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Abstrakt
Diplomová práce porovnává zpravodajství o krizi na Ukrajině v podání České
tiskové kanceláře a České televize jako dvou médií veřejné služby. Teoretická část
práce se věnuje charakteristice obou médií s důrazem na jejich zahraniční
zpravodajství a vymezení souvisejících mediálních pojmů. V samostatné kapitole
věnované Ukrajině je přiblížen politický vývoj státu od rozpadu Sovětského svazu až
do roku 2014 a průběh ukrajinské krize. V kapitole se zkoumá vztah země s Ruskou
federací a příčiny vzniku krize v roce 2013. V rámci praktické části se pomocí
kvantitativních a kvalitativních postupů zkoumá, jakou pozornost a jak velký prostor
obě média krizi na Ukrajině věnovala, komu média poskytovala prostor k vyjádření a
z jakých zdrojů čerpala. Vzhledem k tomu, že Česká televize disponovala na
východě Evropy až čtyřmi zahraničními zpravodaji, se práce rovněž snaží
zodpovědět otázku, do jaké míry se přítomnost těchto reportérů odrážela v tvorbě,
zpracování a vyznění televizních zpráv a do jaké míry se produkce obou médií
shodovala nebo naopak lišila.

Abstract
This diploma thesis points out differences in the reporting methods of CTK and CT,
the two public service's media, regarding the Ukrainian crisis. The theoretical part of
the thesis focuses on both of these media's properties with emphasis on their foreign
coverageas well as related medial terms' definitions. One chapter is reserved to cover

Ukraine as a state and its political history since the SovietUnion's disintegration
through to 2014 and the Ukrainian crisis development; further studying the
relationship between Ukraine and the Russian Federation resulting in the crisis in
2013. In the practical part of the thesis quantitative and qualitative methods are used
to determine how much attention and screen-time both media dedicated to the crisis,
which parties were given opportunities to comment and identify other sources of
information. Keeping in mind the fact that CT had four reporters on site at it's
disposal, the thesis tries to find out how big of an influence that had on the overall
production, processing and tone of the television news and to what degree the
production of both media agreed or diverged.
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ÚVOD
Cílem diplomové práce bylo porovnat zpravodajství z Ukrajiny v podání České tiskové
kanceláře a České televize jako dvou médií veřejné služby. Impulsem k volbě tohoto
tématu se stalo ocenění redaktorů ČTK Jana Stejskala a Milana Syručka v agenturní
soutěži O zlaté pero a oko za rok 2014, kteří dostali mimořádnou cenu za zpravodajství
na Ukrajině. Důvodem bylo konstatování, že nepodlehli propagandě ani jedné strany
konfliktu a že jejich zpravodajství z této oblasti bylo „zjevně nejlepší v české
žurnalistice“.
Česká televize měla pro tvorbu zpravodajství z tohoto regionu nespornou výhodu v tom,
že disponuje stálým zahraničním zpravodajem v Rusku a Polsku, tedy dvou sousedních
státech Ukrajiny. Diplomová práce se tedy pokoušela stanovit, do jaké míry se tento
fakt odrážel v tvorbě, zpracování a vyznění zpráv ČT a do jaké míry se mediální
produkce obou redakcí shodovala, nebo naopak lišila.
Oproti schváleným tezím došlo v průběhu vypracovávání analýzy k několika změnám.
Práce si na začátku kladla za cíl zkoumat zpravodajství na příkladu pěti významných
událostí na Ukrajině, které se udály v průběhu roků 2013 a 2014. Ve výsledku byl tento
výběr zúžen na čtyři události. Důvodem této změny bylo upřesnění délky zkoumaného
vzorku. Původně stanovené události se totiž udály v horizontu deseti měsíců za sebou.
Za účelem zkrátit tento úsek na přibližně půlroční časové období, které by bylo lépe
uchopitelné z hlediska komplexní analýzy, byla pátá událost – uzavření první minské
dohody v září 2014 – vynechána.
V tezích se naopak nepočítalo s první kapitolou práce zabývající se teoretickými
východisky. Tato kapitola přibližuje pojmy jako mediální obraz a agenda setting a
zamýšlí se nad tím, jak je tvorba zpravodajství ovlivněna mediálními jevy jako
gatekeeping, rámování nebo priming.
Změna nastala také v porovnávání výstupů obou médií. Místo samostatné kapitoly
věnované komparaci zpravodajství ČT a ČTK byla produkce obou médií komparována
u každé události samostatně.
Analyzovaný vzorek ČTK byl vymezen mezi 21. listopadem 2013, kdy v zásadě krize
na Ukrajině propukla, a 31. květnem 2014, tedy těsně po předčasných prezidentských
3

volbách, v nichž zvítězil dosavadní ukrajinský prezident Petro Porošenko. Pro
zpravodajství České televize a stejně tak i pro komparaci produkce obou médií byl
výzkumný vzorek vymezen na čtyři týdny, které nastaly v období od konce listopadu do
konce května.
Konkrétně se jedná hned o první týden krize od 21. do 27. listopadu 2013, během něhož
vypukly masové protesty obyvatel proti vládě a tehdejšímu prezidentovi Viktoru
Janukovyčovi kvůli odstoupení vládního kabinetu od plánovaného uzavření asociační
dohody s Evropskou unií. Druhým zkoumaným obdobím se stal týden mezi 18. a 24.
únorem 2014, během něhož se masové protesty v Kyjevě změnily v reálné pouliční boje
a zanechaly za sebou desítky obětí na straně demonstrantů i pořádkových složek.
V důsledku těchto událostí uprchl prezident Janukovyč do Ruska. Třetí úsek byl
ohraničen 27. únorem, kdy se na ukrajinském poloostrově Krym začali objevovat
neoznačení ruští vojáci, a 6. březnem. V autonomní krymské republice s převažujícím
ruskojazyčným obyvatelstvem se začaly zvedat silné sentimenty proti vývoji situace
v Kyjevě, kde byla jmenována nová vláda z řad bývalé opozice, a parlament na Krymu
začal hrozit odtržením od zbytku Ukrajiny. V prvních březnových dnech byla za účasti
ruských jednotek svržena dosavadní krymská vláda a jmenována nová, jednoznačně
proruská, která 6. března ohlásila svůj záměr připojit poloostrov k Ruské federaci.
Posledním analyzovaným úsekem byl zvolen 22. – 28. květen z důvodu konání voleb
nové hlavy státu, jíž se stal ukrajinský politik a velkopodnikatel Petro Porošenko. Výběr
těchto čtyř období se následně během samotné analýzy potvrdil jako opodstatněný, a to
na základě množství zpráv a pozornosti, kterou média dění na Ukrajině v tomto čase
věnovala.
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří
kapitol, ta první má za cíl vymezit teoretická východiska, která se k analýze
zpravodajství vztahují. Další dvě kapitoly slouží k charakteristice dvou analyzovaných
subjektů – České tiskové kanceláře a České televize. V těchto kapitolách byl kladen
důraz především na zahraniční zpravodajství obou médií, ovšem zvláštní pozornost byla
věnována také terminologii jednotlivých typů zpráv agenturního a televizního
zpravodajství, s nimiž se podrobně pracovalo v druhé části práce.
Praktickou část tvoří kapitola o metodologii a poté samostatná analýza. První
podkapitola analytické části se věnuje produkci ČTK od listopadu do května, další čtyři
4

podkapitoly zkoumají jednotlivá období. Všechny z těchto podkapitol jsou rozděleny na
analýzu zpravodajství ČTK, poté ČT a na konci každé této části se produkce obou médií
porovnává.
K vypracování jednotlivých kapitol byla využita řada zdrojů. Analyzované události na
Ukrajině jsou dva roky starým tématem, a tak bylo nutno čerpat vedle nejnověji
vydaných publikací primárně z novinových článků, které o vývoji krize na Ukrajině
informovaly. V kapitolách o ČTK a ČT se kromě odborné literatury vycházelo
z výročních zpráv obou médií, a pro bližší vysvětlení činnosti redaktorů ČTK
pokrývajících region postsovětských zemí byl proveden rozhovor s redaktorem Janem
Stejskalem. Veškerá data v analytické části této práce byla čerpána z Infobanky ČTK a
internetového archivu Událostí ČT.
Jistým způsobem tato práce navazuje na několik tematicky blízkých diplomových a
bakalářských prací z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a jednu diplomovou
práci z Masarykovy univerzity v Brně. Konkrétně se jednalo o diplomovou práci
Kateřiny Veitové s názvem Mediální obraz USA ve zpravodajství ČTK v komparaci se
zpravodajstvím korespondenta ČRo v první polovině roku 2013. Stejně jako v této práci
autorka vyhodnocovala vliv zahraničního zpravodaje na cílové produkty média.
Podobnou komparací se zabýval také Vojtěch Šafář v práci Mediální obraz Ruské
federace ve zpravodajství ČTK v komparaci se zpravodajstvím korespondenta ČT
v první polovině roku 2012. Jeho podrobně vypracovaná teorie mediálního obrazu,
gatekeepingu a dalších pojmů byla cennou inspirací při sestavování první kapitoly o
mediálních východiscích. Problematiku zpravodajství a mediálního obrazu postihla také
Petra Kuklová z Masarykovy univerzity v Brně v práci Mediální obraz a image Karla
Schwarzenberga.
Tematicky podobným textem byla bakalářská práce od Zuzany Šrámkové s názvem
Mediální obraz ukrajinské krize ve zpravodajství vybraných deníků České a Slovenské
republiky. Krizí na Ukrajině, a konkrétně i souvisejícím zpravodajstvím České televize,
se zabýval také Petr Štěpán v práci Mediální obraz krymské krize ve zpravodajství
Russia Today, CNN a ČT24.
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1 TEORETICKÉ KONCEPCE
1.1 Mediální obraz
Ačkoli „mediální obraz“ figuruje v mnoha studiích a je častým předmětem zkoumání,
jeho přesná definice ve vědní oblasti téměř neexistuje. Hledání správného vymezení
tohoto pojmu věnoval velké úsilí Vojtěch Šafář ve své práci Mediální obraz Ruské
federace ve zpravodajství ČTK v komparaci se zpravodajstvím korespondenta ČT
v první polovině roku 2012 a Petra Kuklová ve studii Mediální obraz a image Karla
Schwarzenberga, a v této podkapitole se proto bude vycházet z postupu i závěrů obou
autorů.
Při snaze o definici mediálního obrazu lze vycházet z poznatků o tvorbě obrazů jako o
způsobu vnímání světa. To, jakým způsobem člověk vnímá své okolí a jaké vyznává
normy a hodnoty, určují sociokulturní vlivy, které působí na každého jedince. Tyto
vlivy jsou dány prostředím, v němž se člověk pohybuje, ať už se jedná o nejbližší
rodinu, přátele, tak i instituce jako je škola nebo média.1 Z těchto každodenních
zkušeností si pak jedinec vytváří obraz světa, jak ho sám chápe. Jinými slovy vzniká
tímto způsobem konstrukce reality.2
Problematice tvorby obrazů se věnoval americký novinář a spisovatel Walter Lippman.
Ten zkoumal vliv médií a public relations na veřejné mínění, a to ho přivedlo
k rozvinutí koncepce stereotypů, jež vznikají v mysli člověka. Podle Lippmana jsou
zdrojem obrazů v lidské mysli mediální zpravodajské výstupy. Lidský jedinec má podle
této teorie tendenci při vnímání podnětů z okolí je nejdříve definovat a až teprve poté je
vidět. To mu pomáhá k lepší orientaci ve světě. Vybíráme si to, co nám naše kultura již
definovala, a máme sklony vnímat to, co jsme si sami vybrali ve formě, kterou nám
naše kultura převedla do stereotypů.3
Je potřebné mít na paměti, že vlivem stereotypizace se vnímané podněty stávají
zjednodušené, zobecňující a zkreslené. „Stereotypem se rozumí sociální klasifikace
určitých skupin a jejich reprezentace pomocí zjednodušujících, neověřitelných,
1

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2009. s. 21.
ŠAFÁŘ, Vojtěch. Mediální obraz Ruské federace ve zpravodajství ČTK v komparaci se zpravodajstvím
korespondenta ČT v první polovině roku 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. s. 8.
3
LIPPMAN, Walter. Public Opinion. Charlottesville: University of Virginia, 2003. s. 7.
2
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zobecňujících znaků, jež výslovně či nepřímo představují soubor hodnot, soudů a
předpokladů týkajících se chování takových skupin, jejich vlastností, minulosti a
vývoje.“

4

Média, která často k tvorbě nebo posilování stereotypů přispívají, v tomto

smyslu nesou velkou zodpovědnost. Mohou totiž tímto způsobem zásadně promlouvat
do otázek nesnášenlivosti, rovnoprávnosti nebo předsudků společnosti.5
Média rovněž pomáhají zprostředkovávat informace a sdělení z jiné doby nebo ze
vzdálených míst, kam bychom se jako jedinci nikdy nepodívali. Zpravodajství se
v mnoha případech stává hlavním či jediným zdrojem informací, se kterými se
publikum nemá možnost dostat do bezprostředního kontaktu. To je pak často závislé na
tom, jakým způsobem událost zpracují média.6
„Média tedy informují jak o realitě, která nás obklopuje, a pomáhají nám tuto
skutečnosti interpretovat, třídit a chápat, tak o realitě, která je za hranicí našeho poznání,
o lidech, místech a hodnotách, které jsme nikdy neměli možnost potkat, a díky kterým
se naše vnímání světa rozšiřuje o další vjemy.“ 7
Vzhledem k tomu, že média nabývají masového charakteru a vzhledem k jejich snadné
dosažitelnosti až všudypřítomnosti, disponují velkou mocí ve vytváření obrazů o
skutečnosti. „Média vzhledem ke své společenské povaze a ke skutečnosti, že jsou
důležitým zdrojem opravdu masově sdílených prožitků, jež na první pohled těsně
souvisejí se skutečností (např. zpravodajství, přímé přenosy, autentická svědectví
zvláštních zpravodajů), nabízejí jednu z nejmocnějších reprezentací skutečnosti – a to
reprezentaci platných sociálních vztahů, nerovnosti a moci, popř. mnohosti přístupů a
zájmů.“ 8
Je tedy zřejmé, že k celkovému vnímání reality přispívají značnou měrou právě
mediální výstupy. „Výzkum mediálního obrazu nám nabízí náhled na to, jaké informace
nám o tématu nabízí mediální agenda. Navíc nám poodhalí, jak často se zkoumaný

4

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. s. 145.
ŠAFÁŘ, Vojtěch. Mediální obraz Ruské federace ve zpravodajství ČTK v komparaci se zpravodajstvím
korespondenta ČT v první polovině roku 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. s. 14.
6
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 12.
7
ŠAFÁŘ, Vojtěch. Mediální obraz Ruské federace ve zpravodajství ČTK v komparaci se zpravodajstvím
korespondenta ČT v první polovině roku 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. s. 9.
8
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. s. 140.
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prvek v médiích objevoval, jakým způsobem byl zpracováván a jaké potenciální
interpretace jeho reprezentace nabízela.9

1.2 Gatekeeping
Pro správné pochopení mediálního obrazu je potřeba definovat další pojmy, které s ním
úzce souvisí, a to agenda setting, framing (rámování) a gatekeeping.
Gatekeeping má značný vliv na to, které zprávy se dostanou do médií, a tím pádem
ovlivní celkový mediální obraz i naše vnímání světa. Jedná se o proces výběru událostí,
při němž mediální pracovníci jako zpravodaj, redaktor či editor rozhodují o tom, co se
„dostane do zpráv“ a co „skončí v koši“. Jinými slovy, při gatekeepingu se zkoumají
„konkrétní rozhodovací procesy konkrétních lidí pracujících v médiích a motivy, jež je
k rozhodnutím vedou“. 10
Teorií gatekeepingu se začal zabývat na počátku 50. let 20. století americký sociolog
David M. White, který si dal za cíl vyzkoumat, jak vlastně probíhá výběr událostí do
zpráv. Pro výklad svého výzkumu použil obrazné pojmenování gatekeeping neboli
hlídání brány a gatekeepera neboli vrátného. Vycházel ze skutečnosti, že novináři se při
výkonu povolání setkávají s ohromným množstvím potenciálních zpráv, z nichž mohou
použít jen omezené množství. White se pokoušel zjistit, podle čeho se tito gatekeepeři
rozhodují, co se do zpráv dostane, a co nikoli.11
White došel k závěru, že konečný výběr zpráv je velmi subjektivní a zásadně souvisí
s hodnotovým úsudkem redaktora založeným na jeho zkušenostech, postojích a
očekáváních. Navíc takových vrátných je v procesu vytváření zpráv hned několik.
„Příběh je v rámci komunikačního řetězce přenášen od jednoho gatekeepera k druhému.
Od reportéra k přepisovači, od vedoucího oddělení k editorovi zpráv v jednotlivých
tiskových agenturách, proces výběru a zamítání je uplatňován opakovaně.“ 12
Whiteův výzkum se stal východiskem pro řadu dalších studií. Celkově se pojetí
gatekeepingu začalo rozšiřovat od původního jednoduchého výběru/zamítnutí události
9

ŠAFÁŘ, Vojtěch. Mediální obraz Ruské federace ve zpravodajství ČTK v komparaci se zpravodajstvím
korespondenta ČT v první polovině roku 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. s. 18-19.
10
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 38.
11
Ibid. s. 38.
12
WHITE, D. M. The „Gate Keeper“: A Case Study in the Selection of News. In. TRAMPOTA, Tomáš.
Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 39.
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na další aspekty jejich zpracovávání. Nejkomplexněji se celé problematice věnovala
Pamela Shoemakerová. Podle ní se gatekeeping týká každého komunikátora, který se
účastní jakéhokoli komunikačního aktu. Gatekeeping tak nezahrnuje pouze výběr zpráv,
ale také každé přetváření události ve zprávu. „Gatekeeping začíná v momentě, kdy se
komunikační pracovník poprvé dozví o aktuálním či potenciálním sdělení a končí
v bodě, kdy je podmnožina těchto sdělení přenesena k příjemci. Brána je rozhodovací
bod jak při cestě dovnitř, tak při cestě ven.“ 13
Pro kompletní přehled je potřeba zmínit také vlivy na rozhodování gatekeepera, kterých
je celá řada. Ve skutečnosti totiž žádný gatekeeper nerozhoduje jen na základě svých
subjektivních pocitů a názorů. Shoemakerová rozděluje vlivy podílející se na výběru
událostí do několika úrovní. Kromě individuální úrovně14 redaktora se jedná také o
úroveň mediálních rutin15, úroveň mediální organizace16, extramediální a ideologickou
úroveň.17
Jak uvádí Denis McQuail v knize Úvod do teorie masové komunikace, v širším slova
smyslu souvisí „hlídání“ s mocí umožnit či zamítnout přístup do médií různým
názorovým proudům ve společnosti a často bývá místem, kde dochází ke střetům.
„V demokratické společnosti často panuje napětí mezi vládou (a politiky) a médii
ohledně množství a typu pozornosti, kterou jim masová média věnují. Dalším příkladem
je způsob, jímž média vykreslují menšiny, a přístup zmíněných menšin do médií.“ 18

1.3 Agenda setting
Ke správnému pochopení celé problematiky je potřeba ještě definovat nastolování
agendy a s ním spojené rámování zpráv.
Teoretický koncept zvaný agenda setting (nastolování témat) vychází z myšlenky, že
tím, že média vybírají a zařazují do svých obsahů některá témata a jiná opomíjejí,
13

SHOEMAKER, Pamela. A New Gatekeeping Model. In. TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha:
Portál, 2006. s. 41.
14
Individuální úroveň zastupuje redaktorovy představy o tom, co lze definovat jako zprávu a co ne, jeho
vnímání vlastní role a profese.
15
Rutiny obecně usnadňují médiím zpracovávat velké množství informací v omezeném čase. Zaměřují se
na to, které zprávy jsou přijatelné pro publikum, co je médium schopno zpracovat a jaké informace jsou
k dispozici. Na základě toho se určuje, zda se daná událost zpracuje a jakým způsobem.
16
U mediální organizace se zkoumá, do jaké míry ovlivňuje gatekeeping povaha samotného média a
technologická podstata média.
17
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 43-47.
18
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. s. 318.
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určují, co budou čtenáři/diváci/posluchači vnímat jako důležité. Základní myšlenka celé
teorie tak spočívá v tom, že „média nemusejí být schopna určovat, co si lidé mají
myslet, ale jsou úspěšná v určování, o čem mají přemýšlet.“19
Nastolování agendy tak není dáno výběrem jedné události do zpráv. Jedná se o
dlouhodobější a kumulativní účinek opakovaného výběru vybraného tématu v médiích.
Tak například častý výběr zpráv o epidemii eboly může ovlivnit to, že ji lidé začnou
považovat za podstatný společenský problém, přestože drtivá většina obyvatel České
republiky se s touto nemocí nikdy nedostala do přímého kontaktu.
Nastolování agendy vychází ze dvou základních předpokladů: Za prvé, že zpravodajská
média nejsou pouhým zrcadlem reality, ale reality filtrují a tvarují. Za druhé, že důraz
médií na relativně málo témat v určitém momentě vede veřejnost k vnímání těchto
témat jako důležitějších než ostatní.20
Účinky nastolování agendy jsou tedy významné tím, že se podílí na utváření veřejného
vnímání politické a sociální reality. „Společnou podmínkou pro nastolování témat je, že
různá masová média mají sklon sdílet stejné soubory zpravodajských priorit. Tato
podmínka je však v dnešní době zpochybněna dostupností mnoha nových internetových
zpravodajských služeb, ale také tím, že ‚uživatel zpravodajství‘ má větší příležitost
vyhledávat zprávy podle osobního zaměření preferencí témat.“ 21

1.4 Zarámování a priming
S postupným výzkumem nastolování agendy se začala stále více projevovat skutečnost,
že média témata nejen vybírají a zveřejňují, ale také různým způsobem zpracovávají.
Konkrétně záleží například na tom, které vlastnosti se při zpracování určité události
zdůrazní a které naopak potlačí.
„Analýza zarámování agendy nepřímo poukazuje na to, že pouhá kvantitativní obsahová
analýza užívaná pro zkoumání mediální agendy může mít řadu zkreslení a některé jevy

19

COHEN, B. C. Press and Foreign Policy. In. TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál,
2006. s. 113.
19
WHITE, D. M. The „Gate Keeper“: A Case Study in the Selection of News. In. TRAMPOTA, Tomáš.
Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 113.
20
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 113.
21
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. s. 529.
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zcela pomíjí. Tematické zarámování událostí totiž může mít podstatný vliv na to, jakým
způsobem budou událost vnímat příjemci.“ 22
Skrze zarámování mohou média ovlivnit například to, jaké bude celkové vyznění o
informované události. Zarámování představuje „výběr některých aspektů vnímané
reality a jejích zdůraznění v komunikovaném textu, čímž se posiluje určitá definice
problému, kauzální interpretace, hodnocení nebo doporučení popsané skutečnosti“.23
Zarámování se dělí na epizodické a tematické. Epizodické rámování, které je využito ve
většině televizních zpráv, spočívá v užívání konkrétních příkladů pro popsání nějakého
obecnějšího fenoménu. Tak například téma nezaměstnanost může být zarámováno
příběhem konkrétního nezaměstnaného člověka. Tematické rámování jde naopak od
konkrétního k obecnému.24
Výše zmiňované „zdůrazňování témat“ neboli priming je druhým důležitým atributem
ve výzkumu nastolování agendy. Účinkem zdůrazňování témat je podle McQualia
prosazování určitých hodnotících kritérií. Priming se charakterizuje jako proces
navazující na nastolování agendy. To vede k příjemcovu vnímání důležitosti tématu,
zatímco priming v návaznosti vede ke změně postoje k zobrazovanému tématu.“ 25
Pod primingem si lze představit například zdůraznění určitých podrobností k události,
jakými prostředky a co médium při reportování o události zdůrazňuje, nebo zdůraznění
vlastností aktéra zprávy.

