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Anotace 

Bakalářská práce Zobrazení Alžběty II. v agenturním zpravodajství ČTK na vybraných 

událostech roku 2016 se zabývá zpravodajstvím České tiskové kanceláře zaměřeným na 

královnu Alžbětu II. v uvedeném roce. Práce nejprve přináší teoretické zázemí v podobě 

profilu České tiskové kanceláře, které se věnuje jejímu poslání, poskytovaným službám, 

typům a podobě zpráv. Přiblížena je také práce zahraniční redakce. Prostor v teoretické 

části je dále věnován biografii Alžběty II. s připomenutím důležitých mezníků jejího života 

a charakterizováním jejích královských pravomocí. Následná praktická část obsahuje 

analýzu zpravodajských materiálů v podobě textových zpráv, fotografií, videí a 

infografiky. Práce analyzuje tři události z roku 2016, se kterými je Alžběta II. spojena − 

její devadesáté narozeniny, setkání s tehdejším americkým prezidentem Barackem 

Obamou a referendum o vystoupení Velké Británie z EU a následné jednání o brexitu. 

V analýze textových zpráv je velký prostor věnován přiblížení jejich obsahu, dále zdrojům, 

jež jsou přehledně uspořádány do tabulek, a prioritám. V případě ostatních mediálních 

formátů jsou kromě priorit analyzovány stejné oblasti. Součástí je také přiblížení práce 

agentury v podobě vysvětlení zajímavých postřehů od zaměstnanců tiskové kanceláře. 

 

Annotation 

This bachelor thesis named Reflection of Elizabeth II in the Czech News Agency ilustrated 

on selected events in 2016 concerns with the news service of Czech News Agency focused 

on the Queen Elizabeth II. in mentioned year. This work brings theoretical information in a 

form of profile of the Czech News Agency which attend to its role, provided service, types 

and format of the news. There is also approached the work of foreign editorial office. 

Further there is a subchapter dedicated to the biography of Elizabeth II. with remembrance 

of the important points of her life and description of her royal authorities. The following 

practical part contains the analysis of news materials in form of text news, audio 

recordings, videos and information graphics. This work analyses three events from the year 

2016, which is Elizabeth II. connected with – her 90th birthday, meeting with former 

American President Barack Obama, referendum on the withdrawal of the United Kingdom 

from the European Union and following negotiation about Brexit. There is a large section 

devoted to the content in the analysis of text news, their resources which are clearly 

arranged to charts and priorities. In case of the other media formats they are analysed in the 



 

 

 

same areas except priorities. Another section of this thesis considers work of the Czech 

News Agency in a form of explanations of interesting observations from the employees. 
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Úvod 

Královna Alžběta II. je veřejně známou osobností, dokonce nejdéle vládnoucím 

monarchou v současné době na světě, a přece o ní nevíme tolik, jako o jiných slavných 

lidech: udržuje si odstup a pečlivě chrání své soukromí. Nikdy nepořádá tiskové 

konference a zpravidla neposkytuje ani soukromá interview.1,2 Je proto zajímavé sledovat, 

s jakými informacemi média přichází a co vše se z nich lze o královně dozvědět. Zvláště 

pak z tiskové agentury, u které se předpokládá pestrost výběru informací a potlačení jejich 

bulvárních prvků. 

Základní otázkou této bakalářské práce je, jakým způsobem informovala o Alžbětě II. 

Česká tisková kancelář (ČTK) v roce 2016. Aby práce mohla vedle dat o zpravodajských 

materiálech podat i obraz královny, a zaměřit se tak vedle kvantitativního výzkumu i na 

kvalitativní, vybrala jsem pro analýzu tři reprezentativní události spojené s Alžbětou II. 

V práci se zaměřuji na to, čemu věnovala ČTK v souvislosti s královnou pozornost a 

jakých informací si všímala, na jaké cizí zdroje se pro referování obrátila a zda zachovala 

neutrální tón zpravodajství, který je pro tiskovou kancelář zásadní.  

Protože textové zprávy nedokáží ze své podstaty zachytit vizuální obraz, a tedy přinést 

přidanou hodnotu, zahrnula jsem do analýzy také fotografie, videa a infografiky 

z produkce tiskové kanceláře. Pro získání zpravodajských materiálů jsem 

využívala Infobanku ČTK, jež obsahuje archivované textové zprávy i další mediální 

obsahy. Pro podání teoretického rámce jsem těžila ze studia odborné literatury, oficiálních 

internetových stránek ČTK a královské rodiny a obrátila jsem se také na zaměstnance 

agentury. 

Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části − kapitoly, a to teoretickou část 

s informacemi nezbytnými pro pochopení následující kapitoly a praktickou část obsahující 

analýzu a také vysvětlení zajímavých či nejasných skutečností. V bakalářské práci nejprve 

v první podkapitole přibližuji Českou tiskovou kancelář jako instituci. Věnuji se jejímu 

postavení a poslání, dále popisuji služby agentury a detailněji také typy textových zpráv. 

Prostor věnuji i práci zahraniční redakce. V následující podkapitole se zaměřuji na Alžbětu 

II. od nečekaného nástupu na trůn přes její rodinu až po královniny pravomoce a roli ve 

                                                           
1 ROCHE, Marc. Alžběta II.: Poslední královna. Praha: Práh, 2008. ISBN 978-80-7252-211-8, s. 176 
2 Výjimkou byl např. rozhovor při příležitosti 65. výročí korunovace Alžběty II., který královna poskytla pro 

účely natočení dokumentu BBC. Více na: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/velka-britanie-

korunovacni-klenoty-alzbeta-bbc-dokument_1801150835_jra 

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/velka-britanie-korunovacni-klenoty-alzbeta-bbc-dokument_1801150835_jra
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/velka-britanie-korunovacni-klenoty-alzbeta-bbc-dokument_1801150835_jra
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společnosti. 

V praktické části nejprve představuji tři vybrané události spojené s Alžbětou II., jež jsou 

předmětem analýzy, a popisuji, kde a jakým způsobem jsem postupovala při vyhledávání 

zpravodajských materiálů. V analýze se u každé události zvlášť zaměřuji na obsah zpráv, 

jejich formáty a počet, dále na priority a zdroje a nakonec na ostatní mediální formáty. 

Oproti schváleným tezím jsem rozšířila původní záměr o některé podkapitoly, aby byla 

práce přehledněji strukturovaná a nabídla prostor pro více informací. První podkapitolu 

Česká tisková kancelář jsem rozšířila o metadata, která jsou důležitá pro utvoření 

představy o tom, jaké náležitosti má zpráva vydaná agenturním zpravodajstvím ČTK.  

V praktické části jsem přidala samostatnou podkapitolu Výběr sledovaných událostí a 

postup analýzy, aby bylo zřejmé, kterým událostem se v analýze věnuji, co u nich sleduji a 

jak postupuji při vyhledávání zpráv. Každá analyzovaná událost má svou vlastní 

podkapitolu. Ta se člení na textové zpravodajství (zaměřené na obsah zpráv, jejich počet a 

formáty), dále na priority a zdroje zpráv (priority jsou oproti tezím nově zařazeny) a 

posledně na ostatní mediální formáty (zde zůstal zachován formát foto a video, místo audio 

formátu analyzuji formát infografika, a to z toho důvodu, že žádná zvuková nahrávka 

k událostem nevyšla). Všechny události jsou tak oproti tezím analyzovány zvlášť, stejně 

jako ostatní mediální formáty. 

Ke zvolení tématu Zobrazení Alžběty II. v agenturním zpravodajství ČTK na vybraných 

událostech roku 2016 mě podnítil fakt, že je mi Alžběta II. blízká a nahlížím na ni s úctou. 

Vnímám ji jako symbol moudré a důstojné ženy, která je i ve svém úctyhodném věku 

pracovitá a oddaná. Jak o ní referovala právě Česká tisková kancelář, jsem pak vybrala 

proto, že v ČTK externě pracuji (v oddělení audio a video) a již se orientuji v 

jejím pracovním prostředí. Zároveň mě zajímalo, zda se výstupy jejích pracovníků oproti 

dnešní době nějak změnily. Abych předešla tomu, že bych analyzovala materiály, na 

kterých bych se nějakým způsobem podílela, zvolila jsem rok analyzovaných událostí 

takový, kdy jsem v ČTK ještě nepůsobila.  
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1. Teoretická část 

1.1 Česká tisková kancelář 

Pro charakteristiku tiskových kanceláří či agentur je výstižné pojmenování přirovnávající 

je k novinám novin či novinám novinářů.3 To si ostatně přeje i Česká tisková kancelář, 

která si za cíl ve svém kodexu stanovila „poskytovat takové služby, aby klienti považovali 

ČTK za součást svých zpravodajských redakcí a informačních pracovišť, a současně být 

kronikou dění v České republice a ve světě.“4 Médiím, ale i ostatním abonentům, přináší 

informace 24 hodin denně po celý kalendářní rok nejen z České republiky, ale i z různých 

oblastí světa. 

Z legislativního hlediska je poslání či cíl ČTK obecnější. Definuje jej Zákon České národní 

rady o České tiskové kanceláři (517/1992 Sb.), který samotnou agenturu v roce 1992 

zřídil5: „Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro 

svobodné vytváření názorů.“6 Objektivita, jakožto důležitý požadavek profesionální 

žurnalistiky, se promítla i do definování mise ČTK, která je opět k nalezení v jejím 

kodexu. Misí je stanoveno „poskytovat důležité objektivní informace agenturním klientům 

a veřejnosti a uchovávat je.“7 

Počátky ČTK ale sahají dále než do zmiňovaného roku 1992. Její vznik připadá na stejný 

den jako vznik Československa, tedy 28. října 1918. Tehdy předsednictvo Národního 

výboru československého vydalo rozhodnutí o zřízení Československé tiskové kanceláře. 

Den poté už se v novinách objevily první zprávy se signaturou ČTK. Od té doby agentura 

nepřetržitě informuje své klienty o dění kolem sebe.8 K poslednímu dni roku 1992 

Československá tisková kancelář zanikla spolu s rozpadem Československa. Rozdělila se 

na dvě národní agentury, na Slovensku byla ustavena Tlačová agentúra Slovenskej 

republiky (TASR) a v naší zemi již zmiňovaným zákonem č. 517/1992 Sb. Česká tisková 

                                                           
3 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-459-4., s. 9 
4 Kodex ČTK. Česká tisková kancelář [online]. ©2011 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: 

http://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/ 
5 Zákon č. 517/1992 Sb.: Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři. Zákony pro lidi.cz[online]. 

©2010-2018 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-517 
6 Tamtéž 
7 Kodex ČTK. Česká tisková kancelář [online]. ©2011 [cit. 2018-03-16]. Dostupné z: 

http://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/ 
8 MAJSTR, Jiří, Jaroslav RICHTER, Hana ŘEHÁKOVÁ, Ludmila TRUNEČKOVÁ a Dušan 

VESELÝ. ČTK včera, dnes a zítra. Praha: Česká tisková kancelář, 1998. 

http://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-517
http://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/
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kancelář.9 Zákon z roku 1992 pro Českou tiskovou kancelář také znamenal změnu statutu, 

agentura přestala být zpravodajským orgánem státu.10 Zákon konkrétně udává, že „stát 

neodpovídá za závazky tiskové kanceláře a tisková kancelář neodpovídá za závazky 

státu.“11 Po procesu odstátnění je nyní ČTK agenturou se zvláštním (veřejnoprávním) 

statutem,12 jejímiž finančními zdroji nejsou koncesionářské poplatky, ale příjmy 

z poskytování služeb a podnikatelské činnosti. Může rovněž ze státního rozpočtu ČR dostat 

účelovou dotaci, nikoliv však na pokrytí ztrát z hospodaření.13 

Stejně jako Česká televize a Český rozhlas má i ČTK radu, kterou se uplatňuje právo 

veřejnosti na její kontrolu. Rada tiskové kanceláře je složena ze sedmi členů, jež volí 

parlament na pětileté období. Mezi její úkoly patří jmenování a případné odvolání 

generálního ředitele tiskové kanceláře (v současnosti Jiří Majstr), schvalování rozpočtu, 

rozhodování o stížnostech na ředitele i činnost agentury a předkládání výročních zpráv o 

činnosti a hospodaření parlamentu. Rada také dbá na to, aby tisková kancelář plnila své 

poslání.14 

Svým klientům poskytuje ČTK pestrou škálu služeb. Základem je klasické slovní 

zpravodajství, které přináší informace o domácím a zahraničním dění, ekonomice, kultuře, 

politice a sportu. Část těchto zpráv je připravována i v anglickém jazyce. Vedle toho jsou 

textové zprávy rozšiřovány o fotografie, infografiku, videa a zvukové nahrávky. 

Abonentům zasílá ČTK denně desítky SMS a MMS zpráv zaměřených na různé oblasti. 

Zpravodajská webová aplikace News Select ČTK pak přináší uživatelům mobilních 

telefonů či tabletů výběr důležitých zpráv. Vyhledávanou službou jsou také databáze 

obsahující široký soubor faktografických informací s velkým tematickým zaměřením a 

dále databáze s přehledy očekávaných událostí, akcí a výročí i na několik let dopředu. ČTK 

nabízí prostor i pro internetovou reklamu a PR služby v podobě distribuce tiskových zpráv 

v původním znění.15 V souladu s technickým pokrokem poskytuje od ledna 2018 nové 

                                                           
9 TRUNEČKOVÁ, Ludmila, ref. 3, s. 71−72 
10 TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zákon o ČTK: transformace na půli cesty: Vývoj vztahů mezi politickou a 

mediální sférou v 90. letech 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze: nakladatelství Karolinum, 2015. 

ISBN 978-80-246-3073-1, s. 68 
11 Tamtéž 
12 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. 

