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Anotace 
 
Teroristické útoky jsou v poslední době v Evropě opět na vzestupu a stávají se proto 

vděčným mediálním tématem. Zajímavou skutečností je však na první pohled patrný výrazně 

větší mediální prostor, který dostávají v českých médiích útoky v evropských zemích na 

rozdíl od teroristických útoků jinde ve světě. A to i v případě, že počet obětí takových útoků 

je často mnohanásobně větší než v Evropě. Tato práce se zaměřuje na mediální pokrytí 

teroristických útoků ve zpravodajské televizi ČT24. V první části práce se autor nejprve 

zaměřuje na teoretická východiska terorismu, na jeho charakteristiku a definice. V další části 

se pak věnuje televiznímu zpravodajství se zřetelem ke zpravodajství stanice ČT24. Autor 

charakterizuje ČT24 jako národní zpravodajskou stanici a popisuje její běžné i mimořádné 

vysílací schéma. V analytické části práce se pak autor zabývá pokrytím vybraných 

teroristických útoků v Pákistánu, Španělsku, USA a Egyptě a snaží se zjistit, jak se ČT24 

těmto útokům věnovala. Důraz klade především na kvantitativní obsahovou analýzu 

mediálního pokrytí a na kvantifikaci typů zpravodajských příspěvků, které ke 

zpravodajskému pokrytí útoků ČT24 využívala.  

 
Annotation 
 
Terrorist incidents have been on the rise in Europe recently and are therefore a greatful media 

theme. An interesting fact, however, is the apperently larger media space in the Czech 

republic which recieves attacks in European countries as opposed to terrorist attack elswhere 

in the world. Even if the number of victims of such attacks is often many times larger than 

in Europe. This work focuses on the media coverage of terrorist attacks on CT24 news 

television. In the first part of the thesis the author first focuses on the theoretical basis of 

terrorism, on its characteristics and definitions. In the next part, he is devoted to TV news 

with respect to CT24 news. Author describes CT24 as a national news station and describes 

its current and breaking broadcasting scheme. In the analytical part, the author deals with 

the coverage of selected terrorist attacks in Pakistan, Spain, the USA and Egypt and tries to 

find out how CT24 devoted to these attacks. Emphasis is placed on the quantitative content 

analysis of media coverage and on the quantification of types of news reports used to cover 

CT24's terrorist attacks coverage. 
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ÚVOD	 

Zatímco píšu tyto řádky, ve vedlejší místnosti zní z televize hlas moderátora, který informuje 

o teroristickém útoku. V afghánském Kábulu to byl tento měsíc už několikátý. Tentokrát 

přišlo o život dvacet šest osob, včetně devíti novinářů. Ve stejný týden hlásí teroristické 

útoky také další asijské země a několik afrických. Není to přitom ani měsíc, co další 

teroristický útok zažila také Evropa. Jen za poslední rok na starém kontinentě zemřelo vinou 

teroristických útoků víc než 80 lidí. Ačkoliv žijeme patrně v jedné z nejmírumilovnějších 

dob naší historie a počty obětí ozbrojených konfliktů i teroristických útoků zdaleka 

nedosahují takových čísel jako například v druhé polovině dvacátého století (Pinker, 2012), 

zdá se, že právě teroristické útoky jsou čím dál častějším mediálním tématem a je jim 

věnována značná mediální pozornost.  

Na první pohled je přitom patrné, že v českých médiích dostávají výrazně větší mediální 

prostor útoky, které se odehrají v Evropě na rozdíl od útoků provedených jinde ve světě. A to 

i v případě, že počet obětí teroristických útoků v neevropských zemích je často 

mnohanásobně větší. A právě tomu, jestli to tak opravdu je a v jaké míře se tak děje, se budu 

věnovat v této diplomové práci. Budu se tedy zabývat tím, jaké je mediální pokrytí 

teroristických útoků provedených v Evropě oproti mediálnímu pokrytí teroristických útoků 

provedených jinde ve světě. Toto srovnání budu dělat na příkladu vysílání zpravodajské 

stanice České televize ČT24, která tyto události ve svém kontinuální vysílání pokrývá.  

V první části práce se ale nejprve zaměřím na teoretické ukotvení samotného terorismu. 

Velmi krátce se podívám na to, jak se jeho vnímání proměňovalo v čase, jaká je jeho 

charakteristika a pokusím se vyložit některé jeho definice a také problematické zaměňování 

s válkami nebo gerilovým bojem. Věnovat se budu ale také tomu, jaký mají média vliv na 

vnímání terorismu a zaměřím se především na samotný vztah médií a terorismu, který 

někteří autoři považují dokonce za symbiotický (např. Wardlaw, 1989).  

V další části práce pak čtenáře seznámím s teoretickými východisky televizního 

zpravodajství. V souvislosti s teroristickými útoky mě bude zajímat především zpravodajský 

potenciál informací, ale podívám se i na to, jak televizní zpravodajství vůbec funguje, 

především pak na své globální nebo národní úrovni. Zvláštní zřetel přitom budu stále brát na 

zpravodajství televizní stanice ČT24. Představím proto její kontinuální vysílání a také běžné 

i mimořádné vysílací schéma, jehož pochopení bude pro následovnou analýzu velmi 
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důležité, stejně tak jako představení jednotlivých typů zpravodajských příspěvků, které 

ČT24 ve svém zpravodajském servisu divákům nabízí.  

Všechny tyto teoretické informace pak zúročím v analytické části práce, kde budu 

zkoumat mediální pokrytí vybraných teroristických útoků právě na příkladu vysílání ČT24. 

V ní nejprve nastíním metodiku výzkumu, výběr vzorku a časové vymezení zkoumaného 

materiálu. Mým primárním cílem, který vymezím pomocí výzkumných otázek, bude určit 

jaký mediální prostor dostanou vybrané teroristické útoky ve vysílání ČT24. Zaměřím se 

přitom na teroristické útoky z různých světových kontinentů, tak abych mohl potvrdit nebo 

vyvrátit hypotézu, že mediální pokrytí evropského teroristického útoku bude na ČT24 

výrazně větší než u ostatních sledovaných teroristických útoků.  

Ve výzkumu se zároveň budu soustředit na to, pomocí jakých typů zpravodajských 

příspěvků ČT24 o teroristických útocích informuje a za jakých okolností a v jaké míře 

označuje zprávu jako mimořádnou. Všechna zjištěná data za jednotlivé teroristické útoky 

poté srovnám do přehledných grafů tak, aby byly patrné případné rozdíly mezi jejich 

mediálním pokrytím. Na základě rozhovoru se zástupcem šéfredaktora zpravodajství České 

televize Františkem Lutonským se následně pokusím vysvětlit výsledky výzkumu a nastínit 

důvody, proč tomu tak je.  
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1 TEORETICKÉ	UKOTVENÍ	TERORISMU	

Jestliže historik John Keegan (2004) tvrdil, že je válečnictví staré jako člověk sám 

a upozorňoval, že bychom instinkt zabíjet a válčit mohli pozorovat nejspíš už v době 

kamenné, terorismus, ačkoliv pochopitelně značně odlišné formy než dnes, není o mnoho 

mladší a rozhodně není vynálezem moderní doby. Jak ostatně upozorňuje Paul 

Szuscikiewicz (2001: 23) téma terorismu se v různých dějinných okamžicích neustále vrací 

a v některých kulturách se terorismus stal vcelku běžným postupem jednání. V historii tak 

najdeme značné množství příkladů – ostatně Encyklopedie světového terorismu (Tůma, 

Hurník, 2001) je toho dokladem –, kdy jednotliví aktéři používali tuto metodu k tomu, aby 

se jejich protivník díky vyvolanému strachu bez odporu podvolil. 

Když si tedy budeme moderní terorismus definovat, musíme mít na paměti, že 

v některých historických případech je tato definice nutně rozsáhlejší a zahrnuje poměrně 

široký záběr lidského chování, a především používání násilí. Zůstaneme-li například 

u starověkého světa, je zřejmé, že násilí, které tato doba přinášela, nezahrnuje všechny 

aspekty moderního terorismu. Bavili bychom se tak spíše o příkladech, které sice teoretici 

(např. Schmid, 2001, Lukášek, 1999, Szuscikiewicz, 2001, Eichler, 2007, Morgan, 2001, 

Brzybohatý, 1999) v širším smyslu pod pojem terorismus opravdu zahrnují, ale jak uvádí 

například Szuscikiewicz (2001: 23), jde spíše o pojetí teroru jako nástroje politiky. Použití 

násilí k dosažení vytyčeného cíle, které bychom dnes označili jako terorismus, ostatně 

najdeme i v takových historických pramenech jako je například bible.  

Terorismus tedy rozhodně není žádné novum posledních desetiletí, je však jisté, že se za 

poslední dva tisíce let společnost tak proměnila, že na terorismus musíme nahlížet ze zcela 

nového směru. Například jen vývoj technologií naprosto převrátil většinu aspektů života, 

včetně takových možností, které umožňují uplatnit teror v daleko masovějším měřítku 

a s pomocí médií i s daleko větším zásahem. Jak podotýká Marian Brzybohatý (1999: 16) 

„zatímco ještě před několika desítkami let se teroristický útok mohl bezprostředně dotknout 

pouze omezených oblastí a úzkého okruhu lidí, dnes může akt násilí způsobit politický nebo 

ekonomický otřes v celosvětovém měřítku a může vést k nekontrolovanému vývoji 

událostí.“ 

Ačkoliv tedy kořeny terorismu sahají až ke krvavým atentátům ve starém Řecku a Římě, 

pojem jako takový je daleko mladší. Slovo terorismus totiž můžeme poprvé nalézt až 
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v souvislosti s Velkou francouzskou revolucí v roce 1789. Tehdy totiž byla pokládána za 

terorismus především vláda násilí a zastrašování pomocí rozličných forem násilí včetně 

obávaného nástroje tehdejších katů – gilotiny. Šlo tak spíše o jistou formu státního teroru 

a slovo terorismus, které v této souvislosti bylo poprvé použito, tak nemělo zcela stejný 

smysl, jaký mu přisuzujeme v současnosti (Lukášek, 1999).  

Szuscikiewicz (2001: 24) se ale domnívá, že dopady podobných případů státního 

terorismu jsou nic proti tomu, jaké hrůzné výsledky přinesla nacistická nadvláda nad 

Evropou a systematické terorizování a vyhlazování nepohodlných obyvatel nebo Stalinovy 

čistky v Sovětském svazu. „Stupeň organizovanosti a byrokracie v rámci programu státního 

teroru dosáhl za těchto hrůzovlád nebývalé úrovně, čímž připravil cestu pro terorismus 

v jeho dnešní podobě,“ myslí si autor. V tom se ostatně shoduje třeba i Johnem Pimlottem 

(2001), který se taktéž domnívá, že právě druhá světová válka znamenala klíčový milník 

v změně provádění terorismus a také v jeho chápání. 

John Pimlott s jistotou tvrdí, že teroristické útoky byly v historii od nepaměti. Podle něj 

ale právě začátek 21. století připravil několik událostí, které přinesly nový a velmi 

dominantní objekt militantních útoků. „Je to civilní občan, který nemá žádnou spojitost 

s první bitevní linií ani žádné prokazatelné spojení na válčené kapacity národa.“ (Pimlott, 

2001: 8) Znovu se tak odvolává k druhé světové válce, kde civilisté byli zatažení do rasové 

politiky německých nacistů, která mělo za následek vyhlazování celých ras. Podobný obraz 

pak vidí i na Dálném východě, kde Japonci páchali obdobné, ačkoliv ne tak extrémní, 

krutosti. „V obou případech však často docházelo k zabíjení nevojáků, žen, a dokonce dětí, 

z důvodů, které neměly z vojenského hlediska žádné opodstatnění.“ (Pimlott, 2001: 8). 

Stejně tak mělo podle něj klíčový vliv plošné bombardování, při kterém bylo často terčem 

civilní obyvatelstvo i s vědomím, že budou umírat malé děti, „které ještě nedokážou mluvit, 

natož aby vyjádřily nějaký politický názor. Účel spočíval v zastrašení obyčejných lidí, aby 

dále nepodporovali válečné úsilí své země.“ Zastrašení tak zůstává i dnes jedním z hlavních 

cílů teroristických útoků. I přesto ale definování terorismu není jednoduché a jednoznačné. 

Abychom si tedy moderní teroristické útoky mohly teoreticky zařadit, podíváme se 

v následující kapitole na některé z jejich definic.  
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1.1 Charakteristika	terorismu	a	jeho	definice		

„Pro někoho terorista, pro jiného bojovník za svobodu,“ říká lakonicky známé rčení. Daleko 

od pravdy však není, což potvrzuje i Alex Schmid (2001), když mluví o tom, že při nedbalém 

používání některé termíny ztrácejí svůj původní význam a pouze se stávají prostředkem 

rétorických urážek a výměn názorů mezi politickými protivníky. Dokladem jsou právě 

i označení terorista a terorismus, které jsou jednoznačně záporné, avšak často se užívají příliš 

široce ve významu, který je spíše politicky zabarven a rozchází se s reálným významem, což 

je podle Schmida nesprávné z morálního i z právního hlediska. „Slova by měla být používána 

opatrně, nad řečeným by se mělo přemýšlet a řeč by se nikdy neměla stát pouhým nástrojem 

propagandy. Jedině potom si můžeme být jisti významem slova terorismus a následně 

přijmout zákony, které budou teroristy důsledně trestat.“ (Schmid, 2001: 10). V našem 

případě nám pak přesnější definice terorismu pomůže v následné analýze mediálního 

pokrývání teroristických útoků na příkladu zpravodajské stanice ČT 24.  

Jedna z nejjednodušších definic popisuje terorismus jako jakékoliv použití násilí 

k dosažení politických cílů. John Pimlott (2001: 8) se dokonce domnívá, že „je to jeden 

z největších problémů, před kterým svět na začátku 21. století stojí. Problém terorismu 

existuje na několika úrovních, ale v podstatě jej můžeme zjednodušit na fakt, že je téměř 

nemožné zastavit jednotlivce ze zájmové skupiny, jestliže je připraven zabíjet na základě 

náhodnosti.“ Zde je ale důležité rozlišit teroristický čin od vraždy, která je motivována jiným 

způsobem, čehož si všimnul už například Jiří Malenovský (1980: 221), který píše, že 

teroristické chování „má podle vůle směřovat k zastrašení, a tím i k ovlivnění jednání 

povětšině subjektů fyzicky odlišných od obětí určitým chtěným způsobem.“ Zároveň ale 

dodává, že touto logikou tak „vražda není považována za teroristický čin, zatímco atentát 

sledující specifický záměr takovým činem je.“  

Hlavním nástrojem terorismu, na kterém se teoretikové shodují, je především násilí 

a strach. Expert na terorismus Bruce Hoffman (2006: 40) proto terorismus definuje jako 

„úmyslné vytvoření nebo zneužití strachu pomocí násilí nebo hrozby násilím s cílem 

dosáhnout politické změny.“ V atmosféře šíření strachu pak lze snáze předkládat nejrůznější 

požadavky a vynucovat si jejich splnění. Bývalý americký prezident Bill Clinton tak vcelku 

výstižně tvrdil, že „teroristé nás chtějí zastrašovat, chtějí dosáhnout toho, abychom měli 

strach se ráno probudit, abychom měli strach z budoucnosti, abychom měli strach ze sebe 

navzájem.“ (Clinton: 2002) Nástrojů psychologické války tak teroristé užívají velmi 
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promyšleně. Tím se snaží ovlivňovat nálady a pocity veřejnosti a mění tak stanoviska 

veřejného mínění ve vlastní prospěch. K tomu ale pochopitelně potřebují kanál, kterým své 

útoky mohou šířit, a tím se staly hromadné sdělovací prostředky, o jejichž klíčové úloze 

v tomto směru budeme mluvit později.  

Hlavním cílem teroristů tak podle Jana Eichlera nejsou ozbrojené síly, ale především 

vydírání státních činitelů a také zneužívání civilního obyvatelstva, ze kterého si teroristé 

dělají rukojmí. Pro něj je tak nejhorší nejistota, kdy a odkud může přijít další útok. 

„Atmosféru strachu umocnily i teroristické útoky z 11. 9. 2001 – dva týdny po jejich 

uskutečnění se 46 % Američanů obávalo, že právě jejich firma by se mohla stát dalším 

terčem teroristů.“ (Eichler, 2006: 152) Právě nechvalně známé útoky z 11. září 2001 na 

newyorská Dvojčata, při který zemřelo víc jak 3000 lidí a dalších 6000 bylo zraněno, se staly 

zásadním mezníkem ve vnímání terorismu. Ačkoliv teroristické útoky byly ve společnosti 

přítomné i dříve, ještě na počátku 90. let se terorismus za příliš velkou hrozbu nepovažoval 

a náhled na něj se začal měnit právě až poté, co přišly první teroristické útoky s desítkami 

mrtvých a stovkami zraněných, které hojně pokrývala nejrůznější světová média. 

Zmiňovaný útok z 11. září pak přístup k terorismu změnil úplně. „Od té doby se ze všech 

možných úhlů pohledu diskutuje o závažnosti a příčinách této naléhavé hrozby a také 

o možnostech, jak jí čelit. Terorismus je úspěšný při naplňování svého základního cíle, 

kterým je šířit strach ve společnosti.“ (Eichler, 2007: 143) 

Alex Schmid ale upozorňuje, že strach, který vytváří teroristické útoky není běžným 

strachem a třeba od obav z přírodních katastrof se značně liší. Ty sice také nastanou většinou 

bez varování a mají více méně náhodné následky. Pocit úzkosti však mají lidé žijící většinou 

například poblíž vulkánu, oblasti s častým zemětřesením a podobně. I tak je ale podle 

psychologů, jak uvádí Schmid (2001), tento strach daleko méně intenzivní než teror, který 

způsobí lidé. Oběťmi teroristických útoků přitom často nejsou lidé, proti kterým je útok 

namířen. Lépe řečeno, oběť většinou nebývá vlastním cílem, který chtějí teroristé ovlivnit, 

jak Schmid (2001: 13) na trefném příkladu ukazuje, „vládní budova obhospodařující platby 

sociálních dávek se stane terčem bombového atentátu z prostého důvodu, že před ní lze 

snadno zaparkovat dodávku plnou výbušnin. Přitom každé malé dítě ví, že se v ní 

neodehrávají žádné aktivity vedoucí k prosazování zákona.“  

Výběr obětí teroristických útoků je tedy více méně nahodilý. Splňovat musí především tu 

podmínku, že dosáhne na co nejširší okruh společnosti, která je nějakým způsobem s obětí 
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spojena. Takový dopad lze zajistit rozličnými způsoby. Například zvláštním provedením 

útoku nebo výběrem místa, které je nějak významné, a navíc zaplněné velkým množstvím 

přihlížejících lidí. Ostatně takových útoků jsme byli za poslední dva roky v Evropě svědky 

hned několikrát, když si atentátníci vybírali rušné ulice či náměstí plná lidí.  

Také Brzybohatý (1999: 152) tvrdí, že násilí páchané teroristy je vykalkulováno tak, aby 

vyvolalo maximální psychologický efekt – tedy pocit strachu a ohrožení u co nejširšího 

okruhu lidí, který s tím, čeho chtějí teroristé dosáhnout, nemají prakticky nic společného 

a cíle teroristů nemohou přímo nijak ovlivnit. „V případě napadení nebo ohrožení se však 

nezúčastněné osoby stávají rukojmími, jejichž prostřednictvím je vyvíjen talk na odpovědné 

úřady, instituce, či vládu, který je stupňován prostřednictvím sdělovacích prostředků.“ 

(Brzybohatý, 1999 :152) Platí zde přitom pravidlo, že čím je brutalita, rozsah útoku a jeho 

následky větší, tím je také větší šance, že bude cíle, který si teroristé stanovili, dosaženo. 

Terorismus tak můžeme označit za velmi tvrdou formu psychologické války, jejíž účinky 

jsou citelně násobeny neutichajícím zájmem informačních médií.  

Z výše uvedených skutečností tak vyplývá, že ačkoliv není úplně snadné terorismus 

jednoduše definovat, má určité poměrně stálé a neměnné znaky, pomocí nichž lze platnou 

definici přece jen vytvořit. V literatuře se však většinou setkáme s větším množstvím definic, 

které se různě doplňují. Na klíčových věcech se ale přesto shodnou, a proto můžeme uvést 

některé z nich, které nám pomohou rozlišit teroristický útok od jiného kriminálního činu 

nebo dokonce od válečného aktu.  

Pokud zůstaneme u definice, kterou využívá Marian Brzybohatý ve své knize Terorismus 

(1999: 152), mohli bychom tento jev označit za „formu organizovaného násilí obvykle 

zaměřeného proti nezúčastněným osobám za účelem dosažení politických nebo jiných cílů,“ 

o čemž už jsme prakticky mluvili v předchozích odstavcích. Velmi přesnou, ale poněkud 

dlouho definici nabídli vědci už v roce 1988. Podle nich je terorismus „metoda vzbuzování 

strachu prostřednictvím opakovaných násilných aktů, vykonávaných tajnými nebo 

polotajnými jednotlivci, skupinami, či státními orgány z idiosynkratických, kriminálních 

nebo politických důvodů, přičemž na rozdíl od atentátů nejsou přímé oběti násilí pravým 

terčem teroru. Okamžité lidské oběti násilných aktů jsou obvykle buď vybrány náhodně 

(příležitostné terče) z cílové veřejnosti, nebo záměrně (reprezentativní neboli symbolický 

terč) a slouží k předání zprávy. Komunikační procesy mezi teroristy (organizací), 

(ohroženou) obětí a hlavním terčem, založené na násilí a šíření strachu, jsou využívány 
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k manipulaci hlavního terče (veřejnosti) tím, že se z nich stávají terče teroru, požadavků 

nebo upoutání pozornosti v závislosti na tom, zda jde o zastrašování, násilné donucování 

nebo šíření propagandy.“ (cit. dle Schmid, 2001: 16) Tolik tedy velmi obsáhlá definice, která 

zdá se obsahuje všechny dnes obecně přijímané základní prvky. Ta se ale i pro svoji délku 

a složitost ujala spíše mezi vědeckou obcí.  

Třeba americké ministerstvo zahraničních věcí představilo definici, ve které stojí, že 

terorismus je „předem připravené, politicky motivované násilí, provádění nadnárodními 

tajnými agenty či organizacemi na nebojujících terčích, s obvyklým cílem ovlivnit 

veřejnost.“ (cit. dle Schmid 2001: 16), podobně ale vyznívá také evropská definice, podle 

níž je „terorismus definován jako použití násilí nebo vyhrožování použitím násilí soudržnou 

skupinou násilnických osob (nikoliv vojáků za války) za účelem dosažení politických zisků.“ 

(cit dle Schmid 2001: 16). Evropská konvence pro boj s terorismem přesto nepoužívá žádné 

definice a pouze vyjmenovává výčet zločinů, podle kterého smí být jejich pachatelé vydáni 

z jedné země do druhé. To je ale pochopitelně značně problematické, zvlášť při následném 

posuzování takových činů.  

Příkladem může být i časté směšování terorismu s organizovaným zločinem. Je totiž 

zřejmé, že dělicí čára mezi nimi nemusí být vždy až tak zřetelná a mnohdy se oba proudy 

spojují nebo navzájem doplňují. Terorismus totiž například často čerpá prostředky 

k financování svých aktivit právě z organizovaného zločinu. Přesto by však bylo chybné tyto 

dva spojovat, neboť nepochybně mohou působit naprosto odděleně a nezávisle na sobě. 

Podle Eichlera (2007: 152) je zásadní rozdíl v tom, že se u organizovaného zločinu 

nedodržuje zásada, že adresát nemůže být obětí úderu. To je podle něj také hlavní důvod, 

proč většina definic zdůrazňuje, že terorismus nemá zločineckou povahu. Jak říká například 

James Kiras (2011: 480) „terorismus klade důraz na politickou legitimnost, a proto je 

tradičně oddělován od zločineckých činů.“  

Představili jsme si tedy několik definic terorismu, ale která z nich je ta správná? A jak 

tedy spolehlivě určit, zda jde skutečně o teroristický čin, a nikoliv organizovaný zločin nebo 

součást ozbrojeného konfliktu? Široké definice, které říkají jen to, že terorismus je násilí za 

politickým účelem jsou až příliš strohé, protože by tak do kategorie terorismu spadlo mnoho 

těch, co užívají násilí, ale teroristy přece jen nejsou. Naopak podrobné akademické definice 

mohou být tak široké, že jsou prakticky velmi obtížně použitelné, jak podotýká například 

Schmid (2001). Ten se také domnívá, že akty terorismu by mohly být posuzovány jako 
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válečné zločiny. Teroristé totiž podle něj takříkajíc povýšili ty praktiky, které se v běžném 

válečném stavu považují za válečné zločiny, na rutinní taktické metody. Na rozdíl od vojáků 

se navíc ani nepouští do otevřeného boje, ale zásadně útočí na neozbrojené lidi. Zranění, 

která těmto lidem způsobí pak nejsou pro teroristy žádným náhodným efektem, ale naopak 

úmyslně provedeným strategickým záměrem. Schmid (2001: 20) tak nabízí formulaci, že 

„terorismus je ekvivalentem válečných zločinů v období míru.“ Ostatně podobnost určitých 

forem války a terorismu byla vymezena už v 70. letech minulého století. Zde je ovšem 

potřeba uvést na pravou míru základní odlišnosti mezi terorismem a klasickou nebo 

gerilovou válkou.  

1.2 Rozdíly	mezi	terorismem,	válkou	a	gerilou	

S otázkou, zda je terorismus jistou formou války se v odborné literatuře setkáváme 

poměrně často. Po prostudování všech argumentů ale většinou zaznívá rozhodná odpověď 

„ne“. Také my si tuto otázku musíme položit, protože odpověď na ní bude poměrně zásadní 

při vybírání a posuzování událostí, které zařadit do praktické části této práce. Může se totiž 

stát, že některé události není tak snadné zařadit, a ani samotné sdělovací prostředky nemají 

jasno, zda některé z nich označit za teroristický útok, či nikoliv. Proto je dobré po 

předchozích definicích uvést také rozdíl mezi terorismem, válkou a gerilou, abychom se 

podobnému problému v této práci vyhnuli. 

