se mají stát pravidelnou součástí vysílání. Na zvýšení sledovanosti se však příliš 

neprojevila. Dne 2. srpna takto upravené zprávy sledovalo 569 tisíc diváků při podílu na 

publiku (share) 30 %, 9. 8. 2014 to bylo 517 tisíc diváků (share 22 %). V mezitýdenním 

srovnání se tedy jedná o pokles o přibližně pět desítek tisíc diváků a podíl více než 8 %. 

Pro srovnání, 26. července vidělo Zprávy FTV Prima téměř 600 tisíc lidí (share 

33 %).
174

 

Jedničkou na trhu tedy zůstávají Televizní noviny na TV Nova, kterým se ale i přes 

nástup nového ředitele zpravodajství nepodařilo vrátit na původní divácká čísla. Na 

druhém místě sledovanosti jsou Zprávy FTV Prima a třetí zůstávají Události České 

televize. 

Zpravodajství je nejsledovanějším pořadem v České republice, podle průzkumu 

společnosti Microsoft ho sleduje několikrát týdně 82 % lidí. Denně ho dle tohoto 

                                                 
172

 POTŮČEK, Jan. Zprávy Primy s Šebrlem a Kratochvílovou na dvou třetinách výkonu Televizních 

novin. In:DigiZone.cz [online]. 2014 [cit. 2014-07-01]. Dostupné z: 

http://www.digizone.cz/clanky/zpravy-primy-s-sebrlem-a-kratochvilovou-na-dvou-tretinach-vykonu-

televiznich-novin/ 
173

 POTŮČEK, Jan. Zprávy Primy s Šebrlem a Kratochvílovou na dvou třetinách výkonu Televizních 

novin. In:DigiZone.cz [online]. 2014 [cit. 2014-07-01]. Dostupné z: 

http://www.digizone.cz/clanky/zpravy-primy-s-sebrlem-a-kratochvilovou-na-dvou-tretinach-vykonu-

televiznich-novin/ 
174

 POLÁK, Lukáš. Primě výjezdní zprávy zatím příliš nepomohly, vidělo je 517 tisíc diváků [online]. 

In:DigiZone.cz [cit. 2014-08-15]. Dostupné z: http://www.digizone.cz/clanky/prime-vyjezdni-zpravy-

zatim-nepomohly-oproti-predchozimu-tydnu-si-pohorsila/#ic=kolotoc-header&icc=prime-vyjezdni-

zpravy-zatim-nepomohly-oproti-predchozimu-tydnu-si-pohorsila 



 

 

 

 

52 

dotazníkového šetření sleduje 63 % lidí, z toho převážně muži.
175

 Za nejdůvěryhodnější 

jsou považovány Události České televize.
176

 

 

 

2. Metodologická část 

 

Na základě východisek v teoretické části si dovoluji předložit výzkumné otázky týkající 

se pozitivních a negativních zpráv v hlavních zpravodajských relacích na třech 

televizních stanicích v České republice a jejich zodpovězením zkonstruovat nová data, 

která pomohou zmapovat situaci. K jejich konstrukci použiji koncepci 

pozitivních/negativních zpráv, ale také konstruktivních zpráv, neboť z výše uvedených 

výzkumů vyplynulo, že takové jsou nejúspěšnější a zároveň mají potenciál být i 

společenským přínosem. 

 

2.1. Výzkumný problém 

 

Ačkoliv se problematice negativních/pozitivních zpráv věnovali výzkumníci v mnoha 

dekádách, v prostředí České republiky je takový výzkum opomíjen, a to i přesto, že se 

v zahraničí začaly objevovat žurnalistické směry, které se na toto téma zaměřují 

(konstruktivní žurnalistika v Dánsku a žurnalistika řešení v USA). Cílem mého 

výzkumu je tedy podat základní přehled situace v České republice a zjistit tak, do jaké 

míry soudobé trendy druhé dekády dvacátého prvního století pronikly do prostředí 

České republiky. Tedy poskytnout přehled četnosti a tematických oblastí pozitivních, 

negativních a konstruktivních zpráv hlavní zpravodajské relace TV Nova, České 

televize a TV Prima v úseku roku 2014. 
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2.2. Výzkumné otázky 

 

Základní výzkumná otázka se bude věnovat četnosti a tematickým oblastem pozitivních 

a negativních zpráv ve zpravodajství. Bude tedy znít: 

Jaké typy zpráv z hlediska jejich valence pozitivní/negativní převažují v hlavních 

zpravodajských relacích TV Nova, České televize a TV Prima ve 46. týdnu roku 2014 a 

jaké jsou jejich tematické oblasti? 

 

2.2.1. Vedlejší výzkumné otázky/Hypotézy 

 

Zde přistoupím ke stanovení vedlejších výzkumných otázek/hypotéz, které rozvíjejí 

základní výzkumnou otázku. V případě prvních dvou tvrzení se jedná o hypotézy, pro 

které existuje opora ve výše uvedené literatuře. V případě bodů tři, čtyři a pět se jedná 

pouze o výzkumné otázky, kde teoretické informace chybí.  

 

1) Všechny tři televizní stanice budou upřednostňovat negativní zprávy. 

2) Většina přesahujících zpráv bude pozitivních. 

3) Jaké jsou tematické oblasti jednotlivých typů zpráv z hlediska jejich valence? 

4) Jaký je podíl pozitivních a negativních zpráv z hlediska polarity domácí/zahraniční 

zprávy? 

5) Jaký je podíl konstruktivních zpráv? 

 

1) Všechny tři televizní stanice budou upřednostňovat negativní zprávy. 

 

Z literatury výše uvedené vyplývá, že televizní stanice upřednostňují negativní zprávy 

nad pozitivními a spolu s novinami je uvádějí častěji na počátku relace (noviny na 

přední stránce), tedy, že jim přisuzují vyšší důležitost. Dále že negativní zprávy mívají 

delší stopáž a jsou vizuálnější (v novinách častěji obsahují také fotografie), jsou 

rychlejší a k negativním událostem snáze a rychleji dochází. 

Aby bylo možno akceptovat hypotézu jedna, bude muset být splněno: 

a) největší procentuální četnost zpravodajské valence nalezené pro každou stanici a pro 

všechny stanice musí označeno jako negativní zprávy. 
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b) větší procentuální četnost negativních reportáží než pozitivních nebo neutrálních 

bude vykázána v první části zpráv – mezi prvními pěti reportážemi 

c) větší procentuální četnost negativních zpráv bude mezi delšími reportážemi než 

pozitivních nebo neutrálních zpráv 

d) negativní zprávy budou vizuálnější než pozitivní a neutrální zprávy. 

 

 

2) Většina přesahujících zpráv bude pozitivních. 

 

Přesahující zprávy, tedy zprávy prezentované alespoň na dvou televizních stanicích, 

byly v uvedených výzkumech častěji pozitivní.
177

 Negativní zprávy byly méně často 

přesahující. Neutrální zprávy byly stejným poměrem přesahující na alespoň dvou 

televizních stanicích nebo nepřesahující vůbec.
178

 Z toho důvodu v této hypotéze budu 

předpokládat, že většina přesahujících zpráv bude pozitivních. Aby tento předpoklad byl 

naplněn, bude muset být největší procentuální četnost přesahujících zpráv pozitivních. 

 

 

3) Jaké jsou tematické oblasti jednotlivých typů zpráv z hlediska jejich valence? 

 

V předcházející literatuře nebyla tomuto tématu věnována pozornost, a tudíž tento 

problém předkládám jako výzkumnou otázku. V předešlých výzkumech byly negativní 

zprávy děleny především podle pocitů kódujícího – pokud je považoval za pozitivní 

nebo povznášející, jednalo se o dobrou zprávu. Pokud je považoval za negativní nebo 

ubíjející, jednalo se o špatnou zprávu. Pokud byla zpráva nezařaditelná, jednalo se o 

neutrální zprávu.
179

 Ve výzkumu zaměřeném na publikum lidé vnímali špatnou zprávu 

jako depresivní, zatímco dobrá zpráva se dělila mezi zábavný/šťastný konec, lidské 
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příběhy a informace pro osobní život.
180

 Konkrétním tématům pravděpodobně nebyla 

věnována pozornost. 

 

 

4) Jaký je podíl pozitivních a negativních zpráv z hlediska polarity 

domácí/zahraniční zprávy? 

 

Stejně tak jako v předcházejícím případě ani otázce polarity zahraniční/domácí zprávy 

nebyla věnována pozornost. Výzkumy se zaměřovaly většinou na zjištění četnosti a 

vlivu dobrých/špatných zpráv, ale nikoli na množství dobrých a špatných zpráv ze 

zahraničí a z domova. Odpovědí na tuto otázku bude tedy procentuální výčet. 

 

 

5) Jaký je podíl konstruktivních zpráv a negativních zpráv s pozitivním závěrem? 

 

Ani toto nebylo zcela prozkoumáno, i když se objevují žurnalistické směry na toto téma, 

kurzy a také webináře, jak takovýmto způsobem psát a o co se vlastně jedná. Odpovědí 

na tuto otázku bude stejně jako v předchozím případě procentuální výčet. 

 

2.3. Jednotka analýzy 

 

Jednotka analýzy je zpravodajský příspěvek.  

Zpravodajské příspěvky jsou posuzovány z pohledu valence (pozitivní, negativní, 

neutrální), podle délky, podle přesahu (zveřejnění na alespoň dvou stanicích), z hlediska 

umístění a z hlediska vizualizace. Zpravodajská relace je rozdělena na prvních pět 

příspěvků a zbylou část, přičemž zveřejnění v první pětici bude považováno za 

prominentní. 
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2.4. Proměnné 

V této části si definujeme jednotlivé proměnné, tak jak budou v práci použity. 

 

2.4.1. Proměnná valence 

Ve výzkumu zaměřeném na vnímání zpráv negativní zprávy lidé z 94 % označovali 

jako depresivní. Dobré zprávy nesly označení mnohem různorodější. Lidé je definovali 

jako funny/happy ending (šťastný konec) 36 %, human interest stories (lidské příběhy) 

29 %, personally informative news (informace pro osobní život) 18 %.
181

 V jiném 

výzkumu byly zprávy kódovány z hlediska pocitu, který vyvolávají. Negativní, ubíjející 

pocit nesly označení špatné zprávy, pod pozitivní, povzbuzující pocit byly zařazeny 

dobré zprávy, neutrální byly takové, které nebyly nikam zařazeny.
182

 V tomto výzkumu 

je jedním z ústředních témat také otázka na tematické oblasti pozitivních a negativních 

zpráv. Z tohoto důvodu bude mít každá kategorie proměnné valence 

pozitivní/negativní/neutrální podkategorie zaměřené právě na tematické oblasti. Některé 

tematické oblasti jsou převzaté z výše uvedeného výzkumu. 

 

1 Negativní – Život ohrožující nehody a neštěstí 

2 Negativní – Kriminální činy  

3 Negativní – Rodinné tragédie 

4 Negativní – Mezinárodní války a konflikty 

5 Negativní – Národní ekonomické problémy a podvody 

6 Negativní – Sociální problémy 

7 Negativní – Nemoci a jiná zdravotní rizika 

8 Negativní – Politické problémy, sváry a rozpory 

9 Negativní – Přestupky a pochybení 

10 Negativní – Informace pro osobní život 

11 Negativní – Lidské příběhy 

12 Negativní – Ekologické problémy 

13 Negativní – Technické problémy 

14 Pozitivní – Navržené řešení pro sociální problémy, informování o takovýchto 

řešeních 

15 Pozitivní – Navržené řešení pro ekonomické problémy a podvody, informování 

o takovýchto řešeních 

16 Pozitivní – Navržené řešení pro zdravotní rizika, informování o takovýchto 

řešeních 
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17 Pozitivní – Oslava jednotlivců (hrdinů, VIP a podobně) a jejich inspirující činy 

18 Pozitivní – Informace pro osobní život  

19 Pozitivní – Lidské příběhy 

20 Pozitivní – Navržené řešení pro kriminální činy, bezpečnost a válečné konflikty 

a informování o takovýchto řešeních 

21 Pozitivní – Navržené řešení pro ekologické problémy, informování o takovýchto 

řešeních 

22 Pozitivní – Technická zlepšení, informování o takovýchto řešeních 

23 Pozitivní – Navržené řešení pro politické problémy a informování o takovýchto 

řešení  

24 Neutrální – Politické informace 

25 Neutrální – Ekonomické informace 

26 Neutrální – Informace pro osobní život 

27 Neutrální – Zprávy, které nezapadají do žádné z předešlých kategorií. 

 

     2.4.2. Proměnná umístění 

1 - První až pátý příspěvek 

2 - Ostatní 

 

2.4.3. Proměnná délka 

Tato proměnná určuje, jak je daný příspěvek dlouhý. Je také rozdělena do kategorií, 

přičemž tyto kategorie zahrnují celý čas věnovaný zprávě, tedy i studiový úvod. Dle 

literatury uvedené výše nezřídka přesahuje maximální délka příspěvku včetně 

studiového úvodu hlavních témat dne, tzv. otvíráků, 2 minuty; průměrná stopáž se 

pohybuje kolem 1 minuty 30 sekund, řada příspěvků je však dlouhá 20-30 sekund.
183

 

Z tohoto důvodu jsem zvolila uvedené délky. 