ISBN 978-80-246-1661-2, s. 129 
13 TRUNEČKOVÁ, Ludmila, ref. 10, s. 84−85 
14 Zákon č. 517/1992 Sb.: Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři. Zákony pro lidi.cz[online]. 

©2010-2018 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-517 
15 Služby. Česká tisková kancelář [online]. ©2011 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://www.ctk.cz/sluzby/ 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-517
http://www.ctk.cz/sluzby/
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služby, a to ČTK Videostream, který nabízí živé přenosy, a datové vizualizace.16 Produkci 

agentury je možné najít v Infobance, Fotobance a Videobance ČTK, část z ní ale vkládá i 

na zpravodajský web České noviny, který provozuje od roku 1995.17 

Česká tisková kancelář je také místem pro vzdělávání. V rámci Akademie ČTK pořádá 

několikrát měsíčně výukové kurzy širokého tematického zaměření, např. fotografování, 

tvůrčího psaní, prezentování, umění interview či mediální gramotnosti.18 Své poznatky a 

zkušenosti z praxe předávají sami zaměstnanci ČTK nebo externí odborníci19 nejen 

veřejnosti, ale i manažerům z Ministerstva práce a sociálních věcí nebo lidem z Úřadu 

vlády.20 Novinkou Akademie ČTK je letní škola − v červenci 2017 společně se 

zpravodajskými redakcemi připravila 1. ročník,21 na kterém měli studenti možnost 

„nahlédnout pod pokličku tvorby agenturního zpravodajství a dozvědět se, jak v praxi 

vypadá každodenní práce zpravodajů a editorů národní tiskové agentury.“22 

1.1.1 Servisy a další metadata 

Agentura rozděluje produkci zpravodajských materiálů mezi pět servisů. Nejbohatšími jsou 

domácí servis a sporty, dále pak servis zahraniční a ekonomika. Naopak nejméně zpráv 

obsahuje servis v angličtině.23 

Informace o zařazení do příslušného servisu je jedním z metadat, neboli identifikačních 

prvků vyskytujících se pod textem zprávy. Abonent zde může najít také prioritu zprávy, 

která se pohybuje na pětistupňové škále od 1 do 5 a značí její význam či důležitost, souvisí 

však také s formou zprávy (více viz 1.1.2). Dále kategorii zprávy přibližující její tematické 

zaměření a klíčová slova sloužící pro utřídění zpravodajství v databázích a možnost 

vyhledávání dokumentů v Infobance ČTK. K dalším metadatům, která se však nachází 

                                                           
16 Novinky: ČTK nabídne v servisu živá videa a datové vizualizace. Česká tisková kancelář[online]. 

07.12.2017 [cit. 2018-03-26]. Dostupné z: http://www.ctk.cz/novinky/?id=2675 
17 O nás: Objektivní zpravodajství od roku 1995. České noviny [online]. ©2018 [cit. 2018-03-26]. Dostupné 

z: http://www.ceskenoviny.cz/o-nas/ 
18 Akademie ČTK. Česká tisková kancelář [online]. ©2011 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: 

http://www.ctk.cz/akademie-ctk/ 
19 Náš tým. Česká tisková kancelář [online]. ©2011 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: 

http://www.ctk.cz/akademie-ctk/nas-tym/ 
20 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016 [online]. 2017 [cit. 2018-03-

21]. Dostupné z: http://www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/ 
21 Česká tisková kancelář. Newsletter 19/17: Letní škola ČTK má první absolventy [online]. 2017 [cit. 2018-

03-22]. Dostupné z: http://www.ctk.cz/novinky/newsletter-2017/?utm_source=Newsletter&utm_medium= 

novinky-ctk.cz&utm_campaign=Newsletter%2B2017 
22 Tamtéž 
23 Zjištěno z Infobanky ČTK v sekci Servisy po zadání časového období jeden kalendářní rok 

http://www.ctk.cz/novinky/?id=2675
http://www.ceskenoviny.cz/o-nas/
http://www.ctk.cz/akademie-ctk/
http://www.ctk.cz/akademie-ctk/nas-tym/
http://www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/
http://www.ctk.cz/novinky/newsletter-2017/?utm_source=Newsletter&utm_medium=novinkyctk.cz&utm_campaign=Newsletter%2B2017
http://www.ctk.cz/novinky/newsletter-2017/?utm_source=Newsletter&utm_medium=novinkyctk.cz&utm_campaign=Newsletter%2B2017
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před vlastním textem zprávy, patří titulek, datum a čas vydání, domicil (obvykle značící 

místo, kde se popisovaná událost stala) a signatura (často v podobě zkratky názvu tiskové 

agentury).24 

1.1.2 Textové formáty zpráv 

Nejrychlejší a nejstručnější zprávou je headline, který je limitován rozsahem 150 znaků a 

je rozesílán také jako SMS na mobilní telefony. Headline předchází ostatním typům 

agenturních zpráv – pokud má prioritu 1, předchází fleši, pokud prioritu 3, předchází 

zprávě a jejím verzím.25 Rezignuje na „některé formální náležitosti agenturní zprávy, jako 

jsou titulek, domicil či datum.“26 ČTK zavedla headline v roce 2009/1027, do roku 2008 

byly zprávy s nejvyšší prioritou 1 označovány jako blesk.28 Tím se vydávaly „vysoce 

naléhavé, zpravidla neočekávané (tedy překvapivé) informace o událostech mimořádného 

významu, které podstatným způsobem mění situaci.“ 29 

S nižší prioritou 2 vychází v agenturním zpravodajství ČTK zprávy typu fleš. Rozsahem se 

pohybují od jednoho do tří odstavců a obsahují již všechny náležitosti (titulek, domicil, 

datum a signatura agentury).30 Jak definuje ČTK, jedná se o „zprávy o překvapivé, 

převratné nebo sice očekávané, ale důležité události. Po fleši následuje v krátkém intervalu 

zpráva, která původní informaci rozvádí.“31 

Takovou zprávou se myslí zpráva klasická a její případné verze. Těm jsou přiřazovány 

priority 3 či 4 a buď navazují na fleš, jak je zmíněno výše, nebo jsou první zprávou o 

události, o které referují v jejím vývoji, nebo po skončení. Skládají se ze dvou částí: čelo 

zprávy (první odstavec tvořící jádro výpovědi) a tělo či trup (tvořené monotematickými 

odstavci řazenými sestupně dle významu). Verze pak vycházejí se stejnou prioritou jako 

původní zpráva a rozšiřují ji o nové informace.32 Pokud agentura referuje o jedné události 

větším počtem dílčích zpráv, vydá ještě tzv. shrnutí, které „rekapituluje nejdůležitější 

                                                           
24 OSVALDOVÁ, Barbora et al.. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-

80-246-1899-9, s. 33−41 
25 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5, s. 109 
26 Tamtéž 
27 Tamtéž 
28 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ, ref. 12, s. 154 
29 Tamtéž, s. 154−155 
30 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ref. 25, s. 93 
31 Typy agenturních zpráv. Česká tisková kancelář [online]. ©2011 [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: 

http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/typy/ 
32 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ, ref. 12, s. 156−157 

http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/typy/
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momenty, podstatné peripetie vývoje popisované události a je její nejkomplexnější verzí.“33 

Mezi textové formáty zpráv patří také profily, které jsou faktograficky nasycené a 

zaměřují se nejen na osobnosti, ale i události. Oproti běžnému životopisu se nezveřejňují 

jen při oficiálních příležitostech, ale objevují se i tehdy, když se mediálně sledovaná 

osobnost ocitne v centru pozornosti. Profily se připravují i dopředu, např. k očekávanému 

jubileu.34 Jiným typem zpráv jsou souhrny. Vydávají se pětkrát denně a jsou určeny pro 

rychlou orientaci v aktuálních událostech35. Obsahují totiž „ve zkrácené podobě vše 

podstatné, co se za poslední hodiny stalo.“36 

Vedle zmíněných zpráv produkuje ČTK i dokumenty neboli texty bez redakčních zásahů. 

Příkladem může být plné znění smlouvy nebo veřejný projev politického činitele. 

Zvláštním typem zpráv jsou také tabulky, které nejsou tvořeny souvislým textem, ale 

pomocí tabulek referují např. o sportovních výsledcích.37 Pro potřebu této práce zmíním 

ještě tzv. otvírák, tedy zprávu vydávanou v pozdních nočních či časných ranních 

hodinách, „to znamená vždy před začátkem důležité události očekávané ten den. Informuje 

zpravidla stručně o připravované akci (…) a jejich hlavních aktérech.“38 

Mezi textovými formáty výrazně převažují klasické zprávy, těch ve všech servisech 

dohromady vychází měsíčně kolem 12 000–14 000. Po nich následují headliny (kolem 

2 000–3 000 zpráv/měsíc). K tomu poznamenám, že v letních měsících je celková 

produkce zpráv nižší.39
 

1.1.3 Zahraniční redakce 

Pracovníci zahraniční redakce se významně podílí na produkci ČTK. V roce 2016 vyšlo 

v zahraničním servisu 39 729 zpráv, což při počtu 204 67140 zpráv ze všech servisů 

dohromady představuje více než 19 % z celkové produkce. V průměru to znamená, že 

                                                           
33 ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ, ref. 12, s. 158 
34 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ref. 25, s. 186−187 
35 Typy agenturních zpráv. Česká tisková kancelář [online]. ©2011 [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: 

http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/typy/ 
36 Tamtéž 
37 Tamtéž 
38HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ref. 25, s. 168 
39 Zjištěno analýzou každého jednotlivého měsíce roku 2017, kdy jsem v Infobance sledovala s měnícím se 

měsícem počet zpráv jednotlivých typů (zprávy, headliny, fleše, souhrny, plány, deníky, avíza, profily, 

protext) u všech servisů dohromady. 
40 Zjištěno z Infobanky ČTK, kdy jsem výběr zpráv omezila na rok 2016 a sledovala počet zpráv 

v jednotlivých servisech. V potaz jsem brala standardní zprávy, headliny, fleše, souhrny a profily. Výroční 

zpráva ČTK z roku 2016 uvádí nižší čísla, rozdíl může být dán tím, že zvlášť počítá např. profily a 

dokumenty. 

http://www.ctk.cz/sluzby/vyhody_zprav_ctk/typy/
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vydává 109 zpráv o zahraničí denně. 

Vedle redaktorů píšících o zahraničním dění z České republiky má agentura také své 

zahraniční zpravodaje, a to ve třech evropských městech − v Bratislavě, Berlíně a 

Bruselu.41 Svou odbočku měla ČTK i v Londýně, tu ale zrušila v prosinci 2011 

z ekonomických důvodů.42 

Česká tisková kancelář dále čerpá ze servisů zahraničních tiskových agentur, například z 

Reuters, AFP, AP, TASS, DPA nebo ANSA.43 Redaktoři také monitorují důležitá 

zahraniční média, například americký zpravodajský server The New York Times, 

francouzský deník Le Figaro, britský zpravodajský server BBC News či deník The 

Guardian.44 V souvislosti s rozvojem internetu začali zahraniční redaktoři ČTK od roku 

2012 využívat také potenciálu sociálních sítí, zejména Twitteru.45 

Pokud se děje ve světě něco zásadního, vysílá agentura do ciziny i své zvláštní zpravodaje. 

Podle vedoucího zahraniční redakce Stanislava Mundila se ve většině případů jedná o 

plánované události, zpravodajové například doprovází politiky na jejich zahraničních 

cestách.46 V roce 2016 zvláštní zpravodajové pokrývali například americké prezidentské 

volby, referendum Británie o setrvání či opuštění Evropské unie, prezidentské volby 

v Rakousku a referendum v Itálii, jež vedlo k pádu premiéra Mattea Renziho. Velkou 

pozornost věnovala zahraniční redakce v roce 2016 také teroristickým útokům, pokusu o 

převrat v Turecku, občanské válce v Sýrii a boji proti Islámskému státu, uprchlické krizi a 

dění v orgánech EU.47 

  

                                                           
41 FAQ - Často kladené otázky: A) Obecné. Česká tisková kancelář [online]. ©2011 [cit. 2018-03-21]. 

Dostupné z: http://www.ctk.cz/faq/ 
42 Osobní rozhovor s vedoucím zahraniční redakce Stanislavem Mundilem, 27. 3. 2018 
43 Základní informace: Síť odboček ČTK. Česká tisková kancelář [online]. ©2011 [cit. 2018-03-21]. 

Dostupné z: http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/ 
44 Zjištěno pomocí vyhledávání v Infobance ČTK tak, že do klíčových slov jsem zadala pojem „monitor“ a 

sledovala často citovaná média. 
45 ZUMROVÁ, Michaela. Nejzávažnější teroristické útoky 21. století v Evropě ve zpravodajství ČTK. Praha, 

2018. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. 
46 Osobní rozhovor s vedoucím zahraniční redakce Stanislavem Mundilem, 27. 3. 2018 
47 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016 [online]. 2017 [cit. 2018-03-

21]. Dostupné z: http://www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/ 

http://www.ctk.cz/faq/
http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/
http://www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/
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1.2 Alžběta II. 