22

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 122.
ENTMAN, R. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. In. TRAMPOTA, Tomáš.
Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 123.
24
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. s. 123.
25
Ibid. s. 124.
23
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2 ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ
Česká tisková kancelář (ČTK), jak ji známe dnes, vznikla 15. listopadu 1992, když
nabyl účinnosti Zákon ČNR č. 517 ze dne 21. října 1992 o České tiskové kanceláři.26
Svou činností navázala na předchozí Československou tiskovou kancelář (ČSTK), z níž
se ještě před zánikem v roce 1992 oddělila tisková agentura Slovenska, Tlačová
agentúra Slovenskej republiky (TASR).27
Podle zmiňovaného zákona už ČTK neslouží jako zpravodajský orgán státu, tak jak to
bylo u její předchůdkyně. „Stát neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková
kancelář neodpovídá za závazky státu.“28 Původní záměr ze začátku devadesátých let
agenturu privatizovat se nakonec neuskutečnil a ČTK stále funguje jako organizace se
zvláštním veřejnoprávním statutem.
Zpravodajské úkoly agentury jsou formulovány ve třech hlavních bodech zakotvených
v zákoně o ČTK:29
1. Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro
svobodné vytváření názorů.
2. Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového
zpravodajství z České republiky a ze zahraničí.
3. Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí.
Agentura je právnickou osobou, jejíž příjmy pocházejí z poskytování služeb
vyplývajících z hlavního předmětu činnosti, ale také z další podnikatelské činnosti.
Podnikatelská činnost však nesmí ohrozit hlavní poslání agentury. ČTK může dostat
účelovou dotaci ze státního rozpočtu, ta však nesmí být poskytnuta na krytí ztrát
z hospodaření. 30
Na rozdíl od České televize a Českého rozhlasu nedisponuje ČTK žádnými
koncesionářskými poplatky, a na státu je tak zcela ekonomicky nezávislá. Přestože
26

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zákon o ČTK: Transformace na půli cesty. Vývoj vztahů mezi politickou a
mediální aférou v 90. letech 20. století. Praha: Karolinum, 2015. s. 67.
27
TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. s. 70 – 71.
28
Předpis č.517/1992 Sb.; Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři; dostupný online z
http://i4.cn.cz/ctk/PDF/Zakon_c_517-1992_Sb._o_CTK.pdf.
29
Předpis č.517/1992 Sb.; Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři; dostupný online z
http://i4.cn.cz/ctk/PDF/Zakon_c_517-1992_Sb._o_CTK.pdf.
30
TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. s. 72.
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nehospodaří s veřejnými prostředky, je ze zákona povinna předkládat každoročně
sněmovně výroční zprávu o své činnosti a hospodaření.31
Český model, kdy je agentura zřízena zákonem za účelem poskytování veřejné služby,
ale nedostává na to žádný příspěvek z veřejných prostředků, je v Evropě zcela unikátní.
Navzdory tomu, že je zřízena zákonem a má definováno veřejné poslání, funguje ČTK
jako běžná obchodní společnost.32
Produkci tisková kancelář poskytuje za úplatu nejen sdělovacím prostředkům, ale i
jiným právnickým a fyzickým osobám. Agentura zřizuje síť odboček, zpravodajů a
spolupracovníků v České republice i v zahraničí.33
Veřejnost kontroluje ČTK prostřednictvím Rady tiskové kanceláře, což je sedmičlenný
orgán volený na pětileté období parlamentem. Rada jmenuje na šestileté období ředitele
agentury, jehož může i odvolat, schvaluje její rozpočet, předkládá parlamentu výroční
zprávu o činnosti a hospodaření a rozhoduje o stížnostech na ředitele i činnost agentury.
Členové Rady ani ředitel „nesmí mít funkce v politických stranách nebo politických
hnutích ani nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v Radě.“34 Členství
v Radě je „neslučitelné s funkcí poslance, předsedy nebo místopředsedy vlády, ministra,
vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jejich náměstků35.“36 Vedle
politických funkcí nesmí být osoby v Radě ani členy společností provozujících
sdělovací prostředky.37

2.1 Textová zpráva
Následující podkapitola má za cíl blíže specifikovat jednotlivé typy zpráv, které
agentura svým odběratelům nabízí, a rovněž metadata, jimiž každý takový textový
příspěvek disponuje. Jejich charakteristika je stěžejní pro analytickou část této práce,
31

ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum,
2009. s. 134 – 135.
32
Výroční zpráva a činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014. Dostupné online na
http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2014.pdf
33
TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. s. 72.
34
Předpis č.517/1992 Sb.; Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři; dostupný online z
http://i4.cn.cz/ctk/PDF/Zakon_c_517-1992_Sb._o_CTK.pdf.
35
Ve výčtu politických funkcí neslučitelných s členstvím v Radě ČTK není zahrnut senátorský mandát.
36
Předpis č.517/1992 Sb.; Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři; dostupný online z
http://i4.cn.cz/ctk/PDF/Zakon_c_517-1992_Sb._o_CTK.pdf.
37
ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum,
2009. s. 136.

13

která bude na základě druhů zpráv, jejich priorit a dalších parametrů analyzovat
zpravodajství ČTK.
Pilířem produkce ČTK je textová zpráva. ČTK denně vydá přibližně 500 aktuálních
domácích a zahraničních zpráv z ekonomiky, politiky, kultury a sportu.38 Na začátku
každé agenturní zprávy je uveden titulek, datum s přesným časem vydání a před
samotným textem ještě domicil se signaturou:
1. Titulek. Má co nejvýstižněji vyjadřovat obsah sdělení.
2. Datum vydání a časový údaj. Časový údaj se vyjadřuje v hodinách a minutách.
3. Domicil a signatura. Domicil určuje zeměpisné označení místa, kde se
popisovaná událost stala. Někdy také značí místo, kde se o události psalo,
případně odkud byla odeslána. Signatura značí agenturu, která zprávu
zpracovala, v našem případě tedy ČTK.39
Každý textový příspěvek je opatřen celým souborem dalších identifikačních prvků,
takzvanými metadaty, umístěnými pod tělem zprávy:40
4. Klíčová slova. Jejich smyslem je utřídit zpravodajství v databázích a umožnit
vyhledávání dokumentů v Infobance. Klíčová slova ze všeho nejdříve signalizují
oblast či okruh informací, kterých se textová zpráva týká. Například u zprávy,
která informovala o tom, že ukrajinský parlament neschválil zákon umožňující
léčbu expremiérky Julije Tymošenkové, jenž byl zároveň jednou z podmínek
podepsání Asociační dohody s Evropskou unií, byla klíčová slova následující:
Ukrajina, EU, Parlament, opozice, Tymošenková.41
5. Datum vydání a časový údaj. Časový údaj se vyjadřuje v hodinách a minutách.
6. Priorita. Agentura význam každé jednotlivé zprávy klasifikuje prioritou na
škále od 1 do 5, s prioritou přitom souvisí i forma zprávy, většinou následovně:
1 – headline, 2 – fleš, 3 – 4 standardní zpráva a její verze nebo headline s nižší
důležitostí, 5 – avíza, deníky, plány.

38

Zpravodajství ČTK, dostupné online z http://www.ctk.cz/sluzby/zpravodajstvi/
TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpráva v agentuře. In. OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství
v médiích. Praha: Karolinum, 2011. s. 34-41.
40
Infobanka prošla v roce 2015 zásadní grafickou a částečně i obsahovou modernizací. Dříve se do
metadat řadil rovněž titulek, datum s přesným časem vydání a domicil se signaturou. V modernizované
verzi jsou tyto identifikační prvky uváděny samostatně mimo zápatí s metadaty.
41
Infobanka ČTK.
39
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7. Servis uvádí třímístný kód, který definuje příslušnost zprávy k jednomu z pěti
základních

servisů

ČTK

(domácí

všeobecný,

zahraniční

všeobecný,

ekonomický, sportovní, exportní) a současně uvádí regionální původ zprávy.
8. Kategorie

blíže

určují

tematické

zaměření

dané

zprávy.

Všeobecný

zpravodajský servis se člení do bezmála dvou desítek kategorií (politika,
parlamenty a vlády, školství, věda a technika, zdravotnictví, životní prostředí,
atd.).42 Zatímco kód servisu může mít každá zpráva jen jeden, tematických
kategorií může být víc. Kategorie se dělí do šesti hlavních skupin (všeobecné,
ekonomické, sporty, ostatní, anglické, deníky).43
Kromě textového zpravodajství (všeobecné, ekonomické a sportovní) produkuje ČTK
také infografický servis, audiozpravodajství, videozpravodajství, fotozpravodajství a
zpravodajství v angličtině.

2.2 Typy zprávy
1. Zprávou s nejvyšší prioritou 1 je headline. Je to krátké sdělení maximálně o 144
znacích, které má co nejrychleji informovat o nenadálé události mimořádného
významu. Headliny, které rychle a věcně informují o události nižší důležitosti,
nesou prioritu 3.44
2. Fleš je zpráva s prioritou 2, která většinou jako první zpráva oznamuje novou a
významnou skutečnost v rozsahu několika vět až jednoho odstavce. V druhém
případě může tento typ zprávy rozvíjet už předchozí headline. Fleš je opatřena
titulkem.45
3. Zpráva s prioritou 3 a 4 je zpravidla běžná agenturní zpráva a její další verze.
V servisu se taková zpráva vyskytuje nejčastěji, buď navazuje na předchozí
headline a fleš, nebo je první zprávou o dané události. Zpráva má zpravidla
strukturu obrácené pyramidy, tedy že první odstavec (perex, čelo) je jádrem
zpravodajské výpovědi. „Skutečnosti, že za určitých okolností je čelo stručnou a
samostatné existence schopnou verzí zprávy, využívají odběratelé (nejen tisk,

42

Infobanka ČTK.
TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpráva v agentuře. In. OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství
v médiích. Praha: Karolinum, 2011. s. 34-41.
44
Ibid. s. 48.
45
ČTK: Typy agenturních zpráv. Dostupné online na www.ctk.cz.
43
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ale i rozhlas či televize), když z agenturních zpráv zveřejní právě jen čelo.“46
Druhá část zprávy (tělo) je strukturována do odstavců řazených sestupně podle
významu. Text lze kdykoli zezadu krátit, aniž by utrpěl hlavní význam celého
sdělení. Se stejnou prioritou pak agentura vydává další verze zprávy, v níž
původní text doplňuje o nová fakta, reakce, citáty. Jedna zpráva může mít celou
řadu dalších verzí. Na aktualizované informace v nové verzi agentura vždy
upozorňuje textem vloženým mezi titulek a nové znění zprávy. V něm uvádí,
kde byla zpráva rozšířena nebo změněna.47
4. V případě zprávy s celou řadou dalších verzí nebo v případě, že k jedné události
vznikne více textů, vydává agentura následné shrnutí. To je nejkomplexnější
verze popisované události a mělo by rekapitulovat její nejdůležitější momenty.48
5. Avízo je specifickou zprávou, kterou agentura naplňuje funkci informačního
servisu. Tímto sdělením upozorňuje na akce předem ohlášené agentuře. Vždy
odpovídá na otázku co, kdo, kdy a kde. Upozorňuje dopředu například na
mezinárodní jednání nebo tiskové konference.49
6. Dokument je oficiální text, jejž agentura nabízí bez redakčního zásahu v plném
znění. Může se jednat například o projev prezidenta, smlouvy, prohlášení
politiků nebo nejrůznější seznamy.50
7. Profilem je myšlen faktografický text, který sice v koncentrované podobě, ale
čtivou formou, rekapituluje vývoj osobnosti nebo nějaké události. Může
přibližovat kariéru politika, umělce nebo i skupiny osob, které se ocitly v centru
pozornosti, například při nástupu do funkce, dosažením mimořádného úspěchu,
apod.51
8. Otvírák - v praxi ČTK se tak označuje zpráva vydávaná zpravidla v pozdních
nočních či časných ranních hodinách, to znamená vždy před začátkem události
očekávané ten den. Informuje zpravidla stručně o programu plánované akce

46

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpráva v agentuře. In. OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Zpravodajství
v médiích. Praha: Karolinum, 2011. s. 50.
47
Ibid. s. 49-51.
48
Ibid. s. 51.
49
Ibid. s. 53-54.
50
Ibid. s. 54-56.
51
ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum,
2009. s. 160.
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(prezidentská návštěva, unijní summit, vynesení rozsudku či finále hokejové
extraligy) a jejích hlavních aktérech.52

2.3 Zahraniční zpravodajství ČTK
V

roce

2014

byla

dokončena

dlouhodobá

postupná

zásadní

reorganizace

zpravodajských redakcí České tiskové kanceláře. Počet lidí se ve zpravodajských
redakcích od roku 2007 snížil z 246 na 174, tedy téměř o 30 procent.53
Během postupné reorganizace došlo ke zrušení zahraničních odboček ve Vídni, Paříži,
Varšavě, Londýně, Moskvě a New Yorku. V roce 2014 už ČTK disponovala
zahraničními zpravodaji pouze v Bruselu, Berlíně a Bratislavě. Agentura naproti tomu
výrazně zvýšila počet krátkodobých zahraničních zpravodajských cest ze svého
českého ústředí. Změny se dotkly rovněž novinářů v pražském ústředí agentury, kdy byl
z ekonomických a všeobecných redaktorů zahraniční redakce vytvořen jeden tým.54
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2014 označuje krizi na Ukrajině
jako hlavní zpravodajské téma celého roku. „Uplynulý rok byl extrémně náročný
zejména v zahraniční redakci kvůli situaci na Ukrajině, která spotřebovala značnou část
její redakční kapacity. Za mimořádné výkony udělil šéfredaktor ČTK ve 20. ročníku
tradiční agenturní soutěže O zlaté pero mimořádné ceny redaktorům Janu Stejskalovi a
Milanu Syručkovi (oba jsou bývalými zpravodaji mimo jiné v Moskvě). Ocenil je
zejména za to, že v mimořádně nepřehledné situaci neztratili nadhled, a za to, že
nepodlehli propagandě ani jedné strany.“55
Přestože v roce 2014 už ČTK nedisponovala na východě Evropy stálým zastoupením,
nebylo veškeré její zpravodajství o krizi na Ukrajině pouze zprostředkované. Materiály
získávala agentura také z několikadenních cest zvláštního zpravodaje na místo
konfliktu.56 Cesty na Ukrajinu podnikal oceněný redaktor ČTK Milan Syruček, který se

52

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Citace z rukopisu připravovaného výkladového slovníku žurnalistiky.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014. s. 3. Dostupné online na
http://i4.cn.cz/ctk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-CTK_2014.pdf
54
Ibid. s. 3.
55
Ibid. s. 4.
56
Ibid. s. 4.
53
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například několikrát vydal do Kyjeva nebo na frontu u Mariupolu na jihovýchodě
země.57
Zpravodajství ČTK z regionu postsovětských zemí, kam Ukrajina spadá, mají
standardně na starosti dva lidé. Protože ale agentura funguje v třísměnném provozu,
zapojovali se pravidelně do tvorby zpravodajství další nejméně tři redaktoři. Stálý tým
redaktorů byl posilován pouze příležitostně při mimořádných událostech nebo při řidčeji
obsazených směnách (o víkendu nebo v noci).
Redaktor Jan Stejskal uvádí, že při tvorbě zpravodajství agentura čerpala z celé řady
zdrojů, ať už ukrajinských, západních či ruských. „Z Ukrajiny to byly hlavně agentury
Unian,

Ukinform,

Interfax-Ukrajina,

zpravodajské

weby

Ukrajinská

pravda,

Podrobnosti, Cenzor, Vesti, Fokus, Ostrov, 112, web prezidenta, Twittery politiků, kteří
je používali, ze separatistických zdrojů pak agentura DAN, po jejím vzniku, web
Novorossija, agentura LuhanksInformCentr. Rovněž v době anexe KrymInform. Tyto
zdroje jsem sledoval systematicky a prakticky denně, další regionální pak příležitostně,
například při událostech v Oděse.58 Ve speciálních obdobích (demonstrace, schůze
parlamentu) se sledují ukrajinské televize (například Espreso).“59

57

STEJSKAL, Jan. Rozhovor ze dne 29.4.2016.
V pátek 2. května 2014 došlo k tragédii v černomořském přístavním městě Oděsa, kde se střetli
fotbaloví fanoušci podporující jednotnou Ukrajinu s odpůrci euromajdanu. Mezi oběma znesvářenými
stranami propukly násilné boje. Když proukrajinští demonstranti rozehnali dav svých oponentů, uchýlili
se proruští aktivisté do Domu odborů, kde se zabarikádovali. Vinou házení molotovových koktejlů
(pravděpodobně oběma stranami) začala budova hořet, požár si vyžádal celkem 42 mrtvých z řad
proruských aktivistů. Celkem v tomto dni zahynulo 48 lidí. (Více na Report on the human rights situation
in Ukraine by OHCHR. Dostupné online na
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/HRMMUReport15June2014.pdf)
59
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3 ČESKÁ TELEVIZE
Česká televize (ČT) byla zřízena k 1. lednu 1992 Zákonem 483/1991 Sb. o České
televizi z roku 1991 a navázala tak na činnost Československé televize. Zákon o ČT byl
od té doby dvanáctkrát novelizován, naposledy v roce 2011.
ČT má ze zákona zvláštní status. Jako veřejné médium se nezodpovídá soukromému
vlastníkovi, ale české veřejnosti, a to skrze odpovědnost kontrolním orgánům, z nichž
nejvýznamnější je Rada ČT. Vzhledem k tomu, že rada o 15 členech je volena
Poslaneckou sněmovnou ČR, zůstává televize do jisté míry politicky závislá.
Zákonodárná moc rovněž rozhoduje o výši koncesionářských poplatků, které jsou
jedním z hlavních příjmů televize.
Stejně jako u ČTK nesmí členové rady zastávat žádnou politickou funkci ani se podílet
na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků. Rada jmenuje a odvolává
generálního ředitele televize a na jeho návrh rovněž ředitele jednotlivých televizních
studií.60
Česká televize na rozdíl od ČTK není na státu ekonomicky nezávislá, protože nemá
právo vystupovat jako komerční subjekt. Ze zákona má však právo provádět vlastní
podnikatelskou činnost, která ovšem tvoří asi jen desetinu celkového příjmu. I přes
zmiňovanou ekonomickou závislost „stát neodpovídá za závazky České televize a
Česká televize neodpovídá za závazky státu“.61
Hlavní poslání veřejnoprávní televize je ukotveno v paragrafu 2 zákona o ČT. „Česká
televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě
dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky
za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a
potřeby zachovat mediální pluralitu.62
Zákon o ČT stanovuje následující hlavní úkoly veřejné služby v oblasti televizního
vysílání:63
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1. Poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných
informací pro svobodné vytváření názorů,
2. přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
3. vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro
všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a
přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost,
sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely
rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých
směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat
soudržnost pluralitní společnosti,
4. rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků
národnostních nebo etnických menšin,
5. výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních,
uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a
pořadů pro děti a mládež.