 

1 - Více než 1 minutu a 30 sekund 

2 - Méně než 1 minutu a 30 sekund a více než 30 vteřin 

3 - Méně než 30 vteřin 

 

2.4.4. Proměnná vizualita 

Hodnocena bude také vizualita zpráv, která bude posuzována subjektivně na základě 

úsudku kódujícího. Bude po ní pojmenována proměnná vizualita, která bude obsahovat 

tři kategorie: 
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1 – Velmi vizuální 

2 – Středně vizuální 

3 – Nepříliš vizuální 

 

Za velmi vizuální je považován příspěvek, jenž obsahuje živé a akčně nabité záběry, 

které se rychle střídají nebo obsahují pohyb. 

Středně vizuální příspěvek je také pohyblivý a živý, nicméně ne tolik jako velmi 

vizuální. Nepříliš vizuální reportáž obsahuje spíše statické záběry. 

 

2.4.5. Proměnná přesah 

Tato proměnná bude užita k zaznamenání, zda je reportáž uvedena také v jiném 

kontrolovaném zpravodajském pořadu. 

 

1 – Ano – na všech třech stanicích 

2 – Ano – na dvou stanicích 

3 – Ne 

 

1.4.6. Proměnná teritoriální blízkost 

Zde budeme hodnotit, zda se jedná o zprávu zahraniční nebo domácí (tedy vypovídající 

o České republice).  

 

1 – Domácí 

2 – Zahraniční 

 

1.4.7. Proměnná konstruktivní zpráva 

Zde určíme, zda se jedná o konstruktivní zprávu či ne. 

 

1 – Ano 

2 – Ne 

1.4.8. Proměnná negativní zpráva s pozitivním závěrem 

Tato proměnná umožní označit, zda se jedná o negativní zprávu s pozitivním závěrem či 

ne. 

 

1 - Ano 

2 - Ne 
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1.5. Výzkumný soubor 

Základním souborem je dvacet jedna vydání tří zpravodajských pořadů: Televizní 

noviny na TV Nova, Zprávy FTV Prima na FTV Prima a Události v České televizi v 

roce 2014 v období jednoho týdne. Základní analytickou jednotkou výzkumu je 

reportáž. Kolik vydání se ve výzkumu použije, závisí na tématu studie. Množství dat by 

mělo odpovídat četnosti zkoumaného jevu. Obecně: čím méně ke zkoumanému jevu 

dochází, tím více dat by mělo být získáno. Pokud například zkoumáme geografické 

zdroje zpravodajství, není nutné mít příliš mnoho dat, neboť téměř každý příspěvek je 

relevantní. Grebner, Gross, Jackson-Beeck, Jeffries-Fox and Signorielli zjistili, že co se 

týká zkoumání násilí, alespoň jeden týden složený z různých dat vně jednoho roku bude 

produkovat porovnatelné výsledky.
184

 Vzhledem k tomu, že tématu této studie odpovídá 

každá reportáž uvedená ve zpravodajství, i já se rozhodla pro období jednoho týdne. 

Vzorek zkoumání by měl být také vystavěn s ohledem na možné sezonní výkyvy. Často 

používanou možností je takzvaný konstruovaný týden. „Využívá se ke zkoumání médií 

s vyšší periodicitou (například deníků nebo televizních zpravodajských relací), kdy jsou 

vybírány dny vydání tak, aby byl zachován přirozený poměr dnů týdne, který tak 

zohledňuje potenciální rozdíly mediálních obsahů během pracovních dnů a víkendových 

dnů.“
185

 Protože je ale v tomto výzkumu zařaditelná každá jednotka souboru a sezonní 

vlivy zde nejsou příliš relevantní (pokud se vyhneme období zahrnujícímu státní 

svátky), považuji za vhodné použít jeden ucelený týden. S ohledem na aktuálnost 

výzkumu k termínu obhajoby a neochotě poskytovat starší data z archivu televize Prima 

a Nova bylo mým záměrem vybrat jeden podzimní týden roku 2014. Jako vhodný se 

jevil 46. týden, tedy rozmezí od 10. do 16. listopadu, neboť neobsahuje žádný státní 

svátek ani adventní čas. 

 

1.6. Metoda výzkumu 

 

Pro tento výzkum jsem se rozhodla pro kvantitativní metodu obsahové analýzy. Jejím 

předpokladem je vědecky podložené kladení otázek a výstupem pak kvantitativní popis 
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meditovaných sdělení.
186

 Mělo by se jednat o systematický a intersubjektivně ověřitelný 

popis komunikačních obsahů. Všechny obsahy by tedy měly být zpracovány stejným 

způsobem (systematicky) a i další vědci by při aplikaci shodných metod měli být 

schopni – alespoň v zásadě – reprodukovat naše výsledky (intersubjektivně 

ověřitelný).
187

 Měla by tedy být spolehlivá (reliabilní/opakovatelná), nezávislá na 

jediném tazateli a validní (měla by měřit to, co jsme zamýšleli měřit).
188

 Obsahová 

analýza nám umožní kvantifikovat data a tak následně můžeme porovnat jednotlivé 

proměnné a provést jejich analýzu. I přesto, že v porovnání s některými dalšími 

technikami patří k těm méně nákladným, považuje ji Disman za jednu 

z nejproduktivnějších technik sběru dat.
189

 Umožňuje také pochopení společenských 

změn, a to proto, že je schopna zachytit statický souhrn jinak velmi obsáhlé mediální 

reality.
190

 Dokáže zpracovat také velmi aktuální mediální produkty, což dovoluje získat 

alespoň částečně přehled o rýsujících se nebo probíhajících trendech v mediální 

produkci, například ve zpravodajství, v časopisech nebo seriálech.
191

 Jejím nesporným 

kladem je, že dokáže zpracovat velké množství materiálu, naopak pro práci s nízkým 

počtem obsahů není vhodná.
192

 Mezi její další slabiny patří skutečnost, že nabízí tvrdá 

data, ale není schopná odpovědět na otázku, proč a co to znamená.
193

 Dle McQuaila 

hrozí také, že si badatel vytvoří vlastní výběrový systém namísto jeho dovození z 
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obsahu.
194

 Může tedy dojít k oddělení výsledků od zkoumané reality. Navíc redukuje 

zkoumanou skutečnost na počitatelné jevy. Jakmile zařadíme zkoumanou jednotku do 

některé z kategorií, nutně opomíjíme její další vlastnosti.
195

 Jan Jirák a Barbara 

Köpplová ji považují za metodu, jež zbavuje zkoumaný jev svého historického i 

sociálního kontextu vzniku i recepce. Dle nich se jedná spíše o metodu orientační.
196

 

Přes všechny její limity jsem přesvědčena, že kvantitativní obsahová analýza je 

vhodnou metodou pro tento výzkum a poskytne vhodné spolehlivé odpovědi na 

předložené otázky. V jejím rámci použiji třídění prvního stupně a metodu 

kontingenčních tabulek. 

 

1.7. Předvýzkum 

Na vzorku zkoumaných pořadů ze 7. listopadu byl proveden předvýzkum. Na jeho 

základě jsem upravila proměnnou délka, neboť se ukázalo, že delších zpráv je poměrně 

hodně. Přidala jsem tedy další dvě kategorie a zbylé pozměnila: 

 

1 - Více než 3 minuty 

2 - Méně než 3 minuty a více než 2 minuty 

3 - 2 minuty až 1 minuta 

4 - Méně než 1 minuta a více než 30 vteřin 

5 - Méně než 30 vteřin 

 

Dále jsem doplnila proměnnou přesah: 

 

1 – Ano – na všech třech stanicích 

2 – Ano Prima a Nova 

3 – Ano Prima a ČT 

4 – Ano Nova a ČT 

5 – Ne 

 

Doplnila jsem další novou proměnnou TV, která rozřadila, o jakou stanici se jedná: 

 

1 - ČT 

2 - Prima 

3 - Nova 
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3. Analytická část 

V této části se zaměřím na výsledky analýzy zacílené na pozitivní a negativní zprávy ve 

zpravodajství, které bylo odvysíláno ve 46. týdnu roku 2014 na televizních stanicích 

FTV Prima, TV Nova a Česká televize v jejich hlavních zpravodajských relacích. 

Analýza byla provedena statistickým programem SPSS. Jedná se o vyčerpávající 

šetření, jež zahrnuje 495 reportáží zveřejněných ve 46. týdnu roku 2014 v televizních 

pořadech Události ČT, Televizní noviny a Zprávy FTV Prima. Tento týden byl vhodný 

vzhledem k aktuálnosti práce a její obhajobě, zároveň také neobsahuje žádné státní 

svátky. Během analýzy se ovšem objevovaly zprávy, které se týkaly 25. výročí 

Sametové revoluce. Abychom zjistili, jak moc tato událost zprávy ovlivňuje, zařadila 

jsem proměnou, která označuje, zda se této události zpráva týká, či ne. Ve výsledku 

bylo nakonec zpráv, které se tohoto tématu týkaly, 8 %. Nejvíce informací zabývajících 

se touto událostí bylo v České televizi – 54 % ze všech listopadových zpráv, 29 % zpráv 

tohoto tématu bylo na Primě a 17 % těchto informací bylo na Nově. 

Tabulka 3 

Zprávy týkající se 17. listopadu dle TV (sloupcová %)     

    listopad   Celkem 

    ano ne   

TV Česká televize 22 142 164 

    53,70% 31,30% 33,10% 

  FTV Prima 12 139 151 

    29,30% 30,60% 30,50% 

  TV Nova 7 173 180 

    17,10% 38,10% 36,40% 

Celkem 
 

41 454 495 

  
8,30% 91,70% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 

 

Zprávy se od sebe oddělovaly většinou tematicky nebo úvodem ve studiu. Pokud byla 

zpráva na stejné téma, ale její předmět byl jiný (například zpráva o oslavě Sametové 

revoluce v New Yorku a zpráva také na téma Sametové revoluce, ale informující o 

výrocích prezidenta), považovala jsem ji za dvě odlišné zprávy. 

Nejvíce zpráv (40 %) je v rozmezí jedné až dvou minut, 26 % zpráv je delších než 2 

minuty a kratších než tři minuty, 21 % zpráv je kratších než třicet vteřin, 7 % zpráv je 

delších než tři minuty a 6 % zpráv je kratších než jednu minutu, ale delších než 30 

vteřin. Nejvíce je tedy středně dlouhých zpráv.  
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Tabulka 4 
Zprávy dle délky 

Délka Četnost % 

více než 3 minuty 32 7 

méně než 3 min a více než 2 min 131 26 

2 min až 1 min 197 40 

méně než 1 minuta a více než 30 vteřin 30 6 

méně než 30 vteřin 105 21 

Celkem 495 100% 

 

 

Naprostá většina zpráv (76 %) je z prostředí České republiky, pouze 24 % jich je 

zahraničních. Reportáží středně vizuálních je 69 %, velmi vizuálních pak 19 % a 12 % 

příspěvků se dá označit jako nepříliš vizuálních. Konstruktivních zpráv ve výzkumném 

šetření bylo 7 % a negativních příspěvků, které se v závěru zvrátily v pozitivní, byla 

pouhá 4 %. V analýze jsem většinou pracovala s kategorizovanou proměnou valence, 

kterou jsem upravila z 27 položek na tři základní (negativní, pozitivní, neutrální). 

Analýza je provedena početními operacemi kontingenčních tabulek. 

 

3.1. Interpretace dat 

 

V této kapitole přistoupím k interpretaci zjištěných výsledků. Postupovat budu dle 

hypotéz a výzkumných otázek tak, jak byly uvedeny výše.  

 

Hypotéza č. 1) Všechny tři televizní stanice budou upřednostňovat negativní 

zprávy. 