1.2.1 Biografie  

Alžběta II. je současnou královnou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 

a patnácti členských států Commonwealthu. Britskou královnou se princezna Alžběta 

Alexandra Marie stala po smrti svého otce, krále Jiřího VI., v únoru 1952,48 „podle Zákona 

o následnictví z roku 1701 se stala panovnicí okamžikem otcovy smrti.“49 Nové panovnici, 

jež přijala královské jméno Alžběta II., bylo tehdy dvacet pět let. S nástupem na trůn se 

stala současně nejvyšším představitelem anglikánské církve a Commonwealthu (viz 

kapitola 1.2.2). Korunována byla o šestnáct měsíců později, 2. června 1953.50 

Princezna Alžběta se narodila 21. dubna 1926 jako první dcera vévody a vévodkyně 

z Yorku, pozdějšího krále Jiřího VI. a královny Alžběty. Pokřtěna byla na Alžbětu 

Alexandru Marii.51 Když se Alžběta narodila, byla třetí v pořadí mezi následníky trůnu, 

králem byl tehdy její děda Jiří V. První v pořadí byl Alžbětin strýc Edvard VIII. a za ním 

následoval jeho bratr (Alžbětin otec) Jiří VI. Kdyby její matka porodila syna, podle 

britských zákonů o dědictví by se okamžitě přesunul před ni. Nezdálo se proto 

pravděpodobné, že by se Alžběta stala jednoho dne královnou.52 Zásadní změny přinesl rok 

1936, kdy se v čele monarchie vystřídali tři králové. V lednu zemřel král Jiří V. a na 

anglický trůn po něm nastoupil jeho syn Edvard VIII. V prosinci však po necelém roku 

vlády na svou funkci abdikoval. Britským monarchou se stal Alžbětin otec Jiří VI., 

korunovaný o rok později. Alžběta se tak v jedenácti letech stala první následnicí trůnu.53 

Manželem Alžběty II. se v roce 1947 stal princ Philip Mountbatten, poručík námořnictva 

původem z Řecka54. O rok později se jim narodil syn Charles, současný první dědic trůnu, 

a o dva roky poté princezna Anne. Další dva potomci se narodili v době, kdy už byla 

Alžběta II. královnou: v roce 1960 princ Andrew a o čtyři roky později poslední syn, princ 

                                                           
48 ROVNÁ, Lenka. Kdo vládne Británii?. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. ISBN 80-86429-27-X, s. 

76 
49 SMITHOVÁ, Sally Bedell. Alžběta II.: Život moderní panovnice. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-

632-6, s. 72 
50 ROCHE, Marc, ref. 1, s. 49 
51 Her Majesty The Queen: Early life and education. The home of the Royal Family [online]. [cit. 2017-10-

18]. Dostupné z: https://www.royal.uk/her-majesty-the-queen 
52 MARR, Andrew. The diamond queen: Elizabeth II and her people. London: Macmillan, 2011. ISBN 978-

0-230-74852-1, s. 78 
53 ROCHE, Marc, ref. 1, s. 39−40 
54 Hlavní momenty života a vlády Alžběty II., ČTK, 18. 4. 2016, 10:10 

https://www.royal.uk/her-majesty-the-queen
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Edward.55 

1.2.2 Alžběta II. ve funkci královny – role a pravomoce 

Na základě principů Listiny práv (tzv. Bill of Rights) z roku 1689 je moc britského 

panovníka limitována – listina byla přijata za účelem zabránění zneužívání moci 

panovníků vůči parlamentu a k ustavení parlamentní monarchie.56 Alžběta II. tak kraluje, 

ale nevládne. „Britský panovník nevládne zemi, má jen reprezentativní úlohu. Je ale 

především důležitým spojujícím prvkem britské společnosti v její politické kultuře. Pomáhá 

občanům při jejich identifikaci s jejich zemí, a je tak důležitým kohezním činitelem.“57 

Královna nemá moc konat, nemá moc nad vládou, má však moc vlivu. Tou se rozumí 

„právo poradit, právo povzbudit, právo varovat“.58 Těchto práv využívá úřadující 

ministerský předseda, který každý týden navštěvuje královnu. Jejich setkání jsou však tajná 

a nejsou nijak zaznamenávána.59 

Přesto má britská panovnice několik pravomocí. Mezi nejdůležitější politická práva 

Koruny se podle odbornice na Velkou Británii a prorektorky Univerzity Karlovy Lenky 

Rovné řadí jmenování předsedy vlády, ministrů a lordů, rozpouštění vlády a parlamentu, 

vetování legislativy a udělování milosti a vyznamenání.60  

Alžběta II. je spojena i s armádou – je totiž „vrchní velitelka pozemní armády, letectva i 

královského námořnictva.“61 Jedná se však spíše o formální čestnou funkci, v dobách míru 

má právo rozhodovat o armádě parlament, v dobách války pak britská vláda.62 Další 

oblastí, ve které má královna určité pravomoci, je církev. „Jakožto hlava Anglikánské 

církve je panovník obráncem víry – zákonem podepřeného a všeobecně uznávaného 

oficiálního státního náboženství.“63 Toto postavení vzniká na základě postavení hlavy 

státu, od kterého nemůže být odděleno, panovník při skládání slibu během své korunovace 

zároveň slibuje být i ve spojení s anglikánskou církví.64 Úkolem královny je především 

                                                           
55 Her Majesty The Queen: Marriage and family. The home of the Royal Family [online]. [cit. 2017-10-26]. 

Dostupné z: https://www.royal.uk/her-majesty-the-queen 
56 BOGDANOR, Vernon. The Monarchy and the Constitution. New York: Oxford University Press, 1995. 

ISBN 0-19-827769-5, s. 5 
57 ROVNÁ, Lenka, ref. 48, s. 79 
58 SMITHOVÁ, Sally Bedell, ref. 49, s. 14 
59 MARR, Andrew, ref. 52, s. 137 
60 ROVNÁ, Lenka, ref. 48, s. 73–74 
61 ROCHE, Marc, ref. 1, s. 90 
62 ROCHE, Marc, ref. 1, s. 91 
63 SMITHOVÁ, Sally Bedell, ref. 49, s. 229 
64 BOGDANOR, Vernon, ref. 56, s. 215–216 

https://www.royal.uk/her-majesty-the-queen
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v této oblasti na doporučení ministerského předsedy jmenovat arcibiskupy, biskupy a 

děkany.65 Opět se tak jedná spíše o symbolickou funkci: „Titul Nejvyšší správce 

anglikánské církve má především symbolickou hodnotu. Duchovní i výkonná moc je 

soustředěna v rukou canterburského arcibiskupa, jemuž pomáhá 44 diecézních biskupů.“66 

Šestnáct členů Commonwealthu včetně Spojeného království Velké Británie a Severního 

Irska uznává Alžbětu II. jako svého panovníka: Kanada, Austrálie, Papua Nová Guinea, 

Nový Zéland, Jamajka, Šalamounovy ostrovy, Barbados, Bahamy, Belize, Svatá Lucie, 

Svatý Vincenc a Grenadiny, Grenada, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Tuvalu. 

Královna je sice ve všech vyjmenovaných zemích hlavou státu, ale kromě Británie spadá 

výkonná moc do rukou guvernéra.67 Alžběta II. je zároveň hlavou celého Commonwealthu 

– dobrovolného sdružení 53 zemí. Tato funkce je zejména symbolická a sjednocující. 

Jedním ze způsobů, jak k tomu přispívá, jsou návštěvy jednotlivých zemí. Královna však 

oznámila, že kvůli svému věku chce cestování omezit. V dubnu 2018 tak vedoucí 

představitelé členských zemí Commonwealthu rozhodli, že sdružení v budoucnu povede 

její syn Charles.68 Postavení britského monarchy v rámci tohoto sdružení je dáno 

historicky. Commonwealth je „volné sdružení bývalých britských kolonií, založené v roce 

1925.“69 Téměř většina dříve závislých států Britské říše se staly plně nezávislými, ale 

rozhodly se dobrovolně spolupracovat jako členové Commonwealthu.70 

Poslední důležitou rolí Alžběty II. je charitativní činnost. Panovnice pomáhá zhruba šesti 

stům neziskových organizací, celá královská rodina pak více než třem a půl tisícům71. 

Každý člen královské rodiny se zaměřuje na jinou oblast, královna dává přednost církvi, 

pomoci starým lidem a dětem, zvířatům, armádě a zdravotnictví.72 Tato charitativní činnost 

„funguje především jako záštita, která má pomoci při veřejných sbírkách, a méně často 

jako samotný donátor.“73
 

                                                           
65 SMITHOVÁ, Sally Bedell, ref. 49, s. 231 
66 ROCHE, Marc, ref. 1, s. 95 
67 BOGDANOR, Vernon, ref. 56, s. 276 
68 Po královně Alžbětě povede Commonwealth princ Charles, potvrdil summit i přes pochybovačné 

hlasy. Česká televize: ČT24 [online]. 20. 4. 2018 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2456860-po-kralovne-alzbete-povede-commonwealth-princ-charles-

potvrdil-summit 
69 ROCHE, Marc, ref. 1, s. 163 
70 BOGDANOR, Vernon, ref. 56, s. 240 
71 Údaje z roku 2008 
72 ROCHE, Marc, ref. 1, s. 144 
73 ROCHE, Marc, ref. 1, s. 144 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2456860-po-kralovne-alzbete-povede-commonwealth-princ-charles-potvrdil-summit
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2456860-po-kralovne-alzbete-povede-commonwealth-princ-charles-potvrdil-summit
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2. Praktická část 

2.1 Výběr sledovaných událostí a postup analýzy 

Pro zjištění, jak ČTK informovala o královně Alžbětě II. v roce 2016, jsem vybrala tři 

události. Za prvé jsem zvolila jubilejní 90. narozeniny Alžběty II. Zde zejména zjišťuji, jak 

ČTK informovala své abonenty o oslavách královny a zda neprodukovala k této významné 

události nějaký méně častý obsah, například profil nebo speciální graf shrnující celý 

dosavadní život panovnice. Další událost je zaměřena na oblast diplomacie, jedná se o 

zahraniční cestu Baracka Obamy a jeho manželky do Velké Británie v dubnu 2016, kde 

jedním z bodů byla právě i návštěva královny. Zde sleduji diplomatické povinnosti 

panovnice. Poslední zvolená událost je významově nejdůležitější, rok 2016 pro Velkou 

Británii znamenal zásadní referendum o setrvání či opuštění Evropské unie, následnou 

výměnu britských premiérů a jednání o takzvaném brexitu (neboli odchodu Velké Británie 

z Evropské unie). U této události zejména zjišťuji, v jakých souvislostech byla královna 

s brexitem spojována a jaké k němu zaujala stanovisko − zda se veřejně k tématu vyjádřila, 

či dodržela svůj obvyklý neutrální postoj. 

Pracovala jsem s elektronickým archivem ČTK, který obsahuje textové zpravodajství od 

roku 1988 a je přístupný na webových stránkách Infobanky ČTK. Po přihlášení jsem si 

zobrazila sekci Zprávy, omezila následně výběr zpráv skrze předvolbu Období pouze na 

rok 2016 (od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016), dále skrze Servisy pouze na zahraniční servis a 

v předvolbě Region jsem zvolila variantu Svět vyjma ČR. Následně k tomu bylo potřeba 

specifikovat téma vyhledávání, a to pomocí fulltextového vyhledávání. Pro analýzu zpráv 

týkajících se devadesátin královny jsem do fulltextového vyhledávání zadala k daným 

předvolbám následující slova: Alžběta AND 90, pro zobrazení zpráv ze setkání královny 

s bývalým prezidentem Barackem Obamou jsem zvolila kombinaci slov Alžběta AND 

Obama a pro zprávy vztahující se k brexitu a královně slova Alžběta AND brexit. Operátor 

AND přitom není nutné zadávat, fulltextové vyhledávání automaticky zobrazí zprávy 

obsahující oba hledané výrazy. Všechny zprávy jsem následně přečetla a vyřadila z nich ty, 

které se obsahově bezprostředně netýkaly zvoleného tématu. 

Do této praktické části jsem zahrnula také analýzu priorit jednotlivých zpráv a zdrojů. 

Priority jsem zjišťovala ze zápatí každé zprávy, kde jsou uvedena jednotlivá metadata. Je 

toho však možné docílit i automaticky v Infobance ČTK skrze filtry vyhledávání, a to po 



 

 

14 

zadání dané priority. Pro nalezení zdrojů jsem každou zprávu přečetla a všímala si, jaké 

cizí zdroje ČTK v souvislosti s tématem uvedla. 

Dále bylo pro rozšíření analýzy potřeba vyhledat ostatní mediální formáty vztahující se k 

jednotlivým tématům − foto, video a graf. Ty zvyšují redundanci sdělení, přispívají 

k lepšímu porozumění textu a naopak ke snížení komunikačního šumu.74 Tyto mediální 

formáty jsem hledala pomocí jednotlivých analyzovaných zpráv, ke kterým se připojují. 

Na řádku každé zprávy je černým piktogramem označeno, zda zpráva obsahuje také audio, 

foto, video nebo graf, a šedým, že se mediální formát připravuje. V potaz jsem brala pouze 

černý piktogram s tím, že jsem každou zprávu otevřela a zkontrolovala, zda jiný mediální 

formát skutečně obsahuje. 

2.1.1 90. narozeniny královny Alžběty II. 

2.1.1.1 Textové zpravodajství 

Pro zobrazení všech zpráv týkajících se královniných jubilejních narozenin jsem do 

fulltextového vyhledávání zadala slova Alžběta AND 90, jak jsem již popisovala výše. 

Zkusila jsem však také specifikovat druhý výraz na „90. narozeniny“, a vyfiltrovat tak 

zprávy, které sice obsahují číslovku 90, ta se ale nevztahuje k věku královny. Nicméně 

jsem došla k závěru, že se tak nezobrazí všechny potřebné zprávy. Některé z nich totiž 

místo spojení 90. narozeniny obsahují například 90 let. Abych do vyhledávání zahrnula 

obě tyto varianty, zvolila jsem pouze číslovku 90. 