Pruský generál a válečný teoretik Carl von Clausewitz (1996: 36) už během 19. století 

napsal ve svém díle s názvem O válce, že „válka je pokračování politiky jinými prostředky,“ 

což je velmi často zmiňovaný příměr. Na to naráží také Susan Carruthersová (2000: 163) ve 

své knize The Media at War, kde se snaží odlišit spravedlivou válku, která má své jisté 

zákonitosti, od teroristických činů. Mimo jiné píše, že běžná válka je vedena mezi armádami, 

ať už státními nebo gerilovými uskupeními, které jsou si dobře vědomi svých 

uniformovaných protivníků a míří výhradně na ně, přičemž se snaží vyhnout civilnímu 

obyvatelstvu, nebo alespoň co nejvíce snížit takzvané vedlejší oběti. Naproti tomu 

terorismus tato pravidla účelně porušuje a převrací. Navzdory tomu, že teroristé často tvrdí, 

že jejich čin je válečným aktem, se většinou objevuje v dobách míru, kdy útočí nečekaně 

a na bezbranné cíle. Na podobné odlišnosti upozorňuje také Michael Walzer (2006), který 

tvrdí, že války mají přece jen jisté konvence, alespoň tedy na teoretické úrovni bezesporu, 

které umožňují, aby se válčilo více méně spravedlivě, kdežto terorismu těchto úmluv vůbec 

nedbá. 
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Už před padesáti lety byl terorismus vymezen jako forma války, ve které je odlišené 

složení jejích hlavních aktérů. Když se na ně podíváme blíže, můžeme konstatovat, že pokud 

jde o klasickou válku, hlavními aktéry jsou státy nebo koalice, jejich armády a pochopitelně 

čím dál více i civilní obyvatelstvo, které je do konfliktu vtaženo. Pořád ale platí, že hlavní 

úlohu aktivního subjektu hraje především stát. Právě ten přijímá zásadní rozhodnutí a jeho 

ozbrojené složky plní úkoly obranného nebo útočného charakteru. V krajním případě může 

být mobilizováno také obyvatelstvo, které ale každopádně nese ekonomickou zátěž konfliktu 

(Eichler: 2007). 

Naopak podíváme-li se na teroristické útoky, všechno řečené v předchozím odstavci se 

od základu mění. Stát je zde postaven do role napadené a vydíraného subjektu a civilní 

obyvatelstvo se do pasivní role dostává tím, že teroristé manipulují jeho veřejným mínění. 

V okamžiku úderu jsou tak teroristé prakticky jediným aktivním subjektem, který útočí právě 

s cílem přilákat na sebe pozornost a „vytvořit atmosféru strachu, destabilizovat stát, jeho 

věrohodnost a autoritu, nebo si vynutit změnu jeho vnitřní nebo zahraniční politiky.“ 

(Eichler 2007: 144) 

Jan Eichler (2007) ale zároveň trefně vymezuje další hranici k rozlišení teroristických 

útoků od jiných forem boje. Teroristé se totiž odlišují nejen od klasické války, ale také od 

nejrůznějších gerilových uskupení, které v podstatě využívají asymetrický styl vedení boje. 

Jak už jsem popisoval, ve své bakalářské práci1 (Musil, 2015) jde o konflikt dvou protivníků 

s odlišnými doktrínami, cíli, výzbrojí atd., a tedy konflikt, kde slabší strana nemůže vyhrát 

obvyklým způsobem (například na bojišti) a jejím cílem je tedy vytrvat takovou dobu, která 

by byla dostatečná k tomu, aby se protivník spíše psychicky vyčerpal a jeho vůle nadále se 

účastnit zdlouhavého konfliktu tak klesla, že by se z bojové operace sám „dobrovolně“ stáhl. 

(Bastl, 2010) Guerilla se totiž „řídí zásadou, že vítězí, když neprohrává, zatímco pravidelná 

armáda prohrává, když nevítězí.“ (Šedivý, 2000) 

K takovému cíli často využívá praktiky, ve kterých se snaží vyhnout čelnímu střetu 

s nepřítelem a útočí zpravidla pouze na jeho nejcitlivější slabiny. Těmi mohou být vojenské 

strategické cíle, ale také úmyslné zabíjení civilistů, což má nesmírný psychologický dopad 

a následnou masivní medializací se tím vytváří obrovský tlak na nepřítele. Síla „slabších“ 

proti „silnějším“ je podle Thorntona (2007) především v tom, že kombinují šok, škodu 

                                                
1 Tomuto tématu jsem se věnoval i ve své bakalářské práci (Musil, 2015), a protože se na něm nic nezměnilo, 
použiji následující dva odstavce i v této práci.  
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a viditelnost. Jejich soupeřem také často bývá armáda, která je nasazena do cizího prostředí, 

které „slabší“ soupeř zná lépe. Velmi důležitým aspektem je pak fakt, že oficiální ozbrojené 

síly se musí držet norem mezinárodního práva a snaží se o co nejmenší počet obětí, čímž se 

protivník zpravidla zabývat nemusí a získává tak znatelnou výhodu. Dlužno ale říci, že to 

platí jen v určitém ohledu, protože i povstalci musí získávat podporu populace. Ačkoliv se 

podobné asymetrické praktiky čtvrté generace moderních ozbrojených konfliktů mohou 

podobat praktikám teroristickým, nejedná se o synonyma a bylo by chybné je za tyto 

zaměňovat.  

Přes fakt, že teror může, ale nemusí, být jen jednou ze strategií guerilly, teoretici guerillu 

a teroristy rozlišují. Tak například podle Eichlera (2007) se teroristé svým postupem od 

guerillových uskupení značně liší. Guerilly jsou sice definovány jako jednotky pro úderné 

akce, sabotáže, zastrašování nebo likvidaci důležitých cílů, ale od teroristů se liší minimálně 

dvěma stěžejními charakteristikami. Tou první je, že často žijí mimo společnost. Zpravidla 

v těžko dostupném terénu, v lesích nebo v horách. Ačkoliv to nemusí platit vždy, mívají 

uniformy a jsou organizování do jednotek podle vojenského vzoru. Druhým velkým znakem, 

kterým se guerilla liší od teroristů, je skutečnost, že neútočí primárně na civilní cíle (ačkoliv 

i takových praktik může čas od času využít), ale především na ozbrojené síly (kasárny, 

základny, sklady munice, vojenská stanoviště, komunikace důležité z vojenského hlediska 

atd.). Takovým způsobem totiž guerilla bojuje například proti okupačním mocnostem nebo 

proti nenáviděným diktátorským vládám. „Své akce velmi často koordinují s postupem 

svých zahraničních spojenců, kteří ve většině případů bývají také jejich sponzory. Teroristé 

se tedy liší hlavně tím, že žijí volně ve společnosti, proti které chystají zákeřné údery (...) 

a tím, že slepě a bezohledně útočí na civilní obyvatelstvo.“ (Eichler, 2007, s. 144)  

Z výše uvedeného vyplývá, že rozlišování mezi válkami, gerilovými aktivitami a 

terorismem se stává čím dál obtížnější, na což poukazuje i Tomeš (2007), neboť se všechny 

tři v mnohém do značné míry prolínají a vždy tak záleží na okolnostech a souvislostech, 

abychom mohli dobře posoudit, zda se jedná o terorismus či asymetrickou válku. Ona dělicí 

čára tak nebývá vždy zcela jednoznačná právě proto, že se různé taktiky často doplňují. 

Příkladem může být situace v Iráku v době, kdy skončila akce Irácká svoboda. Proti 

okupačním vojskům USA a Velké Británie2 byla bezesporu vedena asymetrická válka, ve 

skutečnosti se ale silně prolínala s krutými teroristickými útoky. Ať už přímo v Iráku, třeba 

                                                
2 Tento statut odsouhlasila rezoluce RB OSN č. 1483 dne 8. 5. 2003. 
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proti úřadovně OSN, iráckým policistům, či řadovým civilistům, nebo dokonce v zahraničí, 

což reprezentují útoky v Madridu z roku 2004 nebo z Londýna v roce 2005.  

Rozlišování mezi válkami, gerilovými aktivitami a terorismem se tak se vzrůstající rolí 

asymetrických konfliktů stává čím dál obtížnější, s čímž se potýká například i Tomeš (2007), 

Mareš (2005) nebo Strmiska (2001). Eichler (2007: 151) přitom nabízí mnohem jasnější 

odlišení terorismu od asymetrické války, které se může zdát poněkud zjednodušující, přesto 

stojí za zmínku. Domnívá se totiž, že „pokud malé skupiny na podstátní úrovni zabíjejí 

bezbranné civilní obyvatelstvo, je to vždy terorismu. Stejně tak platí, že teroristické skupiny 

se až na výjimky vyhýbají útokům na ozbrojené síly.“ Výmluvný příklad prolínající se 

asymetrické války s terorismem pak vidí v čečenském konfliktu, kde je podle něj dělicí čára 

velmi dobře patrná. „Pokud se bojuje proti brutálně postupujícím jednotkám Ruské armády, 

pak je to asymetrická válka. Pokud ale dochází k nerozlišenému, slepému zabíjení 

bezbranného civilního obyvatelstva v moskevském divadle (přičemž mnohé z obětí byly 

proti válce v Čečně), v beslanské škole, či na jiných místech, pak to není nic jiného než 

bezohledný a zvlášť krutý terorismus,“ tvrdí rezolutně Eichler (2007: 154). 

Ačkoliv intenzita ozbrojených konfliktů i počet jejich obětí v posledních letech, navzdory 

mnohdy mylné domněnce veřejnosti, prokazatelně klesá a zdá se, že žijeme 

v nejmírumilovnější době našich dějin (Pinker 2012), je zde nepochybně jeden nový 

fenomén, který přišel se změnou počtu, charakteru a intenzity ozbrojených konfliktů. A tím 

je právě rozvoj ozbrojených aktivit nižší intenzity – tedy například gerilových forem boje, 

či teroristických útoků. Ten je způsoben především aktuálním vymizením mezistátních 

válek, ale na druhé straně v růstu počtu konfliktů vnitrostátních, zejména pak jejich rozšíření 

v zaostalejších zemích. To přináší hned dvě roviny, které musíme brát v potaz. Ta pozitivní 

je bezesporu menší počet obětí. Je totiž nesporné, že opravdu velké války, kterých jsme byli 

svědky v minulosti, tedy války mezi mocnostmi, či takzvané zástupné války, přinášely 

daleko větší oběti než konflikty vnitrostátní. Na druhou stranu větší počet vnitrostátních 

konfliktů s sebou přináší také jistou nestabilitu jednotlivých regionů, která se důsledkem 

globalizace přenáší také do dalších míst, třeba vinou oněch teroristických útoků. I když počet 

obětí těchto konfliktů a incidentů je nesrovnatelně menší, než počet obětí mezinárodních 

konfliktů z minulého století, veřejnost často i díky jejich velké medializaci nabývá opačného 

přesvědčení.  
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1.3 Vliv	médií	na	vnímání	ozbrojených	konfliktů	a	terorismu3	

I přes všechno výše uvedené se nám může zdát, že se začátek 21. století nesl ve znamení 

válek, teroristických útoků a obrovských lidských obětí. Afghánistán, Irák, Somálsko, 

Pákistán, Kongo, Súdán, Gaza, v poslední době navíc Sýrie, Ukrajina a Islámský stát. Záběry 

z těchto nepochybně hrůzných konfliktů se na nás valily a valí ze všech stran. Má poznámka 

o tom, že patrně žijeme v tom nejmírumilovnějším období v historii, by se mnohým mohla 

zdát, a také zdá, bláhová. Goldstein (2012) například uvádí výzkum, ve kterém si 60 % 

Američanů myslí, že je pravděpodobné, že vypukne třetí světová válka. Pinker (2012) zase 

ze svého průzkumu zjistil, že lidé odmítají věřit tomu, že žijeme v neobvykle mírumilovné 

době, a když měli například srovnávat jaké období bylo více násilnické (počet vražd v Anglii 

14. století, nebo počet vražd v Anglii 20. století; ozbrojené konflikty v 50. letech, nebo 

ozbrojené konflikty v letech po r. 2000) přiklonili se většinou chybně k tomu současnějšímu.  

Proč se tak děje? Proč si lidé myslí, že je svět nebezpečnější než kdy předtím? Odpověď 

je nasnadě. Neoddiskutovatelnou zásluhu na tom má obrovský vliv médií. Jak poukazuje 

Mack a Pinker (2014), zprávy jsou o tom, co se stalo, ne o tom, co se nestalo. Jen těžko 

budeme v televizi vidět reportéra, který by na kameru říkal, že se právě nachází v zemi, kde 

není žádná válka, kde nevybuchla žádná bomba, nebo že je ve škole, kde zrovna nikdo 

nikoho nezavraždil. Ne nadarmo známé anglické rčení říká „if it bleeds, it leads“. Dokud 

bude na světě nějaké násilí, vždy se najde dostatek záběrů, které vyplní večerní zprávy. 

(Mack, Pinker, 2014) Televizní kanály, které vysílají 24 hodin denně, internet a miliardy 

chytrých telefonů, které udělaly z každého svého držitele potencionálního reportéra 

a válečného zpravodaje, mají za následek to, že je k dispozici daleko více záběrů než 

kdykoliv předtím. Skutečnost, že nyní máme možnost vidět takové množství obrázků přímo 

z boje, vytváří dojem, že počet takových ozbrojených konfliktů narůstá, ačkoliv opak je 

pravdou.  

Z psychologického hlediska se tomuto jevu říká dostupná heuristika, což je tendence 

odhadovat pravděpodobný výskyt nějaké situace podle toho, jak snadno nám naskočí na 

mysli (Kassin, 2007). Nevýhoda je v tom, že taková rozhodnutí bývají často mylná. 

A medializované události, které silně útočí na naše city, jsou právě tím, co ovlivňuje naše 

rozhodování a vnímání světa. Kassin (2007: 259) dává příklad, kdy je právě kvůli médiím 

                                                
3 Převážnou část této krátké podkapitoly cituji ze své bakalářské práce (Musil, 2015), neboť i do tohoto výkladu 
velmi dobře zapadá.  
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zkresleno vnímání rizik. „Jaká příčina úmrtí je ve Spojených státech častější: zasažení částmi 

zříceného letadla nebo napadení žralokem? Útoky žraloků jsou vděčným tématem médií, 

tudíž o nich lidé více vědí, a proto odpověď většinou bývá žralok. Jenže pravděpodobnost, 

že jedince zasáhnou kusy havarovaného letadla, je třicetkrát větší.“ Podobné je to i s tím, jak 

lidé vinou médií přeceňují počet obětí ozbrojených konfliktů nebo teroristických útoků. 

Přitom, jak s trochou nadsázky podotýká Mueller (cit. dle Mack, Pinker, 2014), běžné 

nehody jako srážka se zvěří, bodnutí včelou nebo vznícení pyžama zabijí víc lidí než 

teroristický útok.  

Nekritičtí diváci televizních zpráv a čtenáři novin si tedy vždy budou myslet, že žijí 

v nebezpečné době. K opravdovému pochopení problému však patrně vede jediná rozumná 

cesta přes vědecké výzkumy a konkrétní čísla. Jak rád říká bývalý americký prezident Bill 

Clinton „Follow the trend lines, not the headlines.“ (cit. dle Mack, Pinker, 2014) Této 

problematice jsem se však věnoval už ve své předchozí práci, v této se proto zaměřím, jak 

už bylo řečeno, na jiný problém, a sice samotné mediální pokrytí teroristických útoků 

provedených v Evropě a ve světě na příkladu vysílání ČT 24. Než k tomuto kroku ale 

přistoupím, považuji za potřebné krátce vysvětlit velmi úzký, a podle některých (např. 

Wardlaw, 1989) dokonce symbiotický, vztah médií a terorismu.   

1.4 Vztah	médií	a	terorismu		

„Teroristé chtějí, aby se hodně lidí dívalo, ne aby hodně lidí zemřelo,“ píše Brian Jenkins 

(1988: 12) s tím, že teroristické útoky často nemíří na velký počet lidí, ale počítají především 

s tím, že nebudou mít pozornost pouze bezprostředních svědků z místa činu, ale že televizní 

kamery přenesou celou událost co nejširšímu publiku. Potvrzuje tím definici americké 

armády, která implikuje fakt, že základním cílem teroristů nejsou ti, na které je útok namířen, 

ale ti, kteří se dívají (cit. dle Carruthers, 1998: 167). Symbiotický vztah médií a terorismu, 

o kterém mluví třeba Wardlaw (1989), je tak víc než zřejmý a Szumski (1986: 70) například 

dokonce tvrdí, že bez mediálního pokrytí by terorismus úplně zmizel. 

Přesto je ale zřejmé, že terorismus je pro novináře velmi atraktivní a z pochopitelných 

důvodů přitahuje jejich pozornost. Právě kvůli jejich vzájemnému působení a těsnému 

vztahu je ale o to těžší toto téma zpracovat a informovat o něm. Už bývalá premiérka 

Spojeného Království Marcharet Tchatcherová (2016) upozorňovala, že mediální publicita 

je pro teroristy jakýmsi kyslíkem, díky kterému mohou existovat. A podobně to vidí také 
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další autoři, třeba Matusitz (2013: 35) vidí terorismus jako komunikační proces a teroristický 

čin jako zakódovanou zprávu, kterou je třeba dostat k co nejširšímu publiku. Není tedy 

náhodou, že se teroristé snaží spáchat takový čin, který bude pro média co možná 

nejatraktivnější.  

Ne nadarmo tak mnoho autorů spojuje vzrůst globálního terorismu s rozvojem moderních 

komunikačních prostředků. Média se totiž stala skutečným nástrojem teroristů, právě díky 

kterému jsou schopni prosazovat svoje cíle, o kterých už jsme mluvili na předchozích 

stránkách. To, co říkala Susan Carruthersová (1995: 90) už o koloniálních konfliktech Velké 

Británii, můžeme bez ostychu použít i v případě novodobých teroristických útoků, a sice, že 

cílem toho, kdo používá výbušninu, je zasáhnout především novinové a televizní titulky, 

a tisk i televize mu v tom nadmíru pomáhají. Podobně trefný příměr používá také Walter 

Laqueur (cit. dle Carruthers, 1998: 170), když říká, že teroristé svými činy nahazují udičku, 

kterou média nemohou nespolknout. Teroristé jsou si totiž dobře vědomi zásad, které ctí 

západní žurnalistika a ví, že jejich činy budou dokonale splňovat kritéria, která tato média 

mají pro zařazení zpráv. Neočekávané a násilné narušení běžného stavu společnosti – 

obzvlášť jsou-li oběťmi obyvatelé západu – tyto podmínky splňuje dokonale a má 

nepochybně velkou zpravodajskou hodnotu. „Není zkrátka možné, aby západní média 

ignorovala události, které jim byly ušity přímo na míru. Teroristé se neobejdou bez televize, 

stejně tak jako televize nedokáže odolat teroristickým činům. Tihle dva jsou v symbiotickém 

vztahu,“ píše již dříve citovaný Wardlaw (1989: 76).  

Polemiky ohledně tohoto velmi úzkého až symbiotického stavu tak často rozdělují také 

odbornou veřejnost, novináře i politiky. Jeden z názorů totiž tvrdí, že právě média svým 

konáním podporují teroristy v jejich konání, i když nepochybně neúmyslně, tím, že jejich 

útokům věnují velkou mediální pozornost. Alexander Spencer (2012) si myslí, že tento 

problém má ještě více rozměrů a nejde jen o neúmyslné povzbuzování k páchání dalších 

teroristických činů. Mnozí teoretikové totiž podle něj upozorňují na to, že přílišná 

medializace těchto činů také tlačí na vlády, může ovlivňovat policejní zásahy a tím také 

ohrožovat životy civilistů nebo rukojmích. Schmid a de Graaf (1982) pak už v osmdesátých 

letech mluvili o takzvaném imitátorském efektu, kdy se jednotliví teroristé mezi sebou 

inspirují právě díky útokům, které mohou vidět v médiích, což je může povzbuzovat 

k páchání dalších takových.  
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Nabízí se tak pochopitelně řešení v podobě určité regulace médií, po kterém někteří 

mediální odborníci nebo dokonce sami novináři volají. Velmi slyšet byl například válečný 

zpravodaj Terry Anderson, který se mimo jiné proslavil svou přímou a nelehkou životní 

zkušeností s teroristy. V roce 1985 byl totiž unesen teroristy v Libanonu a v zajetí strávil 

dlouhých šest let. Tato bezprostřední zkušenost ho pochopitelně značně ovlivnila a podle 

svých slov si poměrně dobře ověřil jaký vliv na sebe teroristé a média mají. Tvrdí dokonce, 

že teroristé s médii vědomě manipulují. „Nesmíme dát teroristům to, co chtějí. Pokud to 

nedostanou, nebudou to dál dělat. Nereagujme na jejich činy a na jejich požadavky. 

Nedávejme jim publicitu, po které tolik touží,“ říká razantně Anderson (cit. dle Matusitz, 

2013). 

Jenže situace není pochopitelně tak snadná, jak by se ze slov Terryho Andersona mohla 

jevit. Každá sebemenší regulace v demokratické společnosti totiž s sebou nese mnoho 

otázek, se kterými není snadné se vypořádat. Pokud by mělo být zpravodajství o terorismu 

regulováno, nabízí se otázka, jakým způsobem a v jaké míře.  Na jedné straně stojí podle 

zastánců tohoto řešení bezpečností zájmy státu, jenže na druhé straně je to, co si 

demokratické společnosti 21. století cení možná ještě víc – tedy sama demokracie. Také 

podle Matusitze (2013) tedy cenzurní zásah nenabízí vhodné řešení situace. Demokracie 

totiž stojí na svobodě lidí a jejich svobodné vůli dělat svobodná rozhodnutí. A i když sám 

Matusitz připouští, že by jistá dávka cenzury mohla vést k omezení teroristických aktivit, 

následky takového zásahu by mohly být ještě daleko horší a mohlo by dojí až ke zničení 

základních svobod demokratické společnosti.  

Velmi pádným argumentem proti této cenzuře je pak také fakt, že notná část teroristů 

právě proti demokratickému zřízení svými činy bojuje a omezování médií by jim pak 

nahnalo příslovečnou vodu na mlýn v jejich častém tvrzení, že demokracie ve skutečnosti 

svobodná není. Neinformování o teroristických činech by navíc vytvářelo iluzorní pocit 

bezpečí, případně by zkreslilo politickou a společenskou situaci, což by v konečném 

důsledku mohlo podle Matusitze (2013) vést i k tomu, že by veřejnost postrádala základní 

znalosti a souvislosti a k opravdovým teroristickým činům, které by se k ní dostaly, by mohla 

být i méně kritická. Každá cenzura a nedostatečná informovanost pak také z logiky věcí 

plodí dohady, fámy a spekulace, které věci také nikterak nepomůžou. Pokud navíc reálné 

nebezpečí hrozí, je naopak povinností médií o něm informovat tak, aby veřejnost mohla 

udělat maximum proto, aby možná rizika co nejvíce snížila. V takovém ohledu můžeme 
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mluvit o veřejném zájmu, v jehož prospěch média zpravodajství o terorismu přinášejí. Je 

totiž nesporné, že útoky na základní hodnoty společnosti, které teroristé provádějí, mají 

nezpochybnitelnou zpravodajskou hodnotou, která se opírá právě o silný veřejný zájem.  

Další rozměr pak přichází se skutečností, že tradiční média, jakými rozumíme televizi, 

rozhlas a tisk, už nejsou v postmoderní době zdaleka jediným komunikačním kanálem, 

kterým můžou teroristé svá zakódovaná sdělení dostat ke svým příjemcům. Vyvstává tak 

otázka, zda jsou rozvahy o možné regulaci zpravodajství o teroristických činech vůbec na 

místě. Přístup k internetu je nejen pro většinu obyvatel západního světa dnes už 

samozřejmostí a sociální sítě jako Facebook nebo Twitter jsou také čím dál rozšířenější, 

nemluvě o klasických e-mailech, blozích, či volně přístupných video kanálech jako je třeba 

Youtube. Pro teroristy tak není nic snazšího než využít jiný způsob, jak dopravit potřebné 

sdělení tam, kam potřebují. Vzestup sociálních sítí a jejich důležitost pro teroristy dokládá 

také fakt, že až 90 % jejich aktivit na internetu se odehrává právě zde. (Weimann, 2014)  

Nejde přitom jen o šíření propagandy, anebo medializaci provedeného teroristického 

útoku, ale sociální sítě se pro teroristy staly platformou s širokou škálou využití. Od 

komunikace a koordinování akcí, přes nábor nových členů až po psychologický tlak či 

sdílení nejrůznějších „návodů“, které nabádají a k uskutečnění teroristického činu. I když se 

sociální sítě snaží tyto aktivity kontrolovat a regulovat, internet je tak rozmanitý prostor, ve 

kterém si své místo můžu najít kdokoliv, kdo chce předat své sdělení. (Weimann, 2014) 

Právě z důvodu čím dál většího využití nových médií – které mají mnohdy daleko větší 

dosah než média tradiční – teroristickými skupinami, se onen zmiňovaný symbiotický vztah 

začal rozmělňovat a aktuálně není zdaleka tak těsný, jako byl před masovým rozvojem 

internetu a sociálních sítí. Když připustíme, že ve 20. století byla symbióza mezi 

zpravodajskými médii pro teroristy naprosto klíčová a na tradičním zpravodajství byli 

prakticky závislí, 21. století ukázalo, že jejich nejvěrnější společník budou právě nová 

digitální média. Teroristé totiž můžou velmi snadno tradiční média obejít a dostat se 

k cílovému publiku i bez nich. Úvahy o jejich možné regulaci jsou tak v době internetu 

a sociálních sítí téměř bezpředmětné, neboť už nejsou jediným a hlavním kanálem 

teroristických organizací či jednotlivců.  

Když jsme tedy mluvili o symbiotickém vztahu zpravodajských médií a terorismu, který, 

jak jsme si později ukázali, už není tak neprodyšně těsný jako v minulosti, je třeba ještě 
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krátce zmínit, jak výrazná je zpravodajská hodnota teroristických útoků, a proč, jak zmiňuje 

Wardlow (1989), není prakticky možné, aby západní média tyto události ignorovala. V první 

řadě není pochyb, že terorismus je pro média velmi atraktivním tématem. Na jedné straně je 

úzce spojen s veřejným životem a politikou, která je pro zpravodajství seriózních médií 

jedním z hlavních témat. Na druhé straně pak splňuje řadu dalších aspektů, které dohromady 

dávají vysokou zpravodajskou cenu.  

Zajímavý výzkum se svými kolegy provedl Alex Schmid (1992), který položil otázky 

dvaceti editorům z nejrůznějších světových médií a ptal se jich, proč má pro ně terorismus 

vysokou zpravodajskou hodnotu. Sám Schmid uznává, že to je velmi malý vzorek editorů 

a rozhodně nemůže sloužit jako reprezentativní pro všechna západní média. Přesto má 

určitou vypovídající hodnotu a může dobře sloužit k představě, jak na tento problém editoři 

nahlížejí. Schmid (1992) předesílá, že podle něj každé násilí páchané na lidech zasluhuje 

určitou pozornost, ať už jsou jeho okolnosti nebo příčiny jakékoliv, což považuje za základní 

lidský reflex. Násilí tak podle něj přitahuje diváky nebo čtenáře právě na základě tohoto 

instinktu. Teoretikové se pak také často domnívají, že jedním z pilířů, které tvoří 

zpravodajskou hodnotu je negativita a nepředpokládatelnost události. Schmid se ale 

nespokojil s názorem akademické obce a chtěl ukázat to, jak o věci přemýšlejí přímo lidé 

z praxe, kteří o zařazení zpráv často rozhodují.  