 

Z grafu je zřejmé, že nejvíce zpráv na všech třech stanicích bylo v období 46. týdne 

negativních.  
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Graf 1 Valence dle TV  

 

Podíváme-li se do tabulky, můžeme si informace upřesnit. 
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Tabulka 5  

Valence dle TV (sloupcová, řádková %) 
   

      
Celkem 

      Česká televize FTV Prima TV Nova   

Valence Negativní 
 

88 90 126 304 

   
28,90% 29,60% 41,40% 100,00% 

      53,70% 59,60% 70,00% 61,40% 

 
Pozitivní 

 
62 55 49 166 

   
37,30% 33,10% 29,50% 100,00% 

      37,80% 36,40% 27,20% 33,50% 

 
Neutrální 

 
14 6 5 25 

   
56,00% 24,00% 20,00% 100,00% 

      8,50% 4,00% 2,80% 5,10% 

Celkem 
  

164 151 180 495 

   
33,10% 30,50% 36,40% 100,00% 

   
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Ze všech zpráv zveřejněných v pořadu Události bylo 54 % negativních, v pořadu 

Zprávy FTV Prima to bylo 60 %, a ve zpravodajské relaci Televizní noviny dokonce 

70 %. Ze všech zveřejněných negativních zpráv bylo 42 % uvedeno na TV Nova. 

V oblasti pozitivní valence nejsou rozdíly tak významné. Na Primě i na ČT se množství 

pozitivních zpráv pohybuje okolo 37 %, jen na Nově je jich téměř o 10 % méně, tedy 

27 %. Odstraníme-li z dat zprávy týkající se 17. listopadu, je negativních zpráv dokonce 

o něco více. V České televizi je to 59 %, na Primě 62 % a na TV Nova 72 %, 

pozitivních zpráv je naopak o něco méně, v pořadu Události čítají 32 %, ve Zprávách 

FTV Prima 36 %, v pořadu Televizní noviny 25 %. Na splnění podmínky a) největší 

procentuální četnost zpravodajské valence nalezené pro každou stanici a pro všechny 

stanice musí být označeno jako negativní zprávy, v první hypotéze nemají tedy zprávy o 

17. listopadu vliv. Můžeme tedy konstatovat, že nejvíce uvedených zpráv bylo 

negativních, stejně tak zpráv zveřejněných na každé televizní stanici, a předpoklad a) 

potvrzujeme. 

Mezi prvními pěti reportážemi bylo taktéž větší procentní zastoupení negativních zpráv 

než pozitivních nebo neutrálních. V prvních pěti příspěvcích bylo téměř 67 % 

negativních, 28 % pozitivních a 5 % neutrálních zpráv.  
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Tabulka 6 
Umístění dle valence (sloupcová, řádková %) 

   

    
Celkem 

    1 až 5 příspěvek ostatní   

Valence Negativní 71 233 304 

  
23,40% 76,60% 100,00% 

    67,60% 59,70% 61,40% 

 
Pozitivní 29 137 166 

  
17,50% 82,50% 100,00% 

    27,60% 35,10% 33,50% 

 
Neutrální 5 20 25 

  
20,00% 80,00% 100,00% 

    4,80% 5,10% 5,10% 

Celkem 
 

105 390 495 

  
21,20% 78,80% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 

 

Odstraníme-li z analýzy témata týkající se 17. listopadu, výše uvedené rozdíly se ještě 

zvýší. Negativních zpráv pak bude 78 %, počet pozitivních zpráv klesne na 20 % a 

neutrálních zpráv budou 2 %. Podíváme-li se na jednotlivé stanice zvlášť, i zde 

najdeme, že na všech třech stanicích v prvních pěti reportážích převažují negativní 

zprávy. V pořadu Události je mezi prvními pěti reportážemi 51 % negativních zpráv, 

40 % pozitivních a 8 % neutrálních. V pořadu Zprávy FTV Prima je 80 % negativních, 

14 % pozitivních a 6 % neutrálních zpráv v prvních reportážích. V Televizních 

novinách bylo 71 % negativních zpráv, 29 % pozitivních zpráv a žádná neutrální. 

Odstraníme-li z analýzy opět zprávy obsahující 17. listopad, rozdíly mezi negativními a 

pozitivními zprávami ještě zesílí. V ČT stoupl počet negativních zpráv na 70 %, počet 

pozitivních zpráv klesl na 26 % a neutrálních na 4 % procenta. Na Primě nejsou rozdíly 

tak patrné, počet negativních zpráv stoupl na 81 %, tedy jen o jedno procento, počet 

pozitivních zpráv ale oproti ČT stoupl, pouze však o 2 % na 16 %. Na Nově se počet 

negativních zpráv vyšplhal na 81 %, počet pozitivních klesl na 20 % a neutrální zprávy 

opět nebyly žádné. Můžeme tedy potvrdit předpoklad b), tedy, že v první části 

zpravodajství mezi prvními pěti reportážemi bude umístěno větší procento negativních 

reportáží než pozitivních nebo neutrálních. 
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Z této tabulky vidíme, že větší procento pro nejdelší zprávy, tedy ty delší než 3 minuty, 

je nepatrně vyšší pro pozitivní zprávy. Jejich procentuální hodnota činí 47 %, zatímco 

pro negativní zprávy to je 44 % a pro neutrální zprávy značí 9 %. Pro zprávy, které jsou 

kratší než tři minuty, ale delší než dvě minuty, tato hodnota činí u negativních zpráv 

62 % a u pozitivních 34 %, u neutrálních pak 4 %. Zprávy mezi dvěma minutami a 

jednou minutou vykazují 63 % pro negativní zprávy a 32 % pro pozitivní zprávy, pro 

neutrální reportáže je to 5 %. Zprávy kratší než jednu minutu a delší než třicet vteřin u 

negativních zpráv obsahují 47 %, u pozitivních zpráv činí 40 % a neutrálních zpráv 

13 %. Zprávy kratší než třicet vteřin jsou z 67 % negativní, z 29 % pozitivní a ze 4 % 

neutrální.  

Podíváme-li se na jednotlivé stanice zvlášť, u České televize jsou patrné tři případy, kdy 

pozitivní zprávy převažují nad negativními, a to u zpráv delších než tři minuty – 

pozitivních zde je 47 %, negativních pak 40 % a zprávy kratší než jednu minutu a delší 

než 30 vteřin zde u pozitivních zpráv vykazují 44 %, zatímco u negativních 31 %. 

Odstraníme-li však z analýzy zprávy týkající se 17. listopadu, pak pozitivní zprávy 

nepřevažují nikde, pouze mezi krátkými zprávami – kratšími než minutu a delšími než 

30 vteřin mají jak pozitivní, tak negativní stejný počet, a to 36 %. Na Nově, také u 

nejdelších zpráv, převažují pozitivní zprávy, a to s procentuální četností 54 %, 

negativních zpráv pak je 39 %. Odstraníme-li i zde zprávy zaměřující se na 17. listopad, 

Tabulka 7 
Valence podle délky (sloupcová %)         

    Délka         Celkem 

    
více než 3 
minuty 

méně než 3 
min a více 
než 2 min 

2 min až 1 
min 

méně než 1 
minuta a více 
než 30 vteřin 

méně než 
30 vteřin   

Valence Negativní 14 81 124 14 71 304 

    43,80% 61,80% 62,90% 46,70% 67,60% 61,40% 

  Pozitivní 15 45 64 12 30 166 

    46,90% 34,40% 32,50% 40,00% 28,60% 33,50% 

  Neutrální 3 5 9 4 4 25 

    9,40% 3,80% 4,60% 13,30% 3,80% 5,10% 

Celkem 
 

32 131 197 30 105 495 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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pak negativní zprávy převažují ve všech případech. Na Primě převažují pozitivní zprávy 

pouze u krátkých zpráv. U reportáží kratších než jednu minutu a delších než třicet vteřin 

zastupují 56 %, negativní pak 44 %. U zpráv kratších než 30 vteřin je pozitivních zpráv 

53 % a negativních 40 %. Oboje i v případě, že z analýzy odstraníme zprávy týkající se 

17. listopadu. Předpoklad c), tedy, že větší procentuální četnost negativních zpráv bude 

mezi delšími reportážemi než pozitivních nebo neutrálních zpráv, nemůžeme potvrdit.  

 

Tabulka 8  

Vizualita podle valence (sloupcová %) 
       Valence     Celkem 

    Negativní Pozitivní Neutrální   

Vizualita velmi vizuální 54 39 3 96 

    17,80% 23,50% 12,00% 19,40% 

  středně vizuální 216 111 15 342 

    71,10% 66,90% 60,00% 69,10% 

  nepříliš vizuální 34 16 7 57 

    11,20% 9,60% 28,00% 11,50% 

Celkem 
 

304 166 25 495 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Ze všech negativních příspěvků bylo 18 % velmi vizuálních, 71 % středně vizuálních a 

11 % nepříliš vizuálních. Ze všech pozitivních příspěvků bylo 23 % velmi vizuálních, 

67 % středně vizuálních a 10 % nepříliš vizuálních. Ze všech neutrálních příspěvků bylo 

12 % velmi vizuálních, 60 % středně vizuálních a 28 % nepříliš vizuálních. Při pohledu 

na jednotlivé pořady zvlášť vidíme, že v pořadu Události bylo ze všech negativních 

zpráv 11 % velmi vizuálních, 75 % středně vizuálních a 14 % nepříliš vizuálních. 

Pozitivních zpráv bylo 7 % velmi vizuálních, 82 % středně vizuálních a 11 % nepříliš 

vizuálních. Neutrálních zpráv pak bylo 57 % středně vizuálních a 43 % nepříliš 

vizuálních, žádná nebyla velmi vizuální. Odstraníme-li z analýzy zprávy o 17. listopadu, 

procentuální četnosti se příliš nezmění. Pouze u neutrálních zpráv se četnosti posunou 

na 50 % středně vizuálních a 50 % nepříliš vizuálních. 

V pořadu Televizní noviny bylo ze všech negativních zpráv 24 % velmi vizuálních, 

64 % středně vizuálních a 12 % nepříliš vizuálních. Ze všech pozitivních zpráv pak bylo 

21 % velmi vizuálních, 65 % středně vizuálních a 14 % nepříliš vizuálních. 80 % 

neutrálních zpráv bylo středně vizuálních a 20 % bylo nepříliš vizuálních. Odstraníme-li 

zprávy týkající se 17. listopadu, zůstanou počty téměř nezměněny. V pořadu Zprávy 
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FTV Prima je mezi negativními zprávami 15 % velmi vizuálních, 77 % středně 

vizuálních a 8 % nepříliš vizuálních. Mezi pozitivními zprávami je pak 45 % velmi 

vizuálních, 51 % středně vizuálních a 4 % nepříliš vizuálních. U neutrálních zpráv je 

50 % velmi vizuálních a 50 % středně vizuálních, žádná není nepříliš vizuální.  

Odstraníme-li i zde data týkající se 17. listopadu, významnější změna nastane až u 

neutrálních zpráv, kdy velmi vizuálních ubude na 33 % a středně vizuálních naopak 

přibude na 67 %. Předpoklad d), negativní zprávy budou vizuálnější než pozitivní a 

neutrální zprávy, tedy nemůžeme potvrdit.  

Hypotézu číslo 1) – Všechny tři televizní stanice budou upřednostňovat negativní 

zprávy – tedy musíme zamítnout. Neboť přestože je na všech stanicích negativních 

zpráv více a mezi prvními pěti reportážemi jich je větší procentuální četnost, není tak 

mezi delšími reportážemi a stejně tak není větší procentuální četnost velmi vizuálních 

zpráv mezi negativními zprávami, než je mezi pozitivními.  

 

Hypotéza číslo 2) Většina přesahujících zpráv bude pozitivních 

 

Z přesahujících zpráv, tedy těch, které se objevily alespoň na dvou televizních stanicích, 

bylo 70 % negativních a 24 % pozitivních, 6 % neutrálních. 

 

 

Tabulka 9  

Přesah podle valence (řádková) %     

    Valence     Celkem 

    Negativní Pozitivní Neutrální   

Přesah ano 116 40 10 166 

    69,90% 24,10% 6,00% 100,00% 

  ne 188 126 15 329 

    57,10% 38,30% 4,60% 100,00% 

Celkem   304 166 25 495 

  
61,40% 33,50% 5,10% 100,00% 

 

Ze zpráv, které byly odvysílány v ten samý den na všech třech stanicích, bylo 67 % 

zpráv negativních, 27 % pozitivních a 6 % neutrálních. Odstraníme-li z analýzy 

reportáže týkající se 17. listopadu, pak je ze zpráv, které se vysílaly ten samý den na 

všech třech stanicích 71 % negativních, 23 % pozitivních, a 6 % neutrálních. Ze zpráv, 

které se vysílaly na Primě a na Nově, bylo 76 % negativních, 21 % pozitivních a 3 % 
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neutrálních. Ze zpráv odvysílaných na Primě a na ČT bylo 60 % negativních, 30 % 

pozitivních a 10 % neutrálních. Ze zpráv, které se objevily na Nově a na ČT bylo 72 % 

negativních, 21 % pozitivních a 7 % neutrálních. Pokud i zde odstraníme z výpočtů 

zprávy zobrazující 17. listopad, procentuální četnosti se téměř nezmění. Hypotézu 2) –

Většina přesahujících zpráv bude pozitivních – tedy můžeme zamítnout. 