Při dodržení výše zmiňovaného postupu se mi zobrazilo 42 textových zpráv. Každou z nich 

jsem pročetla a z celkového počtu vyřadila 23 zpráv, protože se netýkaly analyzovaného 

tématu, případně jen okrajově. U standardních zpráv bylo důležitým kritériem, aby se 

bezprostředně týkaly královniných narozenin a průběhu oslav. U profilů pak, aby se obsah 

vztahoval ke královně a bylo možné se domnívat, že vyšly v rámci jejího jubilea. Vyřazené 

zprávy sice obsahovaly číslovku 90 a jméno Alžběta, číslice se však nevztahovala ke 

královniným narozeninám nebo byly devadesáté narozeniny Alžběty II. ve zprávách 

zmíněny z časového důvodu − odkazovaly k tomu, jak dlouho před nebo po narozeninách 

se dané události konaly, anebo obsahovaly informaci, že je královně 90 let, obsahově se 

                                                           
74 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada Publishing, 2014. 

ISBN 978-80-247-3568-9, s. 354 
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však netýkaly jejích oslav. Vyřazené zprávy se zabývaly například smrtí Fidela Castra,75 

kde se číslovka 90 objevila ve spojení s věkem Castrova úmrtí a nikoli věkem královny, 

návštěvou Baracka Obamy, který s královnou poobědvá den po jejích narozeninách,76 nebo 

tradičním projevem královny v parlamentu, který pronese právě 90letá Alžběta.77 

ČTK k události vydala 15 standardních zpráv. Poprvé Alžbětiny narozeniny zmiňuje 20. 

dubna, tedy přesně den před výročím narození panovnice. Zpráva abonenty informuje o 

blížícím se jubileu Alžběty II. a zmiňuje fakt, že oficiální oslavy proběhnou dle tradice až 

v červnu téhož roku, kdy se předpokládá hezké počasí. Dále nabízí přehled květnových a 

červnových akcí pořádaných v rámci oslav − série večerních show k poctě královny 

s jízdami koňů a s vystoupením známých zpěváků, slavnostní bohoslužba, hlavní oslavy 

s vojenskými přehlídkami i prodloužení otevírací doby několika hospod. V den narozenin 

královna odhalí plaketu na chodníku označující začátek Královniny stezky a večer zapálí 

první z obřích pochodní, které se zapalují po celé zemi i světě při významných královských 

událostech. Tento den však bude slavit se svou rodinou spíše v soukromí.78  

V pořadí druhá zpráva byla zveřejněna 21. dubna v časných ranních hodinách jako tzv. 

otvírák, tedy přesně v den jubilea. Rekapituluje program Alžběty II. pro tento slavnostní 

den a krátce zmiňuje fakt, že oficiální oslavy se budou konat až v červnu79. Odpoledne 

vyšla další zpráva, která shrnuje již proběhlé události téhož dne včetně citací tehdejšího 

premiéra Davida Camerona, který pronesl několik slov o královně v parlamentu: „Její 

Veličenstvo je neotřesitelnou pevnou skálou našeho národa, našeho společenství a při 

mnoha příležitostech i celého světa.“80 Cameron vyzdvihl také její smysl pro povinnost a 

připomněl, že královna prožila mimořádná období, „od druhé světové války po přistání lidí 

na Měsíci, konec studené války a uzavření míru v Severním Irsku.“81 Po deváté hodině 

večer se tato zpráva rozšířila o další verzi. Nové informace doplnily pozadí večerního 

programu.82 Došlo také ke změně titulku z „Britská královna Alžběta II. odhalila plaketu 

stezky u Windsoru“83 na obecnější „Britská královna Alžběta II. oslavila 90. 

                                                           
75 Kuba se loučí s Fidelem Castrem, zazněly salvy na jeho počest, ČTK, 28. 11. 2016, 19:46 
76 Obama se sejde s Cameronem a Alžbětou II., vyzve k setrvání v EU, ČTK, 22. 4. 2016, 3:08 
77 Královna Alžběta II. vystoupí s tradičním projevem v parlamentu, ČTK, 18. 5. 2016, 3:10 
78 Britské královně je ve čtvrtek 90, slavit bude hlavně v soukromí, ČTK, 20. 4. 2016, 10:34 
79 Britská královna Alžběta II. slaví 90. narozeniny, ČTK, 21. 4. 2016, 3:07 
80 Britská královna Alžběta II. odhalila plaketu stezky u Windsoru, ČTK, 21. 4. 2016, 14:10 
81 Tamtéž 
82 Britská královna Alžběta II. oslavila 90. narozeniny, ČTK, 21. 4. 2016, 21:02 
83 Britská královna Alžběta II. odhalila plaketu stezky u Windsoru, ČTK, 21. 4. 2016, 14:10 
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narozeniny“.84 

Další zpráva vyšla až 12. května. Obsahově se týká začátku série čtyřdenních večerních 

oslav, které avizovala již první dubnová zpráva. Přináší informace také o tom, jak si 

královna oslav užívá − baví se a je potěšena, ČTK tak soudí z její úsměvu a z toho, že její 

kůň vyhrál v soutěži 50librový poukaz do Tesca.85 Druhá a poslední květnová zpráva vyšla 

o tři dny později. Informuje o závěrečném představení na počest 90. narozenin, na kterém 

vystoupili známí zpěváci jako James Blunt či Andrea Bocelli a kde nechyběla také 

velkolepá koňská přehlídka. Udává také počet diváků jak přímo na místě (kolem 5500), tak 

i před velkoplošnými obrazovkami v hradním parku (další tisíce lidí).86  

Zbylé zprávy k analyzované události vydala ČTK ve dnech 10. až 12. června, kdy Alžběta 

II. slavila své jubileum oficiálně. V této době vyšlo celkem osm zpráv. V pátek 10. června 

informovala ČTK své abonenty o bohoslužbě v katedrále sv. Pavla, kterou začaly oficiální 

oslavy. Následně zpráva přináší informace o programu na následující dva dny.87 Zpráva se 

o necelé tři hodiny později rozšířila o druhou verzi, jež doplnila pozadí bohoslužby a 

následující páteční program královny − slavnostní oběd s generálními guvernéry.88  

O den později vyšly tři zprávy. První informuje o udělení rytířského titulu zpěvákovi Rodu 

Stewartovi a dalším známým Britům, a to v rámci oslav královny Alžběty II.89 Další 

zpráva přináší program pro tento den, který začíná tradiční vojenskou přehlídkou, 

pokračuje obědem pro 10 tisíc lidí, přehlídkou historických lodí a britských letců. ČTK si 

ve zprávě všímá i oděvů členů rodiny. V závěru se stručně ohlíží po programu pátečního 

dne.90 Ke zprávě opět vyšla 2. verze doplňující pozadí již proběhlých oslav téhož dne.91  

V poslední den oficiálních oslav vyšel tzv. otvírák již před třetí hodinou ranní, který 

stručně informuje o chystající se hostině pro 10 tisíc lidí a shrnuje události předchozího 

dne.92 Druhá zpráva sděluje, že chystaný slavnostní piknik nezkazil ani silný déšť a že se 

jej zúčastnili například princ William s manželkou Kate nebo královniny děti princ 

                                                           
84 Britská královna Alžběta II. oslavila 90. narozeniny, ČTK, 21. 4. 2016, 21:02 
85 Královna se při oslavách baví, vyhrála 50librový poukaz do Teska, ČTK, 12. 5. 2016, 21:26 
86 Devadesátiny Alžběty II. zakončila velkolepá koňská přehlídka, ČTK, 15. 5. 2016, 22:59 
87 Začaly oficiální oslavy 90. narozenin královny Alžběty II., ČTK, 10. 6. 2016, 12:59 
88 Začaly oficiální oslavy 90. narozenin královny Alžběty II., ČTK, 10. 6. 2016, 15:54 
89 Zpěvák Rod Stewart získal rytířský titul, ČTK, 11. 6. 2016, 9:20 
90 Oslavy 90. narozenin Alžběty II. pokračovaly vojenskou přehlídkou, ČTK, 11. 6. 2016, 14:07 
91 Oslavy 90. narozenin Alžběty II. pokračovaly vojenskou přehlídkou, ČTK, 11. 6. 2016, 16:49 
92 Britská královna uspořádá hostinu pro 10.000 lidí, ČTK, 12. 6. 2016, 2:47 
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Andrew a princezna Anne.93 Po páté hodině vyšla 2. verze této zprávy. Ta doplňuje projev 

královny, která poděkovala zúčastněným za přání k narozeninám.94 

Poslední informace k události za rok 2016 vydala ČTK ve zprávě 11. října, ve které se 

tematicky opět vrací k ocenění Roda Stewarta. Toho dne byl pasován na rytíře. Tato 

poslední zpráva je také vztažena na Českou republiku, kde má zpěvák necelý měsíc poté 

vystoupit v O2 areně.95 

O Alžbětě II. se ze standardních zpráv dozvídáme, jakým způsobem slaví narozeniny na 

veřejnosti (vojenské přehlídky, slavnostní bohoslužba, kulturní vystoupení, odhalení 

plakety či zapálení tradičních britských majáků), jak je při tom oblečená (např. do kostýmu 

limetkové barvy) i jak si oslavy užívá. Zprávy také dávají najevo, co má královna ráda − 

oblíbila si například koně. Pohled na královnu doplňují i citace Britů, co si o Alžbětě II. 

myslí, např. Davida Camerona či arcibiskupa z Canterbury. Nechybí zde ani slova 

královny. 

Je zajímavostí, čemu ČTK přikládala v referování o královniných 90. narozeninách 

význam. V každé standardní zprávě vyjma dvou zpráv o zpěváku Stewartovi se vyskytuje 

informace, že královna slaví oficiální narozeniny až v červnu, kdy se předpokládá hezké 

počasí, a že tuto tradici zavedl už král Jiří II. v roce 1748. Většina zpráv (kromě posledních 

tří, kdy již byla informace neaktuální, a opět dvou zpráv o zpěváku Stewartovi) k tomu 

ještě dodává, že královnin manžel princ Philip slaví své 95. narozeniny taktéž v červnu. 

Z analýzy také vyplývá, že se ČTK zaměřila zejména na chystaný program oslav, které 

později rozšiřovala o pozadí, a shrnutí již proběhlých akcí. Nejvíce prostoru věnovala 

referování o červnových oficiálních oslavách (celkem osm zpráv), naopak nejméně sérii 

čtyřdenních večerních květnových oslav, ke kterým vydala jen zprávy dvě. 

Dále je zvláštností, že ČTK vydala čtyři profily obsahující slova Alžběta a 90, přičemž 

všechny vyšly 18. 4. 2016 v 10:10, tedy tři dny před narozeninami Alžběty II. Ve stejný 

čas vyšly ještě další dva profily, které sice neobsahují dané výrazy, ale tematicky se 

vztahují k Alžbětě II., budou tak také součástí následující analýzy. Dle stejného času 

vydání lze předpokládat, že všech šest profilů bylo předem připraveno a vyšly současně 

záměrně, aby tvořily obraz o dosavadním životě Alžběty a její osobě. Netýkají se sice 

                                                           
93 Hosty královnina pikniku neodradil ani silný déšť, ČTK, 12. 6. 2016, 15:50 
94 Hosty královnina pikniku neodradil ani silný déšť, ČTK, 12. 6. 2016, 17:01 
95 Zpěvák Rod Stewart byl před koncertem v Praze pasován na rytíře, 11. 10. 2016, 13:41 
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oslav, ale lze se domnívat, že vyšly právě díky královninu jubileu. První informuje o 

skutečnosti, že je Alžběta II. druhou nejdéle vládnoucí hlavou státu ve světě, a přináší 

tabulku nejdéle vládnoucích hlav států v současnosti.96 Další profil mapuje historii rodu 

Windsorů97, ze kterého královna pochází. Následující shrnuje těžké okamžiky Alžběty II. 

během jejího panování, které jí připravili členové rodiny, kde se píše například o smrti 

princezny Diany nebo rozvodu tří ze čtyř jejích dětí.98 Čtvrtý profil přehledně uvádí 

důležité milníky života a vlády Alžběty II. od roku 1936, kdy se stala první v pořadí na 

trůn, až po rok 2016, kdy bylo oznámeno, že bude po královně pojmenováno nové 

železniční spojení napříč Londýnem s názvem Elizabeth Line.99 Profily, jež neobsahují 

slova Alžběta a 90, ale byly přičleněny do analýzy, se zabývají Alžbětou II. jako symbolem 

jednoty Británie a její vládou100 a také zájmy královny, mezi které patří koně, psi, křížovky 

a fotografování.101 

2.1.1.2 Priority a zdroje zpráv 

Priority všech výše zmiňovaných zpráv se od sebe nijak neliší, ČTK přiřadila každé zprávě 

a profilu prioritu 4. To odpovídá zavedenému pravidlu, kdy jsou prioritou 3 a 4 

označovány standardní zprávy a jejich verze. Zcela zde chybí zprávy s prioritou 1 a 2, 

které se používají při překvapivých či převratných anebo očekávaných, avšak důležitých 

událostech. Z chybějících zpráv s prioritou 1−3 lze soudit, že devadesáté jubileum 

královny Alžběty II. nebylo pro ČTK zásadním tématem, ale šlo spíše o zajímavost, během 

které nedošlo k žádným překvapivým a důležitým událostem. 

ČTK převzala informace z cizích zdrojů pro 8 z 15 standardních zpráv. Ve všech šesti 

profilech odkazovala pouze jednou na jeden cizí zdroj. Nejčastěji se ČTK obrátila pro 

informace na BBC a organizátory akce, dále také na list The Guardian, The Daily 

Telegraph a německou agenturu DPA. V jednom případě odkazovala na blíže 

nespecifikovaná média. 