Z jeho malého výzkumu tak vyplývá několik pozoruhodných zjištění. Řada editorů 

například dává za pravdu teoretikům, když mluví o tom, že teroristické útoky jsou 

neočekávané, dramatické, krvavé a násilné činy a tím pro ně mají zpravodajskou hodnotu. 

Další mluví o tom, že jde vždy o senzaci, která není běžná a v západním světě ještě pořád 

není na denním pořádku. Často také byl zmiňovaný fakt, že oběťmi jsou nevinní a náhodní 

civilisté, což může být prakticky kdokoliv z nás. Jeden z editorů se obrací k mediálnímu 

teoretikovi Brianu Jenkinsovi, podle nějž si stanovuje kritéria pro posouzení zpravodajské 

hodnoty terorismu. Domnívá se tak, že terorismus narušuje základní hodnoty (například 

nevraždit děti), způsobuje veřejné znepokojení, přináší morální dilemata a způsobuje 

politickou krizi. O politických konsekvencích pak píše další z editorů, který shrnuje, že 

„dramatické a senzační události jako únosy nebo braní rukojmích mají vždycky velkou 

zpravodajskou hodnotu, ať už se jedná o terorismus nebo ne. To stejné platí pro násilí, 

násilné smrti, závažné poškození majetku, nebo pro všechno, co zásadním způsobem 

vybočuje z normálu. Je přirozené, že pokud se tyto události zkombinují s politikou, která má 
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sama o sobě vysokou zpravodajskou hodnotu, stávají se takové teroristické útoky také velmi 

zpravodajsky hodnotné.“ (cit. dle Schmid, 1992: 115)  

Pouze jedna z odpovědí hleděla na terorismus odmítavým způsobem. „Pro nás nemají 

teroristické činy žádnou zpravodajskou hodnotu. Teroristům publicitu nedáváme. To je totiž 

přesně to, co chtějí,“ píše jeden z editorů (cit. dle Schmid, 1992: 115). To, jaký dostávají 

teroristické útoky prostor v České republice, si ukážeme v praktické části na příkladu 

zpravodajské stanice ČT24. Než k tomuto kroku ale přistoupíme, považuji za důležité, 

seznámit čtenáře se základní charakteristikou zpravodajství této stanice, s jejími základními 

přístupy, zpravodajskými rutinami nebo specifikami mimořádného vysílání. A právě na tyto 

aspekty se zaměřím v následující kapitole.  
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2 TEORETICKÁ	VÝCHODISKA	TELEVIZNÍHO	
ZPRAVODAJSTVÍ		

Jestliže jsem v úvodu první kapitoly udělal stručný exkurz do historie terorismu a tvrdil, že 

instinkt zabíjet a válčit je stejně starý jako člověk sám, také počátky zpravodajství můžeme 

podle předního historika zpravodajství Michaela Schudsona (2012) datovat až do dob, kdy 

se poprvé utvářely první lidské pospolitosti, lidé začali cítit příslušnost k nějakému celku 

a budovali první malá společenství. Právě tehdy se také zrodila snaha opatřit si informace o 

událostech, která se později spojovala především s výkonem moci prakticky od starověku až 

po současnost.  

S rozvojem písemnictví, knihtisku a později periodického tisku se pak potřeba dozvídat 

se o událostech stala ještě daleko naléhavější a ustálila se jako svébytná komunikační aktivita 

(Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011). Bavíme-li se o zpravodajství dnes, přisuzujeme mu 

pochopitelně poněkud jiné parametry než v jeho prapočátcích. Český mediální teoretik 

Tomáš Trampota (2006) tak vidí zpravodajství jako svébytný typ novinářské práce a také 

jako specifický mediální žánr, který podle něj postupem času získal svým vysokým statusem 

výsadní postavení a „jeho proklamovaná objektivita a nezávislost na politických nebo 

vládních institucích je považována za základ fungování každé demokracie.“ (Fiske, 1987, 

cit. dle Trampota, 2006: 10) Nejenže tak zprávy poskytují fakta, ale jsou také nositeli 

základních hodnot, které mezi sebou členové společnosti sdílejí. Trampota (2006) tak 

konstatuje, že zpravodajství nemůžeme vnímat jen z hlediska jeho informační funkce. Mimo 

to je totiž určitou reprezentací toho, co je ve společnosti důležité, co je správné a co naopak 

porušuje společensky platné normy. Tato funkce je ostatně při referování o teroristických 

útocích, kterými se v této práci zabývám, velmi zřetelná.  

Barbora Osvaldová (2001: 21) vidí zpravodajství v tom nejširším smyslu zároveň jako 

vědomou novinářskou činnost i konkrétní viditelný nebo slyšitelný výsledek této činnosti, 

který je posléze k vidění nebo slyšení v novinách, časopise, rozhlasu, televizi nebo nových 

médiích. Zároveň je třeba zdůraznit, že zpravodajství stojí na faktech a skutečných 

událostech a jeho základním posláním je jejich vyhledávání, shromažďování, třídění, 

selektování a následná interpretace prostřednictvím jednotlivých médií svým recipientům. 

Také ona ale vidí jeho širší společenskou úlohu a tvrdí, že by „mělo zprostředkovat 

rozmanité a společensky podstatné informace, odrážející myšlenkovou mnohoznačnost té 

které společnosti.“ (Osvaldová, 2001: 21) 
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Základní funkcí zpravodajství je, jak podotýká mediální teoretik Denis Mcquail (1999), 

poskytnout veřejnosti dostatečný počet podnětů, aby si mohla utvořit vlastní názory a 

stanoviska. Tím pak může sloužit k orientaci v příslušené společnosti, ale na druhou stranu 

nemůže nahradit skutečné vědění nebo skutečnou realitu a s tím je důležité k němu také 

přistupovat. I s vědomím, že zpravodajství nikdy nemůže dosáhnout skutečné a čisté 

objektivity, musí se snažit se jí co nejvíce přiblížit. Musí být tedy přesné, vyvážené a 

nepředpojaté, s čímž se pojí pochopitelně už samotný výběr zpráv, jejich ztvárnění a konečné 

prezentace.  

Když si budeme chtít charakterizovat základní jednotku zpravodajství, tedy zprávu, 

můžeme použít poměrně trefnou definici již zmíněné Barbory Osvaldové (2001: 21), která 

tvrdí, že „zpráva, coby základní kámen zpravodajství, je definována jako žurnalisticky 

zpracovaná informace o něčem, co se stalo nebo nestalo, stane nebo nestane, nebo o změně 

nějakého stavu. Fakta, děje nebo myšlenky při tom pouze zaznamenává, sumarizuje 

a konstatuje.“ Teoretikové komunikace se přitom také zaměřují na to, jaká jsou vlastně 

pravidla při výběru informace do zpravodajství, a zda je taková pravidla vůbec možné určit. 

Mluví tedy mimo jiné o zpravodajské hodnotě, kterou jsme už okrajově zmínili i 

v předchozích kapitolách v souvislosti s jejím naplněním u teroristických činů. Teď se 

k tomuto tématu ještě ve stručnosti vrátíme i z hlediska právě mediální teorie, protože 

k tomu, abychom mohli později lépe pochopit praktickou část a její výsledky, je dobré tyto 

základní teoretické poznatky alespoň krátce představit.   

2.1 Zpravodajský	potenciál	informací	

Je jisté, že události, které budeme rozebírat a analyzovat v praktické části měly dostatečný 

potenciál dostat se do zpravodajství, ostatně v opačném případě bychom o nich možná ani 

nevěděli. Otázkou ale zůstává, co je onen zpravodajský potenciál, který musí informace mít, 

aby splňovala zpravodajské nároky. Některé z aspektů už jsme si představili ústy editorů 

v předchozí kapitole, kteří mluvili o tom, jaké hodnoty podle nich splňuje teroristický čin, 

aby se dostal do zpravodajství. Nyní se ale na tuto problematiku podíváme z obecnějšího 

hlediska.  

Osvaldová (2001) srovnává názory teoretiků komunikace jako jsou například Fuller, 

Graberová, Hall, Kunczik nebo McQuail, kteří se shodují v některých společných aspektech, 

které událost musí splňovat, aby se stala součástí zpravodajství. Větší šanci tak má podle 
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nich událost, která „koresponduje s organizačními a kulturními kritérii dané společnosti, 

probíhá v aktuálním a krátkém časovém intervalu a kopíruje periodicitu médií, je jasná 

a jednoznačná, tím pádem pro autora dobře uchopitelná a pro publikum na první kontakt 

srozumitelná, je intenzivní, výjimečná nebo nečekaná, má kulturně blízko k divákům, 

čtenářům a posluchačům, k prostředí, kde žijí, a k hodnotám, které chápou a sami považují 

za základní a pro existenci společenství za důležité.“ (Osvaldová, 2001: 22) Do jisté míry je 

pak také důležité, zda jsou osobnosti, skupiny, nebo národy, které se události účastní, 

považovány pro danou společnost za důležité.  

Problematika toho, co je a co není zpráva, ale rozhodně není novinkou a prakticky celé 

20. století se tomuto tématu odborníci věnovali. Vždy bylo totiž jasné, že pro výběr zpráv 

do zpravodajství musí existovat určitý soubor kritérií, které jednotliví redaktoři a editoři 

zvažují. Ten pak totiž zásadním způsobem ovlivňuje to, co bude v konečném důsledků 

společnost skrz mediální sdělení přijímat. Za povšimnutí stojí, že stejnou věc řešili novináři 

už mnohem dříve. Trampota (2006) konstatuje, že se výběru zpráv věnoval už německý autor 

Tobias Peucer v 17. století. Velmi zajímavá je pak citace vydavatele amerického deníku New 

York Sun z roku 1835, který napsal, že „zprávy, mají-li dostát svému jménu a být zajímavé 

pro publikum, musí obecně vzato zpravovat o válkách  a bojích, hrdelních zločinech a krvi, 

o zraněních a kacířích, o rozbitých hlavách, zlomených srdcích a zlomených kostech, 

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

odpíraných právech, poškozené pověsti, zhořklých citech a o útlaku působeném národy, 

obcemi i jedinci.“ (cit. dle Trampota, 2006: 25) 

I když je předchozí citát starý už téměř dvě stě let, ukazuje nám určitý pohled, který svým 

způsobem do jisté míry přežil až do dnešních dní. Otázka výběru zpráv a zařazování 

jednotlivých událostí do zpravodajských relací však nebyla zcela zodpovězena ani po 

prvních studiích, které se tímto tématem zabývaly. Spíše se ukázalo, jak píše Trampota 

(2006), že redaktoři a editoři vybírají zprávy spontánně a spíše na základě dlouhodobé 

zkušenosti a citu. „Tato zkušenost není podrobena žádnému kritickému hodnocení, považuje 

se za samozřejmou, nezpochybňovanou, přijímanou. Jinými slovy, redaktor přemýšlí o tom, 

kterou konkrétní zprávu vybere, méně již o tom, proč to dělá,“ píše Trampota (2006: 25) 

a dokládá tím, že snaha o to, zjistit jaká jsou přesná kritéria pro výběr jednotlivých zpráv, je 

spíše teoretickou otázkou, kterou se zabývají výzkumníci a teoretikové, ale samotní novináři 

si ji prakticky nepokládají. Na výběr události pak navíc působí řada dalších okolností, které 
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jsou podmíněny spíše dobovými a sociálními podmínkami. Novinář tak musí brát v potaz 

například normativní požadavky na etiku, objektivitu a vyváženost, estetické požadavky na 

samotné zpracování zprávy a například dobrý novinářský příběh, a v neposlední řadě musí 

pochopitelně vědět, jakému publiku bude materiál pravděpodobně určen.  

I přes tato úskalí se ale problematice zpravodajského potenciálu informací věnovalo 

mnoho autorů. O konceptu zpravodajských hodnot, psal už také Američan Herbert Gans ve 

své knize Deciding Waht is News v sedmdesátých letech minulého století. Je to stručně 

řečeno soubor vlastností, kterými musí daná událost disponovat, aby se mohla stát zprávou. 

Tím se také podle Trampoty (2006) zabýval už známý novinář a filozof Walter Lippmann 

v proslulé knize Public Opinion, ale jeden z prvních empirických výzkumů tohoto fenoménu 

vytvořili v šedesátých letech Mari Rugeová a Johann Galtung. 

Studie, která vyšla o dvacet let později z pera Jörgena Westerstahla a Folkeho Johanssona 

(1994) se v mediálním světě ujala poměrně dobře a pracuje se s ní dodnes. Dvojice totiž 

analyzovala nejrůznější zprávy, při kterých zjistila základních pět zpravodajských hodnot. 

Podle nich tak zpráva musí být důležitá z hlediska postavení jednotlivých zemí, o kterých je 

referováno, což měřili v poměru populace, hrubého národního produktu nebo výdajů na 

zbrojení. Dalším důležitým aspektem je blízkost – ať už geografická, obchodní nebo 

kulturní –, dramatičnost zprávy a také přístup k potřebným informacím, bez kterých by 

kvalitní zpráva jen těžko vznikala. Jako poslední pak autoři uvádějí ideologii národního 

zájmu. Čím více těchto hodnot informace naplňuje, tím má větší šanci, že se stane skutečnou 

zprávou a naplní tak svůj zpravodajský potenciál. 

Výběr událostí, o kterém jsme nyní mluvili, ale pochopitelně závisí ještě na jedné důležité 

věci kromě samotného charakteru informace. Je totiž podstatné, pro jaký typ média je 

výsledná zpráva určena. V závislosti na konečném formátu totiž bude rozdílné, zda zprávu 

bude novinář zpracovávat pro tištěné periodikum, pro rozhlasové vysílání nebo pro televizní 

zpravodajství. A protože tato práce pojednává právě o televizním zpravodajství, představíme 

si teď jeho výrazná specifika.  
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2.2 Televizní	zpravodajství	a	jeho	specifika	

„Televizní zpravodajství je určeno očím a uším diváka. Promlouvá k němu prostřednictvím 

kombinace pohyblivých obrazů, zvuků a mluveného slova, která je zatím nejpřirozenějším 

a nejkomplexnějším smyslovým zprostředkováním informací o okolním světě,“ píše 

odborník na televizní zpravodajství Martin Lokšík (2001) a touto větou prakticky shrnuje to, 

co je základním specifikem televizního zpravodajství. Kombinace zvukové a obrazové 

složky. Pro televizi je totiž sdělování faktů přizpůsobeno vizuálním a akustickým vjemům, 

což Lokšík popisuje jako myšlení a vyprávění v obrazech a připomíná, že k tomuto účelu 

využívá televizní zpravodajství zvláštní styl vyjadřování. 

Má tím na mysli takzvaný audiovizuální jazyk, tedy právě účelné spojení obrazové 

a zvukové složky, které dohromady tvoří kompaktní zpravodajskou složku. Když mluvíme 

o obrazové složce, můžeme si pod tím představit velmi širokou paletu nejrůznějších 

obrazových záznamů, od fotografie, přes film a pochopitelně video, ale také počítačovou 

grafiku, animace či psaný text v různých podobách, který se ve zpravodajství využívá 

převážně v titulcích a jmenovkách. Zvukovou složku pak v televizní práci zastupuje za prvé 

mluvené slovo – to může nabývat podoby vlastního komentáře, tedy takzvané asynchronní 

výpovědi, nebo synchronní výpovědi ať už v monologu nebo dialogu – a za druhé reálné 

zvuky a ruchy okolního prostředí.  

Častým doplňkem, který zaručuje určitou akčnost, vtáhne diváka do děje a dokumentuje 

to, že je redaktor skutečně přítomen na místě události, je pak takzvaný stand-up. Tedy 

synchronní výpověď redaktora na kameru nejčastěji ve formě, která může přinášet další 

informační rozměr. Velmi významný prostředek, který také připomíná Lokšík (2001) jsou 

pochopitelně i nonverbální prvky, které se uplatňují společně s řečí. Jde při tom o na první 

pohled samozřejmé, ale o to důležitější aspekty, jakými jsou například tón promluvy, dikce, 

mimika a s ní spojené výrazy obličeje, nejrůznější gesta, držení těla a případný pohyb, 

pohledy a v neposlední řadě také vhodné oblečení odpovídající samotné profesi novináře 

a také situaci, ve které se nachází.  

Martin Lokšík (2001: 76) přitom připomíná, že „obraz a mluvené slovo by měly společně 

s reálnými ruchy prostředí vytvářet rovnocenný funkční celek, měly by se vzájemně 

organicky doplňovat, aby zvuk dostal smysl na základě obrazu a obraz dostal další význam, 

než jaký by měl sám o sobě.“ Ve stále zrychlujícím se zpravodajství je ale také daleko větší 
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nárok na dynamičnost příspěvku, která se projevuje například tím, že jsou reportážní záběry 

poměrně krátké, výpovědi respondentů málokdy přesáhnou dvacet vteřin (bavíme-li se 

o klasické televizní reportáži), pro přehlednost je použita kromě klasických záběrů také 

grafika a autentické zvuky, takzvané gerojše, čím dál víc dokreslují atmosféru reportáže.  

Specifičnost televizního zpravodajství se projevuje také důrazem na stručnost 

a jednoduchost na jedné straně a přitom věcnost, hutnost a přesnost na straně druhé, což není 

vždy snadné naplnit. Obzvlášť pohybuje-li se maximální délka příspěvku kolem dvou minut, 

a to včetně studiového úvodu, který čte moderátor přímo ze studia. Průměrná délka 

příspěvku je navíc zhruba 1 minuta a 10 vteřin, nemluvě o těch nejkratších formátech zpráv, 

kterými jsou zpravidla takzvané čtené zprávy nebo headliny, které dosahují stopáže kolem 

20 vteřin. „Vyváženost obrazu a slova je proto důležitým faktorem, který ovlivňuje 

srozumitelnost, kompaktnost a myšlenkový spád sdělení, i jeho správné a jednoznačné 

pochopení divákem, protože ve vazbě obrazu a slova dostává odpovědi na základní 

žurnalistické otázky.“ (Lokšík, 2001: 76)  

Tato slova tak bezpochyby platí nejen u zpravodajských relací, které má běžně alespoň 

jednou denně velká část seriózních televizních stanic, ale pochopitelně také u televizních 

stanic, které se zaměřují výlučně na zpravodajství a mají tak daleko větší prostor, na kterém 

mohou jednotlivé zpravodajské příspěvky vysílat. Sem patří také právě ČT24, jejíž pokrytí 

teroristických útoků budeme rozebírat. Kontinuální zpravodajství, kterým se tyto stanice 

vyznačují, klade důraz na co největší aktuálnost a pohotovost, tak aby mohly nabídnout 

prakticky nepřetržitý zpravodajský servis. Takové vysílání nebylo ale vždy běžné a s jeho 

příchodem nastal ve zpravodajství výrazný zlom.  

2.3 Kontinuální	vysílání	zpravodajských	stanic	

S rozvojem televizních stanic se vyvíjela také jejich programová struktura a postupem času 

začaly jednotlivé televizní stanice v čím dál větší míře s programovými specializacemi, které 

často vyústily ve vznik nových stanic, jež navazovaly na ty současné, ale svým zaměřením 

se úžeji profilovaly. Vznikaly tak programy hudební, dětské, kulturní nebo například ryze 

filmové. A protože zpravodajství často představovalo vlajkovou loď mnoha televizních 

stanic, netrvalo dlouho a začaly vznikat programy, které se zaměřovaly právě přímo na 

zpravodajství. Průkopníkem ve čtyřiadvacetihodinovém kontinuálním zpravodajském 

vysílání se roku 1980 stala americká stanice CNN. Ta totiž ve zmiňovaném roce spustila 
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první čistě zpravodajskou stanici na světě, která vysílá nepřetržitě v průběhu celého dne 

(CNN, 2005).  

Spuštění nové zpravodajské stanice CNN nenechalo dlouho čekat na další podobné 

počiny, a tak se svého prvního zpravodajského kanálu dočkala také Evropa prostřednictvím 

kanálu Sky News a následně v devadesátých letech začaly zpravodajské stanice přibývat i 

napříč ostatními kontinenty, za všechny můžeme jmenovat třeba proslulou televizi Al 

Jazeera, která začala nabízet divákům zpravodajství v oblasti Blízkého východu. Jak dále 

uvádí Cushion a Lewis (2010), větší konkurence a také schopnost lépe si navzájem 

konkurovat spolu s diváckým zájmem o tyto programy vedl k jejich dalšímu rozvoji a vzniku 

nových zpravodajských kanálů. Ty se ale od sebe v menší či větší míře v jednotlivých státech 

liší – ať už jde o jejich formu, vizuální či jiné parametry. V čem se ale zpravodajské televize 

odlišují naprosto zásadně, je jejich globální nebo národní zaměření.  

2.3.1 Globální	a	národní	zpravodajská	televize	

V tom, jaké informace a události budou svým divákům zpravodajské televize předávat, hraje 

fatální roli to, zda se považují za globální nebo národní televize. Podle toho se totiž bude 

odvíjet jejich publikum a zároveň obsah, který mu budou nabízet. Toto rozdělení je velmi 

důležité i pro tuto práci, protože je nutné si uvědomit, jakým vysílatelem zpravodajská 

stanice ČT24 je, v čem je tato pozice specifická a čím se odlišuje od jiných zpravodajských 

stanic, především co do svého obsahu.  

Nejvýmluvnějším příkladem globální televizní stanice může být aktuálně třeba právě 

CNN, BBC World, Euronews, již zmiňovaná Al Jazeera nebo třeba spíše na ekonomické 

spektrum diváků zaměřená stanice Bloomberg.  Jak připomínají Fridrich a Kvapilová (2012: 

170) „globální zpravodajská stanice vysílá především přehledy událostí a zprávy, je 

neustálým tokem informací.“ To by ještě nebylo nic tak zvláštního a patrně bychom si pod 

touto definicí dokázali představit i ČT24. Důležité je ale doplnit i další aspekty globální 

zpravodajské televize. Její zprávy jsou totiž zpravidla globálního charakteru, jsou obecně 

sdělitelné pro velmi široké publikum a také jsou nadregionální a soustředí se tedy víc na celý 

kontinent. Taková televize má tedy nespornou výhodu v tom, že může vybírat z daleko větší 

palety událostí, které se ve značně větším počtu zemí, které pokrývá, dějí.  
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Globální televize má také spíše globálního diváka, který může být velmi rozmanitý, ale 

určitá specifika přece jen má. „Indický divák ležící v New Yorku v hotelu na pokoji se zajímá 

o dění ve svém regionu a uvítá zprávy stejně jako anglicky mluvící cizinec žijící přímo 

v Dillí. (…) Orientace na politické a ekonomické zpravodajství, krizové regiony, Spojené 

státy, Evropskou unii, Afriku, OSN nebo asijské finanční trhy je logická – divák je vzdělaný, 

má globální myšlení a zajímá se o hot topics, zprávy, které nejvíce ovlivňují jeho byznys, 

cestování, světovou politiku a regionální stabilitu. Globální televizní stanice jsou průvodním 

jevem globalizace, jsou určeny ve své většině „světoobčanovi“, který rád žije obklopen 

celým světem, zajímá se o hlubší souvislosti a není myšlenkově ani fyzicky uzavřen v malém 

světě svého domova, umí jazyky a chce se jimi domlouvat, poznávat cizinu.“ (Fridrich, 

Kvapilová, 2012: 170) A takových lidí jsou podle Fridricha a Kvapilové na světě desítky, 

možná i stovky milionů. A právě tak široké publikum má globální televize. Publikum, které 

si zpravodajství pustí ve své rodné zemi, ale i na cestách, a pořád tak má povědomí 

o globálním dění. To pak bere jako základní výbavu, která určuje jeho společenské postavení 

i elementární informovanost o světě a dění v něm.  

Už z tohoto stručného nastínění globálního televizního zpravodajství a jeho publika 

vyplývá, že globální televize zkrátka potřebuje globálního diváka. Globální zpravodajskou 

stanicí si tak podle Fridricha a Kvapilové (2012) může dovolit být taková, která promlouvá 

minimálně k 50 milionům diváků, vysílá v zemi, která patří ke dvacítce nejbohatších zemí 

světa nebo je bývalou koloniální velmocí a stejným jazykem tak mluví další desítky a stovky 

milionů lidí v různých koutech světa. Je tedy patrné, že globální zpravodajská televize má 

zcela jiné postavení než zpravodajská televize národní. Na druhou stranu je ale přirozené 

a víc než žádoucí, aby se národní zpravodajský program tím globálním v mnoha věcech 

inspiroval. A i když je jeho zadání i poslání odlišné, forma i obsah mohou být v mnoha 

věcech nakonec přece jen podobné. 

2.4 ČT24	jako	národní	zpravodajská	stanice	

I když se v Česku úvahy o veřejnoprávním čistě zpravodajském programu vztahují už do 

druhé poloviny 90. let, okolnosti, jak vzpomíná někdejší šéf České televize Ivo Mathé (cit. 

dle Šmíd, 2008), tehdy vzniku takové televizní stanice především z ekonomických 

a technických důvodů nepřály. Diváci lační po zpravodajském kontinuálním servisu se tak 

dočkali až na začátku května roku 2005. Přesně druhého dne tohoto měsíce totiž ve 13 hodin 

zazněly první zprávy z nově vzniklé zpravodajské televizní stanice ČT24. Co do programové 
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struktury to byla přelomová změna a od ostatních dvou nezpravodajských kanálů 

veřejnoprávní České televize se ČT24 diametrálně odlišovala.  

Zpravodajství, které se do té doby objevovalo na prvním, výjimečně na druhém, 

programu České televize, podléhá i v rámci ČT24 Kodexu České televize, kterým je 

v podstatě definováno (Kodex České televize, 2003). Z něj vyplývá, že by mělo přispívat 

především k informovanosti občanů tak, aby mohli rozhodovat ve volbách, rozuměli životu 

ve své zemi a měli objektivní a vyvážené zprávy o stavu státu, jeho představitelů ale 

i o důležitých událostech ve světovém kontextu. Nejen z toho tak musí zpravodajství stanice 

ČT24 vycházet. To, jakou při zpracování těchto zpráv ale zvolí formu, žánrovou pestrost 

nebo atraktivitu, je už na zvážení samotné České televize. Ta ale musí mít na paměti právě 

tu skutečnost, že je svou podobou zpravodajskou televizní národní, nikoliv globální, a s tím 

také musí pracovat.  