3.1 Zahraniční zpravodajství ČT
S ohledem na zaměření této práce je nezbytné blíže specifikovat zahraniční
zpravodajství ČT. Zpravodajská produkce má v České televizi jedinečnou pozici tím, že
ČT provozuje svůj vlastní zpravodajský kanál ČT24 a s ním spojený internetový
informační server. Vedle Událostí, vysílaných kromě ČT24 rovněž na hlavním kanálu
ČT1, se ČT24 podílí na přípravě řady dalších zpravodajských i publicistických pořadů.
V zahraničním zpravodajství ČT se v roce 2014 oproti předchozím rokům ve větší míře
objevovala zahraničněpolitická témata související především s krizovým vývojem
v některých částech světa, přičemž v Událostech dosáhly informace o dění ve světě
podílu až 29 %. „Na prvním místě šlo o události na Ukrajině, které pokračovaly už
od podzimu roku 2013. Zpravodajství ČT se snažilo aktuálně zachycovat všechny fáze
kulminujícího konfliktu: dění v Kyjevě koncentrované kolem náměstí Majdan,
krymskou fázi krize a ozbrojený konflikt na východní Ukrajině.“64
Nepokoje na Ukrajině jako mimořádně sledovanou událost zmiňuje už i výroční zpráva
z roku 2013 s tím, že opoziční protesty po nepodepsání asociační dohody s EU sledoval
64
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v kyjevských ulicích varšavský zpravodaj ČT Josef Pazderka. Kyjev navštívil
na sklonku roku hned třikrát.65
V roce 2014 pak vytvořila Česká televize na řadě klíčových míst při zásadních
okamžicích síť stálých zahraničních zpravodajů – kromě Josefa Pazderky to byl ještě
Miroslav Karas, David Miřejovský a Jakub Szántó. Pokrytí událostí doplnila práce
mimořádných zpravodajů vysílaných na místo dění z Prahy.66
„ČT24 přinášela původní zpravodajství přímo z místa také po sestřelení malajsijského
letu MH17 – jak formou speciálně vyslaných reportérů z Prahy, tak i prostřednictvím
sítě svých zahraničních zpravodajů. Ti reportovali o dění na nejdůležitějších místech
krize při dalších zásadních příležitostech – např. během parlamentních voleb
na Ukrajině

nebo

v průběhu

referenda

o odtržení

na územích

kontrolovaných

separatisty.“67
Vedle ukrajinské krize se zahraničně zpravodajská sekce věnovala eskalaci událostí
v Izraeli a pásmu Gazy, vzestupu Islámského státu, zmizení malajsijského dopravního
letounu, prezidentským volbám na Slovensku a vládní krizi v Polsku. Zpravodajové ČT
se také věnovali summitu NATO, epidemii eboly nebo skotskému referendu
o nezávislosti.68
Události ČT
Cílem této práce není analyzovat zpravodajství ČT24 jako celek, ale výhradně Události
ČT.69 Tato zpravodajská relace každodenně v klasickém režimu nabízí podrobně
a v širším kontextu zpracovaná minimálně dvě hlavní témata – včetně rozhovorů
s klíčovými aktéry, doplňujícími informacemi a ilustrujícími příběhy.
„Stálou oblastí, kterou Události sledují, je politika, jež také dostává širší prostor. Jednou
z hlavních částí jsou pravidelné reportáže a vstupy od zahraničních zpravodajů České
televize. Pevně dané místo má v každém vysílání také kultura a regionální informace
z Čech, Moravy a Slezska. V případě mimořádných událostí, jako jsou volby, přírodní
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pohromy nebo stěžejní politické i kulturní akce, jsou Události vysílány přímo
z terénu.“70

3.2 Televizní zpravodajství a typy zpráv
Základní stavební jednotkou televizního zpravodajství je televizní zpráva. Obecně je
charakterizována jako pohotová, věcná, stručná a přesná informace o společensky
důležitých, významných nebo zajímavých událostech, zaznamenaných v jejich
audiovizuální syntetické podobě. Základním principem televizního vysílání je
audiovizuálnost, která je organickou složkou každé zprávy vysílané v televizi. Může se
jednat jak o slovní sdělení tlumočené moderátorem, samostatnou obrazovou informaci,
psaný text nebo jiný zpravodajský produkt, na jehož dešifrování se podílí zrak a sluch.71
Dalším znakem televizní zprávy je zpravodajská přítomnost, která stírá časové roviny
mezi předem natočenými zprávami a přímými vstupy redaktorů nebo živou
zpravodajskou moderací ze studia.72
Současná podoba televizní zprávy má svůj původ ve filmovém zpravodajství, z něhož
vychází základní žánr audiovizuální žurnalistiky, filmový šot. Další podněty získala
televizní žurnalistika v rozhlase i tisku. Na její současnou podobu má značný vliv i
technický pokrok, především digitalizace, která zahájila zcela novou etapu digitální
výroby televizního zpravodajství.73
Televizní zpráva má stejně jako zprávy dalších médií svůj titulek. V televizním
zpravodajství se vyskytuje ve dvojí podobě. Jednak jako uvedení jednotlivé zprávy,
v tom případě tvoří titulek stručný text složený z několika slov, který je naklíčován
zpravidla v dvojexpozici s moderátorem, případně ještě v kombinaci s obrazovým
výřezem úvodního záběru příspěvku. Jednak je to headline, který označuje přehled tří až
pěti hlavních zpráv v úvodu zpravodajské relace, který má diváka okamžitě zaujmout a
upoutat.74
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Samotné televizní zpravodajství nabízí řadu různých druhů televizních zpráv.
Audiovizuální zpravodajství si sice vyznačuje neustálou proměnlivostí žánrových
struktur a v souvislosti se zaváděním moderních technologií i hledáním nových forem,
přesto v něm lze vysledovat některé druhy zpráv, které si zachovávají stálost a vlastní
integritu.
K nejstarším, a v současnosti méně používaným, typům televizní zprávy patří zpráva
čtená (v praxi označovaná jako studio). Jedná se o stručnou, flešovou informaci
obvykle přejatou ze zpravodajských agentur, stylisticky upravenou podle zásad
mluveného jazyka a živě interpretovanou moderátorem ze studia. Operativně zpravuje
diváky o mimořádné nebo výjimečné události, k níž zatím není k dispozici žádný
obrazový materiál, nebo která se odehrála v průběhu pořadu, případně doplňuje již
odvysílanou zprávu o nové aktuální informace.75 Za účelem jednodušší komparace
příspěvků ČT a ČTK bude tento typ televizní zprávy v analytické části označován
jednoduše jako fleš.
Čtená zpráva se někdy používá rovněž pro doplňující informace, které nenesou takovou
důležitost, aby jim byl věnován obsáhlejší televizní příspěvek. V rámci dodržení co
možná nejkompletnějšího zpravodajství jsou však do vysílání tyto čtené zprávy
zahrnuty.
Zpráva obrazová se podobá klasickému filmovému šotu. Jedná se o stručný obrazový
záznam události, který je doplněn textem přečteným moderátorem ze studia. Celková
stopáž takové zprávy zpravidla nepřesahuje 30 sekund a v současné době patří
k nejfrekventovanějším informačním žánrům. Tento druh se v praxi dělí na dvě základní
varianty:
1. Zpráva čtená a její modifikace: živé slovo moderátora je doplněno
v obrazových záběrech autentickým ruchovým podkresem. V tomto typu zprávy
se často používají ilustrační záběry, slovo moderátora a obrazové záběry mohou
být na konci doplněny dovětkem nebo tzv. „mrtvým telefonem“, který označuje
předem nahraný telefonický komentář (dovětek) zpravodaje.
2. „Kraťasy“: několik obrazových zpráv vysílaných v bloku za sebou. Tato forma
se nejvíc uplatňuje v krátkých zpravodajských relacích, je však zařazována také
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do hlavních zpravodajských pořadů, kde plní funkci výrazných rytmických
předělů mezi delšími zpravodajskými příspěvky.76
V současnosti jedním z nejčastějších druhů televizní zprávy je zpráva kombinovaná.
Dominuje ve zpravodajství o politických a ekonomických událostech, její funkce je spíš
popisná a konstatující. U tohoto typu zprávy je funkce obrazu spíš ilustrační, stěžejní je
komentář

reportéra

(nebo

redaktora)

společně

se

synchronními

výpověďmi

kompetentních osob.
Zpráva má klasickou strukturu obrácené pyramidy, má vždy silné čelo se shrnujícím
jádrem sdělení tlumočeném moderátorem ze studia, na které navazuje detailnější
rozvedení obsahu zprávy s mluveným textem reportéra a obrazovými informacemi.77
Kvalitativně nejdokonalejší formu televizního zpravodajství představuje zpráva
reportážní, která je stejně jako předchozí typ zprávy uvedena moderátorem ze studia.
V porovnání s kombinovanou zprávou se zde ale klade daleko větší důraz na objevnou
kameru a zajímavé obrazové detaily, doplněné autentickými ruchy a často
emocionálními výpověďmi účastníků události. Fakta jsou v reportážní zprávě většinou
prezentována prostřednictvím osobního svědectví zpravodaje, příspěvek by měl
zachycovat atmosféru prostředí a nejpoutavější okamžiky události. Zpráva se dělí na tři
základní části, a to expozici (poutavý úvod, který by měl vtáhnout diváka do tématu),
střední část (seznámení s nejdůležitějšími fakty události) a závěr (shrnutí podstatných
rysů a naznačení následků).78
V případě, že televize nemá na místě vlastního zpravodaje, může být reportážní zpráva
vytvořena i redaktorem ve studiu, který má k dispozici záběry z události. Ty televize
získává prostřednictvím takzvaných výměn s dalšími evropskými televizními stanicemi
v rámci Evropské vysílací unie (EBU)79. ČT rovněž čerpá obrazový materiál ze
zpravodajských agentur (Reuters, ČTK). U tohoto typu zprávy je o to důležitější text,
připravený a namluvený redaktorem ve studiu.
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Reportážní zpráva bude proto v analytické části této práce rozlišována na dva druhy:
reportáž původní, zpracovaná reportérem přímo na místě dění, nebo jako reportáž
z výměn/agentur, připravená redaktorem ve studiu.
K úplnosti celé problematiky je potřeba dodat, že v současné době lze u reportážní
zprávy vysledovat tři specifické podžánry.
1. HLP – reportážní zpráva vystavěná na takzvaném „hlubokém lidském příběhu“,
jehož prostřednictvím je přiblížena celková problematika tématu. Konkrétně u
ukrajinské krize lze jako příklad uvést reportáž o raněné dobrovolnické
zdravotnici z Majdanu, na jejímž příběhu byla vystavena zpráva o krvavých
střetech mezi policií a účastníky protivládních demonstrací v Kyjevě.80
2. Stand-up reportáž – často je jedná pouze o jeden záběr, který může trvat
několik minut. Zpravodaj, který se zpravidla vyskytuje v záběru, slouží jako
průvodce diváka po celou dobu trvání reportáže.81
3. V zážitkové reportáži je zpravodaj přímo spoluaktérem dění. Diváka provází
pomocí objevné a dynamické kamery.82
Televizní zpravodajský rozhovor je posledním typem televizní zprávy, který označuje
každou audiovizuální formu realizovanou pomocí otázek a odpovědí. Pod tímto typem
zprávy se skrývají různé varianty od svébytného publicistického pořadu, přes
zpravodajský studiový rozhovor, vyjádření kompetentní osoby na kameru, až po ankety
například s náhodnými kolemjdoucími. Patří sem také živý vstup redaktora do vysílání,
jenž formou dialogu s moderátorem informuje o zpravované události.83 V analytické
části práce bude tento typ zprávy označován jako živý vstup/telefonát.
Ve zpravodajských relacích je častá forma informativního rozhovoru mezi moderátorem
a kompetentní osobou, která se může k problému kvalifikovaně vyjádřit. Zvláštní
postavení pak má exkluzivní rozhovor s významnou osobností, který je buď předtočený,
nebo vysílán živě ze studia.
Mezi těmito klasickými žánry se v televizním zpravodajství, především v důsledku
zavádění nových moderních technologií, objevují další formy stírající hranice mezi
80
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původními žánry. Vznikají tak zcela nová, hybridní audiovizuální sdělení, která
například kombinují tradiční zpravodajské útvary s živými vstupy redaktorů,
infografikou, rozhovory ve studiu, telefonáty a dalšími obrazovými kanály. 84
Jednou z takových forem, která se v České televizi objevuje přibližně od roku 2013, je
takzvaný rozepsaný card. Jedná se o zprávu čtenou moderátorem ve studiu, která je
prokládána záběry z reportážní zprávy. Taková forma se používá většinou v případě,
kdy je potřeba původní reportáž připravenou zpravodajem nebo redaktorem aktualizovat
o nové informace. Výpovědi reportéra se proto ze záznamu odstraní, a místo něj text
nahradí moderátor ve studiu, obrazový záznam a výpovědi účastníků události však
zůstanou zachovány.85
V případě události mimořádného významu někdy televize tématu věnuje hned několik
příspěvků za sebou. Takový případ často nastával i u krize na Ukrajině, která se stávala
především během únorových i březnových událostí otvírákem a hlavním zpravodajským
tématem dne. Útvar složený z jednotlivých televizních příspěvků se pracovně nazývá
skládačka.86
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4 UKRAJINA
Následující část práce má za cíl přiblížit vývoj Ukrajiny od rozpadu Sovětského svazu
v roce 1991 a posléze shrnout události, které vedly k vypuknutí ukrajinské krize na
konci roku 2013. Vzhledem k tomu, že v konfliktu na Ukrajině hraje zásadní roli také
Rusko, bude celá jedna podkapitola věnována vztahům těchto dvou států.

4.1 Rusko-ukrajinské vztahy: dělení sovětského dědictví
Vztah Ruska a Ukrajiny doprovázela celou dobu od rozpadu Sovětského svazu v roce
1991 kontinuální snaha ruské politiky uchovat si pozici vlivného aktéra, a na druhé
straně snaha Ukrajiny odpoutat se od ruského vlivu. Pro ruskou politiku bylo vždy
složité akceptovat separaci Ukrajiny, která od počátku vnímala svou nezávislost ne
v absolutních pojmech, nýbrž především jako nezávislost na Rusku.87
Rusko mělo na Ukrajině vždy své životně důležité zájmy, zejména v souvislosti
s klíčovou strategickou polohou Ukrajiny na pobřeží Černého moře a navíc tím, že tento
stát tvoří „spojnici“ Ruska se střední a západní Evropou. „Vedle této lokace hrají
nezanedbatelnou roli i ukrajinské průmyslové a jiné zdroje. Psychologickou obtížnost
pociťovali ruští politici a diplomaté při uznání ukrajinského státnictví, které komplikuje
sovětské dědictví, na Ukrajině výrazněji než v jakémkoli jiném postsovětském státě,
navíc umocněné odvoláváním se na ‚sdílenou rusko-ukrajinskou identitu‘.“ 88
Právě společné sovětské dědictví zatěžovalo vztahy obou zemí ze všeho nejvíc. Největší
problém představovalo dělení Černomořské flotily se základnou na Krymu, kterého se,
stejně jako části flotily, nehodlalo Rusko po rozpadu SSSR vzdát a odmítalo uznat
ukrajinské hranice, dokud se status Sevastopolu a Černomořské flotily nevyřeší. Dělení
flotily určila až tzv. Velká smlouva z roku 1997. Černomořská flotila a postavení Ruska
v černomořských vodách je dodnes jednou z hlavních priorit v rusko-ukrajinských
vztazích.89
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Určení konečné hranice mezi Ruskem a Ukrajinou se vyjednávalo řadu let, komise na
delimitaci pozemních hranic vznikla až v roce 1998. Nicméně mořská hranice
v Azovském moři v Kerčské úžině zůstává nevyjasněná dodnes.90
Další ze zásadních problémů společného dědictví představoval jaderný arzenál SSSR,
jehož část se po rozpadu svazu ocitla na území Ukrajiny. Po komplikovaných jednáních
s Ruskem a Spojenými státy ratifikovala Ukrajina v roce 1994 smlouvu, kterou se
zavazovala připojit k NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty)91 jako bezjaderný stát.
Ratifikaci však předcházely značné komplikace, Ukrajina požadovala od Spojených
států a Ruska další záruky a náhrady a Rusko dokonce v jeden okamžik kvůli neshodám
zastavilo dodávky energetických surovin na Ukrajinu.
Přestože osamostatněním Ukrajiny přišlo Rusko o značnou část svého jaderného
arzenálu, Ukrajina mu veškeré vybavení pronajala. Nikdy také nezpochybňovala
přítomnost ruských ozbrojených jednotek v Sevastopolu a jinde na Krymu.92
Už příspěvek Martina Laryše o Ukrajině, který vyšel v roce 2006 v publikaci Rusko
jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru, uvádí, že od počátku bylo zřejmé, že
v geopolitické rovině by se Ukrajina mohla stát konfliktním bodem mezi Ruskem na
straně jedné a Evropskou unií a Spojenými státy na straně druhé. „Nejen ruská strana
často hovoří o ‚soutěži‘ mezi Východem a Západem v této zemi, přičemž Rusko se jen
těžko smiřuje s dlouhodobým zahraničněpolitickým cílem Ukrajiny, kterým je členství
ve všech evropských a euro-atlantských strukturách s prioritou vstupu do Evropské
unie.“
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Tato skutečnost se plně projevila v roce 2013 při nepodepsání bilaterální

dohody mezi Ukrajinou a EU.
Neméně důležitou oblastí vzájemných vztahů, kterou Ukrajina řeší už od 90. let, je její
závislost na ruských energetických surovinách, zejména zemním plynu.94
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Co se týče mezinárodních vztahů, Rusko dodnes nevnímá Ukrajinu jako svého
rovnocenného partnera. Potvrzují to i výroky prezidenta Putina na adresu Ukrajiny
v konverzaci s bývalým prezidentem Spojených států Georgem Bushem: ‚Víš Georgi,
Ukrajina vlastně není stát‘.“ 95

4.2 Politický vývoj na Ukrajině: od rozpadu SSSR po rok 2004
Dezintegrace Sovětského svazu na konci roku 1991 a vznik Ukrajiny jako nezávislého
státu v srpnu téhož roku podstatně změnil ráz východní Evropy. Namísto rozpadlého
impéria se na konci roku 1991 zformovalo Společenství nezávislých států (SNS), do
něhož Ukrajina vstoupila pod vedením tehdejšího prezidenta Leonida Kravčuka. „Na
rozdíl od většiny mezinárodních mezivládních organizací nebylo SNS vytvořeno jako
‚sňatková‘ organizace (…), ale jako ‚rozvodová‘ organizace za účelem poklidného
přechodu a k regulování a pokračování ve vzájemně výhodné spolupráci mezi zeměmi.“
96

Přestože Rusko doufalo, že jde o předstupeň opětovného sjednocení, Ukrajina v tomto
spolku naopak spatřovala způsob civilizovaného rozpadu SSSR. I přes získání
nezávislosti se však i další politický vývoj Ukrajiny odehrával v těsné souvislosti s jejím
východním sousedem.97
Nezávislost Ukrajiny uznalo k 1. lednu 1993 celkem 132 zemí světa. Nový stát však
musel čelit mnohým vnitrostátním problémům. Až do přijetí nové ústavy v roce 1996 se
Ukrajina potýkala s rozpory týkajícími se exekutivních pravomocí a postavení premiéra,
prezidenta a Nejvyšší rady Ukrajiny.98
V roce 1994 vystřídal Kravčuka v prezidentském úřadě Leonid Kučma, který ve své
předvolební kampani sliboval sblížení s Ruskem.99 Také parlamentní volby vynesly
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k moci levicové prorusky orientované strany, což

vedlo

nejen

ke změně

zahraničněpolitického kurzu, ale také výrazně pomohlo ke stabilizaci vztahů
s Ruskem.100
Snaha o větší prozápadní orientaci začala po nástupu Viktora Juščenka do premiérského
úřadu v roce 1999. Ten nastartoval potřebné liberální reformy a snažil přiblížit
západoevropskému modelu, nicméně od roku 2000 nastala s novým ruským
prezidentem Vladimirem Putinem i nová éra vztahů mezi oběma zeměmi. Důkazem
užší spolupráce s Ruskem pod Putinovým vedením bylo i nahrazení jasně prozápadního
ministra zahraničí Borise Tarasjuka Anatolijem Zlenkem na podzim 2000. Události
v následujících čtyřech letech se pak nesly ve smyslu užšího vztahu obou zemí.101

4.3 Oranžová revoluce a následný politický vývoj
Důležitým bodem vývoje novodobé Ukrajiny se stala oranžová revoluce v roce 2004.
Ta přispěla zásadním způsobem k rozdělení obyvatel země do dvou táborů:
prozápadního situovaného na severozápadě země a proruského na jihu a východě země,
kde převažuje ruskojazyčné obyvatelstvo. Oranžová revoluce označuje události, které
nastaly po druhém kole prezidentských voleb v listopadu 2004. V nich se utkal
dosavadní premiér Viktor Janukovyč, kandidát vládního bloku, reprezentovaného
především Stranou regionů, s kandidátem opozičního bloku Naše Ukrajina Viktorem
Juščenkem. Opoziční blok si zvolil za svůj symbol oranžovou barvu, proto byly
následující události označeny termínem „oranžová revoluce“.
Juščenko ve volbách sliboval jednoznačnou orientaci Ukrajiny na Západ, postupné
zapojení země do euroatlantických struktur, radikální hospodářské reformy a vymýcení
korupce. Ve volbách ho podpořila rovněž proevropská politička Julija Tymošenková a
její strana Vlast. Naopak Janukovyč, který měl podporu i ruského prezidenta Vladimira
Putina, prosazoval vedle větší decentralizace státu a podpory průmyslu i dosavadní
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„neutrální pozici Ukrajiny“, která v dané situaci znamenala posílení závislosti na
Rusku.102
Už v prvním kole voleb zjistila opozice i mezinárodní pozorovatelé mnoho machinací a
podvodů, jež měly zajistit Janukovyčovo vítězství. Když druhé prezidentské kolo
dopadlo podle volební komise vítězstvím Janukovyče, obvinila opozice vládu
z podvodu. Předběžné povolební průzkumy mezi voliči totiž jasně vycházely ve
prospěch Juščenka. Vzápětí propukly ve Lvově, jiných západoukrajinských městech i
v Kyjevě protivládní protesty. Ústřední část kyjevské hlavní třídy Chreščatyk, kde
demonstrace probíhaly, právě během těchto události získala nový název Náměstí
(majdan) nezávislosti.103
Neregulérnost hlasování potvrdila i mezinárodní pozorovatelská mise. Západ proto
odmítl výsledky uznat, zatímco Putin Janukovyčovi blahopřál k vítězství. Za účasti
sílících demonstrací nakonec nejvyšší soud výsledek voleb zrušil a nařídil opakování
druhého kola hlasování. V tom zvítězil Juščenko s 52 % hlasů a v lednu 2005 byl
slavnostně inaugurován do prezidentské funkce. Předsedkyní vlády se podle předběžné
dohody stala Tymošenková.104
Tandem Juščenko-Tymošenková se však brzy rozpadl a cesty obou politiků se rozešly.
Ještě téhož roku prezident odvolal vládu a Tymošenková přešla do opozice. Konflikt
mezi oběma politiky byl jedním z důvodů, proč začala podpora Juščenka strmě klesat.
Rok 2008, kdy se Tymošenková znovu stala premiérkou, se nesl ve znamení
mezinárodní finanční krize, která se vší tvrdostí dopadla i na Ukrajinu. Následující rok
se k ní přidala ještě „plynová krize“ mezi Ukrajinou a Ruskem. Při obnově dodávek
dala údajně premiérka pokyn uzavřít s Ruskem pro Ukrajinu nevýhodné smlouvy, sama
to však později popírala. Nicméně celá situace nadále snížila popularitu Juščenka i
samotné premiérky.105
V mezinárodní politice se Juščenko snažil provádět politiku přibližování se Evropské
unii a NATO, ovšem s nevalným úspěchem. Obecně lze konstatovat, že Západ
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k přiblížení Ukrajiny neudělal kromě různých politických prohlášení nic, a postupně tak
zcela podkopal Juščenkovu pozici.
V nadcházejících volbách hlavy státu v roce 2010 tak Juščenko jako „prezident
zklamaných nadějí“ zcela propadl. Hlavními rivaly se stali Janukovyč a Tymošenková
za vlastní Blok, jehož základem byl původní strana Vlast. Na rozdíl od předchozích
voleb, které byly pojímány jako hlasování mezi orientací na Rusko či na Západ, se nyní
oba kandidáti vyslovovali pro zlepšení vztahů se svým východním sousedem. V souboji
zvítězil Janukovyč se ziskem 48,95 % hlasů a stal se tak čtvrtým prezidentem Ukrajiny.
Novým premiérem se stal Nikolaj Azarov z Janukovyčovy Strany regionů.106
Již po několika měsících bylo s bývalou premiérkou Tymošenkovou zahájeno
vyšetřování za údajné zneužívání veřejných fondů a uzavření nevýhodných smluv
s Ruskem o dodávkách zemního plynu. Proces, který v roce 2011 vyústil odsouzením
Tymošenkové k sedmi letům vězení, vzbudil velké kontroverze doma i v zahraničí.
Při parlamentních volbách v roce 2012 se na politické scéně objevily zcela nové
významné subjekty. Především to bylo hnutí Úder (Udar) vedené profesionálním
mistrem světa v boxu Vitalijem Kličkem, který založil svou kampaň na boji proti
korupci a klientelismu. Podobně jako kdysi Juščenko podporoval Kličko sbližování
Ukrajiny s EU a NATO, od čehož se Janukovyč zcela odklonil. Mezi další strany, které
získaly na významu, se řadila i krajně pravicová a nacionalistická „Svoboda“ Oleha
Ťanhyboka.107
Ve volbách zvítězila Strana regionů, do parlamentu se dostal ještě Blok Tymošenkové,
Úder, Svoboda a komunisté. „Nová Azarovova vláda pokračovala ve ‚vyváženém‘
postoji k Rusku i EU – přes další jednání o asociační smlouvě s EU se ve skutečnosti
stále více přikláněla k Rusku.“108