  

                                                           
96 Alžběta II. je druhou nejdéle vládnoucí hlavou státu ve světě, ČTK, 18. 4. 2016, 10:10 
97 Kořeny windsorské dynastie sahají hluboko do minulosti, ČTK, 18. 4. 2016, 10:10 
98 Těžké chvíle připravila Alžbětě II. její rodina, ČTK, 18. 4. 2016, 10:10 

99 Hlavní momenty života a vlády Alžběty II., ČTK, 18. 4. 2016, 10:10 
100 Alžběta II. je symbolem jednoty Británie, ČTK, 18. 4. 2016, 10:10 
101 Alžběta II. ráda fotí, jezdí na koni a luští křížovky, ČTK, 18. 4. 2016, 10:10 
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Tabulka č. 1 − počet zpráv obsahující převzaté informace od cizích zdrojů 

Zdroj Počet zpráv 

BBC 5 

Organizátoři 3 

DPA 1 

The Guardian 1 

The Daily Telegraph 1 

Nespecifikovaná média 1 

 

Zajímavý je poměrně velký počet zpráv bez uvedených zdrojů − na zdroj odkazuje zhruba 

polovina z nich. Jedním z možných vysvětlení by mohlo být, že události, o nichž ČTK 

referovala, byly vysílány také přímým přenosem, a tak byli redaktoři de facto „očitými 

svědky“, i když na dálku. Tuto hypotézu potvrzuje i Zdeněk Hejduk, editor ČTK. Hejduk 

vysvětluje, v jakých dalších případech ČTK obvykle neuvádí zdroje: vedle přímých 

přenosů to bývá u informací, které jsou veřejně dostupné či všeobecně známé. Volnější 

práci se zdroji a jejich menší počet najdeme u článků a původních materiálů zpravodajů 

ČTK. Naopak velmi citovaná jsou bohemika, tedy události odehrávající se v zahraničí, 

které se ovšem týkají České republiky. Velký důraz na citování je také kladen u 

superlativů.102 

Z analýzy také vyplývá, že bez zdrojů jsou téměř v každém případě uvedeny profily. Na 

zdroj odkazuje pouze jeden z nich. Zdeněk Hejduk doplňuje, proč tomu tak je: profily jsou 

záležitostí dokumentační redakce a převážně obsahují materiály ČTK. Redaktoři uvádí 

zdroj u profilů v případě, že se jedná o spekulaci či citlivou informaci. U faktografických 

údajů se naopak zdroj neuvádí.103 

2.1.1.3 Ostatní mediální formáty 

Piktogramy značící připojení jiného mediálního formátu ke zprávě uváděly, že k výše 

analyzovaným 21 zprávám a profilům byla v osmnácti případech připojena fotografie a 

v sedmi video. Po zkontrolování jsem však došla k jinému číslu. Fotografie byly připojeny 

pouze k 15 zprávám, počet zpráv rozšířených o video se nelišil. V jednom případě 

                                                           
102 Osobní rozhovor autorky práce s editorem ČTK Zdeňkem Hejdukem, 28. 2. 2018 
103 Tamtéž 
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odkazovala ČTK ve zprávě na fotografie umístěné na webové stránce BBC skrze webový 

odkaz. 

Vysvětlení, proč se počet textových zpráv s připojeným dalším mediálním formátem po 

ověření liší, není podle editora videooddělení Hynka Berana zcela jednoznačné. Provázání 

multimédií s textovými zprávami probíhá automaticky104, a to v závislosti na nastavení 

události. K té se vyplňuje, jakými formáty bude událost pokryta. Komplikací je, že 

„propojení na multimediální soubory se z události nedědí zpětně. Pokud je například do 

události přidán příznak videa a video už je zároveň publikované, do souvisejících textových 

zpráv se už nepromítne. Textové zprávy nadále odkaz na video neobsahují.“105 Vedle toho 

se může jednat i o čistě technickou chybu, kdy ikony zůstávaly šedivé i přes to, že jsou 

multimédia připojená a v detailu zprávy dostupná. Problém podle Berana vyřešila úprava 

práce s vyrovnávací pamětí internetového prohlížeče.106 

Tabulka č. 2 – počet zpráv, k nimž byl připojen další mediální formát 

Formát Počet výskytů 

Foto 15 

Video 7 

Infografika 0 

 

Některé fotografie a videa se u jednotlivých zpráv opakovaly, například ke všem šesti 

profilům připojila ČTK stejnou sérii šesti fotografií. Videa vydala ČTK k sedmi zprávám 

celkem tři, v některých případech se taktéž opakovala. Překvapivé je zjištění, že se 

v Infobance ČTK neobjevila k události žádná infografika. Nabízela se zde možnost 

například převést tabulku z profilu k milníkům života Alžběty II. na infografiku, ta se však 

nezrealizovala. 

Fotografie připojené ke standardním zprávám převzala ČTK vždy z americké agentury AP, 

fotografie připojené k profilům pak také od britské agentury PA. Na snímcích je nejčastěji 

zobrazena Alžběta II., často také její příbuzní, ale i obdivovatelé královské rodiny. 

Nechybí ani historické snímky, např. ze svatby Alžběty II. či ze setkání s Winstonem 

                                                           
104 Další komplikací, kterou podle Berana toto automatické provázání přináší, je navázání všech multimédií 

odvozených z jedné události ke všem textovým zprávám odvozeným z téže události. Připojené soubory pak 

nemusí úplně odpovídat obsahu konkrétní zprávy.  
105 E-mailová komunikace autorky práce s editorem videooddělení Hynkem Beranem, 2. 5. 2018 
106 Tamtéž 
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Churchillem nebo Matkou Terezou. 

Tabulka č. 3 – zdroje fotografií 

Zdroj Počet fotografií 

AP 69 

PA 4 

 

Videa převzala ČTK v jednom případě od americké agentury AP, ve dvou případech 

od francouzské agentury AFP. Rozšiřovala vizuální obsah o záběry ze 

slavnostního programu oslav a setkání s příznivci 21. dubna, dále z vojenské přehlídky a 

z oslav lidí na ulicích v rámci oficiálních červnových oslav. Britská královna je zobrazena 

na prvních dvou videích. 

Tabulka č. 4 – zdroje videí 

Zdroj Počet videí 

AP 1 

AFP 2 

 

2.1.2 Setkání Alžběty II. a Baracka Obamy 

2.1.2.1 Textové zpravodajství 

Při dodržení výše zmíněného postupu vyhledávání zpráv o setkání Alžběty II. s Barackem 

Obamou (viz kapitola 2.1) se mi zobrazilo celkem 16 zpráv, které bylo opět potřeba přečíst 

a vyřadit ty, které nesouvisí s návštěvou Baracka Obamy Velké Británie a zejména Alžběty 

II., která se uskutečnila od 21. do 24. dubna 2016. Těchto zpráv bylo šest. Informovaly 

například o názorech osobností na brexit, kde se objevil jak názor Obamy, tak i Alžběty 

II.,107 nebo o žertování manželů Obamových a britské královské rodiny na Twitteru.108 

První zprávu k události vydala ČTK 19. dubna, jednalo se o tzv. otvírák, který informoval 

o zahraničních cestách tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy pro následující 

dny − návštěva Saúdské Arábie, Británie a Německa. Zpráva dále vysvětluje vztahy mezi 

                                                           
107 K brexitu se vyjadřují osobnosti ze všech sfér veřejného života, ČTK, 16. 6. 2016, 10:10 
108 Obamovi, princ Harry a královna Alžběta II. žertovali na twitteru, ČTK, 29. 4. 2016, 22:08 
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Washingtonem a Rijádem109 a doplňuje konkrétní program amerického prezidenta pro 

návštěvu všech tří zemí. Pro účely této práce zmíním program pouze pro Británii: 22. 4. 

poobědvá se svou manželkou a královnou Alžbětou II. a povečeří s princem Williamem, 

manželkou Kate a princem Harrym. Dále se setká s tehdejším britským premiérem 

Davidem Cameronem a zřejmě také vyzve Brity k setrvání v EU.110 

Další zpráva vyšla o den později, tedy 20. dubna. Referuje o tom, že královně Alžbětě II. 

bude následující den 90 let. Zpráva se zabývá zejména programem královny pro tento 

slavnostní den a pro květnové a oficiální červnové oslavy (viz kapitola 2.1.1), krátce ale 

také zmiňuje fakt, že o dva dny později bude na soukromém obědě hostit Baracka Obamu a 

jeho ženu.111 

Šest následujících zpráv vyšlo 22. dubna, v den setkání Alžběty II. s Barackem Obamou a 

jeho manželkou. Již po třetí hodině ráno vyšel tzv. otvírák informující o chystající se 

hostině a také o setkání s rodinou prince Williama a s Davidem Cameronem. Ve zprávě se 

rovněž píše o očekáváném vystoupení Obamy na tiskové konferenci, na které by chtěl 

podpořit setrvání Británie v Evropské unii − tento postoj již vyjádřil v té době v blíže 

nespecifikovaném novinovém článku. Ve zprávě se píše také o kritice tohoto postoje 

londýnským starostou Johnsonem.112 Krátce před druhou hodinou odpolední vydala ČTK 

k události headline, který zpravuje abonenty o příchodu manželů Obamových na hrad 

Windsor a o nedávných 90. narozeninách Alžběty II.113 O 7 minut později rozšířila 

standardní zpráva informaci o příchodu a narozeninách také o program pro zbytek dne. 

Dále opět zmiňuje článek, ve kterém Obama vyzval Brity k hlasování pro setrvání v EU 

v nadcházejícím referendu (nyní je již doplněno médium, ve kterém se článek vyskytuje: 

britský deník The Daily Telegraph). Zpráva se nově vrací zpět do roku 2009, kdy Michelle 

Obamová objala Alžbětu II. kolem ramen, a porušila tak zavedená pravidla.114 

Následující zpráva se detailněji zabývá již zmíněným článkem Baracka Obamy na podporu 

Británie v EU a kritickými názory starosty Johnsona a dalších britských politiků. Zpráva 

                                                           
109 Hlavní město Saúdské Arábie a sídlo krále 
110 Barack Obama navštíví Saúdskou Arábii, Británii a Německo, ČTK, 19. 4. 2016, 15:14 
111 Britské královně je ve čtvrtek 90, slavit bude hlavně v soukromí, ČTK, 20. 4. 2016, 10:34 
112 Obama se sejde s Cameronem a Alžbětou II., vyzve k setrvání v EU, ČTK, 22. 4. 2016, 3:08 
113 Americký prezident Obama s chotí dorazili na hrad Windsor, kde poobědvají s britskou 

královnou Alžbětou II. Panovnice ve čtvrtek oslavila 90 let, ČTK, 22. 4. 2016, 13:55 
 

114 Obama s chotí dorazili do Windsoru, poobědvají s Alžbětou II., ČTK, 22. 4. 2016, 14:02 
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v jedné větě opakuje informaci o příjezdu Obamy na královský dvůr.115 Před 18. hodinou 

se první standardní zpráva k události tohoto dne rozšířila o druhou verzi. Došlo ke změně 

titulku z důvodu již proběhlé události z „Obama s chotí dorazili do Windsoru, poobědvají 

s Alžbětou II.“116 na „Obama poobědval s Alžbětou II., sešel se i s Cameronem“.117 Zpráva 

nově přináší pozadí setkání Obamy s Alžbětou II. a jejím manželem a také s Davidem 

Cameronem − informuje například o dárku, který britské královně věnoval Obama (album 

s fotografiemi z královniných návštěv Spojených států), či o čem Obama s Cameronem 

jednali − o situaci v Libyi a Sýrii a v úvahu přichází také nadcházející britském 

referendum. Krátce také uvádí program amerického prezidenta pro příští dny.118 Zhruba o 

hodinu a půl později vydala ČTK i 3. verzi této zprávy. Opět došlo ke změně titulku, 

z původního znění „Obama poobědval s Alžbětou II., sešel se i s Cameronem“119 na 

„Obama: Setrvání Londýna v silné EU je v zájmu Británie i USA“120. Tato změna 

naznačuje, že podstatnější část zprávy než setkání s Alžbětou II. je věnována setkání 

s Cameronem. Tomu nasvědčují i nově doplněné informace zabývající se právě výroky z 

tiskové konference Obamy a Camerona po jejich společném jednání.121 

O den později se ČTK ve dvou zprávách vrátila k předchozímu dni. V první zprávě 

popisuje oblečení zúčastněných během večeře manželů Obamových s princem Williamem 

a jeho rodinou. Zajímavá a poněkud odlehčená část této zprávy se věnuje dvouletému 

princi Georgovi, který směl zůstat vzhůru déle, aby se pozdravil s americkým 

prezidentem.122 Druhá zpráva tohoto dne a současně také poslední k události referuje o 

debatě Obamy s mladými Brity v Londýně a vrací se k setkání s Davidem Cameronem a 

krátce také k obědu s Alžbětou II.123 

Z analyzovaných zpráv vyplývá, že větší prostor byl věnován referování o Baracku 

Obamovi než o Alžbětě II. či o královské rodině. Většina zpráv se zabývala názorem 

amerického prezidenta na referendum o setrvání či odtržení Velké Británie od Evropské 

unie a také setkání s Davidem Cameronem. Setkání s královskou rodinou věnovala ČTK 

                                                           
115 Obamův článek na podporu Británie v EU rozladil zastánce brexitu, ČTK, 22. 4. 2016, 14:30 
116 Obama s chotí dorazili do Windsoru, poobědvají s Alžbětou II., ČTK, 22. 4. 2016, 14:02 
117 Obama poobědval s Alžbětou II., sešel se i s Cameronem, ČTK, 22. 4. 2016, 17:56 
118 Tamtéž 
119 Tamtéž 
120 Obama: Setrvání Londýna v silné EU je v zájmu Británie i USA, ČTK, 22. 4. 2016, 19:30 
121 Tamtéž 
122 Princ George mohl zůstat vzhůru déle, aby se pozdravil s Obamou, ČTK, 23. 4. 2016, 10:05 
123 Obama vyzval mladé Brity, aby odmítli izolacionismus, ČTK, 23. 4. 2016, 14:11 
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menší prostor. Důvodem by mohl být přístup k informacím, kdy ze soukromého 

královského oběda zjistí média méně informací než z veřejné tiskové konference. V 

souvislosti s Alžbětou II. se ze zpráv dozvídáme pouze místo hostiny, dar, který dostala od 

Baracka Obamy, a také náhled do přísných pravidel pro setkání s královnou, které 

Michelle Obamová dříve porušila. 