Jak už jsem nastínil dříve, jedna za základních charakteristik národního programu je ta, 

že je předurčen především jazykově, a to pro specifickou a uzavřenou národní komunitu lidí, 

která má své určité ekonomické a politické zájmy. Takový program je tedy prakticky 

nepřenosný a pro cizince, kteří nejsou součástí této skupiny, je nesdělitelný. „Tím je 

uzamčený v zájmech jednoho státu. To mu vymezuje úzký prostor hned v několika 

oblastech,“ píší Fridrich a Kvapilová (2012: 171) a mají tím na mysli například skutečnost, 

že i výběr zpráv národní televize je mnohem omezenější, protože národní divák se zpravidla 

nezajímá o celý svět tak jako divák globální televize. Odpadají tak stovky světových zpráv, 

po kterých by zkrátka ani nebyla poptávka.  

Zpravodajství národní televize se tak musí opírat především o události domácí, ať už 

politické, ekonomické, kulturní či společenské, ale zároveň musí dobře dávkovat i zprávy 

zahraniční, které musí pečlivě vybírat tak, aby oslovily právě i diváka národní televize. 

V takovém případě ČT24 volí zahraniční zprávy, které jsou společensky, kulturně 

a tematicky blízké zájmům občanů České republiky (Lutonský, 2018). Sám zástupce 

šéfredaktora ČT24 František Lutonský ale připouští, že klíčový je vždy bezprostřední dopad 

události na obyvatele a její zpravodajská blízkost. Je tedy zřejmé, že větší prostor budou mít 

z velké části zprávy domácí. Fridrich a Kvapilová (2012: 171) ale upozorňují, že „stavět na 

zprávách, které jsou ryze domácí, a obměňovat je natolik, aby takový zpravodajský program 

několikrát denně přiměl diváka si jej zapnout, je problematické.“ 
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Globální zpravodajské stanici tak do velké míry odpadá povinnost řešit problémy, se 

kterými se musí potýkat národní programy a Fridrich s Kvapilovou (tamtéž) proto 

upozorňují na několik dalších zákonitostí, se kterými musí počítat. „Zaprvé: nikdy nebude 

tolik zpráv, aby zpravodajská relace za dvě až tři hodiny vypadala zcela jinak. Zadruhé: 

nikdy nebude mít tolik peněz a kvalitních lidí, aby zprávy nevypadaly pro někoho chudě 

a stereotypně. Zatřetí: nikdy nebude tolik událostí, které by stály za zaznamenání pro 

náročného specifického diváka národní zpravodajské televize.“ 

Zpravodajská televize národního charakteru se tak musí soustředit na to, aby takové 

zprávy byly nejen zpravodajsky důležité, ale také poměrně krátké, zajímavé a svižné, tak 

aby náročného diváka národní televize uspokojily. Zároveň ale musí počítat s tím, že není 

možné produkovat každou půlhodinu originální zprávy právě z těch důvodů, které jsem už 

naznačil. A sice, že národní zpravodajská stanice nemůže mít takový záběr celosvětových 

zpravodajských témat, protože by o ně zkrátka nebyl zájem.  

Milan Fridrich (2012) tak mluví o tom, že národní zpravodajská stanic může jen velmi 

stěží stavět svůj program jen a pouze na zprávách, a už vůbec ne globálních, ale měla by se 

zaměřit také na potřebu takzvaného zážitkového zpravodajství, čímž ovšem nemyslí 

takzvaný infotainment, jak tento pojem chápe například Postman (2010), ale naopak velmi 

seriózní styl veřejnoprávní zpravodajské televize národní struktury. Její informační zdroje 

by totiž měly lákat diváka na kontinuální pojetí zpravodajství, ve kterém se proud zpráv 

mění, aktualizuje a vyvíjí, případně přelévá a transformuje do jiných zpráv. A to hlavně 

formami, které jsou ze své podstaty živé a zážitkové. Zpravodajská televize, která využívá 

kontinuální vysílání, totiž může využívat nejrůznější formy referování, pomocí kterých 

dovede svého diváka od počátku informace až k jejímu rozuzlení a rozboru případných 

následků. Může se tak jednat například o živý vstup, telefonát, rozhovor ve studiu, živě 

přenášenou tiskovou konferenci, analýzu s odborníkem nebo čím dál více populární využití 

plazem a grafického zobrazení v nejrůznějších podobách. 

Z výše uvedeného tak vyplývá to, co tvrdí i Fridrich s Kvapilovou (2012: 173), že 

„národní zpravodajský program musí být umně namixovaný koktejl seriózních zpráv, živých 

vstupů z mimořádných událostí, přímých přenosů a specializovaných zpravodajských rubrik, 

které po zpravodajství lačnícího diváka osloví. (…) Zpravodajská televize v digitálním věku 

není poskytovatelem „mrtvých“ zpráv, vysílání musí stát na přenosových vozech, studiích 

mimo „centrálu“, na reportérech v poli, na jejich aktivitě. Pouhé informování, že se něco 
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stalo, je minulostí. Tak mohla zpravodajská televize oslnit v 80. a 90. letech, ne ve 21. století. 

Národní zpravodajská televize má diváka, který chce zážitek – a o svého diváka musí 

pečovat.“ Takové pečování si autoři představují hned v několika rovinách a přidávají sedm 

zásad, která ČT24 ctí, aby mohla nabízet úspěšný národní zpravodajský program: 

a) „Nabízejte maximum zajímavých politických přímých přenosů, najměte nejlepší 

moderátory, kteří je uvádějí, a profesionály, kteří je komentují. Kombinujte vysílání, 

měňte prostředí, udržujte napětí.  

b) Vysílejte pouze živý program mezi 6:00 a 24:00. Kdyby diváci chtěli stočené 

publicistické a dokumentární pořady, mají jich dost jinde. Od zpravodajského 

programu očekávají živý program a větší množství lidí, moderátorů, reportérů, hostů, 

které během dne v něm uvidí. Chudoba obrazu otupí zájem.  

c) Nebojte se mnohahodinových přenosů. Diváky zajímají na národním kanálu domácí 

politické šarvátky. Divák zpravodajského programu je „politický“ divák.  

d) Mějte na paměti, že každé rozbití tradičního zpravodajského schématu přiláká 

pozornost. „Breaking news“, jak je známe, jsou největším tahounem zpravodajského 

programu.  

e) I ze zahraničí se snažte o živé rozhovory a nejlépe živé vstupy. Každý se raději dívá 

do tváře živému člověku než na zpravodajský materiál. Pokud jste svědky zajímavé 

situace, snažte se co nejdéle přejímat obraz zpravodajské televize, která je na místě.   

f) Měňte alespoň pětkrát denně studio/prostředí, z něhož vysíláte, pokud chcete dát 

divákům pocit, že „něco děláte“, něco se mění, něco se děje – každým stereotypem 

se divák unaví.  

g) Myslete na to, že vedle informace chce divák zážitek, že byl něčeho svědkem, sice 

pasivním účastníkem, ale něco zažil. To ještě posiluje vtažení diváků do hry 

prostřednictvím nových médií.“ (Fridrich, Kvapilová, 2012: 174) 

 

 



 
38 

2.5 Kontinuální	vysílání	ČT24	a	jeho	principy	

 
Ještě, než zpravodajský program ČT24 vůbec začal vysílat, napsal sociolog médií Brian 

McNair (2004: 28), že „stojíme na počátku nového tisíciletí a zprávy v reálném čase – 

okamžité zpravodajství o událostech, jež se odehrávají v tutéž chvíli, kdy jsou oznamovány 

– se staly běžným prvkem žurnalistické produkce. Časová součinnost shromažďování 

a šíření zpráv se stala samozřejmostí.“ A samozřejmostí se tento trend pomalu stal také 

v českém prostředí a čím dál víc pak právě s nástupem zpravodajské ČT24. V případě 

kontinuálního vysílání, ale nejde jen o to být první na místě a být první, kdo o tom může 

informovat – což právě McNair považuje za samoúčelné a často bez ohledu na to, zda je 

vůbec z novinářského hlediska co sdělit –, ale televize musí mít vždy na paměti zásady 

a principy, které pojmenoval už někdejší ředitel zpravodajství České televize Milan Fridrich 

(2010). Zpravodajství České televize se tak podle něj opírá o základní principy, jakými jsou 

serióznost, nestrannost, fakta, inovace a mimořádné vysílání. 

 Když začneme u serióznosti, ČT24 vychází z toho, že vybírá divákům zprávy především 

podle společenské závažnosti a důležitosti, což potvrdil také nynější zástupce šéfredaktora 

zpravodajství České televize František Lutonský (2018) s tím, že si u každé informace musí 

redaktoři, editoři i šéfredaktoři zopakovat základní poučky, podle kterých pak usoudí, zda 

taková událost má dostatečnou váhu na to, aby pronikla do zpravodajství ČT24. S Fridrichem 

se pak shodují na tom, že přednost dostávají takové události, které zasahují do života velkého 

počtu lidí, a to ať už se stanou na domácí nebo světové scéně. Takové zprávy pak 

pochopitelně dostávají maximální pozornost, a to často na úkor takových, které by 

v normálním provozu dostaly určitě prostor také. O všech událostech se pak ČT24 snaží 

přinést ty nejucelenější a nejpřesnější informace a fakta, dodává také analýzy a názory aktérů 

i odborníků a klade také velký důraz na to, aby zprostředkovala atmosféru události v co 

možná největším počtu přímých přenosů a živých vstupech, které ale musí být účelné. 

(Fridrich 2010, Lutonský 2018)  

Druhým principem, na kterém je kontinuální zpravodajství stanice ČT24 postaveno je 

důraz na nestrannost a fakta. To vychází už z Kodexu České televize (2003) a potvrzují to 

opět jak bývalý ředitel zpravodajství Milan Fridrich (2010) tak současný zástupce 

šéfredaktora zpravodajství František Lutonský (2018). Už z výše zmiňovaného kodexu totiž 

vychází, že zpravodajství veřejné služby má poskytovat nezaujaté vysílání, které za žádných 
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okolností nepodsouvá divákům jednostranné nebo tendenční názory a zároveň také nikterak 

nedeformuje daná fakta. Jejím cílem je naopak přinášet divákům takové množství 

relevantních informací doplněné o vyvážené pohledy aktérů či odborníků tak, aby měl divák 

možnost sám posoudit situaci a získal tak všestranný a vyvážený pohled na dění na domácí 

i světové scéně. Zde pochopitelně může i Česká televize narážet na limity objektivity, 

protože té, jak se mnozí autoři shodují, nikdy zcela dosáhnout nelze. Brian McNair 

(2004: 12–13) třeba říká, že „žádné svědectví o událostech nelze podat bez uvedení do 

souvislosti se souborem předpokladů, postojů a hodnot. To je podstatou vyprávění příběhů. 

Soupis údajů o teplotě a tlaku nám sice prozradí něco o počasí určitého dne, ale nesdělí nám 

žádný příběh (a není žurnalistickou formou). Jestliže stejná čísla zasadíme do kontextu 

vyprávěním o dobrém a špatném počasí, vyprávím tím jistý příběh a okamžitě sdělujeme 

myšlenky a hodnotové soudy o tom, co v souvislosti s počasím znamená výraz dobrý 

a špatný.“ Podobný názor pak sdílí i Barbora Osvaldová (2011: 12), když říká, že „absolutní 

objektivity nelze dosáhnout, jelikož už sám výběr skutečností, které mají být sděleny, je 

proces neobjektivní.“ I v případě veřejnoprávního zpravodajství České televize tak vždy 

půjde „pouze“ o maximální přiblížení se oné objektivitě a nestrannosti, a to nejen 

v jednotlivých pořadech, ale hlavně také ve svém vysílání jako celku (Fridrich, 2010).  

Další velký důraz pak ČT24 klade na inovace a mimořádná vysílání. Nejen z globálních 

zpravodajských stanic, o kterých byla řeč dříve, tak bere i zpravodajství ČT24 inspiraci 

v oblasti nových formátů a snaží se je zařadit do svého vysílání. Příkladem mohou být 

nejrůznější technické a grafické pomůcky, které jsou v poslední době na vzestupu, či vznik 

nových pořadů, ale také projekty většího rázu, kde je předobraz světových zahraničních 

televizí, jako například pokrývání prezidentských a sněmovních voleb či nejrůznějších 

živelných katastrof, v případě České republiky nejčastěji povodní. Jeden z aspektů, který nás 

bude v rámci této práce obzvlášť zajímat, je důraz na mimořádné vysílání, takzvané 

„breaking news“, na které kladla ČT24 největší důraz už za dob Milana Fridricha (2010) a 

stejnou vehemenci mu věnuje dle Františka Lutonského (2018) i nyní. Než si ale představíme 

specifika mimořádného vysílání, je třeba zmínit také to běžné vysílání a jeho poměrně pevné 

programové schéma. 
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2.5.1 Běžné	vysílání	ČT24	a	jeho	programové	schéma	

„Národní zpravodajský program musí být umně namixovaný koktejl seriózních zpráv, 

živých vstupů z mimořádných událostí, přímých přenosů a specializovaných zpravodajských 

rubrik, které po zpravodajství lačnícího diváka osloví,“ píše Milan Fridrich a Pavlína 

Kvapilová (2012: 173). Podle nich přitom divák, který se zajímá o zpravodajství, očekává 

od televize víc, než mu dají jiná média, což v době internetu, sociálních sítí a s tím související 

konvergence audiovizuálních médií, jak o ní mluví například Moravec (2016), není vůbec 

snadné. Fridrich s Kvapilovou ale trvají na tom, že i zpravodajská televize se musí chovat 

jako klasický televizní program. Tedy hledat konkrétního diváka, v konkrétní hodinu, ovšem 

s tou potíží, že má velmi úzce vymezený prostor zpravodajství, které zprostředkovává. Navíc 

právě v případě zpravodajství veřejnoprávní televize ještě přibývá ono striktní zadání 

televize veřejné služby, které ukládá přinášet seriózní a objektivní informace, které zachytí 

ty nejdůležitější událost zasahující životy obyvatel daného státu, ve kterém televize vysílá.  

V tomto často nesnadném úkolu se Česká televize podle Fridricha (2010) může 

spolehnout na tým dlouholetých novinářů, moderátorů, editorů, produkčních, režisérů, 

kameramanů, grafiků a dalších složek, které dohromady tvoří kompaktní tým. Ten pak může 

vytvářet aktuální program v co nejatraktivnější podobě pro diváka a zároveň si udržet 

veřejnoprávní zásady, kterých musí dbát. V tom pomáhá i poměrně hustá síť regionálních 

zpravodajů, včetně krajských studií v Brně, Ostravě nebo například v Českých Budějovicích, 

které mohou fungovat naprosto samostatně.  

Naopak pokud se podíváme za hranice Česka, má ČT24 také poměrně slušné zastoupení 

zahraničních zpravodajů. Těch je aktuálně deset. Z Berlína informuje Václav Černohorský, 

v Bratislavě je Lukáš Mathé, v Bruselu Lukáš Dolanský, v Hong Kongu Barbora Šámalová, 

na nově zřízeném postu v Londýně je Bohumil Vostal, v Moskvě Miroslav Karas, v Paříži 

Petr Zavadil, v Tel Avivu Jakub Szántó, ve Varšavě Dana Zlatohlávková a ve Washingtonu 

David Miřejovský. Ti jsou přitom schopni pokrývat události v celém regionu, který mají ve 

své působnosti, a podle aktuálního vývoje se přesouvají na místa, kde jsou potřeba. 

Například při informování o teroristických útocích se do místa útoku neprodleně přesouvá – 

pokud je to možné – právě tamější zahraniční zpravodaj a jak potvrzuje František Lutonský 

(2018), ČT24 se snaží přinést jeho svědectví přímo z místa události, co nejdříve je to možné.  

Podíváme-li se na standardní programové schéma ČT24 v pracovní den, zjistíme, že má 

velmi pravidelný a pevný řád. Živé vysílání startuje každé ráno v 5:59 hodin zpravodajským 
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pořadem Studio 6, které trvá až do 10 hodin. V něm jsou hlavní náplní rozhovory s hosty 

přímo ve studio nebo v terénu, informace o domácím dění, z regionů nebo ze zahraničí. 

Každou čtvrthodinu vysílání navíc prokládají krátké bloky zpravodajského souhrnu, který 

se zpravidla skládá ze čtených zpráv často doplněné o takzvané synchrony, tedy výpovědi 

respondenta na kameru, případně přes telefon. Protože jsou tyto zpravodajské souhrny ve 

velmi časných ranních hodinách, často referují o událostech z předchozího dne, avizují 

události dne aktuálního a samozřejmě zařazují i nejčerstvější informace. V 9 hodin pak 

přichází první větší zpravodajská relace, která trvá zhruba dvacet minu. Zpravodajský blok 

je pak vždy doplněn o krátký přehled sportovních zpráv a zpráv o počasí.  

Na Studio 6 navazuje v 10 hodin půlhodinový zpravodajský blok, který v 10:30 vystřídá 

Studio ČT24. To je s vysíláno až do 17:55 a doplněno opět každou půlhodinu krátkým 

zpravodajským souhrnem, ve 12, 16 a 17 hodin navíc delším půlhodinovým blokem zpráv. 

Studio ČT24 tvoří rozhovory na aktuální témata, přímé přenosy – případně i záznamy – 

tiskových konferencí či zpravodajských událostí ze zahraničí. V 17:55 začíná pravidelný 

pořad Události v regionech, který nabízí, jak už název napovídá, zprávy z jednotlivých krajů, 

a v 18:28 startuje pořad Interview ČT24, který přináší zhruba půlhodinový rozhovor 

s vybraným hostem. Oba tyto pořady přitom připravují oddělené redakce, které na zbytku 

denního zpravodajství zpravidla nespolupracují.  

Podobně tak hlavní zpravodajská relace České televize, Události, která začíná v 19 hodin 

a je paralelně vysílána na ČT1 i ČT24 (stejně tak například polední zprávy ve 12 hodin) až 

do 19:50, kdy následují Branky, body, vteřiny se svým sportovním zpravodajstvím. Od 20 

hodin ČT24 vysílá pořad 90’ ČT 24, který svou interaktivitou dovoluje klást otázky přímo 

divákům prostřednictví formulářů na webových stránkách či sociálních sítích. Ve 21:30 

začíná pravidelně Horizont ČT24, který se věnuje čistě dění v zahraničí. Ve 22:00 následují 

Události, komentáře, které rozebírají nejdůležitější události dne přímo s jejich aktéry, 

experty či zahraničními zpravodaji. Ve 23 hodin začíná poslední delší zpravodajský souhrn 

dne, který trvá až do 23 40, kdy na ČT24 začíná repríza Událostí v kultuře. Poslední krátký 

zpravodajský přehled dne pak začíná přesně o půlnoci a trvá zpravidla 10 minut, kdy živé 

vysílání ČT24 končí. Přes noc pak následují reprízy vybraných pořadů, případně záznam 

z jednání Poslanecké sněmovny, či Senátu. V 5:59 hodin ráno znovu začíná Studio 6 a tím 

i celý programový koloběh, který jsme si právě představili.  
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2.5.2 Mimořádné	vysílání	ČT24		
 
Říká se, že když chcete rozesmát boha, měli byste ho seznámit se svými plány. A ve 

zpravodajství to platí dvojnásob. Pevné programové schéma, které jsme si právě představili, 

se může lusknutím prstu naprosto proměnit nebo úplně zhroutit. To je ale jedno z kouzel 

kontinuálního televizního zpravodajství, které musí velmi rychle a flexibilně reagovat na 

jakýkoliv vývoj událostí, které jsou naprosto nepředvídatelné. Ve zpravodajství ČT24 se tak 

nejčastěji stane v případě, kdy vznikne událost, která zásadním způsobem narušuje běžný 

chod života a ovlivňuje velkou část společnosti. Často tak jde právě o teroristický útok, 

živelnou katastrofu, velké havárie ohrožující životy větší skupiny lidí, zásadní politická 

rozhodnutí, či úmrtí významných osobností. 

František Lutonský (2018) popisuje, jak v případě mimořádné události ČT24 zpravidla 

postupuje. Ačkoliv je pro spuštění mimořádného vysílání v České televizi vypracován 

přesný manuál, týká se především výrobně-procesních úkonů a každá mimořádná událost 

vyžaduje individuální přístup. První věc, které si divák všimne, je lišta v dolní části 

obrazovky, takzvaný crawl, která se zbarví do žluta a objeví se na ní mimořádná zpráva. 

Mezitím už se schází editoři a vedení ČT24, které má v tu chvíli službu, aby rozhodli, jak 

moc je zpráva důležitá a do jaké míry se jí bude vysílání věnovat. „Vždy probíhá porada 

editora, který je v ten okamžik ve službě, s nějakým vedoucím, ať už je to šéfredaktor nebo 

zástupce šéfredaktora.“ (Lutonský, 2018) Mezitím se v co nejkratším čase odvysílá alespoň 

krátká čtená zpráva, která přerušuje běžný chod vysílání s odkazem, že se události bude 

vysílání dál věnovat.  

Pakliže zodpovědné osoby vyhodnotí, že je to událost natolik závažná, že by si zasloužila 

větší pozornost, mimořádné vysílání může začít prakticky okamžitě. Do studia tak v první 

fázi přichází redaktor (pokud jde o zahraniční událost, tak redaktor zahraniční redakce, 

pokud o domácí, tak redaktor domácí redakce, či redakce denního zpravodajství, v případě 

ekonomické mimořádnosti, redaktor ekonomické redakce a podobně), který v rozhovoru 

s moderátorem seznámí diváky s tím, co se děje a co o události prozatím víme. Následuje 

proces, který František Lutonský (2018) popisuje jako nabalování sněhové koule, která se 

nabaluje o stále nové a nové informace. „V okamžiku, kdy máme dost materiálu, dost 

respondentů, dost informací, a kdy jsme se rozhodli, že ta informace splňuje nějaká základní 

kritéria toho, že bychom se jí měli věnovat prioritně, a jenom téhle události, tak jdeme do 



 
43 

mimořádného vysílání monotematického.“ (Lutonský, 2018) V takovém vysílání jdou 

prozatím stranou všechny ostatní zprávy a vysílání se věnuje pouze oné mimořádné události.  

Podíváme-li se i na obsahové hledisko spouštění mimořádného vysílání, je pravidlem, že 

je Česká televize velmi opatrná v tom, co si může dovolit sdělit. Dokud nejsou všechny 

informace bezpečně ověřené oficiálními zdroji, používají často termíny jako „údajně“, 

„pravděpodobně“, „z dostupných zdrojů“ a podobně. Kontinuální zpravodajství chce totiž 

sice přinést co nejrychlejší informaci, ale na druhou stranu stále musí respektovat Kodex 

České televize a základní zpravodajské poučky, které říkají, že by informace měla pocházet 

ze dvou důvěryhodných a na sobě nezávislých zdrojů. Třeba v případě teroristických útoků 

podle Františka Lutonského (2018) si ČT24 dává velký pozor na to, kdy útok opravdu označí 

za teroristický čin. „Jako teroristický čin útok označíme až v okamžiku, kdy to řeknou 

vyšetřovatelé nebo policie. Dokonce se nesnažíme ani spekulovat, jestli to byl teroristický 

útok nebo ne. Všimněte si, že všechny ty informace jsou hodně opatrné a často je to tak, že 

jen řekneme, jaké jsou vyšetřovací verze. Až když oficiální vyšetřující složky potvrdí, že šlo 

o teroristický útok a že je to jediná varianta, kterou se bude ubírat vyšetřování, pak to teprve 

i my označím za teroristický útok.“ 

2.5.3 Typy	zpravodajských	příspěvků	ve	vysílání	ČT24	

Ať už se jedná o běžné nebo mimořádné vysílání ČT24, můžeme vysledovat několik typů 

zpravodajských příspěvků, které se během vysílání opakují. Základním zpravodajským 

příspěvkem je čtená zpráva, kterou například Martin Lokšík (2001: 84) charakterizuje jako 

„stručnou, flešovou informaci obvykle přejatou ze zpravodajských agentur, stylisticky 

upravenou podle zásad mluveného jazyka a živě interpretovanou moderátorem ze studia.“ 

Obdobným formátem čtené zprávy je tzv. headline, který se používá v krátkých 

zpravodajských souhrnech, o kterých jsme mluvili dříve. Jak čtená zpráva, tak headline, 

navíc můžou být doplněny o synchron, tedy promluvu respondenta na kameru, nebo 

telefonát, které jsou zpravidla postříhané do délky kolem dvaceti vteřin. 

Další typy zpravodajských příspěvků, které se na ČT24 objevují, dokazují to, co jsme už 

uváděli výše – snahu o živost, atraktivitu a informační nasycenost. Významné postavení má 

tak zpravodajský rozhovor, kde respondent může být přímo ve studiu, na telefonu, nebo po 

takzvané trase, kde je sice vidět na živo na kameře, ale není přímo ve studiu. Za rozhovor 

ale může být podle Lokšíka (2001) považován také živý vstup reportéra do vysílání, který 

„formou dialogu s moderátorem informuje o průběhu a výsledku význačné události z místa 
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jejího konání (…), nebo rozhovor uskutečněný prostřednictvím satelitní telekomunikační 

techniky na dálku z kteréhokoliv místa naší planety i mimo ni4.“ 

Čím dál víc užívaným typem zpravodajského příspěvku je také takzvaná prezentace 

u plazmy, kdy si redaktor připraví informace, které vyloží za pomocí multifunkční dotykové 

obrazovky, kde může mít nejrůznější obrázky, text, videa, grafy a podobně. Kvalitativně 

nejdokonalejší žánrovou formu televizního zpravodajství pak podle Lokšíka (2001: 85) tvoří 

zpráva reportážní, která se v televizní praxi běžně nazývá jako reportáž, CRT nebo komplet. 

„Je autentickým obrazovým zhuštěním události do živé, dynamické formy, postavené na 

objevné kameře, zajímavých obrazových detailech, bezprostředním a pohotovém 

audiovizuálním zachycení atmosféry prostředí a sociativní montážní koláži nejpoutavějších 

okamžiků události. Střídá faktickou rovinu komentáře s emocionálním vyzněním 

zaznamenaných autentických výpovědí účastníků události nebo reálných ruchů a zvuků 

skutečnosti.“ Tento typ příspěvku se často objevuje v delších zpravodajských přehledech 

a také v mimořádném vysílání. Pro svou náročnost přípravy a následné výroby se ale 

v takových případech používá většinou až s větším odstupem, neboť je důležité sehnat 

dostatek obrazového materiálu, synchronních výpovědí a podobně.  