4.4 Ukrajinská krize
Krize na Ukrajině vypukla na sklonku roku 2013, když prezident Janukovyč 21.
listopadu odmítl na nátlak Moskvy podepsat dlouho připravovanou asociační dohodu
s Evropskou unií a zmařil tím roky vzájemných příprav. Janukovyč své rozhodnutí
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formálně zdůvodnil tím, že smlouva je pro Ukrajinu nevýhodná. Moskva za to Kyjevu
nabídla výhodnou cenu za dodávky zemního plynu, přičemž Putinovým cílem bylo
získání Ukrajiny pro plán euroasijského hospodářského společenství.109
Janukovyčův nečekaný krok, který zaskočil nejen zahraniční politiky a pozorovatele,
však vzbudil silnou negativní odezvu mezi ukrajinským obyvatelstvem. Záhy se začaly
v Kyjevě a dalších ukrajinských městech organizovat demonstrace, které volaly po
obnovení rozhovorů s EU. Pro tyto protesty se postupně vžilo označení Euromajdan,
neboť největší demonstrace na podporu asociační dohody s Evropskou unií probíhaly na
kyjevském Náměstí nezávislosti, ukrajinsky zvaném Majdan.110
Situace v hlavním městě se vyhrotila 30. listopadu, kdy došlo ke střetu mezi
demonstranty a vládními jednotkami Berkut.111 Janukovyč se na základě tohoto
incidentu dostal pod mezinárodní tlak, aby zastavil násilí a uklidnil situaci. Protesty
však naopak nabraly na intenzitě a původní požadavky na obnovení bilaterálního
jednání mezi EU a Kyjevem vystřídalo volání po rezignaci vlády, odstoupení prezidenta
a uspořádání předčasných voleb.112
Protesty proti Janukovyčovu kroku probíhaly převážně na západě a ve středu země,
které jsou tradičně proevropsky laděné. Naopak na východě země, kde žije z větší části
ruskojazyčné obyvatelstvo, převažovaly demonstrace na podporu prezidenta, takzvaný
Antimajdan. V čele Euromajdanu stanuli vůdci parlamentní opozice Arsenij Jaceňuk113,
Vitalij Kličko a Oleh Ťanhybok.
K dalšímu vyostření konfliktu došlo v lednu roku 2014, když vláda a parlament ve
snaze omezit protesty schválily 23. ledna zákony výrazně omezující osobní svobody
Ukrajinců. Nová legislativa omezovala svobodu shromažďování, komplikovala
podmínky vedení protestů (zákaz protestovat v helmě), zakazovala stavění stanů na
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veřejných prostranstvích nebo zavedla tresty pro pomluvu vládních úředníků, což
výrazně zasáhlo do svobody tisku. 114
Prezident Janukovyč však nemohl masové protesty ignorovat, a tak musel začat
s opozicí vyjednávat u kulatého stolu. Dne 28. ledna 2014 rezignoval Mykola Azarov na
post premiéra a tentýž den byly kontroverzní zákony zrušeny. Janukovyč nabídl
uvolněnou funkci předsedy vlády Jaceňukovi, ten však nabídku odmítl s obavami, že se
prezident tímto krokem snaží pouze rozštěpit opozici. Opozice nadále trvala na
předčasných prezidentských a parlamentních volbách a odstoupení Janukovyče.115
Dne 18. února zaútočili na stále probíhající protesty na Majdanu pravděpodobně vládou
nasazení snajpeři s ostrou municí a výsledkem v několika následujících dnech bylo
nejméně 82 obětí na životech na straně demonstrantů i provládních bezpečnostních
složek.116 Kvůli tomuto incidentu opustilo vládní stranu několik poslanců, a ta ztratila
dosavadní většinu v ukrajinském parlamentu. Janukovyč byl donucen v oficiálním
oznámení slíbit vypsání nových voleb a návrat k ústavě z roku 2004, jež významně
omezovala prezidentské pravomoci. O čtyři dny později zvolil ukrajinský parlament
prozatímním prezidentem Oleksandra Turčynova a Janukovyč v rozporu se svým
prohlášením v televizi, že neopustí zemi, uprchl do Ruska.117
Ministři bývalé vlády začali opouštět Kyjev a doposud vládnoucí Strana regionů se
distancovala od Janukovyče. Dne 27. února schválil ukrajinský parlament novou
koaliční vládu v čele s představitelem opozice Arsenijem Jaceňukem.118 Na východě
země pokračovaly protesty na podporu Janukovyče. Převládá však přesvědčení, že na
řadě míst byla účast na demonstracích placená nebo organizovaná z Ruska.119
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Proruské tendence dominovaly také na poloostrově Krym, kde převažuje obyvatelstvo
ruského původu.120 Regionální Krymský parlament opakovaně prohlašoval, že kvůli
událostem v Kyjevě hodlá odtrhnout toto autonomní území od Ukrajiny a připojit ho
k Rusku. To začalo nabírat konkrétních obrysů, když 27. února obsadili neoznačení
vojáci vybavení moderními zbraněmi klíčové objekty, jako například letiště, přístavy a
vládní budovy včetně parlamentu, kde vztyčili ruské vlajky.121 Místní vláda byla
donucena k rezignaci a byla zvolena nová, jednoznačně proruská vláda, která vzápětí
oznámila záměr připojit Krym k Rusku.122
V přítomnosti ozbrojenců, kteří, jak se později ukázalo, byli příslušníci ruských
speciálních sil, proběhlo 16. března narychlo zorganizované referendum, v němž se
rozhodovalo nejen o zvýšení autonomie Krymu, ale také o jeho připojení k Rusku.
Podle oficiálních údajů se 97 % obyvatelstva vyslovilo pro odtržení od Ukrajiny a
spojení s Ruskem. Ukrajinci a Tataři referendum bojkotovali, protože o jeho výsledku
nemohlo být předem pochyb. Situace obou etnik se po referendu výrazně zhoršila a řada
z nich z poloostrova raději odešla do jiných částí země.123
Na základě výsledků referenda vyhlásil Krym samostatnost a vzápětí požádal o
připojení k Ruské federaci, čemuž ruská státní duma (parlament) ihned vyhověla. Ruský
prezident Vladimir Putin podepsal příslušný zákon 18. března 2014.124 Ukrajina a
většina států nicméně tento postup neuznaly a poloostrov nadále považují za integrální
součást Ukrajiny.125
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„Až dodatečně, v březnu 2015, přiznal ruský prezident, že současně s příkazem tajné
službě zorganizovat útěk Janukovyče z Kyjeva vydal i příkaz zahájit akci, která by
zajistila připojení Krymu k Rusku.“126
Události na Krymu vyvolaly ostrou mezinárodní reakci a kritiku na adresu Ruska. Kvůli
krymské krizi zasedala rovněž Rada bezpečnosti OSN, ovšem pro odpor Ruska nebyla
přijata žádná rezoluce. Kvůli podílu východního souseda na ukrajinské krizi zavedly
západní státy proti Rusku rozsáhlé sankce. Sankce se dotkly jak soukromých osob a
podniků, tak i vládních příslušníků a státních společností, a přivedly zemi do finanční
krize.127 Rusko zareagovalo protisankcemi, které poškodily především řadu evropských
zemí.
Ve stejné době, kdy došlo k anexi Krymu, začaly na východě země probíhat masovější
proruské demonstrace, především v Doněcké a Luhanské oblasti, souhrnně nazývané
jako Donbas. Tyto protesty posléze vyeskalovaly v ozbrojené konflikty mezi dvěma
samozvanými lidovými republikami, Doněckou a Luhanskou, a ukrajinskou vládou.128
Pro konflikt se vžil název válka na Donbase, která doposud stále trvá. V řadách
separatistů operovali z velké části obyvatelé Ruské federace, na vedoucích místech jich
byla dokonce většina.129
Násilí v průběhu jara a léta 2014 stále eskalovalo, kritický bod nastal 17. července, když
bylo nad doněckou oblastí sestřeleno civilní letadlo Malajských aerolinek letící
z Amsterdamu do Kuala Lumpur a všech 298 lidí na palubě zahynulo.130 Obě strany se
z nehody obviňovaly navzájem, podle západních vyšetřovatelů sestřelili letoun
pravděpodobně proruští separatisté ukrajinským protiletadlovým systémem Buk,
kterého se předtím zmocnili.131
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V květnu proběhly prezidentské volby, v nichž se utkal miliardář, oligarcha a někdejší
ministr dvou resortů Petro Porošenko s bývalou premiérkou Julií Tymošenkovou. Se
ziskem 54,7 procent hlasů byl Porošenko hned v prvním kole jako jednoznačný favorit
zvolen prezidentem na další pětileté funkční období.132 Prezidentské volby se
neuskutečnily na Krymu, značně zkomplikovány byly také ve východním donbaském
regionu, kde v té době už probíhala občanská válka. Otevřeno zde bylo přibližně jen 20
procent hlasovacích místností.133 Parlamentní volby pak proběhly v termínu 26. října
téhož roku a vynesly k moci proevropské strany. Stejně jako v předešlém případě však
byly bojkotovány separatisty, kteří si na začátku listopadu uspořádali své vlastní,
mezinárodně neuznávané parlamentní hlasování.134
Květnovými prezidentskými volbami také končí perioda analyzovaná v této práci.
V následujících měsících došlo k dalšímu zhoršení situace na jihovýchodě země, na
konci srpna začalo Rusko posílat na Ukrajinu takzvané humanitární konvoje, které
Kyjev považoval za přímou invazi Ruska na své území. V září se mezinárodní
společenství pokusilo vyřešit spor mezi Ukrajinou, separatisty a Ruskem uzavřením
Minské dohody, příměřím, které však žádná strana nedodržovala. Dohoda dočista
zkolabovala v lednu 2015 během těžkých bojů o doněcké letiště. O měsíc později byla
podepsána Druhá minská dohoda. Podle komisaře OSN pro lidská práva přišlo od
vypuknutí krize do února 2016 o život přibližně 9370 lidí.135
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5 METODOLOGIE ANALYTICKÉ ČÁSTI
Redaktoři ČTK Jan Stejskal a Milan Syruček získali v agenturní soutěži O zlaté pero a
oko za rok 2014 mimořádnou cenu za zpravodajství na Ukrajině. Její odůvodnění, že
nepodlehli propagandě ani jedné strany konfliktu a že jejich zpravodajství z této oblasti
bylo „zjevně nejlepší v české žurnalistice“, se stalo impulsem k volbě tématu diplomové
práce, která si klade za cíl porovnat zpravodajství ČTK s druhou veřejnou službou –
Českou televizí, jež má na rozdíl od ČTK v regionu své stálé zpravodaje. Během
eskalace krize na Ukrajině dokonce na východě Evropy disponovala čtyřmi reportéry.
Analýza rovněž vychází z tvrzení uvedeného ve Výroční zprávě o činnosti a
hospodaření ČTK v roce 2014, že krize na Ukrajině byla hlavním zpravodajským
tématem celého roku. Také výroční zpráva o činnosti ČT z roku 2014 označuje dění na
Ukrajině jako jednu z nejvíce sledovaných událostí. Při porovnávání činnosti obou
redakcí proto bude zkoumáno, v jaké míře se ČTK a ČT tématu Ukrajiny věnovaly a
jakou důležitost mu přikládaly.

5.1 Formulace výzkumných otázek a hypotéz
Práce se pokouší odpovědět na uvedené výzkumné otázky a následně potvrdit či
vyvrátit stanovené hypotézy.
i.

Výzkumná otázka č. 1: V jaké míře se obě média ve svém zpravodajství
věnovala krizi na Ukrajině?

ii.

Výzkumná otázka č. 2: Jaký objem zabíraly zprávy z Ukrajiny v zahraničním
zpravodajství?

iii.

Výzkumná otázka č. 3: Jakou důležitost tématu Ukrajiny obě média přisuzovala?

iv.

Výzkumná otázka č. 4: Z jakých zdrojů obě média čerpala, kterým aktérům
poskytovala prostor k vyjádření?

v.

Výzkumná otázka č. 5: Vyskytly se ve zpravodajství jevy, které by příjemce
naváděly k neobjektivní interpretaci?

vi.

Výzkumná otázka č. 6: Do jaké míry se shodovala nebo lišila témata ČT a ČTK?

vii.

Hypotéza č. 1: Téma ukrajinské krize zastávalo přední místo v zahraničním
zpravodajství obou médií.
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viii.

Hypotéza č. 2: Témata České televize byla díky přítomnosti zahraničních
zpravodajů různorodější než témata agenturního zpravodajství, která byla víc
všeobecná.

ix.

Hypotéza č. 3: Agentura poskytovala vyvážené a objektivní zpravodajství.

5.2 Metodologie a definice vzorku a jednotky výzkumu
Média mohou věnovat svůj prostor jen nepatrnému zlomku událostí, které se každý den
odehrávají. Soustava témat, která se do médií dostanou, bývá označována jako
tematická agenda a její zkoumání patří k tradičnímu námětu výzkumu mediálních
obsahů.

Klasickou podobou výzkumu tematické agendy je kvantitativní obsahová

analýza, která je využita i v této práci.136
„Jako kvantitativní metoda zkoumání má tu výhodu, že je přenositelná, poskytuje
objektivní výsledky nezávislé na výzkumníkovi, který ji provádí, a výsledky (v zásadě
statistické údaje) mohou být jasně a jednoznačně prezentovány v tabulkách a grafech.
Charakteristickým

rysem

kvantitativní

obsahové

analýzy

je

vysoká

míra

strukturovanosti, a s tím spojený vysoký stupeň ověřitelnosti.“137 Kladem tohoto typu
analýzy je schopnost zpracovat velké množství textů.
Jako výzkumný vzorek analýzy ČTK bylo určeno kompletní textové zpravodajství
v období od 21. listopadu 2013, kdy v zásadě krize na Ukrajině propukla, do 31. května
2014. Konec května je symbolicky považován za završení první části ukrajinského
konfliktu, protože si obyvatelstvo zvolilo novou hlavu státu po útěku exprezidenta
Viktora Janukovyče ze země.
Výzkumným vzorkem analýzy České televize byly čtyři týdny spadající do výše
vymezeného časového období. Jejich výběr byl ovlivněn významnými událostmi, které
v průběhu těchto týdnů nastaly. První zkoumané období bylo stanoveno mezi 21. a 27.
listopadem 2013, tedy hned první týden od vypuknutí konfliktu. Druhý analyzovaný
týden byl určen mezi 18. a 24. únorem 2014 s ohledem na zásadní vyhrocení situace
mezi protestujícími v Kyjevě a vládními ozbrojenými složkami, které si vyžádaly
desítky mrtvých. Ve stejném týdnu zároveň uprchl prezident Janukovyč z Kyjeva na
136
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Krym a posléze do Ruska. Třetí období mezi 27. únorem a 6. březnem 2014 mapuje
vývoj na Krymu, kde se začali objevovat ruští vojáci a tamní nově zvolená proruská
vláda ohlásila záměr připojit poloostrov k Rusku. Poslední blíže analyzované období
bylo stanoveno na 22. až 28. května 2014 právě kvůli zmiňovaným prezidentským
volbám. Tyto čtyři časové úseky byly využity ke komparaci zpravodajství obou médií.
V listopadovém, únorovém a květnovém týdnu bylo užito také kvalitativních metod.
Cílem tohoto zkoumání bylo zjistit, jakým způsobem obě redakce postupovaly při
informování o událostech. Na zpravodajství ze tří zmiňovaných týdnů se sledovalo,
z jakých zdrojů obě média čerpala, komu dávala ve svých zprávách prostor k vyjádření
a zda se ve zpravodajství objevovaly emociálně zabarvené termíny nebo jiné znaky,
které by podsouvaly jednostrannou interpretaci. Kvalitativní metody umožňují zkoumat
menší množství dat, než bývá v kvantitativní analýze, ovšem výsledkem je lepší vhled
do problému a komplexnější obraz zkoumaného vzorku.
Jednotkou výzkumu u ČTK byl každý textový příspěvek agentury (headline, fleš,
textová zpráva a její následné verze a shrnutí) v rozmezí od 21. listopadu 2013 do konce
května 2014. Dále kódovány a zkoumány byly ty jednotky, které se řadily do
zahraničního servisu a obsahovaly klíčové slovo Ukrajina.
V případě České televize byl jednotkou výzkumu každý televizní příspěvek v rámci
zpravodajské relace Události vysílaný ve čtyřech vymezených týdnech. Dále kódovány
a zkoumány byly u ČT ty jednotky, které se obsahově týkaly dění na Ukrajině. V rámci
nich se rozlišovalo, zda se jedná o zahraniční zpravodajství, nebo zprávy z domácího
prostředí, jež měly s děním na Ukrajině přímou souvislost (například protesty Ukrajinců
žijících v Česku, reakce českých politiků, jednání o sankcích proti Rusku s evropskými
partnery, apod.)
Z důvodu velkého množství zpravodajských relací v České televizi byla omezena
analýza vzorku pouze na Události, vysílané denně od 19:00. Práce přitom vychází
z předpokladu, že Události by měly nést výpovědní hodnotu o celkovém zpravodajství
televize, neboť se jedná o hlavní a nejsledovanější zpravodajskou relaci České televize,
která má za úkol prezentovat divákovi souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR
i ve světě.
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5.3 Konstrukce proměnných
U všech zkoumaných jednotek ČTK, které patřily do zahraničního servisu a obsahovaly
klíčové slovo Ukrajina, se určovaly následující proměnné.138
i.

Měsíc

ii.

Týden

iii.

Den

iv.

Typ zprávy

v.

Priorita

K provedení kvalitativní analýzy bylo potřeba úžeji specifikovat analyzovaný vzorek.
Pro výzkum toho, kteří aktéři získali prostor k vyjádření, byly analyzovány jednotky
nesoucí označení shrnutí. Vycházelo se přitom z předpokladu, že tento typ zpráv má za
cíl shrnout a prezentovat čtenáři nejdůležitější události končícího dne zahrnující právě i
výpovědi klíčových aktérů (shrnutí zpravidla vychází u událostí, které se vyvíjely
v průběhu celého dne, a večer je nutná jejich rekapitulace a sumarizace).
Při zjišťování novinových zdrojů, z kterých agentura čerpala a na něž se v textech
odkazovala, byly naopak analyzovány veškeré příspěvky ČTK v daném týdnu. V části
analyzující možnou zavádějící interpretaci byly kromě shrnujících textů výjimečně
zkoumány i další jednotky, jež obsahovaly důležité či zajímavé dodatečné informace.
U zpravodajství České televize nejsou na rozdíl od ČTK jmenovitě uváděny typy zpráv.
Při určování této proměnné se proto vycházelo z klasifikace televizních příspěvků podle
Martina Lokšíka, která je blíže popsána v teoretické kapitole o České televizi.
ČT na rozdíl od agentury neuvádí u jednotlivých zpráv ani jejich priority. Proto byla ke
každé zkoumané jednotce televizního vysílání přiřazena jedna z následujících
důležitostí:
i.

Důležitost 1: Headliny

ii.

Důležitost 2: Fleše (čtené zprávy), otvírací zprávy, živé vstupy zpravodajů
z místa dění

iii.

Důležitost 3: původní reportáže, živé vstupy zpravodajů nebo dalších
relevantních osob míst, kde se událost přímo neodehrává (komentáře z Bruselu,

138

Tyto proměnné byly snadno určeny na základě metadat, které agentura uvádí u každého svého
příspěvku.
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Washingtonu, apod.), reportáže z výměn vysílané v první třetině zpravodajské
relace
iv.