K události nebyl vydán žádný profil. Nevyšla ani žádná pozdější zpráva, která by se 

k setkání těchto dvou státníků vracela či na něj odkazovala. 

2.1.2.2 Priority a zdroje zpráv 

Výše analyzovaným zprávám přiřadila ČTK prioritu 3 (ve čtyřech případech) nebo prioritu 

4 (v šesti případech). Vyšším stupněm priority označila ČTK headline o příchodu manželů 

Obamových na hrad Windsor a všechny tři verze standardní zprávy, které tento headline 

dále rozvíjely. Opět zde zcela chybí zprávy s prioritou 1 a 2. 

Editor České tiskové kanceláře Zdeněk Hejduk vysvětluje, v jakém případě by agentura 

přiřadila zprávám vyšší prioritu: „Královna Alžběta je bezpochyby významná britská, 

evropská i světová osobnost, ale z našeho pohledu spíše společenská. Vyplývá to z jejích 

prakticky nulových politických pravomocí. Z tohoto pohledu k ní také přistupujeme a její 

aktivity zaznamenáváme většinou s prioritou 4, pokud půjde z našeho pohledu o něco 

zajímavějšího nebo vymykajícího se zavedeným normám, tak i s prioritou 3. Na nejvyšší 

prioritu bychom bezpochyby zařadili informace týkající se například zásadních změn 

fungování monarchie v Británii, královninu abdikaci a nástup nového panovníka na trůn a 

samozřejmě také (a nechci malovat čerta na zeď) její úmrtí. Podle okolností bychom asi na 

prioritu 1 dali zprávu, kdyby (ale to je vzhledem ke královniným zásadám velmi 

nepravděpodobné) Alžběta jakkoli porušila protokol a vyjádřila se například k brexitu či k 

odtržení Skotska od Spojeného království.“124 Hejduk ještě doplňuje, že další informací, 

která by zvyšovala prioritu na hodnotu 1, by byla vazba na Česko, „například návštěva 

Alžběty v Česku nebo přijetí vysoce postavených českých činitelů u královny, dále 

vyznamenání, které královna udělí nějakému Čechovi apod.“125 Tak tomu bylo například 

při referování o audienci českého prezidenta Miloše Zemana u Alžběty II. v roce 2017.126 

                                                           
124 E-mailová komunikace autorky práce s editorem ČTK Zdeňkem Hejdukem, 13. 4. 2018 
125 Tamtéž 
126 Zjištěno z Infobanky ČTK při zadání slov Zeman a Alžběta do fulltextového vyhledávání a omezení 

výběru zpráv pouze na headliny 
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ČTK nejčastěji odkazovala ve svých zprávách na nejmenovaná britská média, často také na 

deník The Daily Telegraph. Pro dvě zprávy nepoužila ČTK žádný cizí zdroj, přičemž jedna 

z toho je headline a druhá zpráva je zaměřená na královniny narozeniny. Nejvíce jich 

naopak uvedla ve standardní zprávě zaměřené na článek Baracka Obamy podporující 

myšlenku setrvání Británie v EU − celkem čtyři zdroje, důvodem může být větší množství 

citací a parafrázování názorů různých lidí. 

Tabulka č. 5 − počet zpráv obsahující převzaté informace od cizích zdrojů 

Zdroj Počet zpráv 

Britská média  5 

The Daily Telegraph 4 

Bílý dům  2 

Tisk. konference 2 

Zpravodaj/ka BBC 1 (uvedeno 2x) 

The New York Times 1 

The Sun 1 

Twitter 1 

 

2.1.2.3 Ostatní mediální formáty 

Černé piktogramy značící vydání dalšího mediálního formátu k textové zprávě ukazují, že 

v devíti případech je připojena fotografie, ve dvou video a v jednom případě není vydán 

žádný jiný mediální formát. Infografika pro tuto událost opět vytvořena nebyla. Po ověření 

těchto dat jsem došla ke stejnému závěru, piktogramy uvádí pravdivou informaci. 

Tabulka č. 6 – počet zpráv, k nimž byl připojen další mediální formát 

Formát Počet výskytů 

Foto 9 

Video 2 

Infografika 0 

 

I u této analyzované události se fotografie u některých zpráv opakovaly. K devíti zprávám 

tak byly připojeny tři série stejných fotografií. První série zachycuje Alžbětu II. a její 
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příznivce (vydáno ke zprávě o královniných devadesátinách), druhá sada zachycuje setkání 

manželů Obamových s královskou rodinou a Davidem Cameronem. V souvislosti 

s Alžbětou II. jsou zde snímky zachycující britskou královnu a jejího manžela Phillipa, jak 

vítají manžele Obamovy po příletu na hrad Windsor (přičleněno ke všem zprávám z 22. 4., 

kdy proběhla tato setkání). Poslední sada fotografií zobrazuje Baracka Obamu na debatě 

s mladými Brity a z návštěvy divadla, která byla taktéž programem dne (připojeno ke 

zprávám z 23. 4.). Alžběta II. je tak zachycena v prvních dvou sadách fotografií. 

ČTK připojila sadu fotografií i zpětně k již vydaným zprávám. Například snímky 

zachycující setkání amerického prezidenta s královskou rodinou jsou přičleněny již ke 

zprávě, která toto setkání teprve avizuje. Zajímavostí jsou také zdroje fotografií, všech 77 

z nich převzala ČTK od agentury AP. Na jiný zdroj se v tomto případě neobrátila. 

Důvodem může být, že ČTK, jak uvádí na stránkách své fotobanky, je v oblasti fotografií 

exkluzivním partnerem AP127, a proto od této agentury přebírá nejvíce produkce. Stejně tak 

v oblasti videa, kde je ČTK partnerem AP a AFP128, pochází většina zahraničního obsahu 

zejména z těchto dvou agentur. To potvrdil i editor video oddělení Hynek Beran a dodal, 

že aby mohla ČTK legálně vydat nějaké video, které sama nepořídila, musí mít souhlas 

autora nebo vlastníka práv. Beran také uvedl, že pokud to je možné, přebírá agentura videa 

spíše od AFP, protože s AP má smluvní omezení a nesmí prodávat videa jejím místním 

partnerům, zatímco s AFP toto omezení nemá.129  

Tabulka č. 7 − zdroje fotografií  

Zdroj Počet fotografií 

AP 77 

Jiný zdroj 0 

 

Video vydala ČTK jedno, a to ke dvěma zprávám. Rozšířila jím 2. a 3. verzi zprávy o 

setkání Obamy s Alžbětou II. a Cameronem z 22. dubna. Obsahově zachycuje přílet 

manželů Obamových na hrad Windsor a uvítání královnou Alžbětou II. a jejím manželem. 

ČTK jej převzala stejně jako fotografie k této události z agentury AP. 

                                                           
127 Fotobanka ČTK [online]. © 2018 [cit. 2018-04-12]. Dostupné z: http://multimedia.ctk.cz/?setSite=foto-

index 
128 Videobanka ČTK [online]. © 2018 [cit. 2018-04-12]. Dostupné z: http://multimedia.ctk.cz/?setSite=video-

index 
129 E-mailová komunikace autorky práce s editorem videooddělení ČTK Hynkem Beranem, 16. 4. 2018 

http://multimedia.ctk.cz/?setSite=foto-index
http://multimedia.ctk.cz/?setSite=foto-index
http://multimedia.ctk.cz/?setSite=video-index
http://multimedia.ctk.cz/?setSite=video-index
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Tabulka č. 8 – zdroje videí 

 

Zdroj Počet videí 

AP 1 

Jiný zdroj 0 

 

2.1.3 Alžběta II. a brexit 

2.1.3.1 Textové zpravodajství 

Pro analýzu událostí kolem brexitu a Alžběty II. se při dodržení výše zmiňovaných kroků 

zobrazilo 29 zpráv. I zde bylo potřeba zprávy přečíst a ponechat pouze ty, ve kterých je 

Alžběta II. zmiňována v souvislosti s událostmi kolem odchodu Velké Británie z EU. 

Vyřadila jsem tak osm zpráv. Věnovaly se například výrokům tehdejšího prezidenta 

Obamy, které rozladily zastánce brexitu, kde je Alžběta II. zmiňována v souvislosti časové 

− Obama se setkal s královnou, a to den po zveřejnění jeho výroků.130 Druhým příkladem 

je zpráva o zavraždění britské poslankyně Coxové, která byla proti brexitu. Alžběta je zde 

zmiňována pouze okrajově v souvislosti s tím, že pošle manželovi zesnulé osobní 

kondolenci.131 

ČTK vydala první zprávu k brexitu, která má souvislost s Alžbětou II., v březnu. Zabývá se 

textem bulvárního deníku The Sun, podle kterého britská královna podporuje brexit. 

Stěžejní informací analyzované zprávy je skutečnost, že Buckinghamský palác označil 

zprávu listu The Sun za falešnou a že královnin mluvčí sdělil, že panovnice zachovává v 

této otázce neutralitu. Zpráva uvádí i situaci, kdy se údajně královna proti Evropské unii 

vyslovila – v roce 2011 na hradě Windsor řekla šéfovi demokratů Nicku Cleggovi, že EU 

směřuje špatným směrem. Ten to však popřel. Dozvídáme se také, že Buckinghamský 

palác podal kvůli této zprávě stížnost u britské novinářské organizace IPSO, a dále datum 

referenda – 23. května 2016.132  

Následující den vyšla zpráva, která tuto záležitost dále rozvádí. Šéfredaktor The Sun toho 

dne řekl stanici BBC, že trvá na informaci, že královna podporuje brexit. Zpráva dále 

opakuje informace o podané stížnosti, vyjádření královského úřadu i datum referenda.133 

                                                           
130 Obamův článek na podporu Británie v EU rozladil zastánce brexitu, ČTK, 22. 4. 2016, 14:30

 

131 V Británii zavraždili poslankyni Coxovou, jež byla proti brexitu, ČTK, 16. 6. 2016, 21:20 
132 Buckinghamský palác odmítl zprávu The Sun,že královna chce brexit, ČTK, 9. 3. 2016, 14:55 
133 The Sun trvá na své informaci, že královna si přeje brexit, ČTK, 10. 3. 2016, 18:08 
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Další zpráva se objevuje až v květnu, vztahuje se však opět k listu The Sun. Uvádí již 

závěr novinářské organizace IPSO: titulek „Královna podporuje brexit“134 byl výrazně 

zavádějící a neměl oporu v textu. Dále dodává: „Titulek obsahoval vážné a nepodložené 

tvrzení, že královna v souvislosti s životně důležitou celostátní debatou porušila své ústavní 

závazky.“135 V dalších odstavcích zpráva přibližuje pozadí této „aféry“ formulacemi, které 

se objevily již ve dvou předchozích zprávách.136 

V červnu vyšly k analyzovanému tématu dva profily. Oba mají shodný obsah a liší se 

pouze datem vydání – první vyšel 16. června a druhý 22. června, den před konáním 

referenda. Zabývají se názory osobností na téma odchodu Velké Británie z EU. Text 

profilů se člení na tři části: jména a výroky osobností podporujících brexit, dále těch, co 

naopak brexit odmítají, a úvodní odstavec s informací, že královna Alžběta II. zůstala v 

této otázce neutrální. Jiná osobnost s neutrálním postojem zde zmíněna není.137,138 

Největší počet zpráv zaznamenal měsíc červenec, kdy již byly výsledky referenda známy. 

2. července informovala ČTK o projevu královny směrem ke Skotům, ve kterém je vybídla 

ke klidu kolem brexitu. Dozvídáme se také výsledek referenda a fakt, že se k němu dosud 

Alžběta II. nevyjádřila přímo, a zůstala tak věrná zásadě nekomentovat politické dění. Text 

se v závěru vrací do roku 2014, kdy proběhlo referendum o zachování společného státu 

Británie a Skotska. Podle Davida Camerona nesla Alžběta II. konání tohoto referenda těžce 

a netajila úlevu po vyhlášení výsledků. Samotný závěr zprávy obsahuje informaci, že se 

David Cameron po rozhodnutí odchodu Británie z EU rozhodl podat po prázdninách 

demisi.139 

Další zpráva vyšla o devět dní později, informuje o odstoupení Davida Camerona z 

premiérského úřadu a přináší jméno nástupkyně, kterou se má stát Theresa Mayová. 