 

Výzkumná otázka číslo 3) Jaké jsou tematické oblasti jednotlivých typů zpráv 

z hlediska jejich valence? 

 

Nejčastějším tématem zpráv a zároveň nejčetnějším tématem zpráv s negativní valencí 

byly kriminální činy, ty byly zastoupeny 12 %, 11 % pak čítalo život ohrožující nehody 

a neštěstí, 9 % zpráv se zabývalo oslavou jednotlivců (VIP, hrdinů) a jejich činy a 

zároveň se jednalo o nejčetnější téma zpráv s pozitivní valencí. Dalších 9 % zpráv se 

věnovalo tématu politických problémů a svárů a řadíme je k informacím s negativní 

valencí. 7 % se věnovalo informacím pro osobní život ve smyslu negativní valence a 

dalších 7 % se věnovalo lidským příběhům a kuriozitám ve smyslu pozitivní valence. 

6 % informací pak zpravovalo o mezinárodních válkách a konfliktech a dalších 6 % se 

věnovalo informacím pro osobní život z hlediska pozitivní valence. 5 % informací se 

týkalo přestupků a pochybení a po 3 % procentech jsou také zastoupena témata lidských 

příběhů z hlediska negativní valence a národní ekonomické problémy a podvody. 3 % 

dále čítají témata technické informace z hlediska pozitivní valence a z hlediska neutrální 

valence politické informace. 2 % potom zahrnují několik témat, z hlediska pozitivní 

valence to jsou: politické informace, řešení pro kriminální činy a bezpečnost a 

ekonomické informace. Z hlediska negativní valence to jsou sociální problémy a nemoci 

a jiná zdravotní rizika. 1 % mají pouze neutrální zprávy – informace pro osobní život. 

Ostatní zprávy mají četnost menší než jedno procento. 
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Tabulka 10  

Tematické oblasti dle valence  

Valence Četnost Procenta 

Negativní – život ohrožující nehody a neštěstí 55 11,1 

Negativní – kriminální činy 60 12,1 

Negativní – rodinné tragédie 2 0,4 

Negativní – mezinárodní války a konflikty 30 6,1 

Negativní – národní ekonomické problémy a podvody 17 3,4 

Negativní – sociální problémy 9 1,8 

Negativní – nemoci a jiná zdravotní rizika 9 1,8 

Negativní – politické problémy, sváry 42 8,5 

Negativní – přestupky a pochybení 23 4,6 

Negativní – informace pro osobní život 33 6,7 

Negativní – lidské příběhy 17 3,4 

Negativní – ekologické problémy 4 0,8 

Negativní – technické problémy 3 0,6 

P – navržené řešení pro sociální problémy 3 0,6 

P – ekonomické informace a řešení ekonom. problémů 10 2 

P – zdravotnické informace a řešení zdrav. problémů 7 1,4 

P – oslava jednotlivců (VIP, hrdinů) a jejich činy 43 8,7 

P – informace pro osobní život 28 5,7 

P – lidské příběhy a kuriozity 33 6,7 

P – navržené řešení pro kriminální činy a bezpečnost 11 2,2 

P – ekologické informace 4 0,8 

P – technické informace 15 3 

P – politické informace 12 2,4 

Neutrální – politické informace 13 2,6 

Neutrální – ekonomické informace 4 0,8 

Neutrální – informace pro osobní život 5 1 

Neutrální – nespadá do žádné kategorie 3 0,6 

Celkem 495 100% 

 

Nejvíce pozornosti (okolo 10 %) je tedy věnováno kriminálním činům, život 

ohrožujícím nehodám a neštěstím, politickým svárům a problémům a jedinému tématu z 

oblasti pozitivní valence: oslavě jednotlivců a jejich činů.  

 

 

Výzkumná otázka číslo 4) Jaký je podíl pozitivních a negativních zpráv z hlediska 

polarity domácí/zahraniční zprávy? 

 

Ze všech domácích zpráv bylo 60 % negativních, 34 % pozitivních a 6 % neutrálních. 

Ze všech zahraničních zpráv bylo 65 % negativních, 32 % pozitivních a 3 % 
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neutrálních. Odstraníme-li opět informace týkající se 17. listopadu, pak se procentuální 

četnosti příliš nezmění. Podíváme-li se na jednotlivé stanice zvlášť, pak bylo v pořadu 

Události ze všech domácích zpráv 49 % negativních informací, 40 % pozitivních 

informací a 11 % neutrálních informací. Ze všech zahraničních zpráv pak bylo 67 % 

negativních zpráv, 31 % pozitivních zpráv a 2 % neutrálních zpráv. Zde bylo tedy více 

negativních zpráv zastoupeno v kategorii zahraniční. V pořadu Zprávy FTV Prima bylo 

ze všech domácích zpráv 61 % negativních, 35 % pozitivních a 4 % neutrálních. Ze 

všech zahraničních zpráv pak v tomto pořadu bylo 52 % negativních, 43 % pozitivních 

a 5 % neutrálních. Na Primě bylo tedy větší zastoupení negativních zpráv mezi 

domácími událostmi (to může být dáno tím, že ze zahraničí je na Primě mnoho kuriozit, 

které jsem řadila mezi pozitivní zprávy). V pořadu Televizní noviny bylo ze všech 

domácích zpráv 70 % negativních, 27 % pozitivních a 3 % neutrálních. Ze všech 

zahraničních zpráv bylo 69 % negativních, 29 % pozitivních a 2 % neutrálních. Ač na 

všech stanicích jak mezi domácími, tak mezi zahraničními zprávami převažují negativní 

zprávy, v předešlých dvou případech byly nalezeny poměrně výrazné rozdíly, na Nově 

jsou však z hlediska teritoriální blízkosti četnosti téměř vyrovnané a nejvíce ze všech 

stanic zde převažují negativní zprávy. 

 

Tabulka 11  

Teritoriální blízkost dle valence (sloupcová) % 

    Teritoriální blízkost Celkem 

    domácí zahraniční   

Valence Negativní 227 77 304 

    60,20% 65,30% 61,40% 

  Pozitivní 128 38 166 

    34,00% 32,20% 33,50% 

  Neutrální 22 3 25 

    5,80% 2,50% 5,10% 

Celkem 
 

377 118 495 

  
76,20% 23,80% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 

 



 

 

 

 

73 

 

Výzkumná otázka číslo 5) Jaká je četnost konstruktivních zpráv a negativních 

zpráv s pozitivním závěrem? 

 

Konstruktivních zpráv bylo 7 % a negativních zpráv s pozitivním obratem v závěru pak 

pouze 4 %. Nejvíce konstruktivních zpráv bylo v pořadu Události v České televizi, ze 

všech konstruktivních zpráv tam měly 47 % zastoupení, 35 % jich bylo v pořadu Zprávy 

FTV Prima a v pořadu Televizní noviny se jich objevilo 18 %. Taktéž bylo v pořadu 

Televizní noviny nejméně negativních zpráv s pozitivním obratem, a to o třetinu oproti 

pořadu Události v České televizi a téměř o třetinu oproti Zprávám FTV Prima. Přestože 

se tyto typy zpráv objevují, jejich četnost je velmi nízká. Nejčastějšími tématy pak byly 

u konstruktivních zpráv: Zdravotnické informace a řešení zdravotních problémů, 

Navržená řešení pro kriminální činy a bezpečnost a technické informace – všechny 

zastoupeny 18 %. Nejčastějším tématem pro negativní zprávy s pozitivním závěrem 

bylo: Navržená řešení pro kriminální činy a bezpečnost obsahující 35 %. 

 

 

 

 

Tabulka 12  

Negativní zpráva s pozitivním obratem v závěru dle TV 
(sloupcová %) 

        Celkem 

    ano ne   

TV Česká televize 9 155 164 

    45,00% 32,60% 33,10% 

  FTV Prima 8 143 151 

    40,00% 30,10% 30,50% 

  TV Nova 3 177 180 

    15,00% 37,30% 36,40% 

Celkem 
 

20 475 495 

  
4,00% 96,00% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabulka 13  

Konstruktivní zpráva dle TV (sloupcová %) 
     Konstruktivní Celkem 

    ano ne   

TV Česká televize 16 148 164 

    47,10% 32,10% 33,10% 

  FTV Prima 12 139 151 

    35,30% 30,20% 30,50% 

  TV Nova 6 174 180 

    17,60% 37,70% 36,40% 

Celkem 
 

34 461 495 

  
6,90% 93,10% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

Diskuze k výsledkům 

 

Analýza poskytuje základní vhled do problematiky pozitivních/negativních zpráv a má 

především popisný charakter. Snaží se zodpovědět položené výzkumné otázky a 

hypotézy, ale i poskytnout do jisté míry přehled rozdílů mezi jednotlivými stanicemi. 

Proměnná zahrnující zprávy o 17. listopadu má pouze orientační charakter, neboť se 

jedná o vyčerpávající šetření a k odpovědím na otázky jsou upřednostňována data 

zahrnující i tyto informace. Nicméně se většinou ukázalo, že na zodpovězení výzkumné 

otázky nebo hypotézy nemá tato proměnná vliv. Kromě předpokladu c) Větší 

procentuální četnost negativních zpráv bude mezi delšími reportážemi než pozitivních 

nebo neutrálních zpráv, kde ovlivňovaly nejdelší zprávy.  

Nejvíce negativních zpráv bylo v pořadu Televizní noviny na Nově, zároveň tam bylo 

nejméně pozitivních zpráv, konstruktivních zpráv i negativních zpráv s pozitivním 

závěrem, zatímco Česká televize a Prima vykazovaly podobné výsledky s odchylkou jen 

několika procent. U konstruktivních zpráv a negativních reportáží s pozitivním závěrem 

se tyto dvě stanice sice procentuálně poměrně liší, ne však početně, neboť těchto zpráv 

bylo malé množství a i jediná reportáž na toto téma pak procentuálně vykazovala 

odchylky. Dá se tedy říci, že televize Nova je ze všech televizí nejvíce negativně 

vyhraněna. Nejpočetnější přesahující zprávy byly ty, které se objevily na všech třech 

stanicích, ze srovnání jednotlivých párů měly ale nejvíce společných zpráv Nova a ČT. 

Je to pravděpodobně dáno tím, že hlavní část zpravodajské relace na Primě má v týdnu 
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kratší stopáž. Na Primě četnost pozitivních zpráv také zvyšovaly kuriozity, které jsem 

řadila mezi pozitivní zprávy, a to často ze zahraničí. Celkově nebylo v rozložení 

pozitivních a negativních zpráv ze zahraničí významných rozdílů (větších než 10 %). 

Rozdíly byly jen mezi jednotlivými stanicemi, kdy na ČT bylo více negativních zpráv 

ze zahraničí, na Primě bylo více negativních zpráv z domova a na Nově byla obě 

teritoria vyrovnaná – všude jasně převažovaly negativní zprávy. Vzhledem k tomu, že 

negativních zpráv bylo jednoznačně nejvíce, tak převyšovaly i tematicky, kdy 

nejčastějším tématem byly kriminální činy a život ohrožující nehody a neštěstí, poté 

následovala pozitivní valence s tématem oslavy jednotlivců a jejich činů. Veskrze se 

tedy v první trojici objevila témata, která můžeme řadit mezi bulvární.  

Nejméně velmi vizuálních zpráv bylo v České televizi, na Nově a na Primě jich bylo 

přibližně stejně, na Primě ale měly na jejich podíl vliv kuriozity. Čestnost zpráv nepříliš 

vizuálních byla nejnižší. Statických záběrů nebylo mnoho a i ty byly zpracovány živě 

(nájezdy kamery, střihem a podobně) především na komerčních stanicích. Na ČT byly 

záběry o něco klidnější. 

Přestože první hypotéza, že všechny tři televizní stanice budou upřednostňovat 

negativní zprávy, nebyla potvrzena, na všech třech stanicích jasně převažují a často mají 

prominentnější postavení. Nejsou však nutně delší než zprávy pozitivní nebo neutrální a 

ani nejsou vždy vizuálnější.  