Důležitost 4: reportáže z výměn vysílané v druhé a třetí třetině, ostatní typy
zpráv

V agenturním zpravodajství je ve zkoumaném vzorku vždy uveden i přesný počet zpráv.
Tím pádem bylo jednoduché určit objem zpráv z Ukrajiny v množství zahraničního
nebo celkového zpravodajství. U Událostí ČT se tento objem určoval ze stopáže
jednotlivých příspěvků o Ukrajině. V každém sledovaném dílu proto bylo potřeba
rovněž změřit stopáž celého zahraničního zpravodajství a následně určit i stopáž celé
relace.
Všechny materiály potřebné k vypracování analýzy byly získávány z Infobanky ČTK a
internetového archivu Událostí ČT.
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6 ANALÝZA
6.1 Ukrajinská krize ve zpravodajství ČTK
Pro vypovídající kvantitativní analýzu textových příspěvků ČTK vztahujících se ke
krizi na Ukrajině bylo nutno nejprve porovnat jejich počet s celkovým objemem zpráv
spadajících do zahraničního servisu agentury ve sledovaném období od listopadu 2013
do května 2014. Agentura v tomto časovém rozmezí vydala 20 354 textů, které se do
zahraničního servisu řadí.139
V nejvyšším počtu byly zastoupeny klasické textové zprávy (a jejich následné verze),
druhým nejčastějším typem byly headliny s prioritou 3. Následovaly headliny s nejvyšší
prioritou 1, fleše a jako poslední profily.
Graf 1: Počet jednotlivých typů zpráv v zahraničním servisu ČTK od 21.11.2013 do 31.5.2014
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139

Tento počet zahrnuje textové zprávy a jejich následné verze, headliny, fleše a shrnutí. Započítány
naopak nebyly dalších typy textových příspěvků agentury: avíza, upozornění, deníky, dokumenty, neboť
se nejedná o klasickou agenturní produkci. Tento výběr bude platit i u veškerých následujících uvedených
počtů týkajících se agenturních příspěvků.
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Graf 2: Procentuální poměr jednotlivých typů zpráv v zahraničním servisu ČTK od 21.11.2013 do 31.5.2014
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Když se tento výběr zúžil klíčovým slovem Ukrajina, zůstalo v něm 5096 textových
příspěvků. Na základě komparace počtu zpráv z Ukrajiny a počtu všech zpráv
spadajících do zahraničního servisu lze konstatovat, že zpravodajství s klíčovým slovem
Ukrajina zabíralo 25 procent, tedy přesně čtvrtinu celkového objemu zahraničního
zpravodajství.
Graf 3: Poměr zpráv z Ukrajiny k ostatním zprávám zahraničního servisu
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Ze zmiňovaných 5096 záznamů z Ukrajiny za období od 21. listopadu do 31. května
vyšlo 3083 textových zpráv, 231 headlinů s prioritou 1 a dalších 1449 headlinů
s prioritou 3, 222 fleší a 111 profilů. Zprávy tak zabírají 61 % celkového množství
textových záznamů, headliny s prioritou 1 pak 5 %. Headliny s prioritou 3 zabírají 28
%, fleše 4 % a profily 2 %.
Graf 4: Počet jednotlivých typů zpráv z Ukrajiny v období od 21.11.2013 do 31.5.2014

6000

5096

5000

4000

3083

3000
1449

2000

1000

231

222

111

Fleše

Profily

0
Celkem

Zprávy

Headliny I Headliny
III

Zdroj: ČTK

Graf 5: Procentuální poměr jednotlivých typů zpráv s klíčovým slovem Ukrajina od 21.11.2013 do 31.5.2014

2%
4%

Zprávy
Headliny I

28%

Headliny III
61%

Fleše
Profily

5%

Zdroj: ČTK

45

Porovnají-li se grafy 2 a 5 vyjadřující procentuální počet jednotlivých typů zpráv
v obecném zahraničním a ukrajinském zpravodajství, je zřejmé, že zpravodajství
z Ukrajiny obsahovalo značně vyšší počet zpráv s vyššími prioritami. Headliny
s prioritou 1 společně s textovými příspěvky s prioritou 2 zabíraly u Ukrajiny devět
procent z celkového zpravodajství. Oproti tomu v obecném zahraničním zpravodajství
tyto dvě skupiny dohromady představovaly pouhá čtyři procenta.
Zmíněná komparace potvrzuje jednu z hypotéz této práce, že ČTK věnovala regionu
Ukrajiny zvláštní důležitost, mimo jiné kvůli tomu, že musela ve zvýšené míře reagovat
na nenadálé a významově mimořádné situace.
Porovnání zpravodajství Ukrajiny a Spojených států
Pro výzkum bylo zajímavé porovnat počet textů o ukrajinské krizi s počtem zpráv
z regionu Spojených států. Z dlouhodobého hlediska jsou totiž USA nejvíce
sledovaným regionem v 17 různých zemích napříč čtyřmi kontinenty, a proto byl pro
tuto komparaci zvolen právě on.140 Pro zjištění počtu zpráv ze Spojených států byl opět
zúžen výběr na zahraniční servis a zadáno klíčové slovo USA. Výsledkem je 3360
záznamů. Tento jednoduchý výběr potvrzuje slova z Výroční zprávy o činnosti a
hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014, podle níž byla situace na Ukrajině
hlavním zpravodajským tématem celého roku a spotřebovala značnou část redakční
kapacity.141 Dlouhodobě nejvíce sledovaný region Spojených států přesáhla v období od
konce listopadu 2013 do konce května 2014 v rámci celkového zahraničního
zpravodajství o 1736 záznamů, tedy o celých osm procent.

140

ŠAFÁŘ, Vojtěch. Mediální obraz Ruské federace ve zpravodajství ČTK v komparaci se
zpravodajstvím korespondenta ČT v první polovině roku 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014.
s. 56.
141
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014; s. 4. Dostupná z:
http://www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/.
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Graf 6: Poměr zpráv z Ukrajiny a USA v celkovém zahraničním zpravodajství

Ukrajina
25%

ostatní
58%

Zahraniční
celkem:
20 354
USA
17%

Zdroj: ČTK

Jak důležitou roli zaujímala Ukrajina v celkovém zahraničním zpravodajství, ukazuje
také počet zpráv s nejvyšší prioritou. Za sledované období vyšlo těchto headlinů
s prioritou 1 v zahraničním zpravodajství celkem 467, z toho 231 z nich se
týkalo Ukrajiny. Naproti tomu zpráv s prioritou 1 týkajících se Spojených států vyšlo ve
stejném období 51, což je pouhých 22 procent těch ukrajinských.
Graf 7: Poměr zpráv z Ukrajiny a USA podle jednotlivých priorit
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Priorita 5

Počet zpráv o Ukrajině v prosinci 2013 a lednu 2014 zabíral mírně přes 10 procent
zahraničního zpravodajství. K výraznému nárůstu na téměř 30 procent došlo v únoru.
V březnu dokonce zpravodajství z východu Evropy představovalo přes 43 procent
celkového zahraničního zpravodajství. V dalších dvou měsících se poměr těchto zpráv
ustálil mezi 27 až 30 procenty.
Tabulka 1: Počet zahraničních zpráv a zpráv z Ukrajiny od prosince 2013 do května 2014

prosinec

leden

únor

březen

duben

květen

Zahraničí

2947

3089

3062

3622

3166

3410

Ukrajina

298

312

882

1579

951

944

Ukrajina/Zahraničí

10,1 %

10,1 %

28,8 %

43,6 %

30 %

27,7 %

Graf 8: Zprávy z Ukrajiny v poměru k celkovému zahraničnímu zpravodajství
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Procentuální nárůst zpráv z Ukrajiny odpovídá skutečnému vývoji událostí na východě
Evropy. Krize na Ukrajině sice propukla už koncem listopadu, ovšem v prosinci a lednu
zůstávala i přes trvající masové demonstrace v Kyjevě a zvýšenou pozornost Západu i
Ruska více méně lokálním konfliktem.
Tato situace se změnila v únoru 2014, když policie poprvé použila k potlačení
demonstrací a zajištění pořádku ostré náboje a výsledkem byly desítky mrtvých na
straně protivládních protestujících, ale i provládních ozbrojených složek. Mezinárodní
48

společenství začalo na prezidenta Janukovyče více tlačit, aby ukončil krveprolití ve své
zemi, a poprvé se rovněž začalo otevřeně mluvit o mezinárodních sankcích uvalených
na osoby zodpovědné za násilí.
Následkem krvavých nepokojů se rovněž začala rozpadat Janukovyčova Strana regionů,
která ztratila většinu v parlamentu, prezident uprchl ze země a ukrajinský parlament
ovládaný opozicí si zvolil novou provizorní hlavu státu.
Březnové vysoké číslo reflektuje vývoj na Krymu, kde se koncem února začali
objevovat neoznačení ruští vojáci a v březnu zde došlo k referendu, jehož následkem se
Krym připojil k Rusku. Tím celý konflikt definitivně získal na mezinárodním rozměru a
západní sankce už necílily pouze na bývalou ukrajinskou garnituru, ale nově i ruské
politiky a další osoby podezřívané z podílu na eskalaci krize.
V dubnu se pak naplno rozhořel konflikt na jihovýchodě země, kde proruští separatisté
obsadili místní úřady a vyhlásili vlastní lidové republiky. Události v této donbaské
oblasti s převažujícím ruskojazyčným obyvatelstvem vedly k vypuknutí občanské
války, která trvá doposud.
Květen 2014 se kromě pokračujících bojů na Donbase nesl ve znamení prezidentských
voleb, jež se uskutečnily v neděli 25. května. V nich zvítězil oligarcha Petro Porošenko,
který je dosavadním ukrajinským prezidentem.

6.1.1 Shrnutí
Analýza zahraničního zpravodajství ČTK v porovnání se zpravodajstvím z Ukrajiny a
Spojených států potvrzuje, že Ukrajina byla hlavním zpravodajským tématem roku
2014. Ukázalo se, že pouze zprávy z Ukrajiny vymezené navíc jedním regionem zabraly
pětinu

celkového

zahraničního

zpravodajství.

V březnu,

kdy

krize

nabyla

mezinárodních rozměrů, dokonce poměr zpráv z Ukrajiny představoval více než
čtvrtinu celkového objevu zahraničního zpravodajství.
Důležitost, kterou agentura tomuto tématu přikládala, se rovněž projevila vysokým
počtem zpráv nesoucích dvě nejvyšší priority. Následující podkapitoly nabídnou
podrobnější analýzu čtyř vybraných období.
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6.2 Asociační dohoda a vypuknutí krize
Ve čtvrtek 21. listopadu 2013 ukrajinský parlament odmítl schválit tři zákony
podmiňující uzavření asociační dohody mezi Ukrajinou a Evropskou unií. V reakci na
nečekaný krok vlády, který na poslední chvíli zmařil měsíce složitých vyjednávání, se
zvedla ostrá vlna protestů jak z řady opozičních poslanců, tak i obyvatel. Tato
podkapitola bude zkoumat prvotní politický vývoj v následujícím týdnu i vývoj
protestů, které rychle přerostly v desetitisícové demonstrace a násilné střety
demonstrantů s policií.

6.2.1 ČTK
Ve sledovaném týdnu od 21. do 27. listopadu vydala agentura celkem 3686 textových
příspěvků, z toho 748 patří do zahraničního servisu. Zahraničních příspěvků týkajících
se Ukrajiny vyšlo 91.
Tabulka 2: Počet zpráv ČTK v období 21. – 27. listopadu 2013

Všechny zprávy

Zahraniční servis

Ukrajina

21.11.

602

147

33

22.11.

561

130

20

23.11.

323

73

6

24.11.

380

61

6

25.11.

562

129

12

26.11.

595

100

9

27.11.

663

108

5

Celkem

3686

748

91

Zdroj: ČT

Se zmiňovanými 91 příspěvky tak zabíraly zprávy z Ukrajiny 12 procent celkového
zahraničního zpravodajství a 2,5 procenta celkového zpravodajství ve sledovaném
týdnu.
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Graf 9: Poměr ukrajinských zpráv v zahraničním zpravodajství
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Zprávy s nejvyšší prioritou zabíraly u ukrajinského zpravodajství 3,3 procent. Naproti
tomu v zahraničním zpravodajství zprávy s nejvyšší prioritou zabíraly 1,9 procent a u
celkového zpravodajství to bylo pouze 1,3 procent. Již v prvním týdnu začínající krize
lze tedy sledovat nárůst pozornosti, kterou agentura dění na Ukrajině od začátku
věnovala v porovnání s ostatním zpravodajstvím.
Tabulka 3: Počet zpráv a headlinů s nejvyšší prioritou

Všechny

Zahraniční

zprávy

servis

Ukrajina

Počet zpráv

3686

748

91

Headliny I

47

14

3

Poměr

1,3%

1,9%

3,3%

Zdroj: ČTK

Následující graf zobrazuje, které dny bylo zpravodajství na Ukrajině věnováno nejvíce
pozornosti z hlediska počtu zpráv. Jednalo se o 21. listopadu, kdy došlo
k neočekávanému odstoupení od plánovaného podepsání smlouvy, mírný nárůst
z průměrného počtu pak nastal ještě 25. listopadu, kdy vězněná expremiérka Julija
Tymošenková zahájila hladovku s cílem přimět prezidenta Janukovyče, aby podepsal
asociační dohodu s EU, a v centru Kyjeva se demonstranti pokusili napadnout sídlo
vlády.
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Graf 10: Vývoj počtu zpráv v průběhu období 21.11. – 27.11.
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Zdroj: ČTK

Typy zpráv
V ukrajinském zpravodajství byly ve sledovaném týdnu vydány tři headliny s nejvyšší
prioritou 1 a stejný počet fleší s prioritou 2. Dalších 25 headlinů neslo prioritu 3.
V analyzovaném týdnu vydala agentura 60 textových zpráv z Ukrajiny včetně jejich
následných verzí, profily se zatím ve zpravodajství neobjevily.
Graf 11: Počet ukrajinských zpráv rozdělených na jednotlivé typy
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Fleše
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Graf 12: Procentuální poměr ukrajinských zpráv podle jejich priorit
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Vývoj první zprávy o neschválení zákona může posloužit jako názorná ukázka toho, jak
zpravodajství ČTK v praxi funguje. Prvotní informace ve čtvrtek 21. listopadu, že
parlament neschválil zákon podmiňující podepsání asociační dohody s EU, byla pro
svou neočekávanost a naléhavost sdělena v jedné větě v headlinu s nejvyšší prioritou 1,
několik minut poté následovala několikavětá fleš, která prvotní informaci rozšířila o
nejdůležitější detaily. Ve výsledku měla první zpráva předznamenávající začínající
ukrajinskou krizi tři verze a poté následné dvě verze shrnutí. S headlinem a fleší tak
postupně sedm verzí.142
Kromě často rozvíjených verzí jedné zprávy se téma Ukrajiny stalo také v tomto týdnu
dvakrát otvírákem ČTK.
Kvalitativní obsahová analýza ČTK
Kvalitativní analýza ČTK v listopadovém týdnu zkoumala, kteří aktéři měli ve
zpravodajství zpravidla prostor pro vyjádření a z kterých zdrojů agentura čerpala.
Dalším cílem této části práce bylo určit, zda se ve zpravodajství ČTK objevovaly
zavádějící termíny nebo emocionálně zabarvené výrazy, které by naváděly k interpretaci
zpráv ve prospěch jedné či druhé strany.

142

Infobanka ČTK.
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Prostor pro vyjádření a aktéři
ČTK zpravidla dávala ve zkoumaných zprávách prostor k vyjádření všem stranám
konfliktu. Jako příklad lze uvést shrnující text z pátku 22. listopadu s názvem
„Ukrajinská vláda hájí zastavení integrace, opozice protestuje“, který rekapituluju
dosavadní vývoj událostí a začíná věnovat víc pozornosti opozici a chystání masových
protestů. Ten den ČTK do zprávy zahrnula i vyjádření českého ministerstva zahraničí,
které rozhodnutí ukrajinské vlády označilo jako „politováníhodné“ s tím, že pokud
k plánovanému podpisu nedojde, bude se jednat o „nešťastný krok“ Ukrajiny.
Ve shrnujících zprávách byl zpravidla prostor pro vyjádření ukrajinské vlády, potažmo
prezidenta Viktora Janukovyče, a opozice nebo alespoň vězněné opoziční expremiérky
Julije Tymošenkové. Vždy se také uvádělo stanovisko Evropské unie, často ústy
eurokomisaře Štefana Füleho nebo evropských lídrů. Nechybělo ani vyjádření Moskvy,
dvakrát přímo ruského prezidenta Vladimira Putina.
Texty také informovaly o chystaných nebo už probíhajících demonstracích napříč zemí
a policejních reakcích. Za zmínku stojí reakce krymského parlamentu z 22. listopadu,
který nečekaný krok ukrajinské vlády přivítal a naopak kritizoval EU za vydírání
Ukrajiny.
Tabulka 4: Prostor k vyjádření poskytnutý jednotlivým aktérům

Ukrajinská vláda (Janukovyč)

8

Ukrajinská opozice (J. Tymošenková, A. Jaceňuk, V. Kličko)

7

Evropská unie, evropské státy

5

Rusko

3

Demonstranti

1

Krym (proruští politici)

1

Česká republika

1

Zdroj: ČTK

Emocionálně zabarvená slova
Emocionálně zabarvené výrazy nebo interpretace stranící jedné straně konfliktu se
v textech neobjevovaly. Výjimkou může být jedině text z 21. listopadu s titulkem
„Kyjev zastavil sblížení s EU, opozice hrozí soudem a Moskva slaví“. V textu se zde
uvádí, že „dramatický zvrat je podle médií projevem obav, že kremelský trest za zradu
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historického spojence by ukrajinskou ekonomiku položil na lopatky“. Přestože výběr
slov může čtenáři částečně podbízet, jak si daný text interpretovat, je potřeba
podotknout, že ČTK v tomto případě spíš odkazovala na jiné zdroje.
Zdroje
V textech se ČTK nejčastěji odkazovala na ukrajinskou tiskovou agenturu Unian, kterou
citovala v osmi případech. Z dalších ukrajinských médií třikrát citovala nezávislý
ukrajinský web Ukrajinská pravda a dvakrát list Segodňa. Vícekrát byla zmiňovány také
blíže neurčené tiskové agentury nebo pouze ukrajinská média obecně, například ve
zprávě z 25. listopadu „EU kritizuje Moskvu za tlak na Kyjev, na Ukrajině trvají
protesty“ se autor článku odkazuje na ukrajinská média, která „nedávají opoziční snaze
k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě příliš šancí na úspěch“.
Z mimoukrajinských zdrojů byla nečastěji – šestkrát citována agentura Reuters, ČTK
v několika případech čerpala vyjádření politiků ze sociální sítě twitter. Vývoj na
Ukrajině zákonitě vyvolal velký ohlas i v ruském tisku, agentura zde cituje ruskou
zpravodajskou agenturu Interfax, vlivný nezávislý list Kommersant nebo zpravodajský
server Lenta143.
Agetura čas od času nabízí i monitoring zahraničních médií. V analyzovaném týdnu
nabídla text s titulkem: „Reuters: Evropa si po rozhodnutí Kyjeva může s úlevou
vydechnout“, v němž se připomínají komentáře dalších významných západních i
východních médií k situaci na Ukrajině.
Tabulka 5: Zdroje citované v ČTK

Unian

8

Reuters

6

Ukrajinská pravda

3

Interfax

2

Segodňa

2

Twitter

2

Nespecifikovaní novináři

5

Nespecifikované agentury

3

143

Lenta.ru byl oblíbený zpravodajský server, který často citovali rovněž ruští bloggeři. V březnu 2014
však majitel Alexander Mamut propustil téměř polovinu zaměstnanců (39 z 84) a vyměnil rovněž
šéfredaktora. Novináři v tom spatřují snahu učinit z nezávislého serveru nástroj kremelské propagandy.
Okolo 20 novinářů, kteří Lenta.ru opustili, založili nový zpravodajský web Meduza.
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Ostatní

8

Zdroj: ČTK

6.2.2 Česká televize
Celková stopáž zpravodajství v Událostech za sledovaný týden trvala 327 minut a 2
vteřiny. Z toho 64 minut a 10 vteřin zabíralo zahraniční zpravodajství, přibližně tedy
19,5 %. Počet zahraničních zpráv se denně pohyboval mezi 3 až 6 příspěvky.
Tabulka 6: Stopáž Událostí ČT v období 21. – 27. listopadu 2013

Vysílání celkem

Zahraniční

Ukrajina

zpravodajství
21.11.

47:49

10:20

0:21

22.11.

48:00

12:38

0

23.11.

44:07

8:28

0

24.11.

44:18

13:9

1:26

25.11.

47:40

6:43

0

26.11.

48:07

5:24

0

27.11.

47:01

7:28

0

Celkem minut

327:02

64:10

1:47

Zdroj: Události ČT
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Graf 1: Stopáž Událostí v porovnání se stopáží zahraničního zpravodajství a zpráv o Ukrajině
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Zpravodajství o začínající krizi Ukrajině byla v prvním týdnu věnována celkově 1 minut
a 47 vteřin, což znamená 3 % ze zahraničního zpravodajství. Z hlediska celkového
zpravodajství zabíraly zprávy o Ukrajině 0,61 %. Z tohoto pozorování vyplývá, že
Česká televize nevěnovala v prvním týdnu začínající krize Ukrajině velkou váhu.
Graf 13: Objem ukrajinských zpráv v zahraničním zpravodajství

3%

Ukrajina
Ostatní

97%

Zdroj: Události ČT
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ČT kvalitativní obsahová analýza
Za zkoumané období informovala hlavní zpravodajská relace Události ČT o situaci na
Ukrajině dvakrát. Poprvé to bylo hned 21. listopadu, kdy ve 14. minutě zazněla krátká
zpráva o tom, že ukrajinský parlament neschválil zákon umožňující léčbu
Tymošenkové. Jednalo se o obrazovou zprávu trvající 21 vteřin čtenou moderátorem ve
studiu zařazenou na 7. místo mezi dva delší reportážní příspěvky. Tudíž jí byla
přiřazena důležitost 4. Jako dodatečná informace zde bylo uvedeno, že umožnění léčby
Tymošenkové bylo podmínkou podepsání asociační dohody a že navíc ukrajinská vláda
tato jednání přerušila.
Druhá zmínka o vznikající krizi na Ukrajině je z 24. listopadu. V Událostech se tehdy
informovalo o protestech na Ukrajině ve 35. minutě, zpráva trvala 1 minutu a 26
sekund, v pořadí zpráv byla na 13. místě, a byla jí proto rovněž přiřazena důležitost 4.
Jednalo se o reportážní zprávu z výměn/agentur s jádrem sdělení o napadení sídla vlády
skupinou demonstrantů a stotisícových protestech svolaných opozicí v Kyjevě i dalších
ukrajinských městech, které tlumočil moderátor ze studia.
Následné detailnější rozvedení obsahu zprávy doplněné obrazovými informacemi je
postaveno rovněž na protestech. Uvádí se zde také příčina krize – neschválení zákona a
zastavení příprav k podepsání asociační dohody. Ve zprávě je zmíněn rovněž postoj
Evropské unie, která si nečekaný krok Ukrajiny vysvětluje obavami z Ruska, především
kvůli ukrajinské závislosti na dodávkách ruské ropy a zemního plynu. Naopak Moskva
jakékoli tlaky odmítá, uvádí se na konci.
Informace jsou namluvené redaktorem ze studia doprovázené záběry z protestů a
ukrajinského parlamentu. V příspěvcích ještě nevystupuje zahraniční zpravodaj,
televizní zprávy jsou zatím pouze dílem pražské zahraniční redakce ČT.