Oficialitou s tím spojenou má být předání rezignace královně Alžbětě II. v 

Buckinghamském paláci. Poslední odstavec informuje o druhé uchazečce o premiérský 

post, která však svou kandidaturu stáhla.140 Zhruba po půl hodině se zpráva rozšířila o 2. 

verzi.141 Došlo k drobné úpravě titulku z „Cameron ve středu odstoupí, premiérský úřad 

                                                           
134 Titulek listu The Sun o královnině podpoře brexitu byl zavádějící. ČTK, 18. 5. 2016, 11:53 
135 Tamtéž 
136 Tamtéž 
137 K brexitu se vyjadřují osobnosti ze všech sfér veřejného života, ČTK, 16. 6. 2016, 10:10 
138 K brexitu se vyjadřují osobnosti ze všech sfér veřejného života, ČTK, 22. 6. 2016, 10:10 
139 Královna Alžběta II. kolem kolem brexitu Skoty vybídla ke klidu, ČTK, 2. 7. 2016, 16:36 
140 Cameron ve středu odstoupí, premiérský úřad převezme Mayová, ČTK, 11. 7. 2016, 17:25 
141 Cameron ve středu odstoupí, premiérkou se stane Mayová, ČTK, 11. 7. 2016, 17:58  
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převezme Mayová“142 na „Cameron ve středu odstoupí, premiérkou se stane Mayová“.143 

Informace o druhé kandidátce se posunuly z posledního do prvního odstavce, nově zpráva 

zmiňuje jména politiků podporujících Theresu Mayovou a její názor na odchod Británie z 

EU.144 O hodinu později vydala ČTK ještě 3. verzi této zprávy, která případ přehledně 

shrnuje a doplňuje o prohlášení Mayové: „Ministryně vnitra řekla, že je rozhodnutím 

strany poctěna a že ho přijímá s pokorou. Znovu také zopakovala, že brexit je nevyhnutelný 

a že její vláda učiní vše, aby se odchod Británie z Evropské unie stal pro Spojené 

království úspěchem.“145 

Následující den vyšly zprávy tři. První je otvírák, který se věnuje Davidu Cameronovi a 

jeho poslednímu řízení schůze vlády a stručně shrnuje již dříve zmíněné informace: 

formální předání rezignace Alžbětě II., nástup nové premiérky či stažení její soupeřky ze 

souboje o premiérský post.146 Dále se zde objevuje profil, který je napsán jako vizitka 

Davida Camerona. Obsahuje informace počínaje jeho narozením, rodinou, vztahem k 

České republice až po politickou kariéru. Královna Alžběta je zde zmíněna opět v 

souvislosti s předáním demise.147 Poslední zpráva toho dne je koncipována jako monitor 

zahraničních médií, rozsahem patří mezi jedny z nejdelších. Obsahově by se dal přirovnat 

k profilu Davida Camerona jako politika, zachycuje totiž důležité momenty jeho vlády i 

politické kariéry a uvádí je do souvislostí. Zajímavá je zde informace, že je vzdáleným 

příbuzným Alžběty II.148 

O den později, 13. července, se objevilo v ČTK hned sedm zpráv k analyzované události. 

Tato série začala až před půl sedmou večer, a to headlinem: „Britský premiér Cameron 

podal formálně demisi do rukou královny Alžběty II. Jeho funkci převezme vzápětí 

dosavadní ministryně vnitra Theresa Mayová.“149 O pět minut později se headline rozšířil 

o standardní zprávu. Píše se v ní například o chystaném přijetí Theresy Mayové v 

Buckinghamském paláci Alžbětou II., o důvodu odchodu Davida Camerona z funkce či o 

jeho názoru na Mayovou, kterou vnímá jako schopnou vyjednávačku.150 Následující 

                                                           
142 Cameron ve středu odstoupí, premiérský úřad převezme Mayová, ČTK, 11. 7. 2016, 17:25 
143 Cameron ve středu odstoupí, premiérkou se stane Mayová, ČTK, 11. 7. 2016, 17:58 
144 Tamtéž 
145 Cameron ve středu odstoupí, premiérkou se stane Mayová, ČTK, 11. 7. 2016, 19:00  
146 Cameron bude naposledy řídit zasedání britské vlády, ČTK, 12. 7. 2016, 3:03 
147 David Cameron byl nejmladším britským premiérem za téměř 200 let, ČTK, 12. 7. 2016, 9:43 
148 BBC: David Cameron vejde do historie jako premiér brexitu, ČTK, 12. 7. 2016, 16:02 
149 Britský premiér Cameron podal formálně demisi do rukou královny Alžběty II. Jeho funkci převezme 

vzápětí dosavadní ministryně vnitra Theresa Mayová. ČTK, 13. 7. 2016, 18:28 
150 Cameron podal formálně demisi do rukou královny, ČTK, 13. 7. 2016, 18:33 
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zprávy toho dne se již týkají nového obsazení politických funkcí. Ve tři čtvrtě na sedm 

vydala ČTK fleš o nástupu Theresy Mayové do čela britské vlády, v dějinách Británie je po 

Margaret Thatcherové teprve druhou ženou, která zastává post premiérky. Do této funkce 

Mayovou formálně pověřila Alžběta II.151 Následující zpráva se věnuje stejnému tématu, 

avšak již podrobněji. Zabývá se navíc hlavním úkolem nově zvolené premiérky: uskutečnit 

co nejméně bolestivý odchod Velké Británie z EU a dohodnout s evropskými partnery 

nové uspokojivé vztahy. Nejdříve však musí jmenovat nový kabinet. Část zprávy se věnuje 

také Alžbětě II. – té už od nástupu na trůn v roce 1952 sloužilo 12 premiérů, Mayová bude 

třináctá v pořadí.152 Týž den se zpráva rozšířila o 2. verzi, doplněn je první projev Mayové 

před sídlem ministerských předsedů, která řekla, „že hodlá vést vládu ve stejném duchu 

jako Cameron. Více se ale chce zaměřit na sociální otázky a spravedlnost pro všechny 

občany.“153  Zpráva také nově obsahuje reakce tehdejšího českého premiéra Bohuslava 

Sobotky, který vítá zkrácení vládní nejistoty trvající od referenda, i předsedů Evropské 

komise a Evropské rady.154 

Poslední dvě zprávy toho dne informují o nově obsazených ministerských funkcích, které 

jmenovala krátce po svém zvolení Theresa Mayová. Pro každý nově obsazený post 

vytvořila ČTK samostatnou zprávu. První se zabývá ministrem financí – tím se stal Philip 

Hammond, který nahradil George Osborna. Text se věnuje i politické minulosti Osborna a 

připomíná, že toho dne přijala britská panovnice demisi Davida Camerona a jmenovala 

novou premiérku Mayovou.155 Nové křeslo získal i Boris Johnson, Mayová jej zvolila 

ministrem zahraničí. Ve zprávě se píše také o jeho politických názorech nebo o reakci 

amerického ministerstva zahraničí, které se na spolupráci těší.156 

Ještě jeden profil k události vyšel 22. července, měsíc po brexitu. Opakuje hlavní události 

po referendu Velké Británie od oznámení jeho výsledků přes podání demise premiéra 

Alžbětě II. až po oznámení Mayové, že do konce roku 2016 žádost o vystoupení z EU 

Británie nepodá.157 

Od té doby zmiňovala ČTK Alžbětu II. a současně brexit až ke konci prosince. Ve zprávě 

se píše o redaktorce BBC, která tvrdí, že se Alžběta II. na soukromém obědě vyslovila pro 

                                                           
151 Theresa Mayová se stala novou premiérkou Británie, ČTK, 13. 7. 2016, 18:45 
152 Theresa Mayová se stala novou premiérkou Británie, ČTK, 13. 7. 2016, 18:58 
153 Theresa Mayová se stala novou premiérkou Británie, ČTK, 13. 7. 2016, 19:45 
154 Tamtéž 
155 Dosavadní britský šéf diplomacie Hammond převzal rezort financí, ČTK, 13. 7. 2016, 20:43 
156 Lídr brexitu Boris Johnson je novým šéfem diplomacie, ČTK, 13. 7. 2016, 21:41 
157 Měsíc po brexitu - nová britská vláda a diplomatická jednání, ČTK, 22. 7. 2016, 10:10 
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odchod Velké Británie z EU: „Při tom obědě zřejmě (Alžběta II.) řekla: Nevidím důvod, 

proč nemůžeme prostě odejít. V čem je problém?“158 Informaci podle ČTK novinářka 

nezveřejnila už dřív proto, že měla informaci jen od jednoho zdroje. Zpráva si všímá také 

podobnosti s deníkem The Sun, který již dříve tvrdil to samé.159 

2.1.3.2 Priority a zdroje zpráv 

I k této události označila ČTK většinu zpráv prioritou 3 nebo 4. Konkrétně s prioritou 3 

vyšlo deset zpráv (mezi nimi i jeden headline) a s nižší prioritou 4 také deset zpráv. V sérii 

zpráv se objevila i fleš s prioritou 2, která informovala o tom, že Alžběta II. formálně 

pověřila Theresu Mayovou novou britskou premiérkou. Zprávy s prioritou 1 zde opět 

chybí.  

V devíti zprávách, včetně tří profilů, neuvedla ČTK žádný cizí zdroj. U zbylých zpráv se 

však velmi často stalo, že se v jedné zprávě vyskytlo zdrojů několik (více viz poznámka 

pod čarou č. 160). Informace od cizích zdrojů převzala ČTK nejčastěji od agentury 

Reuters, média BBC a listu The Sun. V jednom případě vydala ČTK monitor, ve kterém 

využila BBC. 

  

                                                           
158 Královna Alžběta podporovala brexit, tvrdí redaktorka BBC, ČTK, 27. 12. 2016, 13:05 
159 Tamtéž 
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Tabulka č. 9 − počet zpráv obsahující převzaté informace od cizích zdrojů160 

 

Zdroj  Počet zpráv 

Reuters 5 (z toho ve 3 zprávách uveden 2x) 

BBC 4 (z toho ve 3 zprávách uveden 2x) 

The Sun 4 (z toho ve 2 zprávách uveden 2x) 

The Guardian 3 (z toho ve 2 zprávách uveden 2x) 

Blíže neurčená „média“ 3 

Královnin mluvčí/úřad 3 (z toho v 1 zprávě uveden 2x) 

Twitter 1 

Sky News 1 

Novin. organizace IPSO 1 

Prohlášení B. Sobotky pro ČTK 1 

Kancelář premiérky VB 1 

 

2.1.3.3 Ostatní mediální formáty 

Piktogramy uvádí, že žádný mediální formát není připojen pouze k pěti zprávám z 

celkových 21. Fotografie mají rozšiřovat obsah šestnácti zpráv, video deseti zpráv a 

infografika sedmi zpráv. Po ověření těchto údajů jsem zjistila, že ve skutečnosti jsou 

fotografie připojeny pouze ke čtrnácti zprávám, video naopak k jedenácti zprávám a graf 

také k jedné zprávě navíc, tedy celkem k osmi zprávám. Počet textů bez mediálního 

formátu je shodný. U všech tří mediálních formátů platí, že nebyly ke zprávám připojeny 

nutně jen po jednom kuse, mnohdy text obohacovaly dvě videa, čtyři infografiky nebo 

čtyřicet dva fotografií. 

  

                                                           
160 V mnoha případech je v jedné zprávě uvedeno několik zdrojů, často jeden hlavní v čele zprávy a další 

v průběhu textu. Ze zpráv však není zřejmé, zda ČTK převzala informace pouze od hlavního zdroje, který 

další zdroje citoval, či zda se ČTK obrátila pro informace na každý zmíněný zdroj. Z toho důvodu jsem do 

analýzy započetla každý zmíněný zdroj bez ohledu na to, zda je či není hlavní. Pokud byl zdrojem konkrétní 

redaktor, byl započítán mezi zdroje média, pro které pracuje. Současně jsem si všímala, kolikrát je v jedné 

zprávě daný zdroj uveden. 
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Tabulka č. 10 – počet zpráv, k nimž byl připojen další mediální formát 

Formát Počet výskytů 

Foto 14 

Video 11 

Infografika 8 

 

Ke čtrnácti zprávám vytvořila ČTK pět sérií fotografií. První je připojena pouze ke zprávě 

o Skotsku, které vybídla Alžběta II. v souvislosti s brexitem ke klidu – zachycuje 

protestující ženy proti brexitu. Druhá série je připojena ke třem zprávám z 11. července, 

které informují o chystaném odstoupení Davida Camerona a převzetí premiérské funkce 

Theresou Mayovou. Snímky zobrazují Mayovou a také její soupeřku Andreu 

Leadsomovou. Následující sada fotografií zachycuje příchod Mayové na Downing Street 

10, známé jako sídlo premiéra. Připojena je ke zprávám ze dne 12. července, kdy byl 

Cameron poslední den ve funkci premiéra. Stejná série fotografií navíc s jedním snímkem 

zobrazujícím Camerona je připojena k profilu Camerona z téhož dne. Poslední sada 

snímků zachycuje Mayovou a jejího manžela před sídlem premiéra, projev Camerona a 

Mayové na stejném místě či dříve pořízené fotografie Davida Camerona. Tyto snímky 

rozšiřují obsah všech sedmi zpráv z 13. července, kdy Cameron podal britské panovnici 

demisi a ta jmenovala novou premiérkou Mayovou. Zajímavé je, že zde není ani jedna 

fotografie zachycující Alžbětu II.  

Výše zmíněné fotografie převzala ČTK téměř vždy od agentury AP, pouze v jednom 

případě se obrátila na agenturu PA. 

Tabulka č. 11 − zdroje fotografií  

Zdroj Počet fotografií 

AP 60 

PA 1 

 

K analyzovaným zprávám připojila ČTK pět videí. První zobrazuje demonstraci v centru 

Londýna proti brexitu. Druhé zachycuje příchod Mayové do sídla premiéra. Následující 

video se nese ve velmi odlehčené atmosféře – zobrazuje totiž premiérského kocoura před 

sídlem ministerského předsedy, který na rozdíl od Camerona v sídle i nadále zůstává. 
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Všechny tři převzala ČTK od agentury AFP. Zbylá dvě videa, obě od agentury AP, 

zobrazují prohlášení Camerona a Mayové před sídlem ministerského předsedy v den, kdy 

Camerona vystřídala Mayová. Na obou záznamech jsou zachyceni oba politici i se svou 

rodinou. Alžběta II. není v tomto případě zobrazena ani v jednom videu. 