 

                                                
4 Historicky první živý rozhovor přímo z vesmíru uskutečnila Česká televize v dubnu 2018 s astronautem 
Andrew Feustelem. Rozhovor vedl moderátor Daniel Stach.  
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3 	VÝZKUM	MEDIÁLNÍHO	POKRYTÍ	VYBRANÝCH	
TERORISTICKÝCH	ÚTOKŮ	NA	PŘÍKLADU	ČT24	

Zatímco v předchozích kapitolách jsem se věnoval teoretickému rámci teroristických činů 

a také televiznímu zpravodajství, se zřetelem ke zpravodajství stanice ČT24, v této části 

práce se zaměřím na samotnou analýzu mediálního pokrytí teroristických útoků. Mým cílem 

bude zjistit, jaký podíl zaujímaly informace o jednotlivých teroristických útocích v rámci 

vysílání ČT24. Zaměřím se také na to, jaké typy zpravodajských příspěvků zpravodajská 

stanice nejčastěji využívala a zda vyhodnotila situaci jako mimořádnou, která si zasluhuje 

mimořádné vysílání, či nikoliv. 

K analýze jsem zvolil čtyři teroristické útoky na různých světadílech, jejichž výběr ještě 

zdůvodním v další podkapitole, a v další části výzkumu se pak podívám na srovnání 

jednotlivých útoků a jejich mediálního pokrytí na zpravodajské stanici ČT24. Výsledky 

výzkumu pak zhodnotím i s pomocí rozhovoru se zástupcem šéfredaktora zpravodajství 

České televize Františkem Lutonským, se kterým jsem mluvil právě o tom, jak k pokrývání 

teroristických útoků přistupují a v čem se zpravodajské pokrytí jednotlivých útoků může 

lišit. V první řadě ale pomocí kvantitativní obsahové analýzy zjistím, jaký mediální prostor 

vlastně jednotlivé teroristické útoky dostávají a zda se tento prostor u jednotlivých útoků 

odlišuje a do jaké míry. 

3.1 Metodika	výzkumu		

„Média každý den vybírají z velkého množství událostí, které se odehrávají a z nichž mohou 

věnovat svůj prostor jen nepatrnému zlomku. V určitých obdobích jsou média pozornější 

k některým tématům a jiné nechávají nepovšimnuta,“ píše Tomáš Trampota a Martina 

Vojtěchovská v knize Metody výzkumů médií (2010: 100). A právě tomu, jaký prostor věnuje 

zpravodajská ČT24 teroristickým útokům se budu věnovat v tomto výzkumu. Vzhledem 

k tomu, jaké téma jsem si vybral a jaké cíle jsem si stanovil, jsem po prostudování odborné 

literatury věnující se výzkumu médií zvolil metodu, která bude pro tuto analýzu 

nejvhodnější, tedy kvantitativní obsahovou analýzu. 

Trampota a Vojtěchovská (2010) se domnívají, že velkým kladem této metody je její 

velká míra strukturovanosti a v návaznosti na to také poměrně dobrá míra ověřitelnosti. 

Zároveň lze pomocí této metody zpracovat poměrně velké množství textů, v našem případě 
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audiovizuálních výstupů, a to objektivně a opakovaně, neboť jde o numerická data, která 

jsou ve svém výsledku nezávislá na výzkumníkovi. Tak jako každá metoda, i tato má své 

zápory, na které upozorňují například Jan Jirák a Barbora Köpplová (2015), kteří říkají, že 

její výsledky jsou málo detailní a pouze zobecňují data mediální produkce, která jsou 

vytržená z kontextu. Ten je přitom důležitý jak z mediálního, tak kulturního nebo 

sociologického hlediska. Na druhou stranu i Jirák s Köpplovou uznávají, že velkou předností 

kvantitativní obsahové analýzy je přece jen možnost zpracovat aktuální mediální produkty 

a získat tak představu o probíhajících nebo budoucích trendech v mediální produkci, 

například právě ve zpravodajství.  

3.1.1 Výběr	útoků	a	časové	vymezení	zkoumaného	materiálu	

Aby byl samotný výzkum uskutečnitelný, je potřeba nejprve velmi úzce a přesně vymezit, 

co vlastně budeme zkoumat a také v jakém časovém období. Pokud se podíváme nejprve na 

to, co bude předmětem tohoto výzkumu, je dobré si stručně představit výběr teroristických 

útoků. Ten probíhal na základě několika kritérií, které jsem si položil. V první řadě musí jít 

o teroristický útok, který se stal v roce 2017 a při kterém zemřelo alespoň 8 osob (nepočítám 

přitom samotné útočníky). Protože budu srovnávat mediální pokrytí útoků v různých částech 

světa, vybíral jsem každý útok z jiného světadílu.  

Dalším kritériem bylo datum samotného útoku. Jak už bylo řečeno v předchozí části 

práce, programová skladba ČT24 se liší v pracovní dny a o víkendech, případně ve svátky. 

Proto jsem vybíral takové útoky, které se odehrály v běžný pracovní den, abych zamezil 

odchylkám v rozdílném mediálním pokrytí těchto událostí zaviněném například víkendovým 

vysílání a podobně. Na základě těchto kritérií jsem pak náhodně vybral čtyři teroristické 

útoky ze čtyř různých světadílů – Evropy, Severní Ameriky, Asie a Afriky, které splňovaly 

mnou zvolené požadavky. Výsledné útoky, které tedy budou zkoumat, jsou teroristický útok 

v Pákistánu z 16. února 2017, teroristický útok ve Španělsku ze 17. srpna 2017, teroristický 

útok v USA z 31. října 2017 a teroristický útok v Egyptě z 24. listopadu 2017. 

Druhým důležitým faktorem je vymezení časové období, po které budu daný materiál 

zkoumat. V našem případě jsou to tedy teroristické útoky z Pákistánu, Španělska, Spojených 

států amerických a Egypta. Aby byl výzkum relevantní, je potřeba, aby časové období, po 

které budu útoky zkoumat, bylo pro všechny uvedené země stejné. Jen tak můžeme 

dosáhnout dat, která budou do jisté míry srovnatelná (i když do relevantního srovnání 

vstupují ještě další faktory, které představím v limitech tohoto výzkumu). Ve svém výzkumu 
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tedy budu pracovat s obdobím 24 hodin po prvním oznámení útoku na ČT24. Prvních 24 

hodin po provedení útoku by mělo být totiž do velké míry srovnatelných. V delším časovém 

úseku by se totiž už jednotlivé teroristické útoky mohly vyvíjet různými směry 

a zpravodajství by se jim proto mohlo věnovat v různé intenzitě. Pokrytím pouze prvních 

24 hodin toto úskalí minimalizujeme. Na základě agenturních zpráv proto určím, kdy 

k teroristickém útoku přibližně došlo a od doby, kdy se poprvé informace objeví ve 

zpravodajství ČT24 budu sledovat jeho vývoj 24 hodin až do konce poslední zpravodajské 

relace v tomto stanoveném časovém období. Do zkoumaného materiálu přitom budu 

zařazovat pouze živé vysílání, nikoliv noční reprízy pořadů.  

3.1.2 Cíle	výzkumu,	stanovení	výzkumné	otázky	a	sběr	dat	

Ještě, než si položím výzkumné otázky, na které budu hledat odpovědi, je důležité si 

připomenout, jaké jsou vlastně cíle tohoto výzkumu. Tím základním je určit, kolik prostoru 

dostanou jednotlivé teroristické útoky ve vysílání ČT24 ve 24hodinovém časovém úseku od 

prvního zveřejnění zprávy v poměru k ostatním zprávám, které se útoku netýkají. Druhým 

cílem bude určit, jaké typy zpráv a v jakém množství ČT24 k informování o útocích 

používala. A konečně třetí cíl výzkumu pomůže zjistit, zda byly zprávy o útoku 

prezentovány jako mimořádné a ČT24 spustila takzvaný žlutý režim, kdy se objeví žlutá 

grafika, která značí, že jde o mimořádnou zprávu.  

Z výše uvedených cílů tedy stanovím výzkumné otázky, pomocí kterých zjistím 

relevantní výsledky. Jak uvádí Trampota a Vojtěchovská (2010: 104). „Výzkumnou otázku 

volíme zpravidla tehdy, když zkoumáme zcela novou oblast, ke které nemáme k dispozici 

předchozí výzkumy (…) Z definice výzkumné otázky musí jasně vyplývat, co budeme 

v jednotlivých obsazích médií hledat a analyzovat.“ Na základě těchto teoretických poznatků 

jsem proto zvolil následující výzkumné otázky: 

VO 1: Jak velký podíl v rámci zpravodajství ČT24 zaujímaly ve vymezeném časovém 

období informace o jednotlivých teroristických útocích (Pákistán, Španělsko, 

USA, Egypt)? 

VO 2: Které zpravodajské útvary se během informování o teroristickém útoku na 

ČT24 objevovaly a v jakém množství? 

VO 3: Je zpráva o útoku prezentována jako mimořádná, takzvaně „ve žluté“? 
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Až pomocí výzkumu bude možné zodpovědět tyto výzkumné otázky, přejdeme k další 

části, ve které se pokusíme srovnat jednotlivé útoky a jejich mediální pokrytí mezi sebou. 

V tomto případě už ale volím hypotézu, protože jak říká Trampota a Vojtěchovská (2010: 

104) „po hypotéze sáhneme, když navazujeme na předchozí výzkumy, replikujeme nějaký 

výzkum a již předpokládáme, jak by mohlo zkoumání dopadnout.“ Renáta Sedláková (2014: 

113) zase hypotézu vidí v laickém pohledu jako „vyjádření našeho očekávání o chování 

zkoumaného jevu, formulované na základě dosavadní znalosti poučené teorií (nebo 

zkušeností výzkumníka). Ještě jinak řečeno: hypotézy jsou předpovědi toho, co očekáváme 

nalézt v datech.“ Sedláková také dodává, že hypotézy jsou prakticky formulovány jako 

hypotetické, předpokládané odpovědi na stanovené výzkumné otázky. 

V tomto případě stanovuji hypotézu kromě teoretických poznatků, které o problematice 

pojednávají (například Trampota, 2006, Schmid, 1992, Carruthers, 200, Osvaldová, 2001, 

a další) také na základě rozhovoru se zástupcem šéfredaktora Františkem Lutonským, který 

uvedl, že teroristické útoky v Evropě mají ve zpravodajství ČT24 zpravidla větší prostor ve 

vysílání. Proto také stanovuji tuto hypotézu a pokud se potvrdí, pokusím se také vyzkoumat, 

jak výrazný je tento rozdíl oproti ostatním teroristickým útokům ve světě.  

H1: Výrazně největší mediální prostor ze sledovaných teroristických útoků na ČT24 

dostane útok ve Španělsku.  

Abych mohl tyto otázky zodpovědět, a potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, musím 

pochopitelně posbírat potřebná data. K tomu poslouží internetový archiv České televize, 

který je pod názvem iVysílání dostupný online. Z něj si postupně pustím vysílání ČT24 ve 

vymezeném časovém období v době všech určených teroristických útoků. Následně budu 

zaznamenávat všechny audiovizuální zmínky o daném teroristickém útoku. Zaznamenám 

tedy čas vysílacího příspěvku, jeho stopáž, typ pořadu, druh zpravodajského příspěvku, 

osobnosti, které v něm vystupují (především půjde-li o rozhovor) a případně také zda jde 

o mimořádného vysílání.  
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3.2 Mediální	pokrytí	teroristického	útoku	v	Pákistánu	

3.2.1 Okolnosti	útoku		

První ze sledovaných útoků se odehrál 16. února 2017 v jižním Pákistánu. Při 

sebevražedném útoku v súfické svatyni tehdy zemřelo 80 lidí a víc než 150 dalších bylo 

zraněno. K útoku se přihlásil Islámský stát a šlo o nejkrvavější útok ze série pumových 

útoků, které se v Pákistánu v tomto období odehrály. Podle agentury ČTK (ČTK, a, 2017) 

útočník vstoupil do súfické svatyně Lal Šahbáz Kalandar v provincii Sind právě v době, kdy 

se na místě shromáždily davy věřících a odpálil výbušniny, které měl na sobě připevněny. 

Cílem útočníka mělo být navíc křídlo, které bylo vyhrazeno pro ženy a děti. Mezi oběťmi 

tak bylo i přes 30 dětí. Svatyně, kterou si teroristé vybrali slouží k súfickým rituálům, 

u kterých se lidé setkávají každý čtvrtek, a patří k nejuctívanějším súfickým mešitám 

v Pákistánu. 

3.2.2 Mediální	pokrytí	útoku	na	ČT24	

První zprávy o útoku vydaly zpravodajské agentury 16. února před půl pátou odpolední. Jako 

první o útoku informovala pákistánská televizní stanice Dawn, od které informaci převzala 

agentura Reuters a následně i ČTK (ČTK, b, 2017). Česká televize5 odvysílala první krátkou 

čtenou zprávu o délce 20 vteřin v 17:30, ve které stručně informovala, o tom, co se stalo 

a jaký je zatím předpokládaný počet obětí. 

 Další informace o útoku přicházejí až v pořadu Události po 19. hodině, opět v krátké 

čtené zprávě. Prakticky stejná čtená zpráva, ovšem s aktualizovaným počtem obětí, se pak 

objevuje v pořadu 90` ČT24 po 21. hodině a ve zprávách ve 23 hodin. Druhý den se 

informace o útoku objevují hned mezi prvními zprávami po začátku Studia 6. Tentokrát 

v reportáži, která trvá téměř dvě minuty. Stejná reportáž je pak vysílána po 7, 8, 9 i 10 hodině. 

Tím informování o teroristickém útoku v Pákistánu na ČT24 končí a ve sledovaném časovém 

úseku už se žádná zpráva o útoku neobjeví.  

 

 

                                                
5 Sledované období je dostupné na webových stránkách iVysílání České televize. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/16.02.2017/ a http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/17.02.2017/. 
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Jak je vidět v tabulce č. 1, celkem se zpravodajství ČT24 věnovalo teroristickému útoku 

664 vteřin, tedy 11 minut. Celkový vysílací čas ve sledovaném období (24 hodin od první 

zmínky o útoku) byl 1090 minut, tedy víc než 18 hodin. Do tohoto času nejsou zahrnuty 

reprízované pořady, které začínaly po půlnoci. V koláčovém grafu č. 1 je pak vyjádřeno 

procentuálně, kolik prostoru dostal útok v Pákistánu a kolik ostatní témata, a je tak zřetelně 

vidět, že téma teroristického útoku v Pákistánu se ve zpravodajství ČT24 objevovalo 

v naprosté menšině.  

 

Tabulka č. 1  

Celkový vysílací čas ve 

sledovaném období 1090 minut 

Celkový čas věnovaný 

útoku v Pákistánu 11 minut 

 

 

Graf č. 1 
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Grafy č. 2 a č. 3 ukazují, jaké se při referování o teroristickém útoku v Pákistánu 

objevovaly typy zpravodajských příspěvků. Celkově se ve sledovaném období vysílaly čtyři 

čtené zprávy a 5 reportáží (vždy šlo přitom o tutéž reportáž, která se opakovala). Graf č. 3 

pak ukazuje jednotlivou stopáž příspěvků. Čtené zprávy zabraly celkem 69 vteřin vysílacího 

času, reportáže 595 vteřin, tedy bezmála 10 minut. 

Graf č. 2 

 
 

Graf č. 3 

 

4

0 0 0 0 0 0

5

0
0

1

2

3

4

5

6

čtená čtená + 
SYN

rozhovor 
studio

rozhovor 
telefon

redaktor 
studio

živý vstup 
zpravodaj

plazma reportáž TK, 
brífink

Typy vysílaných příspěvků o útoku v Pákistánu a jejich 
počet

1
0 0 0 0 0 0

10

0
0

2

4

6

8

10

12

čtená čtená + 
SYN

rozhovor 
studio

rozhovor 
telefon

redaktor 
studio

živý vstup 
zpravodaj

plazma reportáž TK, 
brífink

Typy vysílaných příspěvků o útoku v Pákistánu a jejich 
stopáž (v minutách)



 
52 

Pro komplexní obraz analýzy je třeba alespoň ve stručnosti také doplnit ostatní události, 

které se v tomto období udály. František Lutonský (2018) o nich mluví jako o konkurenčních 

událostech a tvrdí, že právě mezi nimi se pak musí osoby zodpovědné za dramaturgii vysílání 

rozhodovat. Ve sledovaném časovém období se tak ČT24 věnovala například americko-

ruským vztahům, napětí mezi Ruskem a NATO, novým opatřením Evropské unie proti 

teroristickým útokům, protiimigračnímu dekretu prezidenta Trumpa, českému 

automobilovému průmyslu, platům řidičů autobusů nebo sporům o ceny volání. Výčet 

pochopitelně není kompletní, ale pouze ilustruje, jaká další témata ČT24 upřednostnila. 

Z předchozích odstavců a grafů také vyplývají odpovědi na výzkumné otázky, které jsme si 

položili. Odpověď na první a druhou výzkumnou otázku už zazněla a ta na třetí otázku je 

nasnadě – mimořádné vysílání v tomto případě spuštěno nebylo.  

3.3 Mediální	pokrytí	teroristického	útoku	ve	Španělsku	

3.3.1 Okolnosti	útoku	

Útok ve Španělské Barceloně uskutečnili teroristé v odpoledních hodinách 16. srpna 2017. 

Jednalo se o nejkrvavější teroristický útok ve Španělsku za posledních 13 let. Nejničivěji 

přitom teroristé udeřili ve Španělsku v roce 2004, kdy při bombových útocích na vlaky 

v Madridu zemřelo 191 lidí a víc než 1800 bylo zraněno. Tentokrát při útoku v Barceloně 

zemřelo 15 osob a zhruba 150 dalších utrpělo zranění. Mezi oběťmi bylo šest Španělů, tři 

Italové, dva Portugalci, Belgičanka, Američan, Kanaďan a Australan (ČTK, c, 2017). 

Útočník najížděl dodávkou do lidí na velmi rušné a turisticky oblíbené třídě La Rambla. 

Ta je nejrušnější ulicí Barcelony a táhne se v délce 1,2 kilometrů k místnímu přístavu. Je 

lemována desítkami obchodů, restaurací, kaváren a barů (ČTK, c, 2017). K útoku se taktéž 

přihlásil samozvaný Islámský stát, který uvedl, že „pachatelé barcelonského útoku jsou 

vojáky Islámského státu a operaci prováděli v reakci na výzvy, aby cílili na koaliční státy.“ 

(ČTK, c, 2017) Útočník po nájezdu do lidí v pěší zóně opustil automobil a odešel. Španělská 

policie pak v noci zabila 5 lidí, kteří se znovu pokoušeli najíždět vozem do lidí v nedalekém 

městě Cambrils. Mezi nimi byl také muž, který vraždil v Barceloně.  

3.3.2 Mediální	pokrytí	útoku	na	ČT24	

O útoku ve Španělské Barceloně ze dne 16. srpna 2017 přicházejí první zprávy před půl 

šestou večerní. ČTK tehdy vydala v 17:24 rychlou headlinovou zprávu, ve které píše, že „v 
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centru Barcelony najel dodávkový vůz do davu lidí. Incident potvrdila španělská policie. Na 

twitteru informovala, že několik osob bylo zraněno.“ (ČTK, d, 2017) O čtyři minuty dříve 

se už informace objevuje také v České televizi6, zatím pouze písemně na dolní liště, 

v takzvaném crawlu. První čtená zpráva přichází hned vzápětí po sportovních zprávách v 17 

30. Moderátorka Jana Peroutková krátce informuje o události a základních skutečnostech. 

Dodává, že se další informace ČT24 zjišťuje a co nejdříve se spojí se spolupracovnicí ve 

Španělsku. Hned úvodní zpráva je „ve žluté“ a je tedy brána jako mimořádná.  

Telefonát se spolupracovnicí ČT ve Španělsku Lubicou Zlochovou následuje hned za 

sedm minut a trvá téměř pět a půl minuty. Zpravodajka přibližuje základní informace 

o útoku, vše ale jen s odvoláním na místní zdroje, a přidává také popis místa útoku. Telefonát 

doplňují živé záběry ze španělských ulic, které jsou uzavřené policií, a také mapa místa 

útoku. Po telefonátu ČT24 ještě přináší jiná témata, ale k barcelonskému útoku se vrací hned 

za 15 minut, a to v mimořádném monotematickém vysílání. To trvá celou hodinu až do 

začátku Událostí a střídají se v něm redaktoři ve studiu, kteří hledají aktuální informace 

a zároveň je ihned můžou sdělovat divákům, a také několik hostů po telefonu – například 

Češi žijící v Barceloně nebo bezpečnostní odborníci – a jeden host přímo ve studiu, kterým 

byl bývalý ministr vnitra, toho času předseda zahraničního výboru Senátu, František Bublan. 

Redaktorka zároveň v průběhu vysílání sděluje aktuality prostřednictvím krátkých čtených 

zpráv a v obrazových podkresech běží živé záběry z ulic Barcelony nebo videa ze sociálních 

sítí.  

V 19 hodin začínají Události, které se prvních pět minut věnují také barcelonskému útoku 

a poté se vysílání takzvaně rozděluje. Za běžných okolností by na ČT1 i ČT24 běžely shodně 

Události. V tomto případě ale bylo spuštěno mimořádné vysílání a na ČT1 tedy Události 

pokračovaly dál (a věnovaly se i jiným tématům), na ČT24 ale souběžně začalo 

monotematické mimořádné vysílání, které se věnovalo pouze útoku v Barceloně a trvalo dvě 

a půl hodiny až do 21:30. V první hodině a půl zůstal jako host František Bublan a jedna 

z redaktorek zahraniční redakce, která upřesňoval aktuální informace, zároveň moderátor 

uskutečnil 9 telefonických rozhovorů. Například s lidmi, kteří žijí, nebo se právě nalézají, 

v Barceloně, s politiky, nebo s odborníky na region a problematiku bezpečnosti.  

                                                
6 Sledované období je dostupné na webových stránkách iVysílání České televize. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/17.11.2017/ a http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/18.08.2017/. 
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V další hodině vysílání nahradil ve studiu Františka Bublana bezpečnostní expert 

z Policejní akademie ČR Stanislav Kazbunda a následně pak Roman Škrabánek z Asociace 

cestovních kanceláří, který mluvil například o vlivu útoků na teroristický ruch. Mimo to 

proběhly další tři telefonické rozhovory s českou konzulkou ve Španělsku, hispanistou nebo 

další Češkou žijící v Barceloně. Zároveň do studia opakovaně přicházela další redaktorka 

ČT, která pomocí plazmy prezentovala zjištěné skutečnosti a připomínala minulé teroristické 

útoky. Po 21. hodině pak ČT24 odvysílala přímý přenos z barcelonské tiskové konference, 

na které promluvil premiér regionální vlády Carles Puigdemont a starostka Barcelony Ada 

Colauová. Ve 21:30 začíná pravidelný pořad Horizont, který se také věnuje útoku 

v Barceloně, ale už ne po celou jeho dobu. Zároveň také mizí žlutá barva titulků, která značí 

mimořádnou událost, a k vidění je barevné zbarvení titulků typické pro pořad Horizont 

ČT24. V něm se nakonec objeví tři telefonické rozhovory s lidmi, kteří se zrovna nachází 

v Barceloně, a také tři čtené zprávy, z toho dvě se synchronem, které dál upřesňují vývoj 

události. 

Po skončení Horizontu ČT24 začínají ve 22 tradičně Události, komentáře. Jinak tomu 

nebylo ani tentokrát. Polovinu vysílání se však pořad věnoval právě událostem v Barceloně. 

Formát tohoto pořadu běžně využívá především rozhovory, což se stalo i v tomto případě. 

Desetiminutový rozhovor na téma teroristického útoku absolvoval nejprve bývalý politik 

Ivan Pilip a pak také poslanec Marek Benda a senátorka Eliška Wagnerová, kteří debatovali 

víc než dvacet minut. V závěru pořadu ještě proběhl telefonický rozhovor s českou 

konzulkou ve Španělsku a krátká čtená zpráva s aktuálním vývoje událostí kolem útoku.  

Poslední zpravodajský servis dne o teroristickém útoku v Barceloně pak nabídly Zprávy 

ve 23 hodin. Ty se dál věnovaly události v mimořádném režimu a obsahovaly jeden 

telefonický rozhovor, tři čtené zprávy s vyjádřením politiků a české konzulky ve Španělsku, 

prezentaci redaktora u plazmy a také první ucelenou reportáž, která měla stopáž dvě a čtvrt 

minuty a nabídla komplexní pohled na barcelonský teroristický útok. V závěru zpravodajství 

vysílalo ještě čtvrthodinovou tiskovou konferenci katalánského ministra vnitra a zástupce 

tamní policie. 

Další den zahájilo tradičně vysílání Studia 6, pouze s tím rozdílem, že během 

prázdninového provozu začíná o hodinu později než obvykle, tedy až v 6:597. Hned úvodní 

                                                
7 O tento čas bude také posunuto sledované období události, aby byly u všech útoků stejné podmínky. 
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blok se ale týkal teroristického útoku v Barceloně. Žlutá grafika stále upozorňovala na 

mimořádnou zprávu a hned v úvodu moderátor nabídl čtyři čtené zprávy s aktuálním 

vývojem události. Následovala tříminutová reportáž a také příchod dalšího redaktorky do 

studia, která opět popsala nejčerstvější informace. V podobném duchu tak vysílalo prakticky 

celé Studio 6. Každou půlhodinu nejprve informace o útoku v Barceloně a až poté další 

témata dne. Nejčastějšími formáty zde byly čtené zprávy se synchronem (v nich se 

vyjadřovali například politici), ale nechybělo ani pět telefonických rozhovorů8. Jako 

mimořádná byla zpráva žlutou grafikou označena naposledy ve Zprávách v 10 hodin, kde 

ČT24 odvysílala kromě jedné reportáže týkající se útoku ještě čtyři čtené zprávy se 

synchronem. Od půl jedenácté až do konce sledovaného období už žlutá grafika mizí 

a zpráva tak není označena jako mimořádná. Přesto dostává zpravodajství o útoku stále 

značný mediální prostor. Jen od konce Studia 6 do začátku Zpráv ve 13 (tj. cca 3 hodiny 

vysílacího času) se ČT24 útoku věnuje téměř hodinu čistého času (podrobnější čísla ukáži 

později opět pomocí grafů). Kromě čtených zpráv a redaktora ve studiu se do této doby 

uskuteční také dva rozhovory ve studiu9 a dva rozhovory po telefonu10. 

Od 13. hodiny až do konce sledovaného časového období v 18 hodin se zpravodajství 

ČT24 vrací k útoku pravidelně každou půlhodinu a ze čtyř hodin čistého vysílacího času se 

teroristickému útoku v Barceloně věnuje přes dvě hodiny. Což také dokazuje trend celého 

vysílání, který bude patrný z grafu. Typy zpravodajských příspěvků se stále opakují. 