Dalším zajímavým výzkumem na toto téma by byl výzkum publik, který by mohl 

odhalit, jaké typy zpráv diváci skutečně preferují a proč. Vzhledem k tomu, že 

nejsledovanějšími zprávami v České republice jsou stále Televizní noviny, které čítají 

nejvíce negativních zpráv a jsou nejvyhraněnější, by bylo zajímavé zjistit, zda důvodem 

je skutečně to, že se lidem takové typy zpráv líbí a považují je za důležité, nebo za tím 

stojí jiné faktory, jako je například zvyk. Přínosné by také bylo dotazníkové šetření 

zaměřené na šéfredaktory, jejich přístup ke konstruktivním zprávám, k valenci 

pozitivní/negativní informace, zpracování takových informací a také jejich 

společenskou zodpovědnost. Téma pozitivních/negativních má tedy ještě mnoho co 

nabídnout i z hlediska výnosnosti zpravodajství, protože ve výše uvedených výzkumech 

zaznělo, že diváci mají nejraději negativní zprávy s pozitivním zvratem v závěru. Zde je 

tedy možná budoucnost takových zpráv, které budou alternativou k čistě negativním 

zprávám. 
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Závěr 
 

Diskuzí k výsledkům jsme se dostali k závěru diplomové práce. Velice stručně ještě 

sumarizujeme dosažené výsledky a pokusíme se navrhnout další možná zpracování této 

analýzy.  

Negativní zprávy na všech třech stanicích dominují, je jich jednoznačně nejvíce, avšak 

mezi jednotlivými stanicemi jsou rozdíly. Na televizní stanici Nova jich je 70 %, na 

Primě jich je 60 % a v České televizi 54 %. Pozitivních zpráv je pak v České televizi 

38 %, na Primě 36 % a na Nově 27 %. Také mezi prvními pěti reportážemi převažovaly 

na všech stanicích negativní zprávy, a to především na komerčních televizích. Mezi 

nejdelšími reportážemi (delšími než tři minuty) lehce převažovaly pozitivní zprávy, 

pouze však o 3 %. Mezi ostatními typy zpráv dle délky převažovaly negativní zprávy. U 

těchto dlouhých reportáží převyšovaly pozitivní zprávy nad negativními v pořadu 

Události, ale překvapivě také v relaci Televizní noviny, když jsme ale odstranili z 

analýzy informace týkající se 17. listopadu, nepřevažovaly pozitivní zprávy ani tam. 

Nepotvrdilo se ale, že by negativní zprávy musely být nutně vizuálnější než pozitivní. V 

oblasti velmi vizuálních zpráv pozitivní informace převyšovaly negativní o 5 %. Tento 

rozdíl byl však pravděpodobně způsoben množstvím kuriozit na Primě, neboť při 

pohledu na jednotlivé stanice zvlášť se ukázalo, že v oblasti velmi vizuálních zpráv 

převyšovaly pozitivní zprávy pouze na Primě. Většina zpráv, které se objevily v ten 

samý den na alespoň dvou stanicích, byla negativních, což není v souladu s předešlým 

výzkumem uvedeným v teoretické části. Nejčetnějším tématem negativních zpráv byly 

kriminální činy (12 %) a život ohrožující nehody a neštěstí (11 %). Nejčastějšími tématy 

pozitivních zpráv byly oslava jednotlivců (VIP, hrdinů) a jejich činy s 9 % a lidské 

příběhy a kuriozity se 7 %. Veskrze se tedy jednalo spíše o bulvární témata. Mezi 

zprávami ze zahraničí a z domova z pohledu valence pozitivní/negativní není příliš 

velkého rozdílu, pouze o 5 % negativních zpráv je více ze zahraničí než z domova a o 2 

% pozitivních zpráv je více z České republiky než z cizích zemí. V České televizi bylo 

více negativních zpráv ze zahraničí 61 % ku 49 % z domova a na Primě bylo více 

negativních zpráv z prostředí České republiky 61 % ku 52 % ze zahraničí, což může být 

opět ovlivněno množstvím kuriozit, které tato televize ve svém zpravodajství používá. 

Na Nově byly počty téměř vyrovnané – 70 % negativních zpráv z domova a 69 % 

negativních zpráv ze zahraničí. Četnost konstruktivních zpráv byla 7 % a negativních 
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zpráv s pozitivním závěrem pouze 4 %. Obojího bylo nejvíce zveřejněno v České 

televizi, zde si dovolíme uvést přesný počet: konstruktivní zprávy 16, negativní zprávy s 

pozitivním obratem v závěru 9, na Primě jich bylo jen o jednu méně, tedy 8, a 

konstruktivních zpráv 12, na Nově bylo konstruktivních zpráv 6 a negativních zpráv s 

pozitivním obratem v závěru byly pouze 3. Televizi Nova tedy můžeme označit jako 

hlavního distributora špatných zpráv. Je dobře, že se konstruktivní zprávy a negativní 

zprávy s pozitivním obratem v závěru objevují, ale je jich velmi málo. Což je 

politováníhodné vzhledem k tomu, že z výzkumů vyplynulo, že je mají lidé vlastně 

nejraději, takže kromě společenského přínosu by mohly přinést i přínos finanční. 

Nemůžeme si dovolit říci, zda je jejich výskyt pouhá náhoda nebo záměr redaktora. Z 

toho důvodu by bylo zajímavé výzkum rozvést o dotazníkové šetření zaměřené na 

vedoucí vydání a diváky. Zjistit, jaký je postoj vedoucích pracovníků k 

pozitivní/negativní valenci a ke konstruktivním přístupům (zda o nich vůbec vědí nebo 

přemýšleli). Zmapovat preference diváků také z pohledu této valence. Výzkumy 

ukázaly, že negativní zprávy zhoršují image média i komunity, o níž je informováno, 

proč je tedy hlavní distributor špatných zpráv TV Nova stále nejsledovanější? Podobné 

otázky by bylo vhodné zodpovědět, a to i pro veřejnoprávní médium, neboť i když je 

spolufinancováno z prostředků daňových poplatníků, i ono se snaží o co možná nejvyšší 

sledovanost. 

 

Summary 
 

Negative reports on all three stations dominate, but there are differences between the 

individual stations. On television station Nova there is 70 % of negative news, on Prima 

60% and 54% on Czech Television. Positive news is then on Czech Television 38 %, on 

Prima 36% and Nova showed 27%. Also in the top five reports prevailed on all stations 

negative news, particularly on commercial television. Among the longest reportages 

(longer than three minutes) dominated positive news, but only by 3 %. Among other 

types of messages according to length prevailed negative news. For these long reports 

exceeded the positive news stories about negative events on the show Události, but 

surprisingly also in session Televizní noviny, but when we have removed from the 

analysis the information regarding the November 17, the positive news did not outweigh 
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there either. There was no evidence, however, that the negative reports were necessarily 

more visual than positive. In very visual reports positive negative information exceeded 

by 5%. This difference was probably due to the quantity curiosities showed on Prima, 

since when looking at individual stations separately showed that in a very visual reports 

exceeded positive messages only on Prima. Most of the reports that have appeared on 

the same day at least on two stations were negative, which is not consistent with 

previous research mentioned in the theoretical part. The most common issue negative 

reports were criminal acts of 12 % and life-threatening accidents and misfortunes 11 %. 

The most frequent topics of positive news, it was a celebration of individuals (VIP, 

Heroes), and their actions with 9 % and the human stories and curiosities to 7 %. In 

through it were rather the tabloid topics. Among the reports from abroad and at home in 

terms of positive negative valence is not too much difference, only about 5 % of 

negative news is more abroad than at home and 2 % is more positive news from the 

Czech Republic than from foreign countries. Czech Television had more negative news 

from abroad 61 % to 49 % of those from home and Prima had more negative news from 

the Czech Republic, 61 % to 52 % from abroad, which may again be affected by the 

amount of curiosities that this TV in its news uses. On Nova numbers were nearly equal 

to 70% of negative news from home and 69 % negative news from abroad. The 

frequency of constructive messages was 7 % and negative messages with positive 

conclusion only 4 %. Both were most published in Czech Television, here we would 

like to state the exact number: 16 constructive reports, negative news with a positive 

turnover at the end of 9, on Prima, there were only one less  :8, constructive news have 

been 12, on TV Nova have been 6 constructive reports  and 3 negative messages with a 

positive turnover at the end, therefore we can TV Nova identify as the main distributor 

of bad news. It is good news that the constructive and negative news with a positive 

turnover at the end appear, but they are very few. 
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Příloha č. 43: Valence dle teritoriální blízkosti Prima zpráv o 17. listopadu (tabulka) 

Příloha č. 44: Valence dle témat konstruktivních zpráv (tabulka) 
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Příloha č. 45: Valence dle témat negativních zpráv s pozitivním obratem v závěru 

(tabulka) 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Sledovanost Televizních novin 
Rok/Čtvrtletí/Průměrný počet diváků (v tisících) ( Tabulka 1) 
2010 
I. 2 792 

II. 2 378 

III. 1 985 

IV. 2 485 

2011 
I. 2 530 

II. 2 093 

III. 1 832 

IV. 2 216 

2012 
I. 2 142 

II. 1 732 

III. 1 513 

IV. 1 859 

2013 
I. 1 937 

II. 1 696 

Zdroj: TV Nova/ATO – Mediaresearch 

 

 

 

Příloha č.2: Srovnání výkonu nedělních zpráv (Tabulka 2) 
Srovnání výkonu nedělních zpráv (D15+, počet diváků a share) 

Pořad neděle 22. června 2014 neděle 29. června 2014 

Televizní noviny  1 429 000 (40,15%) 1 264 000 (33,93%) 

Zprávy FTV Prima 801 000 (28,71%) 838 000 (23,41%) 

Události (ČT 1 + ČT 24) 707 000 (23,64%) 694 000 (19,66%) 

Zdroj: ATO-Mediaresearch 

 

 

 
Příloha č.3: Zprávy týkající se 17. listopadu dle TV (Tabulka 3) 

Zprávy týkající se 17. listopadu dle TV (sloupcová %)     

    listopad   Celkem 

    ano ne   

TV Česká televize 22 142 164 

    53,70% 31,30% 33,10% 

  FTV Prima 12 139 151 

    29,30% 30,60% 30,50% 

  TV Nova 7 173 180 

    17,10% 38,10% 36,40% 

Celkem 
 

41 454 495 

  
8,30% 91,70% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 4: Zprávy dle délky (Tabulka 4) 
Zprávy dle délky 

Délka Četnost % 

více než 3 minuty 32 7 

méně než 3 min a více než 2 min 131 26 

2 min až 1 min 197 40 

méně než 1 minuta a více než 30 vteřin 30 6 

méně než 30 vteřin 105 21 

Celkem 495 100% 

 

 

 
Příloha č. 5: Valence dle TV (graf 1) 
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Příloha č.6: Valence dle TV (Tabulka 5) 

Valence dle TV (sloupcová, řádková %) 

   

      
Celkem 

      Česká televize FTV Prima TV Nova   

Valence Negativní 
 

88 90 126 304 

   
28,90% 29,60% 41,40% 100,00% 

      53,70% 59,60% 70,00% 61,40% 

 
Pozitivní 

 
62 55 49 166 

   
37,30% 33,10% 29,50% 100,00% 

      37,80% 36,40% 27,20% 33,50% 

 
Neutrální 

 
14 6 5 25 

   
56,00% 24,00% 20,00% 100,00% 

      8,50% 4,00% 2,80% 5,10% 

Celkem 
  

164 151 180 495 

   
33,10% 30,50% 36,40% 100,00% 

   
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

 
Příloha č. 7: Umístění dle valence (Tabulka 6) 
Umístění dle valence (sloupcová, řádková %) 

   

   
Celkem 

  1 až 5 příspěvek ostatní   

Negativní 71 233 304 

 
23,40% 76,60% 100,00% 

  67,60% 59,70% 61,40% 

Pozitivní 29 137 166 

 
17,50% 82,50% 100,00% 

  27,60% 35,10% 33,50% 

Neutrální 5 20 25 

 
20,00% 80,00% 100,00% 

  4,80% 5,10% 5,10% 

 
105 390 495 

 
21,20% 78,80% 100,00% 

 
100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 8: Valence podle délky (Tabulka 7) 

Valence podle délky (sloupcová %)         