6.2.3 Srovnání
Komparace zpravodajství ČT a ČTK v prvním týdnu ukrajinské krize ukazuje, že
agentura začínajícímu konfliktu věnovala zvýšenou pozornost (dokazuje to 12% podíl
zpráv o Ukrajině v zahraničním zpravodajství), zatímco Česká televize se tohoto tématu
dotkla pouze okrajově. Události na Ukrajině zatím nebyly vyhodnoceny jako natolik
důležité, aby se na místo vydal jeden ze zahraničních zpravodajů ČT působících na
východě Evropy, jak tomu naopak bude u následujících událostí.
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Oběma zprávám v ČT byla přidělena nejnižší důležitost 4. U ČTK na rozdíl od toho
zabíral objem zpráv s nejvyšší prioritou tři procenta, do zpráv s nejižší prioritou se
zařadilo 20 procent příspěvků. Shodné prvky u obou redakcí lze sledovat v poskytnutém
prostoru k vyjádření dvou tradičních rivalů – Ruska a Západu. ČTK nechala zaznít
rovněž ukrajinského prezidenta Janukovyče a často dávala prostor k vyjádření
ukrajinské opozici v čele s Vitalijem Kličkem a Julijí Tymošenkovou.
Vzhledem k celkově malému počtu příspěvků ČT v analyzovaném týdnu nebylo potřeba
uvádět detailnější kvantitativní přehledy televizních výsledků, jak tomu bude v dalších
částech práce.

6.3 Válka v kyjevských ulicích a útěk prezidenta Janukovyče ze země
Centrem protestů proti vládě se už od začátku stalo ústřední kyjevské Náměstí
nezávislosti (Majdan), kde demonstranti v průběhu prosince a ledna postupně obsadili
také několik ústředních budov. Od druhé poloviny ledna narůstala konfrontace mezi
demonstranty a bezpečnostními silami, v jejichž důsledku zahynuli první účastníci
protestů. V polovině února se vláda pokusila demonstranty rozehnat silou s pomocí
speciálních jednotek BERKUT. Otázka, kdo začal na Majdanu a v jeho okolí střílet,
nebyla dodnes zcela objasněna, nicméně srážky mezi policií a demonstranty si vyžádaly
desítky obětí. Po největším masakru z 20. února přerostly v nepokoje v opravdové
pouliční boje, na jejichž konci zůstalo minimálně 200 mrtvých z obou znepřátelených
táborů.144
Za mezinárodního zprostředkování podepsal Janukovyč dohodu s opozicí o propuštění
demonstrantů

zadržených

na Majdanu,

sestavení

přechodné

vlády,

omezení

prezidentských pravomocí změnou ústavy a uskutečnění předčasných prezidentských
voleb. Demonstranti však tuto dohodu nehodlali akceptovat a zaútočili na část Kyjeva,
kde sídlil prezident, vláda i parlament. Dosavadní režim padl, Janukovyč 23. února
s pomocí ruské tajné služby opustil Kyjev a parlament prohlásil prezidenta za
sesazeného. Funkci ukrajinského prezidenta dočasně převzal předseda Nejvyšší rady

144

RYCHLÍK, Jan; ZILYNSKYJ, Bohdan a Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Praha: Nakladatelství
Lidové noviny, 2015. s. 418.
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Oleksandr Turčynov, který pověřil sestavením nové vlády jednoho z nejvýraznějších
vůdců parlamentní opozice Arsenije Jaceňuka.145

6.3.1 ČTK
V týdnu mezi 18. a 24. únorem 2014 vyšlo v ČTK celkem 4033 textových příspěvků,
z toho 892 textů, tedy 22,1 procent, se řadilo do zahraničního servisu. Zprávy týkající se
Ukrajiny čítaly 436 příspěvků, a v objemu celkového zpravodajství tak zabíraly 10,8
procent.
Tabulka 7: Počet zpráv ČTK v období 18. – 24. února 2014

Všechny zprávy

Zahraniční servis

Ukrajina

18.2.

666

119

39

19.2.

690

146

77

20.2.

707

170

85

21.2.

608

144

74

22.2.

406

103

70

23.2.

367

73

45

24.2.

589

137

46

Celkem

4033

892

436

Zdroj: ČTK

Oproti předchozímu analyzovanému týdnu je zřejmé, že došlo k výraznému nárůstu
objemu ukrajinského zpravodajství. Zprávy o Ukrajině tvořily celých 49 procent
zahraničního zpravodajství.

145

RYCHLÍK, Jan; ZILYNSKYJ, Bohdan a Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Praha: Nakladatelství
Lidové noviny, 2015. s. 418.
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Graf 14: Poměr ukrajinských zpráv v zahraničním zpravodajství
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Zdroj: ČTK

Stejně jako u předchozího analyzovaného týdne byl porovnán poměr zpráv s nejvyšší
prioritou k celkovému počtu textů. U celkového zpravodajství zprávy s nejvyšší
prioritou zabíraly 3,2 procenta, v zahraničním servisu téměř 4 procenta a u Ukrajiny
rovných 6 procent. To ukazuje, že ukrajinské zpravodajství mělo téměř dvakrát vyšší
počet zpráv s prioritou 1 oproti celkovému zpravodajství a krizi na Ukrajině byla
věnována výrazně vyšší pozornost i důležitost oproti předchozímu analyzovanému
období.
Graf 15: Počet všech zpráv a headlinů s nejvyšší prioritu
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4033

892

436

Headliny I
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3,9%

6,0%

Zdroj: ČTK

Nejvíce zpráv o Ukrajině vydala agentura ve středu 19. a ve čtvrtek 20. února. Nejvíce
headlinů pak vycházelo následující dva dny, v pátek 21. a sobotu 22. února.
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Graf 16: Vývoj počtu zpráv v období 18.2. – 24.2.2014
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Graf 17: Vývoj počtu zpráv a headlinů s nejvyšší prioritou v období 18.2. – 24.2.2014
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Uvedená křivka zobrazující ukrajinské zpravodajství je snadno vysvětlitelná událostmi,
které v analyzovaných dnech v zemi probíhaly. Nejvyšší počet zpráv ve středu a čtvrtek
odráží kulminaci protestů na Majdanu. Ty se začaly vyostřovat už v úterý 18. února,
ovšem nejvíce obětí na životech si vyžádaly právě středeční a čtvrteční události.
Zvýšený počet zpráv s nejvyšší prioritou ve čtvrtek a v pátek lze vysvětlit řadou
nenadálých zvratů, k nimž v těchto dnech došlo. Pod silným politickým tlakem
z domova i zahraničí byl prezident Janukovyč nucen v pátek uzavřít dohodu s opozicí o
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ukončení krize. Parlament následně odsouhlasil propuštění vězněné expremiérky Julije
Tymošenkové i návrat k ústavě z roku 2004 omezující prezidentské pravomoci.
V sobotu se pak Tymošenková skutečně dostala na svobodu, skutečným zvratem ve
vývoji událostí však byl hlavně útěk prezidenta z Kyjeva a následný krok parlamentu,
který Janukovyče jako hlavu státu odvolal.
Typy zpráv
ČTK v týdnu mezi 18. a 24. únorem 2014 vydala celkem 436 textových příspěvků
spadajících do zahraničního zpravodajství o Ukrajině. Prioritu 1 mělo 26 headlinů, fleší
s prioritou 2 bylo 27. Označení headline s prioritou 3 neslo dalších 115 textových
záznamů. Klasická textová zpráva se v tomto týdnu objevila ve 248 případech,
samostatně klasifikovaný typ textové zprávy – profil – se v analyzovaném týdnu objevil
dvacetkrát.
Graf 18: Počet ukrajinských zpráv rozdělených na jednotlivé typy
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Fleše

Profily

Graf 19: Procentuální poměr ukrajinských zpráv podle jejich priorit
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Prostor k vyjádření
Agentura si pravidelně zakládala na tom, aby nechala zaznít co nejvíce klíčových
aktérů. V únorovém týdnu získali největší prostor k vyjádření představitelé západních
zemí (potažmo mezinárodních organizací jako Severoatlantická aliance či OSN) v čele
s Evropskou unií. Takových příspěvků bylo napočítáno 18. Na druhém místě do počtu
vyjádření byla zastoupena ukrajinská opozice, v níž měl nejvýraznější hlas lídr
parlamentní strany Udar Vitalij Kličko. Hned za opozicí se umístilo Rusko, postoj
ruských politiků k probíhající krizi byl v analyzovaném týdnu citován desetkrát.
V ukrajinské krizi je Rusko považováno za tradiční protipól Západu. Je však nutno
pamatovat na to, že pod označení Západ spadá řada samostatných subjektů, zatímco
Rusko vystupuje vždy jako jednotný celek, a proto se tento nepoměr v počtu vyjádření
obou stran nedá požadovat jako důkaz toho, že by agentura ve svých zprávách stranila
západním zemím.
Tabulka 8: Prostor k vyjádření poskytnutý jednotlivým aktérům

Západ

18

Opozice

11

Rusko, Moskva

10

Úřady, tajná policie SBU

4

Janukovyč

3

64

Krym, proruští politici

2

Ukrajinští sportovci

1

Česko

5

Zdroj: 2
Graf 20: Prostor k vyjádření poskytnutý jednotlivým aktérům
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Zdroje
U zjišťování zdrojů, ze kterých agentura čerpala, bylo analyzováno všech 436 příspěvků
vydaných v daném týdnu. Agentura se odkazovala na konkrétní média ve 249
případech, více než dvacetkrát se pak odvolávala na blíže neurčené novináře nebo
ukrajinská média. Kromě toho vydala ČTK také čtyři monitory, tedy přeložené články
ze zahraničních médií, konkrétně z ruského listu Vedomosti a ruské agentury ITARTASS, francouzské agentury AFP a balkánského investigativního webu BalkanInsight.
V 18 případech se ČTK odkazovala na informace ze sociálních sítí Twitter a Facebook.
Nejčastěji citovanými zdroji v textech ČTK byly západní zpravodajské agentury
(Reuters, AP, AFP) a ruské agentury (Interfax, ITAR-TASS) následované ukrajinskou
agenturou Unian. Čtyřikrát citována byla také kyjevská agentura TSN, třikrát ruská Ria
Novosti. Mezi další zmiňované agentury se řadí německá DPA, rakouská APA nebo
maďarská MTI.
Kromě agentur byla citována další média, opakovaně ukrajinský televizní kanál
Espreso, televize UBR, makedonský list Fokus, francouzská rozhlasová stanice Europe
1 a ukrajinský server Ukrajinská Pravda.
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Tabulka 9: Citované zdroje

Reuters

51

APA

6

Interfax

40

Fokus

4

ITAR-TASS

32

MTI

4

Unian

23

Europe 1

4

AP

21

TSN

4

AFP

18

Ria Novosti

3

DPA

8

BBC

3

Espreso (ukrajinská TV)

6

Ostatní

17

UBR (ukrajinská TV)

6

Zdroj: ČTK

Stejně jako v minulém případě se ani v únorovém týdnu nepodařila prokázat přítomnost
zpráv, v nichž by se objevovaly emocionálně zabarvené termíny nebo výrazy vedoucí
k jednostranné interpretaci.

6.3.2 Česká televize
Celková stopáž Událostí v týdnu mezi 18. a 24. únorem 2014 činila 315 minut a 3
vteřiny. Zahraniční zpravodajství z toho trvalo 98 minut a 39 vteřin, a zabralo tím
pádem 31,4 procent celkového času. Zprávy, které se v rámci zahraničního
zpravodajství týkaly pouze Ukrajiny, trvaly celkem 83 minut a 22 vteřin, což činí přes
26 procent celkové stopáže. Fakt, že zahraniční zpravodajství z Ukrajiny zabralo více
než čtvrtinu celkového vysílacího času, dokazuje, že ukrajinská krize byla v ČT
hlavním zpravodajským tématem celého týdne.
Tabulka 10: Stopáž Událostí ČT v období 18. – 24. února 2014

Vysílání celkem

Zahraniční

Ukrajina

zpravodajství

Ukrajina
ČR

18.2.

46:07

5:27

3:21

3:21

19.2.

45:37

17:27

22:28

13:27

20.2.

46:11

17:46

18:18

16:04

21.2.

45:40

14:48

16:55

14:30

22.2.

41:41

16:44

22:26

16:44

23.2.

41:52

10:55

13:00

8:43

24.2.

47:55

15:32

14:07

10:33
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Zdroj: Události ČT

V zahraničním zpravodajství tak objem zpráv z Ukrajiny zabíral se zaokrouhlením na
celá čísla 84 procent.
Graf 21: Objem ukrajinských zpráv v zahraničním zpravodajství
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Zdroj: Události ČT

Když se ke zprávám z Ukrajiny připočítají i zprávy z domova, které se však situace na
východě Evropy týkají (vyjádření českých politiků k dění na Ukrajině, demonstrace
v České republice na podporu Ukrajinců, zakládání sbírek atd.), naroste celková stopáž
těchto zpráv na 110 minut a 35 vteřin, což je 35,2 procent z celkového vysílání.
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Graf 22: Stopáž Událostí
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Objem stopáže zabývající se zprávami na Ukrajině dokazuje, jak celá krize oproti
prvnímu analyzovanému období v listopadu 2013 získala na významu a důležitosti. Jak
už bylo stanoveno výše, zahraniční zpravodajství na Ukrajině v tomto týdnu zabralo 26
procent celkové stopáže, v týdnu v listopadu to přitom bylo necelé jedno procento.
Z následujícího grafu vyplývá, že nejvíce prostoru bylo Ukrajině v analyzovaném týdnu
věnováno ve středu 19. února (respektive ve čtvrtek 20. února, když sledujeme pouze
zahraniční zpravodajství) a v sobotu 22. února.
Graf 23: Vývoj objemu ukrajinského zpravodajství v období 18. – 24. února 2014
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Česká televize stejně jako ČTK ve zvýšeném objemu zpráv reflektovala eskalaci násilí
v centru Kyjeva, které dosáhlo svého vrcholu 19. a 20. února. Stopáž zpravodajství
z Ukrajiny poskočila ve středu z úterních 3 minut 21 vteřin na 13 minut 27 vteřin. Po
započítání zpráv, které informovaly o postoji českých politiků k nenadálé krizi a o
reakcích probíhajících v Česku, stoupla celková stopáž o Ukrajinské krizi dokonce na
22 minut a 28 sekund z celkových 44 minut.
Vůbec nejobsáhleji se krizi na Ukrajině věnovala televize v sobotu 22. února, kdy vyšly
najevo informace, že prezident Janukovyč opustil Kyjev. Začaly se rovněž množit
protesty proruských obyvatel na východě Ukrajiny proti dosavadnímu vývoji a
spekulace o možném odtržení Krymu od země. Celková stopáž Událostí ten den čítala
41 minut a 41 vteřin a zahraniční zpravodajství o Ukrajině přitom trvalo 16 minut 44
sekund, což představuje 40,5 procenta celkového vysílacího času.
Typy zpráv
Česká televize ve sledovaném týdnu odvysílala 65 zpráv z Ukrajiny. U 15 z nich se
jednalo o headliny na samotném začátku vysílání, jednou se ve vysílání objevila fleš,
nenadálá zpráva o tom, že Janukovyč odvolal po krvavém dni náčelníka generálního
štábu a armády, čtená moderátorem ve studiu. V dalších šesti případech se jednalo o
informaci sdělovanou moderátorem, kterou doprovázelo video bez komentáře, nebo
byla podpořena odpovídající grafikou ve studiu (mapy, přehledy, grafy). V Událostech
se osmkrát objevila reportáž z výměn, tedy reportážní příspěvek zpracovaný redaktorem
zahraničního zpravodajství na Kavčích horách a uvedený moderátorem ve studiu.
Dvanáctkrát televize nabídla původní reportáž od zahraničních zpravodajů ČT přímo
z místa dění. Jednalo se o příspěvky z Kyjeva od Josefa Pazderky a Jakuba Szántó, o
situaci v západoukrajinském Lvově zpravoval David Miřejovský.
Vůbec nejčastější formou příspěvku byl živý vstup zahraničních zpravodajů do vysílání.
Kromě tří výše zmiňovaných ke zpravodajství o Ukrajině přispíval ještě Bohumil Vostal
z Bruselu, který tlumočil stanovisko Evropské unie, Martin Řezníček z Washingtonu
informující o postoji Spojených států a Miroslav Karas, který podával zprávy o ruském
pohledu. Vzhledem k tomu, že v té době v Rusku probíhaly Zimní olympijské hry v
Soči, nevysílal z Moskvy, ale právě z místa dění sportovních her.
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Tabulka 11: Počet ukrajinských zpráv rozdělených na jednotlivé typy

Headline

15

Fleš (nenadálá zpráva čtená moderátorem)

1

Moderátor ve studiu

6

Reportáž z výměn/agentur

8

Reportáž původní

12

Živý vstup/telefonát

23

Zdroj: Události ČT
Graf 24: Počet ukrajinských zpráv rozdělených na jednotlivé typy
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Zdroj: Události ČT

Na základě určených typů zpráv lze v kombinaci se jejich zařazením do vysílání určit
také čtyři různé stupně důležitosti. Do důležitosti 1 spadají pouze headliny, takže stejně
jako u předchozího dělení podle typu zpráv to znamená 15 příspěvků. Zpráv
s důležitostí 2 bylo dvacet, pouze o jeden příspěvek navíc měla další kategorie.
Nejméně příspěvků se zařadilo do kategorie s nejnižší důležitostí 4, jednalo se o pět
zpráv.
Tabulka 12: Počet zpráv ČT rozdělených podle jejich důležitosti

Důležitost 1

Důležitost 2

Důležitost 3

Důležitost 4

15

20

21

5
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Graf 25: Procenturální poměr zpráv ČT podle jejich důležitosti
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Tento vyšší poměr příspěvků s vysokou důležitostí rovněž poukazuje na pozornost,
kterou Česká televize ukrajinskému tématu přisuzovala.
Kvalitativní analýza ČT
Na zpravodajství o ukrajinské krizi se ve sledovaném týdnu ze značné části podíleli
zahraniční zpravodajové. V tom má Česká televize nespornou výhodu oproti ČTK,
neboť může na místě hovořit přímo s místními lidmi, s úřady, výjimečně i s politiky
nebo alespoň s jejich příbuznými (například telefonický rozhovor s manželem Julije
Tymošenkové). V kombinaci s vlastními zkušenostmi zpravodajů z místa dění pak
vznikají autentické reportáže, které mohou divákovi zprostředkovat, v tomto případě,
situaci přímo z kyjevských nebo lvovských ulic.
Prostor k vyjádření
Z Kyjeva vystoupil živě ve vysílání kromě zpravodajů také europoslanec za TOP 09
Jaromír Štětina a další tehdejší europoslanec Libor Rouček, který pro televizi
informoval o společném postupu evropských lídrů při probíhající krizi.
Česká televize tak nabídla celkem šest reportáží z kyjevských ulic, dvě reportáže
z opuštěné Janukovyčovy rezidence a také dva reportážní příspěvky ze Lvova. V těchto
záznamech měli velký prostor k vyjádření účastníci protestů, dobrovolní zdravotníci,
kteří se o raněné z Majdanu starali a často se sami stávali cílem ostřelovačů, příslušníci
domobrany a další obyvatelé Kyjeva. Televize odvysílala celkem 17 vyjádření lidí
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spadajících do této skupiny, což je vůbec největší prostor, jaký ČT k vyjádření určité
strany konfliktu poskytla.
Nejčastějším tématem těchto výpovědí bylo střílení do demonstrantů, ale i zdravotníků
na náměstí a posléze reakce obyvatel, kteří si přijeli prohlédnout narychlo opuštěnou
rezidenci prezidenta Janukovyče. Dvakrát byla citována na kameru i protistrana –
kyjevská policie, která obviňovala demonstranty z toho, že proti nim rovněž používá
ostré náboje.
Velký prostor k vyjádření získala rovněž ruská strana, televize citovala, nebo aspoň
tlumočila, stanovisko Kremlu celkem osmkrát. Když se k tomu připočtou ještě hlasy
z Krymu a východní Ukrajiny, bude se jednat o deset vyjádření. Evropská unie byla
citována šestkrát a Spojené státy jednou. Je zajímavé, že v ruských vyjádřeních nebyl
ani jednou přímo uveden prezident Vladimir Putin. Ostrá slova přirovnávající vývoj na
Ukrajině k ozbrojenému převratu zazněla z úst premiéra Dmitrije Medveděva, velmi
kriticky se k situaci vyjadřoval rovněž ministr zahraničí Sergej Lavrov a další politici.
Nabízí se vysvětlení, že ruský prezident krizi u svého souseda, který pro Rusko
představuje velmi strategické zájmy, nechtěl komentovat během probíhajících
Olympijských her v Soči.
Ke kompletnímu přehledu je třeba ještě doplnit, že slova ukrajinského prezidenta
Viktora Janukovyče nebo členů jeho vládního kabinetu byla v televizi citována třikrát.
Tabulka 13: Prostor k vyjádření poskytnutý jednotlivým aktérům

Demonstranti, domobrana, obyvatelé Kyjeva, dobrovolní zdravotníci (Kyjev)