Základem zůstávají krátké čtené zprávy, častěji už se synchronem, telefonické rozhovory11, 

a také prezentace redaktorů pomocí plazmy nebo shrnující reportáže. Ve Zprávách v 16 

hodin se pak také poprvé objeví živý vstup zpravodaje ČT přímo z Barcelony, kam 

odcestovala redaktorka zahraniční redakce Katarína Sedláčková. Před 18. hodinou pak 

sledovaný časový úsek zakončuje rozhovor se dvěma zahraničními bezpečnostními experty 

Jonathanem Spyerem a Ajmánem al-Tamímím.  

                                                
8 Lubica Zlochová, spolupracovnice ČT; František Mičánek, děkan NATO Defense College; Adéla Verner 
Sýkorová, česká konzulka ve Španělsku; Pavlína Springerová, děkanka Filozofické fakulty, Univerzita Hradec 
Králové; a znovu Lubica Zlochová, spolupracovnice ČT. 
9 Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR; Jiří Šípek, katedra psychologie, Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy. 
10 Lukáš Dyčka, bezpečnostní analytik; Adéla Verner Sýkorová, česká konzulka ve Španělsku. 
11 Petr Hanousek, technické zabezpečení bezpečnostních systémů; Václav Černohorský, zpravodaj ČT 
v Německu, Tereza Kručinská, redaktorka ČT, toho času jako turistka v Barceloně; Gustavo Monge, zpravodaj 
španělské agentury EFE; Petr Pelikán, arabista; Radim Zámec, katedra romanistiky; Jaroslav Želízko, Čech 
žijící v Barceloně; František Šulc, bezpečnostní analytik; Michaela Hanzlová, turistka.  



 
56 

Po sečtení všech zaznamenaných zpravodajských příspěvků můžeme v tabulce č. 2 vidět, 

jaký dostalo referování o teroristickém útoku v Barceloně na ČT24 mediální prostor. 

Celkový vysílací čas byl ve sledovaném období 1090 minut, tedy víc než 18 hodin.  Celkový 

čas věnovaný útoku ve Španělsku zabral 549 minut, tedy víc než 9 hodin čistého času. Stejně 

tak jako u předchozího měření nejsou do celkového vysílacího času zahrnuty reprízované 

pořady, které televize vysílala od půlnoci až do začátku Studia 6. Koláčový graf č. 4 pak 

znovu názorně ukazuje, jaký byl časový podíl informací o teroristickém útoku a jaký prostor 

zabíraly ostatní témata. V tomto případě přesně polovinu vysílacího času na ČT 24 tvořil 

právě teroristický útok v Barceloně. 

Tabulka č. 2  

Celkový vysílací čas ve 

sledovaném období 1090 minut 

Celkový čas věnovaný 

útoku ve Španělsku 549 minut 

 

Graf č. 4 
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útok ve Španělsku
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Grafy č. 5 a č. 6 pak opět ukazují, jaké se při referování o teroristickém útoku ve Španělsku 

objevovaly typy zpravodajských příspěvků. Graf č. 5 nejprve ukazuje jejich absolutní počet 

a graf č. 6 zohledňuje jednotlivou stopáž příspěvků12.  

Graf č. 5 

 

Graf č. 6 

 

                                                
12 Stopáž je pro větší přehlednost zaokrouhlena na minuty. Přesné údaje ve vteřinách jsou v příloze této 
práce. 
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Co do množství jednotlivých příspěvků dle typu poměrně jasně vítězí čtená zpráva, kterou 

ve sledovaném období bylo možné vidět hned dvaapadesátkrát, což je důkazem toho, že 

formát čtené zprávy je stále velmi významným typem příspěvku v televizním zpravodajství. 

Obzvlášť v případech jako jsou mimořádné události je čtená zpráva prostředkem, kterým lze 

rychle informovat o stále vyvíjející se situaci, aniž by bylo potřeba většího času na její 

přípravu. Druhé místo v počtu příspěvků obsadily telefonické rozhovory, kterých se 

uskutečnilo rovných čtyřicet tři, což je zas dokladem toho, že se ČT24 snažila dodat co 

největší množství komentářů. To, že měly na vrch právě telefonické rozhovory před 

rozhovory ve studiu, je poměrně logická a očekávatelná skutečnost. Zvláště když uvážíme, 

že je mnohem snazší a rychlejší uskutečnit telefonický rozhovor, než pozvat hosta přímo do 

studia či za ním vypravit přenosový vůz s kamerou. Tento faktor násobí ještě skutečnost, že 

šlo o událost, která se stala v zahraničí a mnoho respondentů se tak nacházelo právě přímo 

tam.  

Další pozice v pořadí pak patří čtené zprávě se synchronem, která je taktéž poměrně 

snadná na přípravu. Navíc se v ní dá využít i již odvysílaný materiál, například právě již 

uskutečněný telefonát, část záznamu rozhovoru s hostem ve studiu, či jiný natočený materiál, 

nebo čím dál častěji také citace ze sociálních sítí. Téměř dělené čtvrté místo náleží 

redaktorovi ve studiu a rozhovoru s hostem ve studiu. Rozhovor s redaktorem ve studiu je 

formát, který se uplatňuje nejčastěji právě u mimořádných situací, kdy je potřeba rychle 

informovat o základních informacích a později rychle aktualizovat jejich vývoj, což je přesně 

případ teroristického útoku. Rozhovor s hostem ve studiu je pak divácky atraktivnější než 

rozhovor přes telefon – televize je přece jen médium vizuální a pokud to lze, vždy je 

upřednostňován živý kontakt než telefonát – a nabízí také větší prostor pro kvalitnější 

debatu.  

Rozdílné pořadí četnosti příspěvků podle typu ale vidíme, když se zaměříme na řazení 

dle jejich stopáže. Rázem se čtená zpráva dostává téměř na chvost tabulky a prvenství se 

s velikým rozdílem ujímají právě telefonické rozhovory následované rozhovory ve studiu. 

Z hlediska typologie zpravodajských příspěvků jde o logickou skutečnost, která je dána 

jejich charakteristikou. V součtu tak rozhovory tvořily téměř 60 procent času, který ČT24 

věnovala referování o teroristickém útoku ve Španělsku. Významným prvkem, co do 

stopáže, zůstává redaktor ve studiu a také čtená zpráva se synchronem. Těsně za nimi se 



 
59 

nachází tiskové konference, které sice ČT24 nabídla „pouze“ tři, ale jejich stopáž se 

dohromady blížila tři čtvrtě hodině.  

Odpovědi na první dvě výzkumné otázky jsme si představili, ve třetí výzkumné otázce 

nás zajímá, zda byla zpráva považována za mimořádnou prostřednictvím žluté grafiky, 

kterou ČT24 v těchto chvílích používá. Z výzkumu vyplynulo, že žlutá grafika, která značí 

mimořádnou zprávu, byla využita hned od první informace o útoku, a kromě pořadů 

Události, Horizont ČT24 a Události, komentáře, které používají vlastní grafiku, trvalo toto 

zobrazení mimořádnosti zprávy až do druhého dne. Od tohoto vyobrazení ČT24 upustila až 

v 10:30. Podíl označení zprávy jako mimořádné je vidět v grafu č. 9. Konkurenčními 

událostmi ve sledovaném období byly například jednání o penězích pro české školství, 

rozpočty ministerstev, kauza Čapí hnízdo či nejistota ohledně jaderného arzenálu KLDR. 

Graf č. 7 
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zabít co nejvíc lidí. Incident se přitom odehrál na West Side Highway, což je rušná 

magistrála lemující západní pobřeží Manhattanu při levém břehu řeky Hudson – jen několik 

bloků od Světového obchodního centra a památníku obětí teroristického útoku z 11. září 

2001 (ČTK, e, 2017). 

3.4.2 Mediální	pokrytí	útoku	na	ČT24	

Tiskové agentury informují o útoku v USA kolem půl deváté večerní středoevropského 

letního času. Z počátku ale není jisté, že jde o teroristický útok a informací je minimum. 

Například ČTK v prvním headlinu, který se události týká, informuje, že „newyorská policie 

zasahovala při střelbě na jihozápadě Manhattanu, kde bylo zraněno několik lidí, oznámila 

televize NBC. Jedna osoba byla zadržena.“ (ČTK, f, 2017) o tom, že jde o útok vozem, 

informuje agentura za dalších dvacet minut a hodinu po útoku už s odvoláním na tamní 

policii konstatuje, že jde o teroristický útok. Ve zpravodajství ČT24 se zpráva objevuje 

poprvé hned na začátku pořadu Horizont ČT 24 v půl desáté, a to jako mimořádná zpráva 

označena žlutou grafikou.13 Moderátorka Dana Zlatohlávková v krátké čtené zprávě 

informuje o útoku a následně se spojuje přímo se zpravodajem ČT v USA Martinem 

Řezníčkem, který dodává další aktuální informace. Poté se pořad vrací k běžnému vysílání, 

o útoku v USA ale v jeho průběhu moderátorka informuje ještě třikrát pomocí čtených zpráv. 

Další čtená zpráva a rozhovor se zpravodajem Martinem Řezníčkem proběhne také 

v Událostech, komentářích před půl jedenáctou. Ve Zprávách ve 23 moderátor přednese 

čtenou zprávu a poté následuje tisková konference starosty New Yorku, šéfa newyorské 

policie a guvernéra státu New York, kterou ČT24 celou odvysílá. Další informace pak doplní 

další živý vstup zpravodaje Martina Řezníčka přímo z USA. Poslední zprávu o útoku 

v podobě čtené zprávy se synchronem nabídne ČT24 v půlnočních zprávách. 

Další den přináší první zpravodajský servis opět Studio 6, které se události věnuje hned 

šestnáctkrát. Z toho jednou v podobě živého vstupu zpravodaje z USA Martina Řezníčka, 

jednoho telefonátu s bezpečnostním analytikem a zbytek obstarají čtené zprávy, čtené zprávy 

se synchrony a reportáže, které se zopakují čtyřikrát. I ve zbytku dne jsou reportáže 

o události velmi častým typem zprávy a na ČT24 se objeví ještě devětkrát. Kromě čtených 

zpráv pak přibyde vyjádření mluvčí českého ministerstva zahraničí, která potvrzuje, že útok 

nezasáhl žádné Čechy. Také hlavní zpravodajská relace České televize, Události, se útoku 

                                                
13 Sledované období je dostupné na webových stránkách iVysílání České televize. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/31.10.2017/ a http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/01.11.2017/. 
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věnuje ve dvou reportážích a jednom živém vstupu Martina Řezníčka. Část své stopáže 

věnuje události také Horizont ČT24, kde je k vidění další reportáž. Referování o události 

pak ve sledovaném období zakončí rozhovor s analytikem ve studiu. Jak je patrné z tabulky 

č. 3, celkový vysílací čas ve sledovaném období byl opět 1090 minut, tedy téměř 18 hodin, 

stejně jako u předchozích zkoumaných teroristických útocích. Připomínám, že ani zde do 

výpočtů nezahrnuji reprízované pořady hrané mezi půlnocí a šestou hodinou ranní. Čas, 

který ČT24 tentokrát věnovala referování o teroristickém útoku v USA, je necelých sto 

minut, což je 9 procent veškerého vysílacího času ve sledovaném období. Tento podíl je 

názorně předveden v grafu č. 8. 

Tabulka č. 3 

Celkový vysílací čas ve 

sledovaném období 1090 minut 

Celkový čas věnovaný 

útoku v USA 99 minut 
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odpovědní pracovníci museli rozhodovat například mezi zprávou o pověření Andreje Babiše 

o sestavování vlády, jednáním o sestavení vlády mezi nově zvolenými stranami v poslanecké 

sněmovně, katalánské vládě u soudu, novelou veterinárního zákona nebo znovuzvolením 

japonského premiéra. Ve výsledku tak referování o teroristickém útoku v USA dostalo 9% 

vysílací prostor, což je také odpověď na naší první výzkumnou otázku. K tomu, abychom 

zodpověděli opět i druhou výzkumnou otázku poslouží grafy č. 9 a č. 10.  

Graf č. 9 

 
Graf č. 10 
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V počtu příspěvků opět vítězí čtené zprávy, pomocí kterých lze snadno a rychle předávat 

publiku aktuální informace. Ve sledovaném období jich zaznělo čtrnáct, dalších 9 jich pak 

bylo se synchronem. Druhým nejčastějším typem zpravodajského příspěvku byly reportáže, 

které se objevily hned třináctkrát, přičemž některé se opakovaly vícekrát ve stejné podobě, 

což je v kontinuálním zpravodajství běžná praxe. Sedmkrát také v živém vstupu vystoupil 

zpravodaj ČT v USA Martin Řezníček, což potvrzuje slova Františka Lutonského (2018) 

o tom, že je vždy snaha spojit se se zpravodajem na místě, pokud je zrovna to štěstí, že v zemi 

zpravodaj je. A to se v tomto případě stalo. Naopak pouze jedenkrát proběhl rozhovor ve 

studiu nebo rozhovor po telefonu. Stejně tak jeden přenos tiskové konference. Redaktor ve 

studiu se tentokrát neobjevil ani jednou a k prezentaci u plazmy ČT24 tentokrát také 

nepřistoupila.  

Při pohledu na stopáž zpravodajských příspěvků poměrně jasně vítězí reportáže. 

Vzhledem k jejich počtu to je logické. Zajímavá je ale skutečnost, že jedna reportáž trvala 

v průměru téměř tři minuty, což je v běžném provozu ČT24 na reportáž spíše nadprůměrná 

stopáž. Živé vstupy zpravodaje přímo z místa zaujaly druhé místo v délce stopáží 

jednotlivých typů příspěvků. ČT24 tak naplno využila skutečnosti, že měla v místě události 

zpravodaje, což celkovému vyznění zpravodajství přidává na živosti, důvěryhodnosti 

a exkluzivitě informací. Také v tomto případě využila ČT24 grafického znázornění 

k upoutání divácké pozornosti a zdůraznění, že jde o mimořádnou zprávu. Tentokrát však 

této možnosti využila jen v úvodních dvou hodinách, kdy o události začala informovat. Zbylé 

příspěvky už byly graficky označeny jako běžná zpráva. Celkově se tak mimořádné označení 

zprávy vyskytovalo u 14 % příspěvků, které o teroristickém útoku v USA referovaly. 
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3.5 Mediální	pokrytí	teroristického	útoku	v	Egyptě	

3.5.1 Okolnosti	útoku	

Teroristický útok v Egyptě z 24. listopadu 2017 je považován za nejhorší v historii země. 

Na severu Sinajského poloostrova tehdy teroristé zaútočili na mešitu Bir al-Abdu zrovna 

v období poledních modliteb. K místu přijeli v počtu zhruba 30 ozbrojenců v pěti terénních 

autech, obsadili místa u vchodů a oken a v okamžiku zahájení modliteb začali dovnitř házet 

granáty a střílet po zhruba pěti stech lidech, kteří se nacházeli uvnitř. Následně navíc zapálili 

automobil před mešitou a oblast obklíčili, aby se do místa nemohli dostat záchranáři 

a zdravotníci. Útok nepřežilo 305 lidí, z toho 27 dětí, dalších 130 osob bylo zraněno, řada 

z nich přitom velmi vážně. K útoku se nepřihlásila žádná organizace, podle vyšetřovatelů za 

ním ale stála organizace Islámský stát (ČTK, g, 2017). 

O brutalitě útoku svědčí i skutečnost, že útočníci podle přeživších kontrolovali, jestli jsou 

jejich oběti skutečně mrtvé a v případě, že se někdo hýbal, byl popraven kulkou do hlavy 

nebo hrudi. Zároveň také útočníci stříleli po sanitkách, které se na místo činu sjížděly. Poté 

nasedli do svých automobilů a odjeli. Egyptská armáda ještě týž den zahájila odvetné letecké 

útoky na místa, kde se měli radikálové ukrývat. Následující den pak armáda oznámila, že 

zničila několik vozidel, která byla při útoku použita, a že zneškodnila neupřesněný počet 

prchajících teroristů (ČTK, g, 2017). 

3.5.2 Mediální	pokrytí	útoku	na	ČT24	

Teroristé útok provedli v období poledních modliteb a zpravodajské agentury o něm začaly 

informovat po půl jedné. Česká tisková kancelář vydala první headline ve 12:50 a píše v něm, 

že „útok radikálů na mešitu na Sinajském poloostrově si podle policie vyžádal mnoho obětí 

nebo raněných. Mešita byla napadena v době poledních modliteb.“ (ČTK, h, 2017) Ve 

zpravodajství14 ČT24 se ale zpráva objevuje až po 14. hodině v podobě krátké čtené zprávy 

se základními fakty. Za dalších dvacet minut přichází živý vstup blízkovýchodního 

zpravodaje Jakuba Szántó, který upřesňuje další podrobnosti, které jsou o útoku zatím 

známy. Další dvě čtené zprávy následují ve 14:30 a v 15 hodin a za dalších dvacet minut 

další čtená zpráva tentokrát se synchronem z rozhovoru s Jakubem Szántó. Ten vstupuje do 

                                                
14 Sledované období je dostupné na webových stránkách iVysílání České televize. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/24.11.2017/ a http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/25.11.2017/. 
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vysílání znovu v půl šesté. Tentokrát už ČT24 poprvé – a také naposledy – přistupuje ke 

žluté grafice, která značí mimořádnost události, protože počet obětí stoupá.  

Teroristický čin zařazuje hned na začátek svého vysílání také hlavní zpravodajská relace 

České televize, Události. Zde se objevuje téměř tříminutová reportáž Jakuba Szántó a také 

jeho následný živý vstup, ve kterém přidá další podrobnosti o útoku. Obdobný prostor 

dostává událost také na začátku pořadů Horizont ČT24 a Události, komentáře, kde má 

blízkovýchodní zpravodaj znovu živé vstupy. Do konce dne se ve vysílání objeví ještě 

dvakrát reportáž, jedna čtená zpráva a jedna čtená zpráva se synchronem. Druhý den zahajuje 

vysílání Studia 6 hned úvodní reportáží o útoku, kterou během tří a půl hodin zopakuje 

celkem čtyřikrát. Mezitím se také objevují tři čtené zprávy se synchronem, kde jsou citáty 

zahraničních státníků Donalda Trumpa, Theresy Mayové a Emmanuela Macrona. Sledované 

období pak zakončují dvě reportáže, které útok shrnují.  

Tabulka č. 4 

Celkový vysílací čas ve 

sledovaném období 1090 minut 

Celkový čas věnovaný 

útoku v Egyptě 61 minut 
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Tabulka č. 4 znovu ukazuje výsledky jedné z analýz, podle které byl celkový vysílací čas 

ve sledovaném období 1090 minut a z toho čas věnovaný teroristickému útoku v Egyptě 

61 minut. Odpovědí na první výzkumnou otázku jsou tedy údaje, ze kterých lze vyčíst, že 

z uvedeného vysílacího času tvořilo referování o teroristickém útoku 6 % vysílání ČT24, jak 

ilustruje grafika č.12. Grafiky č. 13 a č. 14 odpovídají na další výzkumnou otázku ohledně 

četnosti jednotlivých typů zpráv. 

Graf č. 13 

 
 

Graf č. 14 
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Nejčastějším typem zpravodajského příspěvku byla tentokrát reportáž. V různých 

variantách jich ČT24 odehrála jedenáct s celkovou stopáží 30 minut. Oproti předchozím 

teroristickým útokům, které tato práce zkoumá, tentokrát ČT24 využila jen čtyři typy 

zpravodajských příspěvků. K rychlému informování a doplňování informací opět použila 

čtené zprávy, těch bylo tentokrát sedm, případně čtené zprávy se synchronem, kde se třikrát 

objevily reakce světových státníků, třikrát informace od zpravodaje Jakuba Szántó a jednou 

výrok egyptského prezidenta. Celkem ale stopáž všech těchto příspěvků nepřesáhla deset 

minut. 

Naopak výrazně ČT24 opět využívala svého zahraničního zpravodaje. Tím byl tentokrát 

Jakub Szántó, který pokrývá celou oblast Blízkého východu. Sám zpravodaj sice nebyl 

přímo na místě, ale přece jen byl útoku nejblíž a měl aktuální informace z regionu 

a pochopitelně i znalost prostředí a okolností, což bytostně patří k jeho práci zahraničního 

zpravodaje. ČT24 jej využila hned v šesti živých vstupech, které svou stopáží v součtu 

dosáhly 23 minut. Prvek živých vstupů zahraničního zpravodaje tak opět v informování 

o tomto teroristickém útoku sehrál velkou roli a znovu potvrdil slova Františka Lutonského 

(2018) o důležitosti těchto zpravodajů.  

Ačkoliv šlo o nejhorší teroristický útok v novodobých dějinách Egypta, ČT24 tuto zprávu 

ve svém vysílání označila pomocí žluté grafiky za mimořádnou pouze v jednom případě. 

A to v živém vstupu s Jakubem Szántó v půl šesté večer. Předchozí ani následné zprávy 

o útoku už ale jako mimořádné ČT24 neoznačila. Celkový podíl času, kdy tedy byla událost 

graficky označena jako mimořádná, tvořil 7 % z veškerého prostoru, který zpravodajská 

stanice útoku věnovala. 

Graf č. 15 
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3.6 Srovnání	mediálního	pokrytí	všech	sledovaných	útoků	

Na základě získaných dat z předchozího zkoumání si tato kapitola klade za cíl potvrdit, nebo 

vyvrátit hypotézu, kterou jsem po prostudování odborné literatury a provedení rozhovoru se 

zástupcem šéfredaktora zpravodajství ČT24 Františkem Lutonským stanovil. Podle ní se 

domnívám, že teroristický útok ve Španělsku dostane ze všech sledovaných teroristických 

útoků na ČT24 výrazně největší mediální prostor.  

H1: Výrazně největší mediální prostor ze sledovaných teroristických útoků na ČT24 

dostane útok ve Španělsku.  

Zároveň také využiji získaná data k tomu, abych provedl další srovnání jednotlivých 

aspektů, na které se tato práce zaměřuje. Zejména pak typy zpravodajských příspěvků, které 

byly k referování o teroristických útocích použity, a také to, zda (a případně v jaké míře) 

ČT24 použila žlutou grafiku značící mimořádnou událost. Na obrázku č. 1 jsou pro ilustraci 

čtyři fotografie vysílání ČT24 z každého ze zkoumaných teroristických útoků v okamžiku, 

kdy o nich zpravodajství poprvé informovalo.  

 

 

Obrázek č. 1 

První zmínka o teroristickém útoku ve zpravodajství ČT24 
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O útoku v Pákistánu, Španělku i Egyptě se první zpráva objevila v jednom z denních 

zpravodajských přehledů, útok v USA se stal v době večerního vysílání a první zmínku 

o něm tak přináší pořad Horizont ČT24. Z obrázku č. 1 je také patrné, že útoky ve Španělsku 

i USA byly od prvního momentu považovány za mimořádnou zprávu. Útok v Pákistánu 

tímto způsobem nebyl označen vůbec a útok v Egyptě pouze v jednom případě. Graf č. 16 

ukazuje podíl času, ve kterém ČT24 graficky označovala zprávu jako mimořádnou. 

Graf č. 16 
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shodně 1090 minut. Pochopitelně jsem si vědom také dalších rizik tohoto srovnávání, na 

která ještě upozorním, přesto se ale můžeme podívat, jak toto srovnání mediálního pokrytí 

jednotlivých teroristických útoků dopadlo.  

Nejlépe o tom vypovídá graf č. 17. Ten je sestaven z dat, která jsem během výzkumu 

sesbíral a prezentoval již v předchozích kapitolách. Zde jsou ale uvedena v kontextu všech 

sledovaných teroristických útoků. Největší sloupec, který značí čas věnovaný pokrytí 

teroristického útoku, patří jednoznačně Španělsku. Tamnímu barcelonskému teroristickému 

útoku se totiž zpravodajství ČT24 věnovalo během sledovaného období 549 minut. Útoku 

v USA věnovala zpravodajská stanice 99 minut, nejhoršímu teroristickému činu v dějinách 

Egypta věnovala 61 minut a nejméně, tedy 11 minut, zpravodajských příspěvků ze všech 

sledovaných teroristických útoků odvysílala ČT24 o sebevražedném útoku v Pákistánu.  

Můžeme tedy konstatovat, že původní hypotéza, která předpovídala, že výrazně největší 

mediální prostor ze všech sledovaných teroristických útoků na ČT24 dostane útok ve 

Španělsku, se potvrdila. Tento útok totiž dostal téměř šestkrát větší mediální prostor než útok 

v USA, devětkrát větší mediální prostor než útok v Egyptě a bezmála padesátkrát větší 

mediální prostor než teroristický útok v Pákistánu.  
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V grafu č. 18 se můžeme podívat na to, jaké typy zpravodajských příspěvků se na ČT24 

objevovaly v přehledném srovnání všech zkoumaných teroristických útoků. Čtené zprávy 

jsou například zastoupeny ve všech případech, tvoří totiž základní složku zpravodajství 

a rychlého informování o aktuálních událostech. Také reportáž využila ČT24 u všech 

teroristických útoků jako prostředek komplexního shrnutí zprávy. Naopak redaktor ve studiu 

a také plazma byly typy zpravodajských příspěvků, které se objevily pouze při referování 

o útoku v Barceloně, což je dáno především tím, že v tomto případě bylo téměř okamžitě 

spuštěno mimořádné vysílání, ve kterém byl redaktor ve studiu jedním z hlavních zdrojů 

aktuálních a rychlých informacích. Prezentace u plazmy pak tyto informace shrnovaly 

a dávaly do kontextu bez větších nároků na složitou technickou přípravu. 

Také rozhovory ve studiu a rozhovory po telefonu byly téměř výhradní doménou vysílání 

o teroristickém útoku ve Španělsku. Opět je to z části dáno tím, že zpravodajství 

o teroristických útocích v Barceloně ČT24 nabídla v mimořádném vysílání, což je poměrně 

velký prostor, který je potřeba smysluplně zaplnit. V takovém případě jsou rozhovory svou 

stopáží, a především informační nasyceností, velmi cenným zpravodajským příspěvkem. 

Dalším faktorem je také to, že se o útocích v Barceloně referovalo v širším kontextu 

bezpečností situace v Evropě a k tomuto tématu se vyjadřovala například řada politiků nebo  
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odborníků. Svou úlohu v tom sehrála také skutečnost, že v zemi útoku Česká televize nemá 

zahraničního zpravodaje, který by přinášel informace přímo z místa. Proto místo toho ČT24 

využívala svou spolupracovnici, se kterou se moderátor mohl spojit pomocí telefonického 

rozhovoru. Další informace pak po telefonu přidávali například turisté nebo Češi žijící ve 

Španělsku. To se odráží i na celkové stopáži telefonických rozhovorů. Jak je vidět na grafu 

č. 19, tento typ zpravodajského příspěvku svou celkovou stopáží převyšuje všechny ostatní.  