    Délka         Celkem 

    
více než 3 
minuty 

méně než 
3 min a 
více než 2 
min 

2 min až 1 
min 

méně než 1 
minuta a více 
než 30 vteřin 

méně než 
30 vteřin   

Valence Negativní 14 81 124 14 71 304 

    43,80% 61,80% 62,90% 46,70% 67,60% 61,40% 

  Pozitivní 15 45 64 12 30 166 

    46,90% 34,40% 32,50% 40,00% 28,60% 33,50% 

  Neutrální 3 5 9 4 4 25 

    9,40% 3,80% 4,60% 13,30% 3,80% 5,10% 

Celkem 
 

32 131 197 30 105 495 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 
Příloha č. 9: Vizualita podle valence (Tabulka 8) 

Vizualita podle valence (sloupcová %) 

       Valence     Celkem 

    Negativní Pozitivní Neutrální   

Vizualita velmi vizuální 54 39 3 96 

    17,80% 23,50% 12,00% 19,40% 

  středně vizuální 216 111 15 342 

    71,10% 66,90% 60,00% 69,10% 

  nepříliš vizuální 34 16 7 57 

    11,20% 9,60% 28,00% 11,50% 

Celkem 
 

304 166 25 495 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 
Příloha č. 10: Přesah podle valence (Tabulka 9) 

Přesah podle valence (řádková) %     

    Valence     Celkem 

    Negativní Pozitivní Neutrální   

Přesah ano 116 40 10 166 

    69,90% 24,10% 6,00% 100,00% 

  ne 188 126 15 329 

    57,10% 38,30% 4,60% 100,00% 

Celkem   304 166 25 495 

  
61,40% 33,50% 5,10% 100,00% 
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Příloha č. 11: Tematické oblasti dle valence (Tabulka 10) 

 

Valence Četnost Procenta 

Negativní – život ohrožující nehody a neštěstí 55 11,1 

Negativní – kriminální činy 60 12,1 

Negativní – rodinné tragédie 2 0,4 

Negativní – mezinárodní války a konflikty 30 6,1 

Negativní – národní ekonomické problémy a podvody 17 3,4 

Negativní – sociální problémy 9 1,8 

Negativní – nemoci a jiná zdravotní rizika 9 1,8 

Negativní – politické problémy, sváry 42 8,5 

Negativní – přestupky a pochybení 23 4,6 

Negativní – informace pro osobní život 33 6,7 

Negativní – lidské příběhy 17 3,4 

Negativní – ekologické problémy 4 0,8 

Negativní – technické problémy 3 0,6 

P – navržené řešení pro sociální problémy 3 0,6 

P – ekonomické informace a řešení ekonom. problémů 10 2 

P – zdravotnické informace a řešení zdrav. problémů 7 1,4 

P – oslava jednotlivců (VIP, hrdinů) a jejich činy 43 8,7 

P – informace pro osobní život 28 5,7 

P – lidské příběhy a kuriozity 33 6,7 

P – navržené řešení pro kriminální činy a bezpečnost 11 2,2 

P – ekologické informace 4 0,8 

P – technické informace 15 3 

P – politické informace 12 2,4 

Neutrální – politické informace 13 2,6 

Neutrální – ekonomické informace 4 0,8 

Neutrální – informace pro osobní život 5 1 

Neutrální – nespadá do žádné kategorie 3 0,6 

Celkem 495 100% 
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Příloha č. 12: Teritoriální blízkost dle valence (Tabulka 11) 

Teritoriální blízkost dle valence (sloupcová) % 

    Teritoriální blízkost Celkem 

    domácí zahraniční   

Valence Negativní 227 77 304 

    60,20% 65,30% 61,40% 

  Pozitivní 128 38 166 

    34,00% 32,20% 33,50% 

  Neutrální 22 3 25 

    5,80% 2,50% 5,10% 

Celkem 
 

377 118 495 

  
76,20% 23,80% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 
Příloha č. 13: Negativní zpráva s pozitivním obratem v závěru dle TV (Tabulka 12) 
Negativní zpráva s pozitivním obratem v závěru dle TV 
(sloupcová %) 

        Celkem 

    ano ne   

TV Česká televize 9 155 164 

    45,00% 32,60% 33,10% 

  FTV Prima 8 143 151 

    40,00% 30,10% 30,50% 

  TV Nova 3 177 180 

    15,00% 37,30% 36,40% 

Celkem 
 

20 475 495 

  
4,00% 96,00% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 14: Konstruktivní zpráva dle TV (Tabulka 13) 

Konstruktivní zpráva dle TV (sloupcová %) 

     Konstruktivní Celkem 

    ano ne   

TV Česká televize 16 148 164 

    47,10% 32,10% 33,10% 

  FTV Prima 12 139 151 

    35,30% 30,20% 30,50% 

  TV Nova 6 174 180 

    17,60% 37,70% 36,40% 

Celkem 
 

34 461 495 

  
6,90% 93,10% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha č. 15: Valence dle TV bez zpráv o 17. listopadu (Tabulka 14) 

Valence dle TV bez zpráv o 17. listopadu (sloupcová, řádková %) 

 

  
TV 

  
Celkem 

  
Česká televize FTV Prima TV Nova 

 Valence Negativní 84 86 125 295 

  
28,50% 29,20% 42,40% 100,00% 

  
59,20% 61,90% 72,30% 65,00% 

 
Pozitivní 46 50 43 139 

  
33,10% 36,00% 30,90% 100,00% 

  
32,40% 36,00% 24,90% 30,60% 

 
Neutrální 12 3 5 20 

  
60,00% 15,00% 25,00% 100,00% 

  
8,50% 2,20% 2,90% 4,40% 

Celkem 
 

142 139 173 454 

  
31,30% 30,60% 38,10% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 16: Valence dle umístění bez zpráv o 17. listopadu (Tabulka 15) 

Valence dle umístění bez zpráv o 17. listopadu (sloupcová, řádková %) 

  
Umístění 

 
Celkem 

 

  
1 až 5 příspěvek ostatní 

  Valence Negativní 67 228 295 
 

  
22,70% 77,30% 100,00% 

 

  
77,90% 62,00% 65,00% 

 

 
Pozitivní 17 122 139 

 

  
12,20% 87,80% 100,00% 

 

  
19,80% 33,20% 30,60% 

 

 
Neutrální 2 18 20 

 

  
10,00% 90,00% 100,00% 

 

  
2,30% 4,90% 4,40% 

 Celkem 
 

86 368 454 
 

  
18,90% 81,10% 100,00% 

 

  
100,00% 100,00% 100,00% 

  

 

 

Příloha č. 17: Valence dle umístění ČT bez zpráv o 17. Listopadu (Tabulka 16) 

Valence dle umístění ČT bez zpráv o 17. Listopadu (sloupcová, řádková%) 

  

  
Umístění 

  
Celkem 

  

Otvírák - první 
příspěvek 

druhý až pátý 
příspěvek ostatní 

 Valence Negativní 2 14 68 84 

  
2,40% 16,70% 81,00% 100,00% 

  
50,00% 73,70% 57,10% 59,20% 

 
Pozitivní 2 4 40 46 

  
4,30% 8,70% 87,00% 100,00% 

  
50,00% 21,10% 33,60% 32,40% 

 
Neutrální 0 1 11 12 

  
0,00% 8,30% 91,70% 100,00% 

  
0,00% 5,30% 9,20% 8,50% 

Celkem 
 

4 19 119 142 

  
2,80% 13,40% 83,80% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 18: Valence dle umístění ČT (Tabulka 17) 

Valence dle umístění ČT (sloupcová, řádková %) 

  

  
Umístění 

  
Celkem 

  

Otvírák - první 
příspěvek 

druhý až pátý 
příspěvek ostatní 

 Valence Negativní 3 15 70 88 

  
3,40% 17,00% 79,50% 100,00% 

  
42,90% 53,60% 54,30% 53,70% 

 
Pozitivní 3 11 48 62 

  
4,80% 17,70% 77,40% 100,00% 

  
42,90% 39,30% 37,20% 37,80% 

 
Neutrální 1 2 11 14 

  
7,10% 14,30% 78,60% 100,00% 

  
14,30% 7,10% 8,50% 8,50% 

Celkem 
 

7 28 129 164 

  
4,30% 17,10% 78,70% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

Příloha č. 19: Valence dle umístění Prima (Tabulka 18) 

Valence dle umístění Prima (sloupcová, řádková %) 

  
Umístění 

 
Celkem 

  
1 až 5 příspěvek ostatní 

 Valence Negativní 28 62 90 

  
31,10% 68,90% 100,00% 

  
80,00% 53,40% 59,60% 

 
Pozitivní 5 50 55 

  
9,10% 90,90% 100,00% 

  
14,30% 43,10% 36,40% 

 
Neutrální 2 4 6 

  
33,30% 66,70% 100,00% 

  
5,70% 3,40% 4,00% 

Celkem 
 

35 116 151 

  
23,20% 76,80% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 20: Valence dle umístění Prima bez zpráv o 17. listopadu (Tabulka 19) 

Valence dle umístění Prima bez zpráv o 17. listopadu (sloupcová, řádková %) 

  
Umístění 

 
Celkem 

  

  
1 až 5 příspěvek ostatní 

   Valence Negativní 26 60 86 
  

  
30,20% 69,80% 100,00% 

  

  
81,30% 56,10% 61,90% 

  

 
Pozitivní 5 45 50 

  

  
10,00% 90,00% 100,00% 

  

  
15,60% 42,10% 36,00% 

  

 
Neutrální 1 2 3 

  

  
33,30% 66,70% 100,00% 

  

  
3,10% 1,90% 2,20% 

  Celkem 
 

32 107 139 
  

  
23,00% 77,00% 100,00% 

  

  
100,00% 100,00% 100,00% 

   

 

 

Příloha č. 21: Valence dle umístění NOVA bez zpráv o 17. listopadu (Tabulka 20) 

Valence dle umístění NOVA bez zpráv o 17. listopadu (sloupcová, řádková %) 

  
Umístění 

 
Celkem 

  

  
1 až 5 příspěvek ostatní 

   Valence Negativní 25 100 125 
  

  
20,00% 80,00% 100,00% 

  

  
80,60% 70,40% 72,30% 

  

 
Pozitivní 6 37 43 

  

  
14,00% 86,00% 100,00% 

  

  
19,40% 26,10% 24,90% 

  

 
Neutrální 0 5 5 

  

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  

  
0,00% 3,50% 2,90% 

  Celkem 
 

31 142 173 
  

  
17,90% 82,10% 100,00% 

  

  
100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 22: Valence dle umístění Nova (Tabulka 21) 

Valence dle umístění Nova (sloupcová, řádková %) 

  
Umístění 

 
Celkem 

  
1 až 5 příspěvek ostatní 

 Valence Negativní 25 101 126 

  
19,80% 80,20% 100,00% 

  
71,40% 69,70% 70,00% 

 
Pozitivní 10 39 49 

  
20,40% 79,60% 100,00% 

  
28,60% 26,90% 27,20% 

 
Neutrální 0 5 5 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 3,40% 2,80% 

Celkem 
 

35 145 180 

  
19,40% 80,60% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

Příloha č. 23: Valence dle délky ČT (Tabulka 22) 

Valence dle délky ČT (sloupcová, řádková %) 

    
  

Délka 
    

Celkem 

  

více než 
3 

minuty 

méně než 3 
min a více než 

2 min 
2 min až 1 

min 

méně než 1 
minuta a více 
než 30 vteřin 

méně 
než 30 
vteřin 

 Valence Negativní 6 26 31 5 20 88 

  
6,80% 29,50% 35,20% 5,70% 22,70% 100,00% 

  
40,00% 52,00% 51,70% 31,30% 87,00% 53,70% 

 
Pozitivní 7 23 24 7 1 62 

  
11,30% 37,10% 38,70% 11,30% 1,60% 100,00% 

  
46,70% 46,00% 40,00% 43,80% 4,30% 37,80% 

 
Neutrální 2 1 5 4 2 14 

  
14,30% 7,10% 35,70% 28,60% 14,30% 100,00% 

  
13,30% 2,00% 8,30% 25,00% 8,70% 8,50% 

Celkem 
 

15 50 60 16 23 164 

  
9,10% 30,50% 36,60% 9,80% 14,00% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 24: Valence dle délky ČT bez zpráv o 17. listopadu 

(Tabulka23) 
Valence dle délky ČT bez zpráv o 17. listopadu (sloupcová, řádková %) 

  
  