17

Rusko

8

Opozice (Vitalij Kličko, Julija Tymošenková, Oleksandr Tymošenko)

7

Západ (Evropská unie, Spojené státy, Mezinárodní měnový fond)

7

Protivládní politici a policie na straně demonstrujících

5

Ukrajinská vláda, Viktor Janukovyč

3

Místní tisk, politologové

3

Proruští politici (Krym, východní Ukrajina)

2

Policie

2

Zdroj: Události ČT

72

Graf 26: Prostor k vyjádření poskytnutý jednotlivým aktérům
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Zdroj: Události ČT

Jak už bylo řečeno, reportáže se týkaly přímo dění v ulicích Kyjeva a Lvova. Ve
zprávách připravovaných ve studiu na Kavčích horách se televize věnovala kromě
obecného shrnutí konfliktu vývoji na Krymu a východě Ukrajiny, kde neměla žádného
vlastního zpravodaje. Prostřednictvím těchto zpráv byl také podrobně reflektován útěk
prezidenta Janukovyče ze země.
Zdroje
U televize je často složitější než u agentury určit zdroje, z kterých čerpá. V případě
tohoto analyzovaného týdne televize třikrát přebírala video z Rádia Svobodná Evropa
(RFE), dvakrát získala záznamy z ukrajinských internetových stránek streamujících
videa z kyjevských protestů. Televize v jednom případě citovala jako zdroj informací
noviny Ukrajinská pravda, jindy blíže neurčený místní tisk. V jedné reportáži mluvil na
kameru ČT reportér ruské televize Russia Today, blíže neurčené ruské sdělovací
prostředky byly zmiňovány také v souvislosti s ruskými reakcemi na ukrajinský vývoj.
Jako zdroj pro příběhy o ukrajinských dobrovolných zdravotnících rovněž posloužila
sociální síť Twitter.
Tabulka 14: Citované zdroje

Ukrajinská pravda

1

Místní tisk (blíže neurčen)

1

Russia Today

1
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Ruské sdělovací prostředky (blíže neurčeny)

1

Záběry z RFE, ua-selector.in a www.5.ua

5

Twitter

1

Zdroj: Události ČT

6.3.3 Srovnání
Z porovnání výstupů obou médií vyplývá, že pro Českou televizi byla krize na Ukrajině
jednoznačně nejdůležitějším tématem celého týdne, neboť z celkového objemu zpráv
zabírala Ukrajina 26 procent, v ČTK to bylo necelých 11 procent. Je však nutno mít na
paměti, že ČT do své zpravodajské relace Události vybírá převážně témata vyšší
důležitosti, zatímco agentura má povinnost přinášet co nejobsáhlejší zpravodajství.
Z celkového balíku zpráv je tedy poněkud zavádějící obě média porovnávat.
Nicméně to, jakou důležitost obě média krizi přirovnávala, ukazuje poměr zpráv o
Ukrajině v zahraničním zpravodajství. U ČTK je to téměř polovina celkového
zahraničního zpravodajství, u České televize dokonce 84 procent. Zvýšenou pozornost
ČTK věnovanou Ukrajině dokazuje taky vysoký počet příspěvků s nejvyšší prioritou,
více než pětina těchto textů v rámci zahraničního zpravodajství se týkala výhradně
situace na východě Evropy. ČT zase z krize na Ukrajině učinila šestkrát ve sledovaném
týdnu otvírák Událostí (hlavní zprávu dne).
U obou médií se rovněž shodují konkrétní dny, kdy se o krizi informovalo nejvíce.
Jednalo se o 19., 20. a 22. února. ČT měla v porovnání s ČTK nespornou výhodu v tom,
že disponovala řadou vlastních zpravodajů, kteří ve vysílání pravidelně vystupovali a
informovali o stanovisku Západu (Bohumil Vostal z Bruselu a Martin Řezníček z USA),
Ruska (Miroslav Karas ze Soči), případně kyjevské vlády (Josef Pazderka a Jakub
Szántó z Kyjeva). Agentura se v těchto případech musela spoléhat na informace od
jiných zpravodajských agentur, ať už západních, tak i ruských.
Zajímavý rozdíl ve výstupu ČTK a ČT lze sledovat v tom, komu obě média poskytla ve
vysílání (nebo ve zprávách) prostor k vyjádření. V České televizi totiž nejčastěji
zaznívaly hlasy z kyjevských ulic, tedy skupiny zahrnující obyvatele Kyjeva,
protivládní demonstranty nebo dobrovolné zdravotníky, na druhé straně to byly i hlasy
příslušníků ozbrojených složek zasahujících proti protestujícím. O něco menší prostor, i
když stále významný z hlediska celkového zpravodajství, pak televize poskytla
kyjevské opozici v čele s Vitalijem Kličkem a Julijí Tymošenkovou, Rusku a Západu.
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Tyto tři skupiny získaly podobně velký prostor i v agenturním zpravodajství, na rozdíl
od televize však ČTK ve svých shrnujících zprávách téměř nenechala zaznít běžné
obyvatele Kyjeva, demonstranty ani pořádkové oddíly. Tento rozdíl je vysvětlitelný
charakterem televizních reportáží, které se právě o vyjádření běžných obyvatel a
přímých účastníků konfliktu zpravidla opírají. Navíc měla televize zpravodaje přímo
v ulicích, takže kontakt s těmito lidmi byl zcela bezprostřední.
ČTK na druhou stranu poskytovala prostor k vyjádření širší řadě subjektů než televize.
Ve větší míře se věnovala náladám obyvatelstva a protestům politiků na Krymu a
v dalších regionech na jihovýchodu země, kde se začaly zvedat sentimenty proti
politickému vývoji v Kyjevě. Neopomněla ani protesty ukrajinských sportovců na
Olympiádě v Soči proti ruskému tlaku na Ukrajinu.

6.4 Události na Krymu
Vývoj situace na Ukrajině nelibě nesly především jihovýchodní regiony s vysokým
poměrem ruskojazyčného obyvatelstva. Největší odpor proti dění v Kyjevě se zvedl na
poloostrově Krym, kde ruskojazyčná populace začala výrazně vyjadřovat svou
nespokojenost. Od 27. února začali klíčové objekty na Krymu obsazovat „dobrovolníci“
ve vojenských uniformách bez označení, kterými byli ve skutečnosti příslušníci
pravidelného ruského vojska. Zablokována byla rovněž ukrajinská černomořská flotila a
ukrajinské posádky se dostaly do obklíčení. Ukrajině nezbylo nic než kapitulovat a
přenechat volné pole separatistům, kteří mezitím obsadili policejní stanice, nádraží a
úřady.146
Poté, co ozbrojenci obsadili rovněž budovu regionálního parlamentu, byla nucena
tehdejší vláda Autonomní republiky Krym rezignovat a vzápětí bylo zvoleno nové,
prorusky orientované vedení. Jedním z jeho prvních kroků bylo to, že neuznalo
legitimitu prozápadní vlády v Kyjevě a 6. března oznámilo záměr připojení k Ruské
federaci. O deset dní později se na Krymu uskutečnilo referendum, v němž se podle
oficiálních zdrojů 97 % zúčastněných voličů vyslovilo pro odtržení Ukrajiny a spojení
s Ruskem. Tomu Rusko vzápětí 18. března vyhovělo.147

146

RYCHLÍK, Jan; ZILYNSKYJ, Bohdan a Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Praha: Nakladatelství
Lidové noviny, 2015. s. 419.
147
Ibid. s. 419.
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6.4.1 ČTK
Ve dnech 27. února až 6. března vydala agentura 4679 zpravodajských příspěvků, 1091
z nich se řadí do zahraničního zpravodajství. Do zpravodajství o Ukrajině spadá
z tohoto počtu 653 textových příspěvků.
Tabulka 15: Počet zpráv ČTK v období 27.2. – 6.3.2014

Všechny zprávy

Zahraniční servis

Ukrajina

27.2.

579

129

64

28.2.

728

152

89

1.3.

358

118

82

2.3.

475

111

82

3.3.

593

168

90

4.3.

629

113

66

5.3.

668

150

82

6.3.

649

150

98

Celkem

4679

1091

653

Zdroj: ČTK

Ukrajinské zpravodajství podle tohoto přehledu zabíralo plných 60 procent zahraničního
servisu, ve všeobecném zpravodajství představovalo 14 procent. To je vůbec nejvyšší
poměr zpráv o Ukrajině ve všech čtyřech analyzovaných obdobích.
Graf 27: Poměr ukrajinských zpráv v zahraničním zpravodajství
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60%

Zdroj: ČTK
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Důležitost, kterou agentura dění na Ukrajině v těchto dnech věnovala, ukazuje také
poměr zpráv s nejvyšší prioritou. Ve všeobecném zpravodajství vyšlo 103 headlinů
s prioritou jedna, v ukrajinském jich bylo 46, tedy celých 44,7 procent. V rámci
ukrajinského zpravodajství zabíraly příspěvky s nejvyšší prioritou celých 7 procent
celkového objemu, v zahraničním servisu téměř 5 procent a u celkového zpravodajství
to bylo 2,2 procenta. Z tohoto přehledu je zřejmé, že vysoký podíl příspěvků s nejvyšší
prioritou v zahraničním servisu vytvořily právě headliny týkající se Ukrajiny.
Tabulka 16: Počet zpráv a headlinů s nejvyšší prioritou

Všechny

Zahraniční

zprávy

servis

Ukrajina

Počet zpráv

4679

1091

653

Headliny I

103

54

46

Poměr

2,2%

4,9%

7,0%

Zdroj: ČTK

Nejvíc ukrajinských zpráv vyšlo v ČTK 6. března, vyšší zastoupení příspěvků se
projevilo také ve dnech 28. února a 3. března. V pátek 28. února zablokovali ozbrojenci
letiště u Sevastopolu a Simferopolu a podle ukrajinských úřadů byly na Krymu už dva
tisíce ruských vojáků. Vůbec největší počet zpráv ve čtvrtek 6. března pak odráží
události, kdy nová krymská vláda ohlásila svůj záměr připojit poloostrov k Rusku.
Headliny s nejvyšší prioritou se v tomto období objevovaly každý den, zajímavý je
jejich dvojnásobný nárůst 1. března oproti předchozímu dni. Tento výrazný skok byl
pravděpodobně způsoben faktem, že 1. března se objevily zprávy o šesti tisících
ruských vojácích operujících na poloostrově a média začala spekulovat nejen o
vypuknutí občanské války na Ukrajině, ale rovněž o rozpoutání vojenského konfliktu
mezi Ukrajinou a Ruskem.

77

Graf 28: Vývoj počtu zpráv v období 27.2. – 6.3.2014
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Graf 29: Vývoj počtu zpráv a headlinů s nejvyšší prioritou v období 27.2. – 6.3.2014
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Typy zpráv
Ve sledovaných osmi dnech vyšlo v ČTK celkem 653 textových příspěvků věnujících
se dění na Ukrajině. Zmiňované headliny s prioritou 1 byly zastoupeny ve 46 případech,
fleší s prioritou 2 vydala agentura 43. Dalších 191 headlinů neslo prioritu 3 a vůbec
nejčastější textové zprávy vyšly 353krát. Agentura vydala v tomto období také 20
profilů.
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Graf 30: Počet ukrajinských zpráv rozdělených na jednotlivé typy
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6.4.2 Česká televize
Celková stopáž Událostí ve sledovaném období činila 376 minut a 12 vteřin. Necelých
121 minut z toho zabíralo zahraniční zpravodajství. Vývoj na Ukrajině, v tomto případě
především na Krymu, byl jednoznačně hlavním tématem celého období a v Událostech
měl vždy pozici otvírací zprávy. Ve středu 4. března dokonce téma krize na Ukrajině
zabralo

téměř

polovinu

celé

zpravodajské

relace.

Zpravodajství

z Ukrajiny

představovalo necelých 116 minut, čistě ukrajinské zahraniční zpravodajství pak
zabralo 88 minut a 29 vteřin.
Tabulka 17: Stopáž Událostí ČT v období 27.2. – 6.3.2014

Vysílání

Zahraniční

celkem

zpravodajství

27.2.

48:18

15:45

9:45

9:45

28.2.

48:05

14:23

9:20

9:20

1.3.

44:13

16:51

14:27

13:53

2.3.

44:19

16:32

12:26

8:43

3.3.

47:32

15:59

16:57

11:49
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Ukrajina

Ukrajina bez
ČR

4.3.

47:29

15:18

23:56

15:18

5.3.

48:13

13:16

15:17

11:03

6.3.

48:03

12:34

13:51

8:38

Celkem

376:12

120:38

115:59

88:29

minut
Zdroj: Události ČT

Porovná-li se poměr ukrajinských zpráv s celkovou stopáží zahraničního zpravodajství,
vychází, že zabíraly celých 73 procent objemu těchto zpráv. V celkovém zpravodajství
se jednalo o 22,1 procent. Všechny zprávy dotýkající se Ukrajiny (včetně těch
domácích, které se krize na východě Evropy týkaly) představovaly v celkovém objemu
zpravodajství 30,9 procent.
Graf 31: Objem ukrajinských zpráv v zahraničním zpravodajství
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73%

Zdroj: Události ČT

Dění na Ukrajině se stalo každý den obsahem jednoho až dvou headlinů. Stejně jako ve
zpravodajství ČTK byl dění na Krymu věnován velký důraz první březnový den.
S titulkem „Hrozba vojenského konfliktu. Rusko posílá vojáky na Krym, Ukrajina
zvažuje mobilizaci“ se informovalo o narůstajícím napětí mezi oběma státy. Západní
země v tu dobu také začaly hovořit o zavedení protiruských sankcí. Jednoznačně
nejvyšší pozornost televize tématu věnovala v úterý 4. března, kdy se na Krymu
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rozpoutaly vážné přestřelky a ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že si vyhrazuje
právo zasáhnout na východě Ukrajiny „za účelem ochrany ruskojazyčného lidu“.
Graf 32: Vývoj objemu ukrajinského zpravodajství v období 27.2. – 6.3.2014
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6.4.3 Srovnání
Prostor, který Česká televize věnovala tématu ve svých Událostech, je opět větší, než
v agenturním zpravodajství. Nejedná se ovšem o výrazný rozdíl. Při srovnání zpráv
z Ukrajiny v celkovém objemu zpravodajství představuje u ČTK toto číslo 14 procent, u
České televize 22,1 procenta. Vzhledem k tomu, že v Událostech ČT je věnován větší
prostor důležitějším tématům, je tento rozdíl téměř zanedbatelný.
Navíc v zahraničním servisu ČTK představovaly zprávy z Ukrajiny celých 60 procent,
což je jednoznačně nejvyšší poměr oproti ostatním analyzovaným obdobím. Například
v porovnání s předchozím sledovaným únorovým týdnem došlo k nárůstu o 11 procent.
Obecně lze konstatovat, že v obou médiích se situace na Ukrajině stala hlavním
tématem sledovaného období, jemuž byla věnována mimořádná důležitost.
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6.5 Květnové prezidentské volby a boje v Doněcku
Analýza období mezi 22. a 28. květnem měla za cíl stanovit, nakolik česká média
reflektovala ve zpravodajství ukrajinské prezidentské volby uskutečněné 25. května.
Ukázalo se, že kromě prezidentského hlasování došlo ve sledovaném týdnu k dalším
významným událostem, jež byly v ČTK i ČT poměrně podrobně pokryty. Jednalo se
především o bojkot voleb na jihovýchodě země, boje o doněcké letiště obsazené
separatisty a související střety mezi separatisty a ukrajinskou armádou, jež si vyžádaly
desítky obětí. Sledován byl rovněž osud dvou skupin pozorovatelů OBSE unesených
proruskými radikály.

6.5.1 ČTK
V týdnu mezi 22. a 28. květnem vydala agentura 3989 příspěvků. Z toho 957 z nich
spadalo do zahraničního servisu a 225 se týkalo přímo zahraničního zpravodajství o
Ukrajině.
Tabulka 18: Počet zpráv ČTK v období 22. – 28. května 2014

Všechny zprávy

Zahraniční servis

Ukrajina

22.5.

629

152

32

23.5.

571

115

33

24.5.

372

79

23

25.5.

491

147

44

26.5.

666

165

33

27.5.

605

118

24

28.5.

655

151

36

Celkem

3989

957

225

Zdroj: ČTK

Zpravodajství o Ukrajině tak v objemu všech zahraničních zpráv zabíralo 24 procent.
V celkovém objemu zpráv představovalo 5,6 procent.
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Graf 33: Poměr ukrajinských zpráv v zahraničním zpravodajství
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Zdroj: ČTK

Co se týče poměru zpráv s nejvyšší prioritou, u celkového zpravodajství zabíraly tyto
headliny 2,2 procenta. V zahraničním servisu představovaly tyto příspěvky 2,4 procenta
a u Ukrajiny představovaly 1,6 procenta. Poprvé ve sledovaných týdnech tak poměr
zpráv s nejvyšší prioritou u ukrajinského zpravodajství nepřesahoval průměr ve
všeobecném zpravodajství.
Tabulka 19: Počet zpráv a headlinů s nejvyšší prioritou

Všechny

Zahraniční

zprávy

servis

Ukrajina

Počet zpráv

3989

927

225

Headliny I

87

22

3

Poměr

2,2%

2,4%

1,3%

Zdroj: ČTK

Nejvíc zpráv o Ukrajině vyšlo v neděli 25. května, logicky z toho důvodu, že v ten den
prezidentské volby probíhaly a na konci dne už byly známy předběžné výsledky. Vyšší
počet zpráv s prioritou 1 byl vydán o den později 26. května, což lze zdůvodnit
událostmi na východě země. V Doněcku pokračovaly tvrdé boje mezi ukrajinskou
armádou a proruskými povstalci o tamní letiště, které předtím separatisté obsadili, a
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během dne se rozhořely střety i na jiných místech města. Navíc volební komise
definitivně potvrdila Porošenkovo drtivé vítězství ve volbách.
Graf 34: Vývoj počtu zpráv v období 22. – 28. května 2014
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Graf 35: Vývoj počtu zpráv a headlinů s nejvyšší prioritou v období 22. – 28. května 2014
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Typy zpráv
Ve sledovaném týdnu vydala agentura 225 příspěvků týkajících se Ukrajiny. Prioritu 1
nesly 4 headliny, vyšel stejný počet fleší s prioritou 2. Textové zprávy a jejich
rozvíjející verze byly zastoupeny ve 140 případech, headliny s prioritou tři vyšly 75krát
a profily čtyřikrát.
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Graf 36: Počet ukrajinských zpráv rozdělených na jednotlivé typy

250

225

200
140

150
100

75

50

3

3

4

0

Celkem

Zprávy

Headliny I

Headliny
III

Fleše

Profily

Zdroj: ČTK

Prostor k vyjádření
Zpravodajství ČTK poskytlo největší prostor k vyjádření nové ukrajinské vládě
společně s nově zvoleným prezidentem Petro Porošenkem. Tyto ukrajinské vládní
orgány byly v týdnu citovány celkem devětkrát. Za nimi následoval Západ, který byl
citován osmkrát, a klasicky Rusko v pěti případech. Vzhledem k tomu, že v květnovém
týdnu eskalovala situace na východě Ukrajiny, byl větší prostor k vyjádření věnován
rovněž skupině proruských radikálů. Za nimi následovaly ukrajinské silové složky,
mezinárodní organizace OBSE a Severoatlantická aliance a také Česká republika.
Tabulka 20: Prostor k vyjádření poskytnutý jednotlivým aktérům

Ukrajinská vláda

5

Porošenko

4

Západ

8

Rusko

5

Separatisté

4

Ukrajinské silové složky

3

OBSE, NATO

2

Česko

2

Zdroj: ČTK
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Graf 37: Prostor k vyjádření poskytnutý jednotlivým aktérům
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Zdroje
ČTK se v květnovém týdnu na rozdíl od února více odkazovala na ruské agentury a
další ruská zpravodajská média v porovnání s těmi západními. Vůbec nejčastěji
citovaným médiem byla agentura ITAR-TASS v 26 případech, za ní následovala
agentura Interfax a Ria Novosti. Nejvíce citovanými ukrajinskými médii byly agentura
Unian, televize Espreso a servery Ukrajinská pravda a Segodňa. Ze západních médií
nelze nezmínit agenturu Reuters, na kterou se ČTK odkazovala v 18 případech, a další
agentury AP, AFP nebo DPA.
Tabulka 21: Citované zdroje

ITAR-TASS

26

DPA

6

Unian

22

Ria-Novosti

6

Interfax

21

Segodňa

4

Reuters

18

BBC

3

Espreso

15

Bild

3

Ukrajinská pravda

14

Washington Post

3

AFP

10

Ostrov

3

AP

6

Ostatní

17

Zdroj: ČTK
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6.5.2 Česká televize
Události ČT ve sledovaném květnovém týdnu měly celkovou stopáž 328 minut a 54
vteřin. Zahraniční zpravodajství z tohoto celku zabíralo 86 minut a 11 vteřin,
zpravodajství o Ukrajině pak 24 minut a 52 vteřin.
Tabulka 22: Stopáž Událostí ČT v období 22. – 28. května 2014

Vysílání celkem Zahraniční

Ukrajina

zpravodajství
22.5.

48:49

13:03

2:06

23.5.

48:15

8:41

2:49

24.5.

44:05

13:40

2:41

25.5.

44:38

14:15

5:59

26.5.

47:54

13:21

3:51

27.5.

47:45

12:46

3:45

28.5.