Nepřítomnost zahraničního zpravodaje ve Španělsku byla znát také ve srovnání s útoky 

v USA a v Egyptě, což jsou oblasti, kde zahraniční zpravodajové České televize přítomni 

jsou a ČT24 toho ve velké míře využívala. Při referování o útocích v USA i Egyptě tak 

zahraniční zpravodajové byli jedněmi z primárních zdrojů informací, které televize 

o událostech vysílala. O potřebnosti zpravodaje na místě svědčí také fakt, že druhý den po 

útoku už do Španělska Česká televize svou zpravodajku také vypravila. V časovém období, 

které jsme sledovali, jsme však stihli zaznamenat pouze jeden její živý vstup. V četnosti i ve 

stopáži jednotlivých zpravodajských příspěvků je však znovu jasně vidět, že informování 

o teroristickém útoku ve Španělsku má nad ostatními útoky výraznou převahu. 

Graf č. 19 
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3.6.1 Možná	vysvětlení	výsledků	výzkumu	

I když základním cílem této práce je spíše popsat vyzkoumané skutečnosti a případně 

vysvětlit jejich souvislosti, což už jsme udělali výše, domnívám se, že není na škodu se 

alespoň na úzkém prostoru podívat také na to, jaké jsou příčiny tohoto stavu. A právě 

k možné interpretaci dat z tohoto výzkumu poslouží kromě teoretického základu nejlépe 

rozhovor s člověkem, který se přímo podílí na vysílání ČT24 a je za něj do značné míry také 

spoluzodpovědný. Proto následující řádky doprovodím právě komentářem zástupce 

šéfredaktora zpravodajství České televize Františka Lutonského (2018), se kterým jsem 

v rámci této práce uskutečnil rozhovor. 

Z výzkumu, který v této práci předkládám, vyplývají odpovědi na výzkumné otázky, které 

potvrzují hypotézu, že teroristický útok ve Španělsku dostal na ČT24 výrazně větší mediální 

pokrytí než další sledované útoky na ostatních kontinentech. Jak práce prokázala, rozdíl je 

to opravdu významný, což může být dáno hned několika faktory. Tím prvním, a do velké 

míry zásadním, je zpravodajská blízkost události. Tím rozumíme společně s Lutonským 

(2018) událost, která je blízká nejen geograficky, ale také společensky, kulturně nebo třeba 

ekonomicky a politicky. Z tohoto pohledu je tak očekávatelné, že teroristický útok ve 

Španělsku dostane větší mediální pozornost než útok na jiném světadíle, třebaže má za 

následek menší počet obětí. Podle Lutonského ale na toto posouzení neexistuje univerzální 

recept. „My samozřejmě postupujeme nějakým vlastním citem, vlastní editoriální politikou, 

kdy se rozhodneme o tom, jestli ta událost stojí za to, abychom se jí věnovali na nějaké velké 

ploše a myslím si, že to musí zapadnou všechno dohromady. Můžeme se bavit o tom, jak byl 

teroristický útok proveden, co bylo cílem, kde se odehrál, nebo kolik bylo obětí a kde se 

vlastně útok stal. To budou asi hlavní kritéria. Pokud je to v naší bezprostřední blízkosti, tak 

se do vysílání samozřejmě asi dostane. Pokud to bude z nějaké nám hodně vzdálené oblasti, 

tak je dost pravděpodobné, že ani velký počet obětí se tam nedostane, nebo se dostane 

neúměrně tomu, který by si třeba podobná událost zasloužila, kdyby se udála v Evropě.“ 

(Lutonský, 2018) 

Tím Lutonský objasňuje základní kritéria, která potvrzují výsledky výzkumu této práce. 

Zároveň ale dodává, že nejde jen o geografickou blízkost, ale především „společensko-

kulturně-tradiční“. „Když si to ukážeme na teroristickém útoku v Torontu, tak Kanada je 

zemí, kde žije poměrně dost Čechů, a přitom je geograficky docela daleko. Rozhodně dál 

než když se stane něco třeba v Turecku. Turecko je nám sice geograficky blíž, ale je to země, 
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kde se teroristické útoky stávají často a řekněme, že jsou poměrně běžné.“ (Lutonský, 2018). 

Stejný příklad uvádí také u námi zkoumaného Pákistánu, kde podle něj hraje mimo jiné roli 

také častá frekvence teroristických útoků. „Pákistán nám není až tak blízkou oblastí a nechci 

říkat, že jsou tam teroristické útoky běžné, ale stávají se tam řekněme na měsíční bázi, kde 

jsou při nich desítky mrtvých. Pokud bychom byli globální televize, tak bychom o tom měli 

hrát víc, ale vy vždy vysíláte pro nějaké publikum. A my jsme Česká televize, vysíláme 

národní zpravodajský kanál, takže ta událost musí být vlastně, a já zase použiji to slovo, 

blízká. Musíte se s ní nějak identifikovat. Těžko se budete identifikovat s Péšávarem, kde 

jste s největší pravděpodobností nikdy v životě nebyl.  Těžko se budete identifikovat se zemí, 

kde žije 160 milionů lidí a pravděpodobně neznáte například ani jednoho Pákistánského 

politika. Navíc vy tam nemáte ani to zpravodajské pokrytí, které máte řekněme v Evropě 

nebo v tom angloamerickém světě,“ vysvětluje Lutonský (2018). 

Na druhou stranu také v odlehlejších a kulturně vzdálenějších oblastech se 

pravděpodobnost jejich mediálního pokrytí může zvyšovat v závislosti na některých 

proměnných. „Ať chceme, nebo nechceme počet obětí v těch vzdálenějších – ať už 

geograficky nebo socio-ekonomicko-politicky – oblastech je určitým kritériem. Nechci znít 

cynicky, ale pokud jsou to už stovky obětí, tak si nemůžeme dovolit o tom neinformovat. Na 

druhou stranu zcela upřímně, kdybychom informovali o každém teroristickém útoku, který 

se stane, tak bychom nedělali nic jiného,“ říká Lutonský (2018) s tím, že do rozhodování 

o rozsahu mediálního pokrytí mohou vstupovat také další důvody. „Pokud informuji 

o teroristickém útoku v Egyptě, tak potřebuji informovat především o oblasti, kterou znám, 

která je nějakým způsobem blízká tomu českému publiku, nebo tam musí být nějací Češi. 

Musím z toho mít také nějaké záběry, abych o tom mohl informovat, musím znát ty reálie 

a divák čtyřiadvacítky je musí znát také. Pokud to bude v Egyptě někde na pobřeží, kam 

jezdí čeští turisté, tak se o tom bude informovat lépe, než když to bude v nějakém městě, 

které vůbec nikdo neznáme, a kde si nějaké klanové rodiny vyřizují účty. Musí být známý 

i důvod toho útoku, a to všechno vlastně do sebe zapadá.“ 

Dalším podstatným důvodem toho, proč útok ve Španělsku dostal tak výrazně větší 

mediální pozornost a útok v USA měl také více prostoru než zbylé dva sledované, je fakt, že 

ČT24 a její vedení vyhodnotila tyto útoky jako útoky na naši kulturu a na naši civilizaci. 

„Pakliže se odehraje teroristický útok mezi nějakými skupinami, které ovládají určité území, 

které ani neznáme a vlastně si dost dobře nedovedeme představit souvislosti, bude jeho 
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pokrývání naprosto jiné, než když je to útok, který bereme jako útok na nás samotné – na 

naši kulturu a naši civilizaci – to je další velké kritérium. Ať už to byla Francie, Belgie, 

Španělsko tak je to útok na naši židovsko-křesťanskou civilizaci,“ a přesně proto si podle 

Lutonského (2018) takové útoky zaslouží také výraznější mediální pozornost.  

Výsledky výzkumné otázky, která se týkala typů zpravodajských příspěvků, které ČT24 

nejčastěji využívá při referování o teroristických útocích, také dobře vysvětluje komentář 

Františka Lutonského (2018), když tvrdí, že „očitá svědectví jsou vždycky nejlepší, ale ty se 

ne úplně vždy daří sehnat. Zejména u těch zahraničních událostí. Snažíme se ale většinou 

dostat do vysíláni lidi, kteří jsou tomu co nejblíž, nebo lidi, kteří v té zemi žijí nebo se tam 

zrovna nějak náhodně vyskytují. Také oslovujeme lidi prostřednictvím Facebooku, 

prostřednictvím sociálních sítí, většinou se snažíme spojit s ambasádami, většinou se 

snažíme spojit s nějakými složkami, které mají s něčím podobným dočinění. Typově 

záchranáři, policisté, experti na tajné služby. Pokud v zemi máme zpravodaje, tak ten je 

samozřejmě první, ale my jich máme v tuto chvíli 9 a ne vždy se poštěstí, že je v té dané 

zemi. Z formátů jsou to tedy především rozhovory buď s experty nebo nějakými aktéry.“ 

Lutonský (2018) tak potvrzuje výsledky výzkumu, ve kterém se ukázalo, že největší stopáž 

zaujímaly právě rozhovory a pokud se na místě události vyskytoval zahraniční zpravodaj 

České televize, vždy ho ve svém zpravodajství ČT24 hojně využila. 

3.6.2 Limity	analýzy	a	srovnávání	

Říká se, že budík a kritik nesmí být příliš ohleduplní, a proto i já bych chtěl v závěru této 

analýzy nastínit některé limity a úskalí, se kterými je potřeba při interpretaci této práce 

počítat. Ačkoliv kvantitativní obsahová analýza nabízí ve svém výsledku poměrně velké 

množství dat, je také velmi důležité, v jakém kontextu se tato data sbírají a v jakém kontextu 

jsou pak interpretována a chápána.  

V první řadě je potřeba mít na paměti, že podobné srovnávání mediálních obsahů je vždy 

ošidné, zvlášť jedná-li se o kvantitativní měření vysílacího prostoru. Vždy totiž do výzkumu 

vstupuje několik dalších faktorů, které nejdou zcela postihnout a číselně vyjádřit. To je 

případ i této analýzy. Zde musíme počítat především s tím, o čem už jsem hovořil v průběhu 

práce, což jsou takzvané konkurenční události. V tomto typu srovnávacího výzkumu nikdy 

nebudou stejné podmínky, při kterých bychom mohli vybraný obsah zkoumat. Zvláště proto, 

že editoři a další oprávnění pracovníci vždy musí počítat s tím, jaké události se v ten okamžik 

staly a není vždy jednoduché určit jasnou prioritu těchto zpráv. Může proto například velmi 
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snadno nastat situace, kterou popisuje také zástupce šéfredaktora zpravodajství České 

televize František Lutonský (2018), při níž událost, která by běžně dostala poměrně dost 

mediálního prostoru, takový prostor nedostane, protože se v ten okamžik stane podobně 

důležitých událostí více. A naopak událost, která by v běžně nabitý zpravodajský den dostala 

jen menší mediální prostor, může dostat prostor daleko větší v den, který je na ostatní 

významné události naopak skoupý. A právě tyto aspekty je v tomto typu výzkumu velmi 

obtížné postihnout. Jeho výsledky je proto nutné brát s jistou rezervou a vědomím dalších 

faktorů, které do tohoto procesu vstupují. 

Přihlédneme-li přímo k referování o teroristických útocích, je stejně tak důležité hledisko 

toho, jak se samotný útok vyvíjí, zda je pachatel dopaden hned, nebo je naopak na útěku 

a policie po něm pátrá a podobně. Od toho se pak také bude odvíjet další mediální pokrytí 

útoku a jeho následků. Právě proto, abychom tento faktor co nejvíce potlačili, jsem zvolil 

takové zkoumané časové období, ve kterém tyto aspekty nebudou hrát přílišnou roli. I přes 

tyto a mnohé další limity se však domnívám, že i tato práce má svůj přínos alespoň 

v základním pohledu na to, jak ČT24 informuje o teroristických útocích v různých částech 

světa. Zároveň ale upozorňuji, že není možné z těchto dat vyvozovat dogmatické závěry a je 

potřeba znát také kontext a možné limity výsledků, které z výzkumu vzešly.  
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ZÁVĚR	

Když jsem při psaní úvodu této práce z televize slyšel o dalším teroristickém útoku, při psaní 

jejího závěru zní z přijímače téměř symbolicky zpráva o definitivním konci jedné 

z nejobávanějších teroristických organizací Evropy. Španělská ETA terorizovala kontinent 

víc než půl století a nechala za sebou přes osm set obětí.  Ačkoliv je toto číslo děsivé, historie 

této organizace do jisté míry potvrzuje citát, který jsem zmiňoval už v průběhu práce, že 

teroristé nepotřebují, aby hodně lidí zemřelo, ale aby se hodně lidí dívalo a aby co nejvíc lidí 

o jejich činech vědělo.  

A právě mediálním pokrytím teroristických útoků jsem se také zabýval ve své práci. Poté, 

co jsem pomocí odborné literatury charakterizoval terorismus, televizní zpravodajství 

a jejich vzájemné velmi úzké propojení, jsem se zaměřil na to, jaký dává zpravodajská 

stanice ČT24 ve svém vysílání mediální prostor informování o teroristických útocích. 

Zajímalo mě přitom především to, jaký rozdíl v mediálním pokrytí bude u útoků 

provedených v Evropě a u útoků mimo ni.  

U vybraných teroristických útoků v Pákistánu, Španělsku, USA a Egyptě jsem pomocí 

kvantitativní obsahové analýzy určil, jaký prostor v rámci kontinuálního vysílání ČT24 

jednotlivé útoky dostaly. Po analýze dat se potvrdila hypotéza, že výrazně největší mediální 

prostor dostal útok ve Španělsku. V porovnání s útokem v USA to byl šestkrát větší mediální 

prostor, devětkrát větší mediální prostor než u útoku v Egyptě a bezmála padesátkrát větší 

mediální prostor než u teroristického útok v Pákistánu. A to bez ohledu na počet obětí, který 

byl například v Egyptě nebo v Pákistánu mnohanásobně vyšší.  

Jak ale vyplynulo z prostudované literatury, a především z rozhovoru se zástupcem 

šéfredaktora zpravodajství České televize Františkem Lutonským, ČT24 se při posuzování 

toho, jaký mediální prostor jednotlivé útoky dostanou, rozhoduje podle celé řady faktorů, 

mezi které patří především geografická, kulturní nebo politická blízkost události. I když jsou 

tedy mimoevropské teroristické útoky co do počtu obětí často daleko hrozivější, jejich 

mediální pokrytí je právě kvůli nedostatečné zpravodajské blízkosti nižší. A to, jak jsme 

ukázali v analýze, v některých případech poměrně výrazně.  

Analýza také nabídla pohled na to, jak ČT24 přistupuje ke spouštění takzvaného žlutého 

režimu, který značí mimořádnou událost. Zatímco u útoku ve Španělsku byly informace 
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tímto způsobem označovány jako mimořádné v 57 % času, který ČT24 tomuto útoku 

věnovala, u útoku v USA to bylo 14 %, u útoku v Egyptě 7 % a při informování o útoku 

v Pákistánu k této formě nepřistoupila televize vůbec. Opět se tak potvrdilo, že ani výrazně 

větší počet obětí útoků v Egyptě a Pákistánu nepřebil zpravodajskou blízkost teroristického 

útoku ve Španělsku.  

Část analýzy pak poodkryla to, jaké typy zpravodajských příspěvků ČT24 při 

informování o teroristických útocích nejčastěji používá. Z dat vyplynulo, že co do četnosti 

je nejčastějším typem zprávy čtená zpráva, která dokáže rychle a bez větších nároků na 

přípravu informovat a aktuálních událostech. V délce stopáže ale jasně zvítězil rozhovor po 

telefonu následovaný rozhovorem ve studiu, což jsou zpravodajské útvary, kterými se ČT24 

snaží dávat události do širšího kontextu pomocí komentářů nejrůznějších odborníků, 

analytiků či politiků.  

I když má tato analýza řadu limitů, které přiznávám, a které jsem také popsal v samostatné 

kapitole, domnívám se, že má svůj přínos a vybízí k dalšímu zkoumání problematiky. 

Z rozhovoru s Františkem Lutonským například vyplynuly otázky, které jsem nastínil už 

v průběhu práce, a které si neustále klade i vedení zpravodajské stanice ČT24. Vysílat, či 

nevysílat? Jak moc televize napomáhá dalšímu šíření terorismu výrazným mediálním 

pokrýváním těchto útoků? Dává tím televize návod pro další případné teroristy? A může si 

vůbec v dnešním online světě dovolit neinformovat? To jsou otázky, které hledají svou 

jednoznačnou odpověď už řadu let a zdá se, že v příštích letech i dál hledat budou. Prozatím 

si ale můžeme znovu připomenout citát Granta Wardlawa (1989: 7), který říká, že „není 

zkrátka možné, aby západní média ignorovala události, které jim byly ušity přímo na míru. 

Teroristé se neobejdou bez televize, stejně tak jako televize nedokáže odolat teroristickým 

činům. Tihle dva jsou v symbiotickém vztahu.“ 
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SUMMARY	
 
In this theses I have dealt with the media coverage of terrorist attacks in CT24 news 

television. After using literature to describe terrorism, television news and their very close 

interconnection, I focused on media space that CT24 news station provide to informing about 

terrorist attacks. In particular, I was curious about the difference in media coverage for 

attacks carried out in Europe and on other continents. 

 
For selected terrorist attacks in Pakistan, Spain, the USA, and Egypt, I have chosen 

quantitative content analysis. After analyzing the data, the hypothesis was confirmed that 

the largest media space took attacked in Spain. Compared to the US attack, it was six times 

the media space, a nine times larger media space than an Egyptian attack, and almost fifty 

times the media space than in a terrorist attack in Pakistan. Despite the number of casualties 

that have been many times greater in Egypt or Pakistan. 

However, as it emerged from the studied literature and above all from the interview with 

the Czech TV editor František Lutonský, ČT24 decides on the media space by a number of 

factors, including the geographic, cultural or political proximity of the event. Even though 

non-European terrorist attacks are often far more menacing in terms of the number of 

victims, their media coverage is lower due to lack of proximity. And, as we have shown in 

the analysis, in some cases quite a lot. 

The analysis also offered a glance at how CT24 is approaching the so-called yellow mode 

that marks an breaking news. While the attack in Spain was reported to be breaking in 57 % 

of the time CT24 devoted to this attack, the attack in the US was 14 %, the attack in Egypt 

7 % and in the information about the attack in Afghanistan was not breaking at all.  
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Příloha 1 

Rozhovor s Františkem Lutonským. 

Rozhovor byl doslovně přepsán. Pro další použití by musela být provedena redakce 

rozhovoru. 

Lutonský 2018. Rozhovor s Františkem Lutonským, duben 2018, Praha. 

Přepis rozhovoru je k nahlédnutí pouze v tištěné verzi diplomové práce.  
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Příloha 2 

Záznamový arch mediálního pokrytí teroristického útoku v Pákistánu 

Typ	zprávy	 stopáž	
(s)	

čas	
vysílání	

mimořádná	
zpráva	

typ	pořadu	 osobnosti	

čtená	 20	 17:31	 ne	 Zprávy	v	17:30	 redaktor	ČT	
čtená	 14	 19:20	 ne	 Události	 redaktor	ČT	
čtená	 16	 21:08	 ne	 90`	 redaktor	ČT	
čtená	 19	 23:24	 ne	 Zprávy	ve	23	 redaktor	ČT	
reportáž	 119	 6:05	 ne	 Studio	6	 redaktor	ČT	
reportáž		 119	 7:06	 ne	 Studio	6	 redaktor	ČT	
reportáž		 119	 8:06	 ne	 Studio	6	 redaktor	ČT	
reportáž		 119	 9:13	 ne	 Studio	6	 redaktor	ČT	
reportáž		 119	 10:15	 ne	 Zprávy	v	10	 redaktor	ČT	
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Příloha 3 

Záznamový arch mediálního pokrytí teroristického útoku ve Španělsku 

Typ	zprávy	 stopáž	
(s)	

čas	
vysílání	

mimořádná	
zpráva	

typ	pořadu	 osobnosti	

čtená	 20	 17:30	 ano	 Zprávy	v	17	30	 Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

325	 17:37	 ano	 Studio	ČT24	 Lubica	Zlochová,	
spolupracovnice	ČT	

čtená	 25	 18:00	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	

redaktor	
studio	

120	 18:00	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Nikola	Tenevová,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

275	 18:02	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Stanislav	Kazbunda,	
instruktor	střelby	
PAČR	

rozhovor	
(telefon)	

181	 18:07	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Vojtěch	Korbelius,	
turista	

čtená	 14	 18:10	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	

redaktor	
studio	

155	 18:10	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Nikola	Tenevová,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

160	 18:12	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Lubica	Zlochová,	
spolupracovnice	ČT	

čtená	 60	 18:14	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

575	 18:15	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Barbora	Castello,	
Češka	žijící	v	
Barceloně	

rozhovor	
(telefon)	

160	 18:25	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Lubica	Zlochová,	
spolupracovnice	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

259	 18:28	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Stanislav	Kazbunda,	
instruktor	střelby	
PAČR	

čtená	 55	 18:30	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(studio)	

360	 18:31	 ano	 mimořádné	
vysílání	

František	Bublan,	
předseda	
zahraničního	výboru	
Senátu	

redaktor	
studio	

125	 18:37	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Nikola	Tenevová,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(studio)	

144	 18:39	 ano	 mimořádné	
vysílání	

František	Bublan,	
předseda	
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zahraničního	výboru	
Senátu	

rozhovor	
(telefon)	

300	 18:41	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Karel	Randák,	bývalý	
ředitel	civilní	
rozvědky	

čtená	 20	 18:46	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

158	 18:47	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Vojtěch	Korbelius,	
turista	

rozhovor	
(studio)	

220	 18:49	 ano	 mimořádné	
vysílání	

František	Bublan,	
předseda	
zahraničního	výboru	
Senátu	

čtená	 17	 18:53	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	

čtená	 15	 18:55	 ne	 Události	 Michal	Kubal,	
redaktor	ČT	

čtená	+	
SYN	

60	 19:00	 ne	 Události	 Eva	Zářecká,	
svědkyně	útoku	

čtená	 90	 19:02	 ne	 Události	 Michal	Kubal,	
redaktor	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

26	 19:03	 ne	 Události	 Vojtěch	Korbelius,	
turista	

redaktor	
studio	

134	 19:03	 ne	 Události	 Tomáš	Drahoňovský,	
redaktor	ČT	

čtená	 95	 19:05	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Tomáš	Drahoňovský,	
redaktor	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

520	 19:07	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Pavlína	Springerová,	
děkanka	FF,	UHK	

čtená	 105	 19:16	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Tomáš	Drahoňovský,	
redaktor	ČT	

rozhovor	
(studio)	

255	 19:17	 ano		 mimořádné	
vysílání	

František	Bublan,	
předseda	
zahraničního	výboru	
Senátu	

rozhovor	
(telefon)	

480	 19:22	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Jiří	Pospíšil,	
europoslanec	

čtená	 60	 19:30	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Tomáš	Drahoňovský,	
redaktor	ČT	

redaktor	
studio	

140	 19:31	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Nikola	Tenevová,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(studio)	

270	 19:33	 ano		 mimořádné	
vysílání	

František	Bublan,	
předseda	
zahraničního	výboru	
Senátu	
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rozhovor	
(telefon)	

400	 19:38	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Tomáš	Zdechovský,	
europoslanec	

rozhovor	
(telefon)	

250	 19:45	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Petr	Mach,	
eurposlanec	

rozhovor	
(telefon)	

500	 19:49	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Milan	Chovanec,	
ministr	vnitra	

rozhovor	
(telefon)	

100	 19:55	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Miroslav	Poche,	
europoslanec	

rozhovor	
(telefon)	

100	 19:57	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Kateřina	Konečná,	
europoslankyně	

rozhovor	
(telefon)	

280	 19:59	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Tereza	Kručinská,	
redaktorka	ČT	

čtená	+	
SYN	

220	 20:04	 ano		 mimořádné	
vysílání	

turisté	

redaktor	
studio	

205	 20:07	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Nikola	Tenevová,	
redaktorka	ČT	

redaktor	
plazma	

135	 20:10	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Tomáš	Drahoňovský,	
redaktor	ČT	

rozhovor	
(studio)	

575	 20:12	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Stanislav	Kazbunda,	
instruktor	střelby	
PAČR	

redaktor	
plazma	

125	 20:22	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Nikola	Reindlová,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

300	 20:24	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Adéla	Verner	
Sýkorová,	konzulka	v	
Madridu	

redaktor	
studio	

260	 20:29	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Kateřina	Etrychová,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(studio)	

380	 20:34	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Stanislav	Kazbunda,	
instruktor	střelby	
PAČR	

čtená	 50	 20:40	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Tomáš	Drahoňovský,	
redaktor	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

410	 20:41	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Zuzana	Čapková,	
češka	žijící	v	
Barceloně	

redaktor	
plazma	

110	 20:47	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Tomáš	Drahoňovský,	
redaktor	ČT	

rozhovor	
(studio)	

90	 20:49	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Roman	Škrabánek,	
asociace	českých	
cestovních	kanceláří	

rozhovor	
(studio)	

225	 20:51	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Stanislav	Kazbunda,	
instruktor	střelby	
PAČR	

redaktor	
plazma	

160	 20:54	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Tomáš	Drahoňovský,	
redaktor	ČT	
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rozhovor	
(studio)	

250	 20:57	 ano	 mimořádné	
vysílání	

Roman	Škrabánek,	
asociace	českých	
cestovních	kanceláří	

redaktor	
studio	

200	 21:02	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Kateřina	Etrychová,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(studio)	

90	 21:05	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Stanislav	Kazbunda,	
instruktor	střelby	
PAČR	

tiskovka,	
brífink	

510	 21:06	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Carles	Puigdemont,	
premiér	regionální	
vlády;	Ada	Colauová,	
starostka	Barcelony	

čtená	 80	 21:15	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Tomáš	Drahoňovský,	
redaktor	ČT	

rozhovor	
(studio)	

140	 21:17	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Stanislav	Kazbunda,	
instruktor	střelby	
PAČR	

redaktor	
plazma	

170	 21:19	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Nikola	Reindlová,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

220	 21:22	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Train	Urban,	
hispanista	

rozhovor	
(studio)	

105	 22:24	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Roman	Škrabánek,	
asociace	českých	
cestovních	kanceláří	

redaktor	
plazma	

100	 21:27	 ano		 mimořádné	
vysílání	

Kateřina	Etrychová,	
redaktorka	ČT	

čtená	+	
SYN	

78	 21:32	 ne	 Horizont	ČT24	 Dana	Zlatohlávková,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