Tabulka č. 12 – zdroje videí 

Zdroj Počet videí 

AFP 3 

AP 2 

 

Poprvé se k analyzované události vydává také infografika, celkem jich ČTK vytvořila šest, 

připojila je k osmi zprávám. Zobrazují schéma, jakým způsobem by se mohl uskutečnit 

brexit, jaké možné následky bude mít brexit pro ostatní vybrané země Evropské unie a jak 

se vyvíjely hlasy pro a proti setrvání Británie v EU od ledna 2016 po červen. Po vyhlášení 

výsledků referenda se objevuje infografika vývoje kurzu libry k dolaru v den, kdy 

protikandidátka Mayové Leadsomová stahuje svou kandidaturu na post premiérky, a 

přehled britských premiérů od druhé světové války. 

Zdroje pro data v infografikách jsou pestré. ČTK je získala od německé agentury DPA, 

americké agentury Bloomberg a britských společností zaměřujících se na průzkumy 

YouGov a ICM. Dvě grafiky jsou uvedeny bez zdroje. 

Tabulka č. 13 − zdroje infografiky 

Zdroj Počet infografik 

DPA 1 

Bloomberg 1 

YouGov 2 

ICM 1 
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Závěr 

Pro zodpovězení otázky, jak ČTK zobrazila Alžbětu II. v roce 2016, jsem vybrala tři 

odlišné oblasti, a to z důvodu větší pestrosti a následné komplexnosti analýzy. Každá 

z nich nahlíží na britskou panovnici z jiné perspektivy. První oblast zachycuje Alžbětu II. 

jako váženou osobu britské monarchie, jejíž oslava jubilejních narozenin nabyla velkého 

měřítka. U této události se zaměřila ČTK na Alžbětu II. z poměrně širokého úhlu pohledu. 

Abonenti z textových zpráv nejprve získají přehled o tom, jaké oslavy se pro panovnici 

chystají, kdy budou probíhat, jakým způsobem stráví Alžběta II. den narozenin a jaké 

tradice se k narozeninám váží. ČTK následně plánované akce k jubileu rozvedla, a to 

v několika případech i ve více verzích. Všímala si také, jaké bylo počasí či jak byla 

královna oblečena. To je zřejmé i z fotografií, které dále zobrazují královnu i zpětně 

v různých časových obdobích jejího života. 

Nejvíce se však o Alžbětě II. a její osobě dozvídáme z profilů vydaných právě při 

příležitosti jejího jubilea. ČTK v nich mapuje královniny záliby (focení, koně, psí plemeno 

corgi, příroda či odpolední čaj se zázvorovým sušenkami) a také důležité mezníky jejího 

života a panování (nástup na trůn či důležité diplomatické cesty). Velký prostor věnují 

profily také její rodině – jeden celý mapuje, jaké nelehké situace panovnici její rodina 

přinesla, kde je zmiňován rozvod tří ze čtyř jejích dětí či odklon veřejnosti po smrti lady 

Diany Spencerové. Zajímavou zveřejněnou informací v profilech je číslo královniných bot 

(36) nebo výška postavy (162 cm). 

U druhé události (návštěva Baracka Obamy Velké Británie a královny) jsem očekávala, že 

zjistím, jak ČTK nahlíží na Alžbětu v oblasti diplomatické. Zprávy se však spíše 

zaměřovaly na Baracka Obamu a celkově o královně přinesly nejméně informací. Zřejmě 

by pro vytvoření této představy bylo lepší zvolit událost zahraniční cesty Alžběty II., 

žádnou takovou jsem však v roce 2016 nedohledala. I tak lze ze zpráv zjistit následující: 

jaké společenské chování se nesluší při styku s královnou (objetí kolem ramen, kterého se 

dopustila Michelle Obamová), jaký dar dostala od Obamy (album s fotografiemi) a kde 

manžele pohostila (na hradě Windsor). Více se toho lze dozvědět z fotografií a videa, na 

kterých je zachycen přílet Obamových na hrad Windsor. 

Poslední oblast se zaměřuje na královnu z hlediska politického. Z analýzy vyplývá, že 

agentura spojovala Alžbětu II. a brexit v souvislosti s tradiční královninou neutralitou a 

nekomentováním politických situací (které ovšem popírá list The Sun a pracovnice BBC). 
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Následkem referenda o brexitu podal tehdejší premiér David Cameron demisi, a zde je tak 

místo pro popis Alžbětiných pravomocí: oficiálně přijala rezignaci ministerského předsedy 

a pověřila novou premiérku Mayovou řízením vlády. ČTK také poznamenala, že Cameron 

je vzdáleným příbuzným královny a že Mayová slouží Alžbětě už jako 13. osoba 

zastávající premiérský post. Z fotografií, videí a infografik připojených ke zprávám se o 

Alžbětě II. abonent nedozví nic nového, ani na jednom z vydaných mediálních formátů 

totiž není britská panovnice zobrazena. 

Agentura odkazovala v textových zprávách na rozmanitý počet cizích zdrojů, od tiskových 

agentur přes deníky až po Twitter. Mnohdy jich jedna zpráva obsahovala hned několik, 

často však také byly zprávy uvedeny bez zdroje i přes to, že redaktor nebyl na místě. Videa 

a fotografie převzala ČTK celkem ze tří zahraničních agentur, nejčastěji z AP. V případě 

infografik jsou zdroje rozmanitější. 

Analyzované zprávy vyšly nejčastěji s prioritou 3 nebo 4, nejvíce tedy vydala agentura 

k událostem standardní zprávy. K referování o Alžbětiných 90. narozeninách dokonce 

nevyužila jiného formátu textových zpráv. Zprávu s vyšší prioritou (2) vydala ČTK pouze 

jednu, a to fleš. Pokud se v produkci objevil headline, byl označen nižší prioritou 3, a to 

z toho důvodu, že nereferoval o zásadních změnách ve fungování monarchie, porušení 

protokolu Alžbětou II. nebo o vazbě na Česko, jak je uvedeno v citaci Zdeňka Hejduka 

v podkapitole 2.1.2.2. Tyto informace by totiž zvyšovaly jeho hodnotu na prioritu 1. 

Redaktoři ČTK při referování dodrželi neutralitu. Zaznamenala jsem pouze několik citově 

zabarvených slov (nešlo o citace), například sluníčko, pyžámko, benjamínci, a jedno 

nespisovné slovo chraplák. Zajímavé také je, že ČTK referovala ve spojitosti 

s Alžbětinými pravnoučaty o úsměvných záležitostech, například že si Charlotte zakrývala 

uši, když nad ní prolétaly letouny, nebo že princ George mohl jít spát později, aby se 

pozdravil s Obamou, čemuž je věnován i titulek zprávy. 

Během analyzování zpráv jsem narazila na několik překlepů, které ale vnímám jako 

lidskou omluvitelnou chybu. Problém však nalézám v tom, že piktogramy značící připojení 

dalšího mediálního formátu ne vždy odpovídaly realitě a je zde potřeba kontroly. Jak jsem 

však zjistila z rozhovoru s editorem videooddělení ČTK, problém nemá jednoznačné 

vysvětlení. 

ČTK sehrála v referování o Alžbětě II. v roce 2016 důležitou roli objektivního zdrojového 

zázemí. Vydané zprávy aktualizovala novými verzemi a doplňovala je také o citace. Pro 
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abonenty připravila pestrý výběr fotografií, zveřejnila aktuální i historické snímky. 

Všechny tři události pokryla také formátem videa. Rozmanité informace přinesla i 

v profilech vydaných k příležitosti jubilea královny. 
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Summary 

To answer the question, how the Czech News Agency shows Elizabeth II. in 2016, I’ve 

chosen three different areas to reach a higher complexity of the analyse.  Each of them 

views the British monarch from different perspective. The first area captures Elizabeth II. 

as a respectable person of British monarchy, whose birthday celebration gained a big scale. 

Here the Czech News Agency focused on Elizabeth II. from a broad point of view. At first 

the subscribers acquire from the text news the view of what celebrations are being 

prepared, when they are going to be, how Elizabeth II. is going to spend the day and what 

traditions relate to the birthday. Then the Czech News Agency covered in detail all the 

planned actions and in several cases in more versions. They also noticed what the weather 

was like and what the Queen was wearing. It is also obvious from the photographs which 

represent the Queen even retroactively in different periods of her life.  

The subscribers learn the most information about Elizabeth II. and her personality from the 

profiles published on the occasion of her 90th jubilee. The Czech News Agency charts the 

Queen’s hobbies (taking photos, horses, dog breed corgi, nature or afternoon tea with 

ginger cakes) and also important marks of her life and reign (ascension to the throne or 

important diplomatic visits). The profiles devote also considerable section to her family – 

one of them maps, which uneasy situations the family brings to her, where the divorce of 

her 3 children is mentioned or the dissatisfaction of the public after the death of Lady 

Diana Spencer. Interesting published information is the number of the Queen’s shoes (36) 

or her height (162 cm). 

Concerning the second event (the visit of Barack Obama in the United Kingdom) I 

expected that I’ll find out how the Czech News Agency sees Elizabeth II. in the diplomatic 

area. The news aimed more on Barack Obama and brought very little information about the 

Queen. It would be probably better to choose an event from Elizabeth’s II. foreign visit but 

I haven’t found any from the year 2016. Despite of that we can find out following: what 

behaviour is inappropriate during meeting with the Queen (when Michelle Obama put her 

arm around Queen’s shoulders), which present she got from Obama (an album with 

photographs) and where the banquet took place (at Windsor Castle). We can find out more 

from the photos and videos where the arrival of the Obamas to the Windsor Castle is 

depicted. 

The final part concentrates on the Queen from the political perspective. From the analyse 
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arises that the agency connects Elizabeth II. and Brexit with traditional Queen’s neutrality 

and not commenting on political situations (but The Sun and a worker in BBC contradict 

this statement). Because of the Brexit referendum the Prime Minister David Cameron 

resigned, so on the example of this I can describe Elizabeth’s competences: she officially 

accepted the resignation of the Prime Minister and appointed the new Prime Minister 

Theresa May with leading the government. The Czech News Agency also noted that 

Cameron is the distant relative of the Queen and Theresa May serves to the Queen as the 

thirteenth prime Minister. Subscribers don’t find out anything new about Elizabeth II. from 

the photos, videos or information graphics connected to the news. 

The agency refers in text news to multiple foreign sources, from news agencies, daily 

newspapers even to Twitter.  Many times, one piece of news contained several sources but 

sometimes news was published without a source even though the editor wasn’t at the place. 

The Czech News Agency took over the videos and photos from three foreign agencies, 

most of the time from AP. In case of information graphics, the resources are more various. 

The analysed news was usually with priority 3 or 4, thus the agency released mostly 

standard news. The agency didn’t even use different format of text news to refer about 

Elizabeth 90th birthday. News with higher priority (2) was released by the Czech News 

Agency only once and in the form of a flash news. Any headline that appeared in 

production was marked as priority 3, given that it didn’t inform about drastic changes in 

monarchy, violation of protocol by Elizabeth II. nor it contained links to the Czech 

Republic – as is indicated in reference by Zdeněk Hejduk in the subchapter 2.1.2.2. If any 

of these situations were covered by a headline, it would then increase priority of the 

headline on level 1 priority. 

The editors of the Czech News Agency kept the neutrality while reporting. I noted only a 

few emotive words and one non-standard word. It is also interesting that the agency 

reported about amusing situations about Elizabeth’s grandchildren, for example when 

Charlotte covered her ears when the planes were flying over her or when George went to 

the bed later, so he could greet Barack Obama. 

I found out several typing errors within analysed news, but I consider them as human 

excusable mistakes. But I see a problem in that the icons signing connection to the other 

media format didn’t always correspond to the reality and some controls are needed here. 

According to an editor of the Czech News Agency video department the problem doesn’t 



 

 

40 

have a definitive explanation. 

The Czech News Agency had an important role of an objective source in reporting on 

Elizabeth II. in 2016. The published news was extended by new versions and also 

complemented with quotations. The agency provided various choices of photos for the 

subscribers and published current and historical pictures. All three events were also on 

video. Varied information was also brought in profiles published on the Queen’s birthday.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Ukázka analyzované textové zprávy s velkým počtem zdrojů 

 

The Sun trvá na své informaci, že královna si přeje brexit 

 

Londýn 10. března (ČTK) -  Britský bulvární deník The Sun je i nadále pevně přesvědčen 

o přesnosti svého středečního tvrzení, že britská královna Alžběta II. podporuje odchod 

Spojeného království z Evropské unie. Stanici BBC to dnes řekl šéfredaktor The Sun Tony 

Gallagher, přestože královnin mluvčí tvrzení jeho listu rezolutně popřel a zdůraznil tradiční 

neutralitu panovnice. 

The Sun zveřejnil ve středu zprávu s titulkem "Královna podporuje brexit", tedy odchod 

Británie z EU. V textu se list odvolával na nejmenované zdroje, podle kterých královna 

nesouhlas s členstvím v unii vyslovila nejméně dvakrát za poslední desetiletí. 

Buckinghamský palác označil zprávu za falešnou a podal na list stížnost u britské 

novinářské organizace IPSO. Královnin úřad k tomu uvedl, že panovnice v této věci 

zachovává neutralitu, jak činí v podobných politických situacích již přes 60 let. 

Gallagher však podle BBC trvá na tom, že "není žádných pochyb" a "je pevně 

přesvědčen", že článek byl pravdivý a odráží královnino stanovisko. Britská společnost je 

před referendem, které je vyhlášeno na 23. června, rozdělená, proto by podle místních 

médií mohl názor královny výrazně ovlivnit postoj voličů. 

Britský premiér David Cameron svým voličům slíbil reformovat vztahy Británie s EU a 

uspořádat do konce příštího roku referendum o setrvání země v unii. Na příslušné dohodě 

se s unijními představiteli dohodl v únoru, následně na červen vyhlásil referendum. 
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Příloha č. 2: Ukázka náhledu analyzované fotografie 
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