Délka 
    

Celkem 

  

více než 
3 

minuty 

méně než 3 
min a více než 

2 min 
2 min až 1 

min 

méně než 1 
minuta a více 
než 30 vteřin 

méně 
než 30 
vteřin 

 Valence Negativní 6 23 30 5 20 84 

  
7,10% 27,40% 35,70% 6,00% 23,80% 100,00% 

  
60,00% 53,50% 57,70% 35,70% 87,00% 59,20% 

 
Pozitivní 3 19 18 5 1 46 

  
6,50% 41,30% 39,10% 10,90% 2,20% 100,00% 

  
30,00% 44,20% 34,60% 35,70% 4,30% 32,40% 

 
Neutrální 1 1 4 4 2 12 

  
8,30% 8,30% 33,30% 33,30% 16,70% 100,00% 

  
10,00% 2,30% 7,70% 28,60% 8,70% 8,50% 

Celkem 
 

10 43 52 14 23 142 

  
7,00% 30,30% 36,60% 9,90% 16,20% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
 

Příloha č. 25: Valence dle délky NOVA bez zpráv o 17. listopadu 

(Tabulka 24) 
Valence dle délky NOVA bez zpráv o 17. listopadu (sloupcová, řádková %) 

  
  

Délka 
    

Celkem 

  

více než 
3 

minuty 

méně než 3 
min a více než 

2 min 
2 min až 1 

min 

méně než 1 
minuta a více 
než 30 vteřin 

méně 
než 30 
vteřin 

 Valence Negativní 5 12 64 5 39 125 

  
4,00% 9,60% 51,20% 4,00% 31,20% 100,00% 

  
55,60% 75,00% 69,60% 100,00% 76,50% 72,30% 

 
Pozitivní 3 3 25 0 12 43 

  
7,00% 7,00% 58,10% 0,00% 27,90% 100,00% 

  
33,30% 18,80% 27,20% 0,00% 23,50% 24,90% 

 
Neutrální 1 1 3 0 0 5 

  
20,00% 20,00% 60,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

  
11,10% 6,30% 3,30% 0,00% 0,00% 2,90% 

Celkem 
 

9 16 92 5 51 173 

  
5,20% 9,20% 53,20% 2,90% 29,50% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 26: Valence dle délky NOVA 

(Tabulka 25) 
Valence dle délky NOVA (sloupcová, řádková %) 

  
Délka 

    
Celkem 

  

více než 
3 

minuty 

méně než 3 
min a více než 

2 min 
2 min až 1 

min 

méně než 1 
minuta a více 
než 30 vteřin 

méně 
než 30 
vteřin 

 Valence Negativní 5 13 64 5 39 126 

  
4,00% 10,30% 50,80% 4,00% 31,00% 100,00% 

  
38,50% 76,50% 68,80% 100,00% 75,00% 70,00% 

 
Pozitivní 7 3 26 0 13 49 

  
14,30% 6,10% 53,10% 0,00% 26,50% 100,00% 

  
53,80% 17,60% 28,00% 0,00% 25,00% 27,20% 

 
Neutrální 1 1 3 0 0 5 

  
20,00% 20,00% 60,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

  
7,70% 5,90% 3,20% 0,00% 0,00% 2,80% 

Celkem 
 

13 17 93 5 52 180 

  
7,20% 9,40% 51,70% 2,80% 28,90% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
 
 
 

Příloha č. 27: Valence dle délky PRIMA bez zpráv o 17. listopadu 

(Tabulka 26) 
Valence dle délky PRIMA bez zpráv o 17. listopadu (sloupcová, řádková %) 

  
  

Délka 
    

Celkem 

  

více než 
3 

minuty 

méně než 3 
min a více než 

2 min 
2 min až 1 

min 

méně než 1 
minuta a více 
než 30 vteřin 

méně 
než 30 
vteřin 

 Valence Negativní 3 40 27 4 12 86 

  
3,50% 46,50% 31,40% 4,70% 14,00% 100,00% 

  
100,00% 69,00% 69,20% 44,40% 40,00% 61,90% 

 
Pozitivní 0 17 12 5 16 50 

  
0,00% 34,00% 24,00% 10,00% 32,00% 100,00% 

  
0,00% 29,30% 30,80% 55,60% 53,30% 36,00% 

 
Neutrální 0 1 0 0 2 3 

  
0,00% 33,30% 0,00% 0,00% 66,70% 100,00% 

  
0,00% 1,70% 0,00% 0,00% 6,70% 2,20% 

Celkem 
 

3 58 39 9 30 139 

  
2,20% 41,70% 28,10% 6,50% 21,60% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 28: Valence dle délky PRIMA 

(Tabulka 27) 
Valence dle délky PRIMA (sloupcová, řádková %) 

    
  

Délka 
    

Celkem 

  

více než 
3 

minuty 

méně než 3 
min a více než 

2 min 
2 min až 1 

min 

méně než 1 
minuta a více 
než 30 vteřin 

méně 
než 30 
vteřin 

 Valence Negativní 3 42 29 4 12 90 

  
3,30% 46,70% 32,20% 4,40% 13,30% 100,00% 

  
75,00% 65,60% 65,90% 44,40% 40,00% 59,60% 

 
Pozitivní 1 19 14 5 16 55 

  
1,80% 34,50% 25,50% 9,10% 29,10% 100,00% 

  
25,00% 29,70% 31,80% 55,60% 53,30% 36,40% 

 
Neutrální 0 3 1 0 2 6 

  
0,00% 50,00% 16,70% 0,00% 33,30% 100,00% 

  
0,00% 4,70% 2,30% 0,00% 6,70% 4,00% 

Celkem 
 

4 64 44 9 30 151 

  
2,60% 42,40% 29,10% 6,00% 19,90% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

Příloha č. 29: Valence dle vizuality ČT (Tabulka 28) 

Valence dle vizuality ČT (sloupcová, řádková %) 

  

  
Vizualita 

  
Celkem 

  
velmi vizuální středně vizuální nepříliš vizuální 

 Valence Negativní 10 66 12 88 

  
11,40% 75,00% 13,60% 100,00% 

  
71,40% 52,80% 48,00% 53,70% 

 
Pozitivní 4 51 7 62 

  
6,50% 82,30% 11,30% 100,00% 

  
28,60% 40,80% 28,00% 37,80% 

 
Neutrální 0 8 6 14 

  
0,00% 57,10% 42,90% 100,00% 

  
0,00% 6,40% 24,00% 8,50% 

Celkem 
 

14 125 25 164 

  
8,50% 76,20% 15,20% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 30: Valence dle vizuality ČT bez zpráv o 17. listopadu (Tabulka 29)  

Valence dle vizuality ČT bez zpráv o 17. listopadu (sloupcová, řádková %) 

 

  
Vizualita 

  
Celkem 

  
velmi vizuální středně vizuální nepříliš vizuální 

 Valence Negativní 10 63 11 84 

  
11,90% 75,00% 13,10% 100,00% 

  
71,40% 59,40% 50,00% 59,20% 

 
Pozitivní 4 37 5 46 

  
8,70% 80,40% 10,90% 100,00% 

  
28,60% 34,90% 22,70% 32,40% 

 
Neutrální 0 6 6 12 

  
0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 

  
0,00% 5,70% 27,30% 8,50% 

Celkem 
 

14 106 22 142 

  
9,90% 74,60% 15,50% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
 
 
 
 

Příloha č. 31: Valence dle vizuality NOVA bez zpráv o 17. listopadu (Tabulka 30) 
Valence dle vizuality NOVA bez zpráv o 17. listopadu (sloupcová, řádková %) 

 

  
Vizualita 

  
Celkem 

  
velmi vizuální středně vizuální nepříliš vizuální 

 Valence Negativní 30 80 15 125 

  
24,00% 64,00% 12,00% 100,00% 

  
75,00% 71,40% 71,40% 72,30% 

 
Pozitivní 10 28 5 43 

  
23,30% 65,10% 11,60% 100,00% 

  
25,00% 25,00% 23,80% 24,90% 

 
Neutrální 0 4 1 5 

  
0,00% 80,00% 20,00% 100,00% 

  
0,00% 3,60% 4,80% 2,90% 

Celkem 
 

40 112 21 173 

  
23,10% 64,70% 12,10% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 32: Valence dle vizuality NOVA (Tabulka 31) 

Valence dle vizuality NOVA (sloupcová, řádková %) 

  

  
Vizualita 

  
Celkem 

  
velmi vizuální středně vizuální nepříliš vizuální 

 Valence Negativní 30 81 15 126 

  
23,80% 64,30% 11,90% 100,00% 

  
75,00% 69,20% 65,20% 70,00% 

 
Pozitivní 10 32 7 49 

  
20,40% 65,30% 14,30% 100,00% 

  
25,00% 27,40% 30,40% 27,20% 

 
Neutrální 0 4 1 5 

  
0,00% 80,00% 20,00% 100,00% 

  
0,00% 3,40% 4,30% 2,80% 

Celkem 
 

40 117 23 180 

  
22,20% 65,00% 12,80% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 33: Valence dle vizuality PRIMA bez zpráv o 17. listopadu (Tabulka 32) 
Valence dle vizuality PRIMA bez zpráv o 17. listopadu (sloupcová, řádková %) 

 

  
Vizualita 

  
Celkem 

  
velmi vizuální středně vizuální nepříliš vizuální 

 Valence Negativní 14 65 7 86 

  
16,30% 75,60% 8,10% 100,00% 

  
37,80% 69,10% 87,50% 61,90% 

 
Pozitivní 22 27 1 50 

  
44,00% 54,00% 2,00% 100,00% 

  
59,50% 28,70% 12,50% 36,00% 

 
Neutrální 1 2 0 3 

  
33,30% 66,70% 0,00% 100,00% 

  
2,70% 2,10% 0,00% 2,20% 

Celkem 
 

37 94 8 139 

  
26,60% 67,60% 5,80% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 34: Valence dle vizuality Prima (Tabulka 33) 
Valence dle vizuality Prima (sloupcová, řádková %) 

  
Vizualita 

  
Celkem 

  
velmi vizuální středně vizuální nepříliš vizuální 

 Valence Negativní 14 69 7 90 

  
15,60% 76,70% 7,80% 100,00% 

  
33,30% 69,00% 77,80% 59,60% 

 
Pozitivní 25 28 2 55 

  
45,50% 50,90% 3,60% 100,00% 

  
59,50% 28,00% 22,20% 36,40% 

 
Neutrální 3 3 0 6 

  
50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

  
7,10% 3,00% 0,00% 4,00% 

Celkem 
 

42 100 9 151 

  
27,80% 66,20% 6,00% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

Příloha č. 35: Valence dle přesahu (Tabulka 34) 

Valence dle přesahu (sloupcová, řádková %) 

    

  
Přesah 

    
Celkem 

  

ano - na 
všech třech 

stanicích 

ano - na 
Primě a na 

Nově 

ano - 
Primě a na 

ČT 

ano - na 
Nově a na 

ČT ne 
 Valence Negativní 50 26 6 34 188 304 

  
16,40% 8,60% 2,00% 11,20% 61,80% 100,00% 

  
66,70% 76,50% 60,00% 72,30% 57,10% 61,40% 

 
Pozitivní 20 7 3 10 126 166 

  
12,00% 4,20% 1,80% 6,00% 75,90% 100,00% 

  
26,70% 20,60% 30,00% 21,30% 38,30% 33,50% 

 
Neutrální 5 1 1 3 15 25 

  
20,00% 4,00% 4,00% 12,00% 60,00% 100,00% 

  
6,70% 2,90% 10,00% 6,40% 4,60% 5,10% 

Celkem 
 

75 34 10 47 329 495 

  
15,20% 6,90% 2,00% 9,50% 66,50% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 36: Valence dle přesahu bez zpráv o 17. listopadu (Tabulka 35) 

Valence dle přesahu bez zpráv o 17. listopadu (sloupcová, řádková %) 

  

  
Přesah 

    
Celkem 

  

ano - na 
všech třech 

stanicích 

ano - na 
Primě a na 

Nově 

ano - 
Primě a na 

ČT 

ano - na 
Nově a na 

ČT ne 
 Valence Negativní 49 26 6 33 181 295 

  
16,60% 8,80% 2,00% 11,20% 61,40% 100,00% 

  
71,00% 76,50% 60,00% 73,30% 61,10% 65,00% 

 
Pozitivní 16 7 3 9 104 139 

  
11,50% 5,00% 2,20% 6,50% 74,80% 100,00% 

  
23,20% 20,60% 30,00% 20,00% 35,10% 30,60% 

 
Neutrální 4 1 1 3 11 20 

  
20,00% 5,00% 5,00% 15,00% 55,00% 100,00% 

  
5,80% 2,90% 10,00% 6,70% 3,70% 4,40% 

Celkem 
 

69 34 10 45 296 454 

  
15,20% 7,50% 2,20% 9,90% 65,20% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

Příloha č. 37: Valence dle teritoriální blízkosti bez zpráv o 17. listopadu (Tabulka 36) 