225	 21:34	 ne	 Horizont	ČT24	 Lubica	Zlochová,	
spolupracovnice	ČT	

čtená	+	
SYN	

55	 21:41	 ne	 Horizont	ČT24	 Dana	Zlatohlávková,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

270	 21:42	 ne	 Horizont	ČT24	 Barbora	Castello,	
Češka	žijící	v	
Barceloně	

čtená	 25	 21:56	 ne	 Horizont	ČT24	 Dana	Zlatohlávková,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

105	 21:56	 ne	 Horizont	ČT24	 Tereza	Kručinská,	
redaktorka	ČT	

čtená	 30	 22:00	 ne	 Události,	
komentáře	

David	Borek,	
redaktor	ČT	

čtená	+	
SYN	

50	 22:01	 ne	 Události,	
komentáře	

David	Borek,	
redaktor	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

320	 22:02	 ne	 Události,	
komentáře	

Lubica	Zlochová,	
spolupracovnice	ČT	
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rozhovor	
(studio)	

530	 22:07	 ne	 Události,	
komentáře	

Ivan	Pilip,	bývalý	
politik	

rozhovor	
(studio)	

1250	 22:17	 ne	 Události,	
komentáře	

Marek	Benda,	
politik,	Eliška	
Wagnerová,	
senátorka	

rozhovor	
(telefon)	

195	 22:48	 ne	 Události,	
komentáře	

Adéla	Verner	
Sýkorová,	konzulka	v	
Madridu	

čtená	 43	 22:59	 ne	 Události,	
komentáře	

David	Borek,	
redaktor	ČT	

reportáž	 135	 23:00	 ano	 Zprávy	ve	23	 Jan	Kocourek,	
redaktor	ČT	

čtená	+	
SYN	

45	 23:02	 ano	 Zprávy	ve	23	 Adéla	Verner	
Sýkorová,	konzulka	v	
Madridu	

rozhovor	
(telefon)	

220	 23:03	 ano	 Zprávy	ve	23	 Barbora	Castello,	
Češka	žijící	v	
Barceloně	

čtená	+	
SYN	

80	 23:07	 ano	 Zprávy	ve	23	 twitter,	politici	

čtená	+	
SYN	

45	 23:09	 ano	 Zprávy	ve	23	 Milan	Chovanec,	
ministr	vnitra	

redaktor	
plazma	

147	 23:10	 ano	 Zprávy	ve	23	 Nikola	Reindlová,	
redaktorka	ČT	

tiskovka,	
brífink	

998	 23:12	 ano	 Zprávy	ve	23	 Joaquim	Forn,	
katalánský	ministr	
vnitra,	Josep	
Trapero,	zástupce	
policie	

čtená	 20	 7:01	 ano	 Studio	6	 redaktor	ČT	
čtená	 28	 7:02	 ano	 Studio	6	 Roman	Fojta,	

redaktor	ČT	
čtená	 18	 7:02	 ano	 Studio	6	 Roman	Fojta,	

redaktor	ČT	
čtená	 20	 7:03	 ano	 Studio	6	 Roman	Fojta,	

redaktor	ČT	
reportáž	 180	 7:03	 ano	 Studio	6	 redaktor	ČT	
čtená	 43	 7:12	 ano	 Studio	6	 redaktor	ČT	
redaktor	
studio	

235	 7:13	 ano	 Studio	6	 Linda	Bartošová,	
redaktorka	ČT	

čtená	 18	 7:17	 ano	 Studio	6	 Roman	Fojta,	
redaktor	ČT	

čtená	 25	 7:17	 ano	 Studio	6	 Roman	Fojta,	
redaktor	ČT	
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čtená	 26	 7:22	 ano	 Studio	6	 redaktor	ČT	
rozhovor	
(telefon)	

454	 7:22	 ano	 Studio	6	 Lubica	Zlochová,	
spolupracovnice	ČT	

čtená	+	
SYN	

45	 7:31	 ano	 Studio	6	 Mariano	Rajoy,	
španělský	premiér	

čtená	+	
SYN	

40	 7:32	 ano	 Studio	6	 Milan	Chovanec,	
ministr	vnitra	

čtená	+	
SYN	

33	 7:33	 ano	 Studio	6	 Adéla	Verner	
Sýkorová,	konzulka	v	
Madridu	

čtená	+	
SYN	

71	 7:33	 ano	 Studio	6	 Tillerson,	Trump,	
Mayová,	Tusk,	
Macron	

čtená	 53	 7:53	 ano	 Studio	6	 redaktor	ČT	
redaktor	
studio	

140	 7:54	 ano	 Studio	6	 Linda	Bartošová,	
redaktorka	ČT	

čtená	 26	 8:02	 ano	 Studio	6	 Roman	Fojta,	
redaktor	ČT	

čtená	 26	 8:02	 ano	 Studio	6	 Roman	Fojta,	
redaktor	ČT	

čtená	 26	 8:02	 ano	 Studio	6	 Roman	Fojta,	
redaktor	ČT	

reportáž	 180	 8:04	 ano	 Studio	6	 redaktor	ČT	
čtená	 40	 8:13	 ano	 Studio	6	 redaktor	ČT	
redaktor	
studio	

120	 8:14	 ano	 Studio	6	 Linda	Bartošová,	
redaktorka	ČT	

čtená	 20	 8:17	 ano	 Studio	6	 Roman	Fojta,	
redaktor	ČT	

čtená	 20	 8:17	 ano	 Studio	6	 Roman	Fojta,	
redaktor	ČT	

redaktor	
plazma	

25	 8:20	 ano	 Studio	6	 redaktor	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

525	 8:21	 ano	 Studio	6	 František	Mičánek,	
děkan,	NATO	
defence	college	

čtená	+	
SYN	

40	 8:32	 ano	 Studio	6	 Mariano	Rajoy,	
španělský	premiér	

čtená	+	
SYN	

70	 8:33	 ano	 Studio	6	 Tillerson,	Trump,	
Mayová,	Tusk,	
Macron	

čtená	+	
SYN	

45	 8:34	 ano	 Studio	6	 Milan	Chovanec,	
ministr	vnitra	

čtená	 35	 8:39	 ano	 Studio	6	 redaktor	ČT	
redaktor	
studio	

120	 8:39	 ano	 Studio	6	 Linda	Bartošová,	
redaktorka	ČT	
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čtená	 17	 8:48	 ano	 Studio	6	 Roman	Fojta,	
redaktor	ČT	

reportáž	 180	 9:00	 ano	 Studio	6	 redaktor	ČT	
rozhovor	
(telefon)	

210	 9:04	 ano	 Studio	6	 Lubica	Zlochová,	
spolupracovnice	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

130	 9:07	 ano	 Studio	6	 Adéla	Verner	
Sýkorová,	konzulka	v	
Madridu	

čtená	+	
SYN	

110	 9:09	 ano	 Studio	6	 František	Mičánek,	
děkan,	NATO	
defence	college	

čtená	+	
SYN	

50	 9:29	 ano	 Studio	6	 Mariano	Rajoy,	
španělský	premiér	

čtená	+	
SYN	

43	 9:30	 ano	 Studio	6	 Milan	Chovanec,	
ministr	vnitra	

čtená	 18	 9:31	 ano	 Studio	6	 Roman	Fojta,	
redaktor	ČT	

čtená	+	
SYN	

75	 9:32	 ano	 Studio	6	 Tillerson,	Trump,	
Mayová,	Tusk,	
Macron	

čtená	 35	 9:35	 ano	 Studio	6	 redaktor	ČT	
redaktor	
studio	

120	 9:35	 ano	 Studio	6	 Linda	Bartošová,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

365	 9:37	 ano	 Studio	6	 Pavlína	Springerová,	
děkanka	FF,	UHK	

reportáž	 178	 10:01	 ano	 Zprávy	v	10	 redaktor	ČT	
čtená	+	
SYN	

138	 10:04	 ano	 Zprávy	v	10	 Lubica	Zlochová,	
spolupracovnice	ČT	

čtená	+	
SYN	

54	 10:06	 ano	 Zprávy	v	10	 Adéla	Verner	
Sýkorová,	konzulka	v	
Madridu	

čtená	+	
SYN	

96	 10:07	 ano	 Zprávy	v	10	 Pavlína	Springerová,	
děkanka	FF,	UHK	

čtená	+	
SYN	

60	 10:09	 ano	 Zprávy	v	10	 Tillerson,	Trump,	
Mayová,	Tusk,	
Macron	

čtená	 27	 10:30	 ne	 Studio	ČT24	 Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	

redaktor	
studio	

165	 10:31	 ne	 Studio	ČT24	 Linda	Bartošová,	
redaktorka	ČT	

redaktor	
studio	

93	 11:02	 ne	 Studio	ČT24	 Linda	Bartošová,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(studio)	

577	 11:04	 ne	 Studio	ČT24	 Jiří	Šedivý,	bývalý	
náčelník	generálního	
štábu	AČR	
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čtená	 28	 11:31	 ne	 Studio	ČT24	 Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	

čtená	 24	 11:31	 ne	 Studio	ČT24	 Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	

redaktor	
studio	

90	 11:33	 ne	 Studio	ČT24	 Linda	Bartošová,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

495	 11:35	 ne	 Studio	ČT24	 Lukáš	Dyčka,	
bezpečnostní	
analytik	

čtená	 35	 12:01	 ne	 Zprávy	ve	12	 Barbora	Kroužková,	
redaktorka	ČT24	

čtená	+	
SYN	

41	 12:02	 ne	 Zprávy	ve	12	 Barbora	Kroužková,	
redaktorka	ČT24	

reportáž	 139	 12:03	 ne	 Zprávy	ve	12	 redaktor	ČT	
redaktor	
plazma	

185	 12:05	 ne	 Zprávy	ve	12	 Veronika	Skřivanová,	
redaktorka	ČT	

čtená	+	
SYN	

48	 12:07	 ne	 Zprávy	ve	12	 Bohuslav	Sobotka,	
Milan	Chovanec	

čtená	 30	 12:30	 ne	 Studio	ČT24	 Barbora	Kroužková,	
redaktorka	ČT24	

čtená	 22	 12:30	 ne	 Studio	ČT24	 Barbora	Kroužková,	
redaktorka	ČT24	

rozhovor	
(telefon)	

302	 12:32	 ne	 Studio	ČT24	 Adéla	Verner	
Sýkorová,	konzulka	v	
Madridu	

rozhovor	
(studio)	

628	 12:37	 ne	 Studio	ČT24	 Jiří	Šípek,	katedra	
psychologie,	FF	UK	

čtená	 25	 13:00	 ne	 Zprávy	ve	13	 Barbora	Kroužková,	
redaktorka	ČT24	

reportáž	 135	 13:02	 ne	 Studio	ČT24	 redaktor	ČT	
redaktor	
studio	

129	 13:05	 ne	 Studio	ČT24	 Linda	Bartošová,	
redaktorka	ČT	

čtená	+	
SYN	

253	 13:08	 ne	 Studio	ČT24	 Bohuslav	Sobotka,	
premiér	ČR	

rozhovor	
(telefon)	

267	 13:12	 ne	 Studio	ČT24	 Petr	Hanousek,	
technické	
zabezpečení	
bezpečnost.	Sysétmů	

čtená	 35	 13:30	 ne	 Studio	ČT24	 Barbora	Kroužková,	
redaktorka	ČT24	

čtená	 28	 13:30	 ne	 Studio	ČT24	 Barbora	Kroužková,	
redaktorka	ČT24	

rozhovor	
(telefon)	

300	 13:32	 ne	 Studio	ČT24	 Václav	Černohorský,	
redaktor	ČT24	

čtená	 25	 14:00	 ne	 Zprávy	ve	14	 Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	
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čtená	+	
SYN	

45	 14:00	 ne	 Zprávy	ve	14	 Bohuslav	Sobotka,	
premiér	ČR	

reportáž	 129	 14:03	 ne	 Studio	ČT24	 redaktor	ČT	
čtená	+	
SYN	

80	 14:05	 ne	 Studio	ČT24	 mluvčí	letiště	VH,	
cestující	

redaktor	
studio	

120	 14:07	 ne	 Studio	ČT24	 Ondřej	Nekola,	
redaktor	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

365	 14:09	 ne	 Studio	ČT24	 Tereza	Kručinská,	
redaktorka	ČT	

redaktor	
plazma	

275	 14:15	 ne	 Studio	ČT24	 Blanka	Černá,	
redaktorka	ČT	

tiskovka,	
brífink	

1055	 14:42	 ne	 Studio	ČT24	 Joaquim	Forn,	
katalánský	ministr	
vnitra,	Josep	
Trapero,	zástupce	
policie	

čtená	 25	 15:00	 ne	 Studio	ČT24	 Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	

čtená	 25	 15:00	 ne	 Studio	ČT24	 Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	

čtená	+	
SYN	

45	 15:01	 ne	 Studio	ČT24	 Bohuslav	Sobotka,	
premiér	ČR	

redaktor	
studio	

143	 15:02	 ne	 Studio	ČT24	 Ondřej	Nekola,	
redaktor	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

450	 15:05	 ne	 Studio	ČT24	 Gustavo	Monge,	
zpravodaj	španělské	
agentury	EFE	

čtená	+	
SYN	

120	 15:12	 ne	 Studio	ČT24	 Lída	Smutná,	turistka	
v	Barceloně	

čtená	+	
SYN	

80	 15:14	 ne	 Studio	ČT24	 mluvčí	letiště	VH,	
cestující	

čtená	 35	 15:30	 ne	 Studio	ČT24	 Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

410	 15:33	 ne	 Studio	ČT24	 Petr	Pelikán,	arabista	

redaktor	
plazma	

135	 15:40	 ne	 Studio	ČT24	 Denisa	
Morgensteinová,	
redaktorka	Čt	

reportáž	 135	 16:00	 ne	 Zprávy	v	16	 redaktor	ČT	
živý	vstup	
zpravodaj	

170	 16:03	 ne	 Zprávy	v	16	 Katarína	Sedláčková,	
zpravodajka	ČT	

čtená	+	
SYN	

95	 16:06	 ne	 Zprávy	v	16	 Bohuslav	Sobotka,	
premiér	ČR	

čtená	+	
SYN	

80	 16:08	 ne	 Zprávy	v	16	 mluvčí	letiště	VH,	
cestující	
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redaktor	
plazma	

185	 16:09	 ne	 Zprávy	v	16	 Veronika	Skřivanová,	
redaktorka	ČT	

čtená	 28	 16:30	 ne	 Studio	ČT24	 Barbora	Kroužková,	
redaktorka	ČT24	

redaktor	
studio	

170	 16:34	 ne	 Studio	ČT24	 Ondřej	Nekola,	
redaktor	ČT	

rozhovor	
(telefon)	

480	 16:38	 ne	 Studio	ČT24	 Radim	Zámec,	
katedra	romanistiky	

reportáž	 120	 17:00	 ne	 Zprávy	v	17	 redaktor	ČT	
čtená	+	
SYN	

60	 17:03	 ne	 Zprávy	v	17	 Gustavo	Monge,	
zpravodaj	španělské	
agentury	EFE	

rozhovor	
(telefon)	

140	 17:04	 ne	 Zprávy	v	17	 Jarolav	Želízko,	Čech	
žijící	v	Barceloně	

čtená	 40	 17:06	 ne	 Zprávy	v	17	 Barbora	Kroužková,	
redaktorka	ČT24	

čtená	+	
SYN	

84	 17:07	 ne	 Zprávy	v	17	 mluvčí	letiště	VH,	
cestující	

čtená	 35	 17:30	 ne	 Studio	ČT24	 Barbora	Kroužková,	
redaktorka	ČT24	

rozhovor	
(telefon)	

375	 17:31	 ne	 Studio	ČT24	 František	Šulc,	
bezpečnostní	
analytik	

rozhovor	
(telefon)	

135	 17:39	 ne	 Studio	ČT24	 Michaela	Hanzlová,	
turistka	

rozhovor	
(studio)	

395	 17:41	 ne	 Studio	ČT24	 Jonathan	Spyer,	
izraelský	
bezpečnostní	expert	

rozhovor	
(studio)	

325	 17:48	 ne	 Studio	ČT24	 Ajmán	al-Tamímí,	
britský	expert	na	
džihádismus	
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Příloha 4 

Záznamový arch mediálního pokrytí teroristického útoku v USA 

Typ	
zprávy	

stopáž	
(s)	

čas	
vysílání	

mimořádná	
zpráva	

typ	
pořadu	

osobnosti	

čtená	 23	 21:30	 ano	 Horizont	
ČT24	

Dana	Zlatohlávková,	
redaktorka	ČT	

živý	vstup	
zpravodaj	

97	 21:30	 ano	 Horizont	
ČT24	

Martin	Řezníček,	
zpravodaj	ČT	v	USA	

čtená	 20	 21:44	 ano	 Horizont	
ČT24	

Dana	Zlatohlávková,	
redaktorka	ČT	

čtená	 25	 21:56	 ano	 Horizont	
ČT24	

Dana	Zlatohlávková,	
redaktorka	ČT	

čtená	 12	 21:59	 ano	 Horizont	
ČT24	

Dana	Zlatohlávková,	
redaktorka	ČT	

čtená	 35	 22:25	 ne	 Události,	
komentáře	

Lukáš	Dolanský,	
redaktor	ČT	

živý	vstup	
zpravodaj	

190	 22:25	 ne	 Události,	
komentáře	

Martin	Řezníček,	
zpravodaj	ČT	v	USA	

čtená	 51	 23:00	 ano	 Zprávy	ve	
23	

Tomáš	Drahoňovský,	
redaktor	ČT	

TK,	brífink	 460	 23:01	 ano	 Zprávy	ve	
23	

Bill	de	Blasio,	starosta	
New	Yorku,	James	
O`Neill,	šéf	newyorské	
policie,	Andrew	Cuomo,	
guvernér	státu	New	
York	

živý	vstup	
zpravodaj	

160	 23:09	 ano	 Zprávy	ve	
23	

Martin	Řezníček,	
zpravodaj	ČT	v	USA	

čtená	+	
SYN	

142	 0:00	 ne	 Zprávy	v	
00	

Bill	de	Blasio,	starosta	
New	Yorku,	Martin	
Řezníčke,	zpravodaj	ČT	

čtená	 35	 6:01	 ne	 Studio	6	 Petr	Obrovský,	redaktor	
ČT	

reportáž	 165	 6:03	 ne	 Studio	6	 Redaktor,	ČT	
živý	vstup	
zpravodaj	

405	 6:12	 ne	 Studio	6	 Martin	Řezníček,	
zpravodaj	ČT	v	USA	

čtená	+	
SYN	

50	 6:31	 ne	 Studio	6	 James	O`Neill,	policejní	
důstojník	

čtená	 32	 7:01	 ne	 Studio	6	 Petr	Obrovský,	redaktor	
ČT	

reportáž	 165	 7:03	 ne	 Studio	6	 Redaktor,	ČT	
čtená	+	
SYN	

48	 7:31	 ne	 Studio	6	 James	O`Neill,	policejní	
důstojník	



 
105 

čtená	+	
SYN	

33	 7:45	 ne	 Studio	6	 Bill	de	Blasio,	starosta	
New	Yorku	

čtená	 25	 8:01	 ne	 Studio	6	 Petr	Obrovský,	redaktor	
ČT	

reportáž	 163	 8:03	 ne	 Studio	6	 redaktor,	ČT	
čtená	+	
SYN	

48	 8:31	 ne	 Studio	6	 James	O`Neill,	policejní	
důstojník	

rozhovor	
(telefon)	

470	 8:37	 ne	 Studio	6	 Josef	Kraus,	
bezpečnostní	analytik,	
Masarykova	univerzita	

reportáž	 222	 9:00	 ne	 Studio	6	 redaktor,	ČT	
čtená	+	
SYN	

65	 9:04	 ne	 Studio	6	 Michaela	Lagronová,	
mluvčí,	Ministerstvo	
zahraničí	

čtená	+	
SYN	

53	 9:31	 ne	 Studio	6	 James	O`Neill,	policejní	
důstojník	

reportáž	 229	 10:03	 ne	 Zprávy	v	
10	

redaktor,	ČT	

čtená	+	
SYN	

62	 10:07	 ne	 Zprávy	v	
10	

Michaela	Lagronová,	
mluvčí,	Ministerstvo	
zahraničí	

čtená	 28	 11:01	 ne	 Studio	
ČT24	

Tomáš	Drahoňovský,	
redaktor	ČT	

reportáž	 223	 11:15	 ne	 Studio	
ČT24	

redaktor,	ČT	

reportáž	 170	 12:05	 ne	 Zprávy	ve	
12	

redaktor,	ČT	

čtená	 27	 13:01	 ne	 Zprávy	ve	
13	

Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	

reportáž	 158	 13:17	 ne	 Studio	
ČT24	

redaktor,	ČT	

čtená	 30	 14:00	 ne	 Zprávy	ve	
14	

Tomáš	Drahoňovský,	
redaktor	ČT	

reportáž	 158	 14:14	 ne	 Studio	
ČT24	

redaktor,	ČT	

živý	vstup	
zpravodaj	

397	 14:18	 ne	 Studio	
ČT24	

Martin	Řezníček,	
zpravodaj	ČT	v	USA	

čtená	 28	 15:00	 ne	 Zprávy	v	
15	

Tomáš	Drahoňovský,	
redaktor	ČT	

reportáž	 166	 15:38	 ne	 Studio	
ČT24	

redaktor,	ČT	

čtená	 39	 16:10	 ne	 Zprávy	v	
16	

Jana	Peroutková,	
redaktorka	ČT	

živý	vstup	
zpravodaj	

131	 16:11	 ne	 Zprávy	v	
16	

Martin	Řezníček,	
zpravodaj	ČT	v	USA	
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čtená	+	
SYN	

75	 17:11	 ne	 Zprávy	v	
17	

Martin	Řezníček,	
zpravodaj	ČT	v	USA	

reportáž	 178	 19:11	 ne	 Události		 Martin	Řezníček,	
zpravodaj	ČT	v	USA	

živý	vstup	
zpravodaj	

120	 19:14	 ne	 Události		 Martin	Řezníček,	
zpravodaj	ČT	v	USA	

reportáž	 70	 19:16	 ne	 Události		 Katarína	Sedláčková,	
redaktorka	ČT	

reportáž	 222	 21:30	 ne	 Horizont	
ČT24	

redaktor,	ČT	

rozhovor	
(studio)	

208	 21:34	 ne	 Horizont	
ČT24	

Hynek	Melichar,	
politolog	
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Příloha 5 

Záznamový arch mediálního pokrytí teroristického útoku v Egyptě 

Typ	zprávy	 stopáž	
(s)	

čas	
vysílání	

mimořádná	
zpráva	

typ	pořadu	 osobnosti	

čtená	 30	 14:03	 ne	 Zprávy	ve	
14	

redaktor	ČT	

živý	vstup	
zpravodaj	

133	 14:20	 ne	 Studio	
ČT24	

Jakub	Szántó,	zpravodaj	
ČT	v	Izraeli	

čtená	 30	 14:30	 ne	 Studio	
ČT24	

redaktor	ČT	

čtená	 26	 15:00	 ne	 Studio	
ČT24	

redaktor	ČT	

čtená	+	
SYN	

67	 15:19	 ne	 Studio	
ČT24	

Jakub	Szántó,	zpravodaj	
ČT	v	Izraeli	

čtená	 30	 16:04	 ne	 Zprávy	v	16	 redaktor	ČT	
živý	vstup	
zpravodaj	

212	 16:05	 ne	 Zprávy	v	16	 Jakub	Szántó,	zpravodaj	
ČT	v	Izraeli	

čtená	 26	 16:31	 ne	 Studio	
ČT24	

redaktor	ČT	

čtená	+	
SYN	

90	 17:01	 ne	 Zprávy	v	17	 Jakub	Szántó,	zpravodaj	
ČT	v	Izraeli	

živý	vstup	
zpravodaj	

270	 17:32	 ano	 Studio	
ČT24	

Jakub	Szántó,	zpravodaj	
ČT	v	Izraeli	

reportáž	 172	 19:00	 ne	 Události	 Jakub	Szántó,	zpravodaj	
ČT	v	Izraeli	

živý	vstup	
zpravodaj	

128	 19:03	 ne	 Události	 Jakub	Szántó,	zpravodaj	
ČT	v	Izraeli	

čtená	+	
SYN	

29	 21:30	 ne	 Horizont	
ČT24	

Abdal	Fatah	al-Sísí,	
egyptský	prezident	

živý	vstup	
zpravodaj	

153	 21:32	 ne	 Horizont	
ČT24	

Jakub	Szántó,	zpravodaj	
ČT	v	Izraeli	

čtená	 29	 22:00	 ne	 Události,	
komentáře	

David	Borek,	redaktor	
ČT	

reportáž	 170	 22:01	 ne	 Události,	
komentáře	

Jakub	Szántó,	zpravodaj	
ČT	v	Izraeli	

živý	vstup	
zpravodaj	

466	 22:04	 ne	 Události,	
komentáře	

Jakub	Szántó,	zpravodaj	
ČT	v	Izraeli	

reportáž	 153	 23:00	 ne	 Zprávy	ve	
23	

redaktor	ČT	

čtená	+	
SYN	

80	 23:03	 ne	 Zprávy	ve	
23	

Jakub	Szántó,	zpravodaj	
ČT	v	Izraeli	

čtená	 30	 23:05	 ne	 Zprávy	ve	
23	

redaktor	ČT	
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reportáž	 162	 0:00	 ne	 Zprávy	v	00	 redaktor	ČT	
reportáž	 185	 7:01	 ne	 Studio	6	 redaktor	ČT	
čtená	+	
SYN	

65	 7:30	 ne	 Studio	6	 Donald	Trump,	Theresa	
May,	Emmanuel	
Macron	

reportáž	 174	 8:00	 ne	 Studio	6	 redaktor	ČT	
reportáž	 170	 9:02	 ne	 Studio	6	 redaktor	ČT	
čtená	+	
SYN	

64	 9:32	 ne	 Studio	6	 Donald	Trump,	Theresa	
May,	Emmanuel	
Macron	

reportáž	 170	 10:04	 ne	 Studio	6	 redaktor	ČT	
čtená	+	
SYN	

50	 10:30	 ne	 Studio	6	 Donald	Trump,	Theresa	
May,	Emmanuel	
Macron	

reportáž	 161	 12:06	 ne	 Zprávy	ve	
12	

redaktor	ČT	

reportáž	 156	 14:04	 ne	 Zprávy	ve	
14	

redaktor	ČT	

reportáž	 151	 15:06	 ne	 Zprávy	v	15	 redaktor	ČT	
 

 

 