47:28

10:25

3:41

Celkem minut

328:54

86:11

24:52

Zdroj: Události ČT

Z prvního pohledu je tedy zřejmé, že krize na Ukrajině, v této době již přesněji
nazývaná válka na Ukrajině, nebyla hlavním zpravodajským tématem a v tomto případě
ani hlavním zahraničním tématem. Tím byly volby do Evropského parlamentu, které
v těchto dnech probíhaly ve všech 28 unijních státech. Téma Ukrajiny zabíralo 29
procent stopáže zahraničního zpravodajství a 7,6 procent celkové stopáže.
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Graf 38: Objem ukrajinských zpráv v zahraničním zpravodajství
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Zdroj: Událost ČT

Následující graf zobrazuje, že téma Ukrajiny bylo jednoznačně nejvíce pokryto v neděli
25. května, kdy probíhaly prezidentské volby. V ostatních dnech byly sice zprávy
z Ukrajiny vždy pokryty v hlavní zpravodajské relaci, ovšem o poznání méně než u
předchozích sledovaných období v únoru a březnu. V průměru se stopáž zpráv
z Ukrajiny pohybovala okolo tří a půl minut.
Graf 39: Vývoj objemu ukrajinského zpravodajství v období 22. – 28. května 2014
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Zdroj: Události ČT
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Typy zpráv
Česká televize nabídla ve sledovaném období v Událostech 20 zpráv o Ukrajině, ve
čtyřech případech se jednalo o headliny na začátku vysílání. Jednoznačně
nejpočetnějšími typy příspěvků byly ty od zahraničních zpravodajů, ať už se jednalo o
jejich původní reportáže (v osmi případech) nebo jejich živé vstupy do vysílání
(pětkrát). V Moskvě působil Miroslav Karas, v Kyjevě nastala změna, kde Josefa
Pazderku vystřídal Václav Černohorský. Jednu reportáž o reakci Spojených států k
vývoji na východě Ukrajiny připravil také Martin Řezníček. Jedna zaznamenaná flešová
zpráva měla v tomto případě specifický charakter – nebyla sdělována moderátorem ve
studiu, ale přímo zahraničním zpravodajem z terénu. Jednalo se o informaci, že
separatisté zadrželi další jedenáctičlennou skupinu pozorovatelů OBSE (předtím byli
zadrženi už čtyři jiní pozorovatelé). Tato zpráva se objevila pouze několik minut před
živým vstupem Miroslava Karase do vysílání, a proto ji mohl tlumočit přímo on z místa
dění.
Tabulka 23: Počet ukrajinských zpráv rozdělených na jednotlivé typy

Headline

4

Fleš (nenadálá zpráva čtená moderátorem)

1

Reportáž z výměn/agentur

1

Reportáž původní

8

Živý vstup/telefonát

5

Obrazová zpráva čtená

1

Zdroj: Události ČT
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Graf 40: Počet ukrajinských zpráv rozdělených na jednotlivé typy
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Z hlediska priorit spadalo nejvíc zpráv do skupiny s druhou nejvyšší důležitostí, po ní
následovala důležitost 3. Do třetí nejfrekventovanější důležitosti 1 se dostalo 20 procent
zpráv, nejnižší zastoupení měla důležitost 4.
Tabulka 24: Počet zpráv ČT rozdělených podle jejich důležitosti

Důležitost 1

Důležitost 2

Důležitost 3

Důležitost 4

4

9

6

1

Zdroj: Události ČT
Graf 41: Počet zpráv ČT rozdělených podle jejich důležitosti
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Prostor k vyjádření a zdroje
Zpravodajové České televize nechávali ve svých reportážích často zaznít hlasy běžných
obyvatel. Ve čtyřech případech to byli lidé na východě země jednoznačně zastávající
proruské názory, ve dvou případech pak obyvatelé Kyjeva prosazující proevropskou
orientaci země. Na jejich příbězích (HLP) byly ukázány předvolební preference a
nálady převládající v hlavním městě v porovnání s východem země, kde se velká část
populace chystala volby bojkotovat jako nezákonné. V televizních reportážích zazněly
hlasy dalších šest obyvatel, ať už z východu, tak Kyjeva, kteří na kameru popisovali
aktuální situaci ve svých městech. Události dvakrát zprostředkovaly výroky Petro
Porošenka, dvakrát výroky proruských separatistů. V jednom případě pak televize
odvysílala video s vyjádřením ruského prezidenta Putina a jeho amerického protějšku
Baracka Obamy.
Tabulka 25: Prostor k vyjádření poskytnutý jednotlivým aktérům

Obyvatelé

12

Petro Porošenko

2

Separatisté

2

Úřady

2

Vladimir Putin

1

Barack Obama

1

Zdroj: Události ČT
Graf 42: Prostor k vyjádření poskytnutý jednotlivým aktérům
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Zdroj: Události ČT
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1

V Událostech ČT byly za sledovaný týden uvedeny celkem dva zdroje, a to německý
deník Bild a novinář ukrajinské televize Hromadske komentující povolební výsledky.
V jednom případě televize využila do svého příspěvku záběry stažené z ruské sociální
sítě VKontakte.

6.5.3 Srovnání
Volby nového prezidenta na Ukrajině byly zajisté důležitým tématem pro obě média,
nicméně Ukrajina se již nedá považovat v tomto týdnu za hlavní zpravodajské téma. Jím
se stalo hlasování do Evropského parlamentu, které probíhalo tento týden ve všech
unijních státech. Prostor věnovaný Ukrajině je u ČTK a ČT téměř shodný: v celkovém
zpravodajství věnovala agentura tomuto tématu 5,6 procent, televize 7,6 procent.
Stejně jako v předchozích případech využívala ČT výhodu v tom, že na místě
disponovala vlastními zpravodaji, a v jejích reportážích často zaznívaly hlasy běžných
obyvatel. Tentokrát to byli nejen obyvatelé Kyjeva, ale i východních regionů, většinou
prorusky naladění. I přestože byl v Kyjevě zvolen nový prezident, hlavní pozornost se
přesunula do východního Doněcku ovládaného zčásti separatisty. V agenturním
zpravodajství byly hlasy těchto separatistů často reflektovány. Agentura častěji
akcentovala i hlasy západních zemí, ty byly v televizním zpravodajství zmiňovány spíš
okrajově. Obecně dala agentura nejvíc prostoru k vyjádření nově zvolenému
prezidentovi společně s novou vládou z jara 2014.
Pravděpodobně i z důvodu, že Rusko mělo na situaci na Ukrajině stále výraznější podíl,
byly dva ze tří nejčastěji citovaných zdrojů v ČTK ruské zpravodajské agentury. Dříve
nejčastěji citovaná agentura Reuters skončila až na čtvrté příčce.
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ZÁVĚR
Analýza obou médií potvrdila, že krize na Ukrajině získala v jejich zpravodajství
nezvykle velký prostor. To ukazuje, že dění v tomto postsovětském regionu je ze strany
Česka přikládána značná pozornost, což lze vysvětlit několika důvody.
Ukrajinská politika byla vždy i po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 ovlivňována
vztahy s Ruskem. Vzhledem k české historické zkušenosti z doby komunismu je to
jeden z důvodů, proč dění na Ukrajině mohlo v české veřejnosti rezonovat více než
například ve státech západních Evropy.
Příčinou vypuknutí krize bylo rozhodnutí tehdejšího ukrajinského prezidenta
Janukovyče odstoupit od plánované asociační dohody s Evropskou unií. Z tohoto
hlediska se dění na Ukrajině dotýkalo Českého republiky jako jednoho z 28 unijních
států. V měsících následujících po listopadu 2013 bylo nezbytně nutné, aby členské
země EU konzultovaly a sjednotily svůj postoj nejen vůči Ukrajině, ale i Rusku, které
mělo na eskalaci krize značný podíl. Evropská unie se společně se Spojenými státy
uchýlily k uvalení protiruských sankcí, ty však měly dopad i na jejich vlastní
ekonomiky. Nesmí se zapomínat ani na tranzit zemního plynu a ropy, který se
přepravuje z Ruska do evropských zemí právě přes Ukrajinu.
Opomenout nelze ani geografickou blízkost a s ní související společnou historickou
zkušenost, neboť část západní Ukrajiny, historicky nazývaná Podkarpatská Rus, bývala
za doby první republiky integrální součástí našeho státu. V České republice zároveň žije
početná ukrajinská menšina, která dění ve své vlasti bedlivě sledovala a v Česku
organizovala dobročinné sbírky pro demonstranty v Kyjevě nebo sbírky zdravotnických
potřeb pro raněné. Ukrajinci žijící v Česku, většinou proevropsky orientovaní, zde také
organizovali protesty proti vývoji situace na Ukrajině.
V analýze práce byly hledány odpovědi na šest výzkumných otázek, jejichž
vyhodnocení je následující:

i.

Výzkumná otázka č. 1: V jaké míře se obě média ve svém zpravodajství věnovala
krizi na Ukrajině?
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Po zprůměrování výsledků čtyř sledovaných týdnů vychází, že ČTK věnovala krizi na
Ukrajině v tomto období 8,23 procent svého zpravodajství, zatímco Česká televize
14,08 procent. Menší poměr zpráv u ČT se vyskytl pouze v listopadovém týdnu, kdy
bylo téma v Událostech pokryto pouze v 0,6 procentech vysílacího času. Jak už bylo
stanoveno ve shrnutí u jednotlivých kapitol, vyšší poměr zpráv u České televize je
logický z toho důvodu, že cílem hlavní zpravodajské relace je přiblížit divákovi
nejdůležitější témata dne, zatímco od ČTK se očekává co možná nejkomplexnější
zpravodajství.
Tabulka 26: Objem ukrajinských zpráv v celkovém zpravodajství

Listopad

Únor

Únor/březen

Květen

Průměr

ČTK

2,5 %

10,8 %

14 %

5,6 %

8,23 %

ČT

0,6 %

26 %

22,1 %

7,6 %

14,08 %

Zdroj: ČTK, Události ČT

ii.

Výzkumná otázka č. 2: Jaký objem zabíraly zprávy z Ukrajiny v zahraničním
zpravodajství?

Stejně jako u předchozího přehledu po zprůměrování čtyř týdnů vyplývá, že v České
televizi byl tento poměr vyšší, jednalo se o 47 procent celkového zahraničního
zpravodajství. U ČTK to bylo 30 procent. V celkovém přehledu zpravodajství ČTK v
období od listopadu do května to bylo 25 procent.
Tabulka 27: Objem ukrajinských zpráv v zahraničním zpravodajství

Listopad

Únor

Únor/březen

Květen

Průměr

ČTK

12 %

22,1 %

60 %

24 %

30 %

ČT

3%

84 %

73 %

29 %

47 %

Zdroj: ČTK, Události ČT

iii.

Výzkumná otázka č. 3: Jakou důležitost obě média tématu Ukrajiny přisuzovala?

Význam přisuzovaný dění na Ukrajině se hodnotil podle poměru zpráv s označením
nejvyšší priority (u ČTK) případně nejvyšší důležitosti (u ČT). Vzhledem k tomu, že
kvalitativní analýza určující stupně důležitosti u ČT byla provedena na třech ze čtyř
analyzovaných týdnů, bude výsledek vyvozen z tohoto vzorku dat.
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Tabulka 28: Počet (procentuální objem) zpráv s nejvyšší prioritou v ukrajinském zpravodajství

Listopad

Únor

Květen

Průměr

ČTK

3 (3,3 %)

26 (7 %)

3 (1,3 %)

4%

ČT

0

15 (23,1) %

4 (20 %)

14 %

Zdroj: ČTK, Události ČT

U České televize byly zprávy nejvyšší důležitosti zastoupeny ve 14 procentech.
V únorovém týdnu se dokonce tři dny za sebou stalo dění na Ukrajině výhradním
tématem všech tří headlinů, šestkrát byl celý první blok zpravodajství (v jednom dni
dosahující až poloviny celé relace) věnován výhradně Ukrajině.
Podíl ukrajinských zpráv s nejvyšší prioritou u ČTK tvořil 4 procenta. Kromě
sledovaného květnového týdne byl poměr headlinů s nejvyšší prioritou vždy vyšší
v ukrajinském zpravodajství než v tom celkovém zahraničním.
Tabulka 29: Objem zpráv s nejvyšší prioritou v ukrajinském zpravodajství a v celkovém zahraničním
zpravodajství

Listopad

Únor

Květen

Průměr

Ukrajina

3,3 %

7%

1,3 %

4%

Zahraničí

1,9 %

3,9 %

2,4 %

2,7 %

Zdroj: ČTK

U České televize je zase potřeba připomenout, že ČT24 věnovala dění na Ukrajině
mimořádnou pozornost prostřednictvím řady dalších zpravodajských i publicistických
pořadů, a snažila se tak divákovi nabídnout co neucelenější obraz krize zasazený do
širších souvislostí. Například v analyzovaném týdnu od 18. do 24. února se krize stala
čtyřikrát výhradním tématem Událostí, komentářů, celkem šestkrát se téma v tomto
období stalo otvírákem Událostí.148 V nejvypjatějších dnech také televize připravovala
různé speciály zaměřené pouze na ukrajinský konflikt.

iv.

Výzkumná otázka č. 4: Z jakých zdrojů obě média čerpala, kterým aktérům
poskytovala prostor k vyjádření?

Z charakteru původních reportáží od zahraničních zpravodajů, které byly ve vysílání
Událostí jedním z nejčastějších příspěvků, je logické, že v ČT nejčastěji zaznívaly

148

Události ČT.
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projevy běžných obyvatel. Jednalo se o obyvatele Kyjeva, ale také Doněcku nebo
Krymu. Televize dávala velký prostor k vyjádření také demonstrantům na Majdanu a
dobrovolným zdravotníkům, na druhé straně i příslušníkům ozbrojených složek,
zasahujících proti protestujícím, nebo proruským separatistům.
O něco menší prostor, i když stále významný z hlediska celkového zpravodajství, pak
televize poskytla kyjevské opozici v čele s Vitalijem Kličkem a Julijí Tymošenkovou,
dále Rusku a západním zemím.
ČTK ve svých shrnujících zprávách téměř nenechala zaznít běžné obyvatele nebo
demonstranty. Agentura na druhou stranu poskytovala prostor k vyjádření širší řadě
subjektů než televize, často byly v agenturních zprávách uvedeny výroky nejen
nejdůležitějších politických lídrů (ukrajinský prezident, opozice, ruský prezident), ale
také hlasy mnoha politiků z Evropské unie, případně Spojených států nebo
mezinárodních organizací.
U televize je většinou složité určit zdroje, z kterých čerpá. V týdnech podrobených
kvalitativní analýze tak učinila pouze v několika případech, většinou se jednalo o
videozáznamy převzaté z jiných médií nebo sociálních sítí. Do původních reportáží se
také několikrát dostal komentář relevantního zahraničního novináře, s nímž mohl
zpravodaj ČT udělat rozhovor přímo na místě. Jednalo se například o reportéra Russia
Today informujícího o ostřelování novinářů na Majdanu nebo ukrajinského žurnalisty,
který komentoval dokumenty objevené v Janukovyčově opuštěné rezidenci.
Agentura naopak uvádí zdroje ve většině svých zpráv. V případě zpravodajství
z Ukrajiny často čerpala z ukrajinské agentury Unian, ruských agentur Interfax, ITARTASS nebo těch západních: Reuters, AFP, AP. Nepřehlédnutelným zdrojem byl také
ukrajinský server Ukrajinská pravda a televizní kanál Espreso. Kromě dalších médií se
ČTK opírala také o oficiální vyjádření prezidentských kanceláří, ministerstev nebo
čerpala informace ze sociálních sítí.
v.

Výzkumná otázka č. 5: Vyskytly se ve zpravodajství jevy, které by příjemce
naváděly k neobjektivní interpretaci?

V kvalitativní analýze se žádné takové jevy nepodařilo dohledat.
vi.

Výzkumná otázka č. 6: Do jaké míry se shodovala nebo lišila témata ČT a ČTK?
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Jak už bylo stanoveno v odpovědi u výzkumné otázky č.4, Česká televize věnovala větší
pozornost obyčejným ukrajinským obyvatelům. Některé z jejích reportáží byly
vystavěny na metodě „hlubokého lidského příběhu“, na jehož pozadí bylo nastíněno
obecnější téma (například volební preference v Kyjevě, odpor k prezidentským volbám
v Doněcku, apod.) ČTK zase poskytovala širší kontext k lepšímu zorientování se v této
komplexní problematice.
Rozdíl mezi produkcí obou médií je logický mimo jiné i charakterem televizních
reportáží, které se nejvíce opírají právě o vyjádření běžných obyvatel a přímých
účastníků konfliktu. Televize navíc měla zpravodaje přímo v ulicích, a tak mohla čerpat
z bezprostředního kontaktu s lidmi, jichž se krize přímo dotýkala.

vii.

Hypotéza č. 1: Téma ukrajinské krize zastávalo přední místo v zahraničním
zpravodajství obou médií.

Tuto hypotézu se podařilo potvrdit.
viii.

Hypotéza č. 2: Témata České televize byla díky přítomnosti zahraničních
zpravodajů různorodější než témata agenturního zpravodajství, která byla víc
všeobecná.

Tuto hypotézu se podařilo potvrdit.
ix.

Hypotéza č. 3: Agentura poskytovala vyvážené a objektivní zpravodajství.

Nelze jasně konstatovat, že by se tuto hypotézu podařilo potvrdit. Nepodařilo se ji však
vyvrátit.
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SUMMARY
The aim of the thesis is to compare the news coverage of the Ukrainian conflict carried
out by two Czech public media outlets – Czech News Agency (ČTK) and Czech
Television (ČT). In doing so, it focuses on how and in what extent the situation in
Ukraine was monitored and covered by both media.
The theoretical part of the thesis presents both of these media's properties with emphasis
on their foreign coverageas well as related medial terms' definitions. One chapter is
reserved to cover Ukraine as a state and its political history since the SovietUnion's
disintegration through to 2014 and the Ukrainian crisis development; further studying
the relationship between Ukraine and the Russian Federation resulting in the crisis in
2013.
In the practical part of the thesis quantitative and qualitative methods are used to
determine how much attention and screen-time both media dedicated to the crisis, which
parties were given opportunities to comment and identify other sources of information.
Keeping in mind the fact that ČT had four reporters on site at it's disposal, the thesis
tries to find out how big of an influence that had on the overall production, processing
and tone of the television news and to what degree the production of both media agreed
or diverged. The research was done on a selected sample of ČTK and ČT production.
The analysis has confirmed the premise that the Ukrainian conflict was widely
monitored and covered by both of these media houses.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Rozhovor s redaktorem ČTK Janem Stejskalem (text)
Rozhovor se uskutečnil prostřednictvím e-mailu dne 29.4.2016.
Krize na Ukrajině byla podle výroční zprávy z roku 2014 hlavním zpravodajským
tématem ČTK. Kolik lidí se na tvorbě zpravodajství z Ukrajiny v tomto období (od
vypuknutí krize v listopadu 2013 a během roku 2014) podílelo?
Zpravodajství z tohoto regionu mají standardně na starosti dva lidé. Protože ale agentura
funguje v třísměnném provozu, zapojovali se pravidelně do tvorby zpravodajství další
nejméně tři redaktoři. Všichni ostatní příležitostně, například o víkendu nebo v noci.
Byl kvůli krizi dlouhodobě posílen tým redaktorů pokrývajících zpravodajství ze zemí
bývalého SSSR?
Dlouhodobě nebyl, příležitostně mnohokrát.
Můžete uvést, z jakých zdrojů agentura primárně čerpala při tvorbě zpráv týkajících
se ukrajinské krize?
Těch zdrojů bylo hodně, ukrajinských, západních i ruských. Z Ukrajiny to byly hlavně
agentury Unian, Ukrinform, Interfax-Ukrajina, zpravodajské weby Ukrajinská pravda,
Podrobnosti, Cenzor, Vesti, Fokus, Ostrov, 112, web prezidenta, Twittery politiků, kteří
je používali, ze separatistických zdrojů pak agentura DAN, po jejím vzniku, web
Novorossija, agentura LuhanskInformCentr. Rovněž v době anexe KrymInform. Tyto
zdroje jsem sledoval systematicky a prakticky denně, další regionální pak příležitostně,
například při událostech v Oděse. Ve speciálních obdobích (demo, schůze parlamentu)
se sledují ukrajinské televize (např. Espreso).
ČTK v této době neměla na východě Evropy žádného vlastního zpravodaje. Nicméně
výroční zpráva uvádí, že agentura informace získávala také z cest zvláštního
zpravodaje na místo konfliktu. Můžete přiblížit, jak takové cesty probíhají a jak
dlouho většinou trvají?
Na východ Ukrajiny vyjížděl kolega Milan Syruček. Byl například na frontě u
Mariupolu, opakovaně v Kyjevě. Cesty jsou většinou několikadenní.
Existuje pro redaktora zahraniční redakce nějaká kvóta, kolik zpráv musí denně (za
jednu směnu) pro agenturu zpracovat?
Nikoli. Počty zpráv se odvíjejí od charakteru událostí.
Česká televize měla na místě k dispozici až 4 zahraniční zpravodaje. Nechávala se
agentura inspirovat jejich tématy/zpravodajstvím? Probíhala případně mezi těmito
dvěma redakcemi nějaká užší spolupráce?
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Nikoli, pouze při výjezdech na místo. Já i kolega Syruček se se zpravodaji ČRo a ČT
osobně známe.
Vyskytly se za rok 2013 nebo 2014 u Rady ČTK závažné stížnosti na zpravodajství
týkající se ukrajinské krize?
Pokud si vzpomínám, v tomto období ne.

Příloha č. 2: Poznámky z konzultace s PhDr. Martinem Lokšíkem (text)
Konzultace na téma vývoje nových typů zpráv, které se v televizi objevily v posledních
letech, proběhla 3.5.2016.
Vzhledem k technologickému postupu, ale i náročnějšímu publiku nebo požadavkům
nového vedení ČT, se začaly v posledních letech objevovat nové typy televizních zpráv.
Jedná se o následující úkazy:







Rozepsaný card
o V TV přibližně od roku 2013
o Zpráva čtená moderátorem ve studiu prokládaná záběry z reportážní
zprávy
o Používá se, když je potřeba původní příspěvek zpravodaje/redaktora
aktualizovat o nové informace
o Komentář reportéra nahrazen moderátorem ve studiu
o Obraz zůstává zachován, ale často bývá „rozsekán“, mezi těmito částmi
mluví živě moderátor
Skládačka
o Jednotlivé TV příspěvky složené do jednoho uceleného útvaru
o Většinou u otvíráku, v případě mimořádné události
Stand-up reportáž
o 1. výskyt kolem roku 2012
o Zpravidla 1 nesestříhaný záběr, v němž se stále objevuje zpravodaj a
provází diváka dějem celé reportáže)
Zážitková reportáž
o Podobně jako u stand-up provází zpravodaj diváka dějem
o Více dynamické (např. simulace řízení automobilu pod vlivem alkoholu,
reportáž z armádního výcviku, atd.)
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