Valence dle teritoriální blízkosti bez zpráv o 17. listopadu (sloupcová, řádková %) 

  
Teritoriální blízkost 

 
Celkem 

  
domácí zahraniční 

 Valence Negativní 219 76 295 

  
74,20% 25,80% 100,00% 

  
63,70% 69,10% 65,00% 

 
Pozitivní 107 32 139 

  
77,00% 23,00% 100,00% 

  
31,10% 29,10% 30,60% 

 
Neutrální 18 2 20 

  
90,00% 10,00% 100,00% 

  
5,20% 1,80% 4,40% 

Celkem 
 

344 110 454 

  
75,80% 24,20% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 38: Valence dle teritoriální blízkosti ČT (Tabulka 37) 

Valence dle teritoriální blízkosti ČT (sloupcová, řádková %) 

 

  
Teritoriální blízkost 

 
Celkem 

  
domácí zahraniční 

 Valence Negativní 58 30 88 

  
65,90% 34,10% 100,00% 

  
48,70% 66,70% 53,70% 

 
Pozitivní 48 14 62 

  
77,40% 22,60% 100,00% 

  
40,30% 31,10% 37,80% 

 
Neutrální 13 1 14 

  
92,90% 7,10% 100,00% 

  
10,90% 2,20% 8,50% 

Celkem 
 

119 45 164 

  
72,60% 27,40% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

Příloha č. 39: Valence dle teritoriální blízkosti ČT bez zpráv o 17. listopadu (Tabulka 38) 

Valence dle teritoriální blízkosti ČT bez zpráv o 17. listopadu (sloupcová, řádková %) 

  
Teritoriální blízkost Celkem 

 

  
domácí zahraniční 

  Valence Negativní 55 29 84 
 

  
65,50% 34,50% 100,00% 

 

  
53,40% 74,40% 59,20% 

 

 
Pozitivní 36 10 46 

 

  
78,30% 21,70% 100,00% 

 

  
35,00% 25,60% 32,40% 

 

 
Neutrální 12 0 12 

 

  
100,00% 0,00% 100,00% 

 

  
11,70% 0,00% 8,50% 

 Celkem 
 

103 39 142 
 

  
72,50% 27,50% 100,00% 

 

  
100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 40: Valence dle teritoriální blízkosti Prima (Tabulka 39) 

Valence dle teritoriální blízkosti Prima (sloupcová, řádková %) 

 

  
Teritoriální blízkost Celkem 

 

  
domácí zahraniční 

  Valence Negativní 79 11 90 
 

  
87,80% 12,20% 100,00% 

 

  
60,80% 52,40% 59,60% 

 

 
Pozitivní 46 9 55 

 

  
83,60% 16,40% 100,00% 

 

  
35,40% 42,90% 36,40% 

 

 
Neutrální 5 1 6 

 

  
83,30% 16,70% 100,00% 

 

  
3,80% 4,80% 4,00% 

 Celkem 
 

130 21 151 
 

  
86,10% 13,90% 100,00% 

 

  
100,00% 100,00% 100,00% 

  
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 41: Valence dle teritoriální blízkosti Nova (Tabulka 40) 
Valence dle teritoriální blízkosti Nova (sloupcová, řádková %) 

 

  
Teritoriální blízkost Celkem 

 

  
domácí zahraniční 

  Valence Negativní 90 36 126 
 

  
71,40% 28,60% 100,00% 

 

  
70,30% 69,20% 70,00% 

 

 
Pozitivní 34 15 49 

 

  
69,40% 30,60% 100,00% 

 

  
26,60% 28,80% 27,20% 

 

 
Neutrální 4 1 5 

 

  
80,00% 20,00% 100,00% 

 

  
3,10% 1,90% 2,80% 

 Celkem 
 

128 52 180 
 

  
71,10% 28,90% 100,00% 

 

  
100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 42: Valence dle teritoriální blízkosti Nova bez zpráv o 17. listopadu (Tabulka 41) 

Valence dle teritoriální blízkosti Nova bez zpráv o 17. listopadu (sloupcová, řádková %) 

  
Teritoriální blízkost 

 
Celkem 

  
domácí zahraniční 

 Valence Negativní 89 36 125 

  
71,20% 28,80% 100,00% 

  
73,00% 70,60% 72,30% 

 
Pozitivní 29 14 43 

  
67,40% 32,60% 100,00% 

  
23,80% 27,50% 24,90% 

 
Neutrální 4 1 5 

  
80,00% 20,00% 100,00% 

  
3,30% 2,00% 2,90% 

Celkem 
 

122 51 173 

  
70,50% 29,50% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 43: Valence dle teritoriální blízkosti Prima bez zpráv o 17. listopadu (Tabulka42) 

Valence dle teritoriální blízkosti Prima bez zpráv o 17. listopadu (sloupcová, řádková %) 

  
Teritoriální blízkost 

 
Celkem 

 

  
domácí zahraniční 

  Valence Negativní 75 11 86 
 

  
87,20% 12,80% 100,00% 

 

  
63,00% 55,00% 61,90% 

 

 
Pozitivní 42 8 50 

 

  
84,00% 16,00% 100,00% 

 

  
35,30% 40,00% 36,00% 

 

 
Neutrální 2 1 3 

 

  
66,70% 33,30% 100,00% 

 

  
1,70% 5,00% 2,20% 

 Celkem 
 

119 20 139 
 

  
85,60% 14,40% 100,00% 

 

  
100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 44: Valence dle témat konstruktivních zpráv(sloupcová, řádková %)  

(Tabulka 43) 

Valence dle témat konstruktivních zpráv  (sloupcová, řádková %) 

  
  

Konstruktivní 
 

Celkem 

  
ano ne 

 Valence Negativní - život ohrožující nehody a neštěstí 0 55 55 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 11,90% 11,10% 

 
Negativní - kriminální činy 0 60 60 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 13,00% 12,10% 

 
Negativní - rodinné tragédie 0 2 2 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 0,40% 0,40% 

 
Negativní - mezinárodní války a konflikty 1 29 30 

  
3,30% 96,70% 100,00% 

  
2,90% 6,30% 6,10% 

 

Negativní - národní ekonimické problémy a 
podvody 0 17 17 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 3,70% 3,40% 

 
Negativní - sociální problémy 0 9 9 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 2,00% 1,80% 

 
Negativní - nemoci a jiná zdravotní rizika 2 7 9 

  
22,20% 77,80% 100,00% 

  
5,90% 1,50% 1,80% 

 
Negativní - politické problémy, sváry 0 42 42 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 9,10% 8,50% 

 
Negativní - přestupky a pochybení 1 22 23 

  
4,30% 95,70% 100,00% 

  
2,90% 4,80% 4,60% 

 
Negativní - informace pro osobní život 1 32 33 

  
3,00% 97,00% 100,00% 

  
2,90% 6,90% 6,70% 

 
Negativní - Lidské příběhy 0 17 17 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 3,70% 3,40% 

 
Negativní - ekologické problémy 0 4 4 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 0,90% 0,80% 

 
Negativní - technické problémy 0 3 3 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 0,70% 0,60% 

 
P - navržené řešení pro sociální problémy 2 1 3 

  
66,70% 33,30% 100,00% 

  
5,90% 0,20% 0,60% 
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P-ekonomické informace a řešení ekonom 
problémů 4 6 10 

  
40,00% 60,00% 100,00% 

  
11,80% 1,30% 2,00% 

 

P- zdravotnické informace a řešení zdrav 
problémů 6 1 7 

  
85,70% 14,30% 100,00% 

  
17,60% 0,20% 1,40% 

 
P - oslava jednotlivců (VIP,hrdinů) a jejich činy 0 43 43 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 9,30% 8,70% 

 
P - informace pro osobní život 2 26 28 

  
7,10% 92,90% 100,00% 

  
5,90% 5,60% 5,70% 

 
P - lidské příběhy a kuriozity 1 32 33 

  
3,00% 97,00% 100,00% 

  
2,90% 6,90% 6,70% 

 

P - navržené řešení pro kriminální činy a 
bezpečnost 6 5 11 

  
54,50% 45,50% 100,00% 

  
17,60% 1,10% 2,20% 

 
P - ekologické informace 1 3 4 

  
25,00% 75,00% 100,00% 

  
2,90% 0,70% 0,80% 

 
P - technické informace 6 9 15 

  
40,00% 60,00% 100,00% 

  
17,60% 2,00% 3,00% 

 
P - politické informace 1 11 12 

  
8,30% 91,70% 100,00% 

  
2,90% 2,40% 2,40% 

 
Neutrální - politické informace 0 13 13 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 2,80% 2,60% 

 
Neutrální - ekonomické informacce 0 4 4 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 0,90% 0,80% 

 
Neutrální - informace pro osobní život 0 5 5 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 1,10% 1,00% 

 
Neutrální - nespadá do žádné kategorie 0 3 3 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 0,70% 0,60% 

Celkem 
 

34 461 495 

  
6,90% 93,10% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 
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Příloha č. 45: Valence dle témat negativních zpráv s pozitivním obratem v závěru 

(Tabulka 44) 

Valence dle témat negativních zpráv s pozitivním obratem v závěru (sloupcová, řádková %) 

 

  

Negativní 
zpráva s 

pozitivním 
obratem v 

závěru 
 

Celkem 

  
ano ne 

 Valence Negativní - život ohrožující nehody a neštěstí 0 55 55 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 11,60% 11,10% 

 
Negativní - kriminální činy 0 60 60 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 12,60% 12,10% 

 
Negativní - rodinné tragédie 0 2 2 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 0,40% 0,40% 

 
Negativní - mezinárodní války a konflikty 1 29 30 

  
3,30% 96,70% 100,00% 

  
5,00% 6,10% 6,10% 

 

Negativní - národní ekonimické problémy a 
podvody 0 17 17 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 3,60% 3,40% 

 
Negativní - sociální problémy 0 9 9 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 1,90% 1,80% 

 
Negativní - nemoci a jiná zdravotní rizika 1 8 9 

  
11,10% 88,90% 100,00% 

  
5,00% 1,70% 1,80% 

 
Negativní - politické problémy, sváry 0 42 42 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 8,80% 8,50% 

 
Negativní - přestupky a pochybení 1 22 23 

  
4,30% 95,70% 100,00% 

  
5,00% 4,60% 4,60% 

 
Negativní - informace pro osobní život 1 32 33 

  
3,00% 97,00% 100,00% 

  
5,00% 6,70% 6,70% 

 
Negativní - Lidské příběhy 0 17 17 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 3,60% 3,40% 

 
Negativní - ekologické problémy 0 4 4 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 0,80% 0,80% 

 
Negativní - technické problémy 1 2 3 

  
33,30% 66,70% 100,00% 

  
5,00% 0,40% 0,60% 
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P - navržené řešení pro sociální problémy 0 3 3 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 0,60% 0,60% 

 

P-ekonomické informace a řešení ekonom 
problémů 2 8 10 

  
20,00% 80,00% 100,00% 

  
10,00% 1,70% 2,00% 

 

P- zdravotnické informace a řešení zdrav 
problémů 1 6 7 

  
14,30% 85,70% 100,00% 

  
5,00% 1,30% 1,40% 

 
P - oslava jednotlivců (VIP,hrdinů) a jejich činy 1 42 43 

  
2,30% 97,70% 100,00% 

  
5,00% 8,80% 8,70% 

 
P - informace pro osobní život 0 28 28 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 5,90% 5,70% 

 
P - lidské příběhy a kuriozity 1 32 33 

  
3,00% 97,00% 100,00% 

  
5,00% 6,70% 6,70% 

 

P - navržené řešení pro kriminální činy a 
bezpečnost 7 4 11 

  
63,60% 36,40% 100,00% 

  
35,00% 0,80% 2,20% 

 
P - ekologické informace 1 3 4 

  
25,00% 75,00% 100,00% 

  
5,00% 0,60% 0,80% 

 
P - technické informace 2 13 15 

  
13,30% 86,70% 100,00% 

  
10,00% 2,70% 3,00% 

 
P - politické informace 0 12 12 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 2,50% 2,40% 

 
Neutrální - politické informace 0 13 13 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 2,70% 2,60% 

 
Neutrální - ekonomické informacce 0 4 4 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 0,80% 0,80% 

 
Neutrální - informace pro osobní život 0 5 5 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 1,10% 1,00% 

 
Neutrální - nespadá do žádné kategorie 0 3 3 

  
0,00% 100,00% 100,00% 

  
0,00% 0,60% 0,60% 

Celkem 
 

20 475 495 

  
4,00% 96,00% 100,00% 

  
100,00% 100,00% 100,00% 

 

 


