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Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu agenturního servisu České tiskové kanceláře na 
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charakteristika a výzkum hlavních zpravodajských relací tří celoplošných vysílatelů v České 

republice. Pro posouzení míry shody obsahů a vlivu použil autor této práce metodu 

kvantitativní obsahové analýzy. Závěry výzkumu prokázaly, že ČTK má významný vliv na 

podobu relací. Je ale omezen specifiky televizní žurnalistiky i charakterem jednotlivých 

médií. 
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This diploma thesis is describing the influence of Czech Press Agency on major television 

news programs. Theoretical part is defining, what the agenda setting is and how medias 

handles agency news. Significant part is also dealing with description a characteristic of 

media functioning. In practical part, author is measuring the influence of Czech Press Agency 

by using method known as quantitative content analysis. As proven, agency have a 

significant, but limited influence on televion broadcasting news. Thesis in last part deals in 

detail with the analysis of this influence. 
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ÚVOD  

Průměrná televizní zpráva v českých audiovizuálních médiích trvá zhruba 1 minutu a 

30 sekund. Některé formáty mohou pracovat se stopáží až okolo dvou minut.
1
 Za tuto dobu je 

nutné vystavět celé sdělení pokud možno tak, aby vypovídalo o skutečnosti jako celku. 

Některé zprávy a tedy někteří novináři ale podléhají časovému tlaku a část skutečnosti vypustí 

jen proto, aby dodrželi stopáž.  

Tento proces – rozhodování lidí, která část skutečnosti nebo její okolnost se do zprávy 

dostane – se nazývá gatekeeping, tedy proces výběru zpráv. Autorovi této práce se nejvíce 

zamlouvá definice nabízená Pamelou Shoemakerovou, podle které mají na proces výběru 

zpráv vliv také vztahy uvnitř redakce, zaběhnuté rutinní postupy jednotlivých pracovníků 

nebo publikum, pro které daný novinář zprávu píše.
2
 

Podle Briana McNaira je proto důležité, aby novinář našel optimální míru toho, jak 

moc jde publiku naproti a jak moc tedy upravuje zprávu tak, aby ji přidal na atraktivitě. O 

tom, jak této míry dosáhnout už McNair přímo nepíše, je podle něj důležité držet se etických 

zásad žurnalistiky a co nejvíce se blížit objektivitě.  

Tato práce nemá za cíl zkoumat jednotlivé zprávy dopodrobna a rozklíčovávat, které 

skutečnosti zůstaly nevyřčeny a z jakého důvodu. Taková snaha by mohla být neefektivní už 

jen proto, že k takovému zkoumání neexistuje přesvědčivě objektivní metodika, jejíž postupy 

by nebudily rozpory. Podle autora se ale lze dobrat konkrétním závěrům při zkoumání jen 

určitého výseku celé reality takzvaného „gatekeepingu“.  

Podobně jako tištěná nebo online zpravodajská média, i ta audiovizuální používají 

předplacené zprávy ze zpravodajských agentur. Zkoumané relace České televize, TV 

Barrandov a TV Prima shodně využívají služeb veřejnoprávní České tiskové kanceláře 

(ČTK). Částečně jde o ulehčení jejich práce, částečně o zefektivnění provozu, kdy zvláště 

menší média nemají dostatek žurnalistů k vlastnímu zpravodajskému pokrytí všech 

sledovaných událostí.  

Práce se proto zaměří na editorská rozhodnutí v jednotlivých redakcích a bude 

zkoumat, jakou prioritu dostávají v hlavních zpravodajských relacích zprávy z agenturní 

                                                 
1
 Lokšík: 2001, s. 77 

2
 Shoemakerová: 2009, s. 34 
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produkce ČTK a do jaké míry jsou ze servisu přejímány do vysílání relací. Tento proces 

výběru zobrazovaných skutečností úzce souvisí s pojmy právě jako gatekeeping 

nebo nastolování agendy. V první kapitole celé práce se proto autor zaměřuje také na 

vymezení těchto pojmů. 

Jistým limitem této diplomové práce může být fakt, že zmíněné zpravodajské relace 

čerpají z textového servisu ČTK. Nicméně kvůli audiovizuálnímu charakteru zkoumaných 

relací nemusí být zcela jasné, které zprávy jsou přejaté a které jen vyplývají z denní agendy. 

Autor této práce proto tuto skutečnost konzultoval s editory jednotlivých relací a do metodiky 

zapracoval jejich poznatky a rady. 

Když mediální teoretikové hovoří o nastolování agendy, pak tento proces chápou jako 

určitou preferenci témat ze strany redaktorů, editorů nebo externích spolupracovníků a jejich 

následnou tendenci se k tématu vracet a vyhledávat jej. Tímto výběrem mediální pracovníci 

určují, co přesně se dostane do zorného pole recipientů médií – tedy příjemců zpráv. Pořadí a 

sled vybraných témat pak vytvářejí dojem důležitosti. To, co čtenář novin vidí na titulní 

straně, pokládá za důležitější, než informace na stranách následujících. Tento princip platí 

také pro televizní zpravodajství, kdy nejdůležitější příspěvky divák očekává na začátku relace. 

Odpovědní mediální pracovníci se tak spolupodílejí na nastolování veřejné agendy – tedy 

plejády témat, která poté mediální příjemci považují za důležitá. 

Tato práce se zabývá mimo jiné právě tímto řazením zpravodajských příspěvků. Lze 

z něj totiž po zobecnění vyčíst kromě charakteristiky daného média také to, jak redakce 

pracují s tématy a zdroji. Jednou z hlavních hypotéz je, že redakce České tiskové kanceláře 

má zásadní vliv na podobu, seřazení a také zpracování zpravodajských příspěvků ve 

zkoumaných zpravodajských relacích. K určení tohoto vlivu a jeho míry autor stanovil pět 

výzkumných otázek – celá práce pak směřuje k jejich zodpovězení.  

Výsledek tohoto výzkumu by mohl být přínosný jak pro samotnou Českou tiskovou 

kancelář, tak pro případné další výzkumníky se zájmem na tuto práci navázat.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

V anglosaském prostředí má stále řada novinových titulů označení Herald. V překladu 

to znamená posel. Noviny tak odkazují na svůj prapůvod. Vznikly totiž proto, že si lidé už od 

starověku uvědomovali hodnotu informace a jejím zprostředkovatelům byli ochotni za ni 

zaplatit. Právě potřeba dozvídat se o událostech nejrůznější povahy se jako první „postupně 

institucionalizovala jako svébytná komunikační aktivita tvořící legitimizační jádro 

žurnalistiky.“
3
 

Tento proces souvisel s postupným bohatnutím městských nižších vrstev a jejich 

zapojováním do veřejného a později i politického života. Potřeba zpravodajství a jeho vznik je 

tak velmi úzce spjat s politickým vývojem západních společností. Z politické sféry pak 

z logických důvodů zpravodajství v průběhu doby čelilo a stále čelí nejrůznějším tlakům. 

Právě zájem politické moci o mediální sféru dokazuje, jak velkou roli zpravodajství sehrálo 

v rozvoji moderní civilizace.  

Listiny, které roznášeli posli, nahradil na začátku moderní doby periodický tisk. 

Postupně se začaly rozlišovat typy článků. Jelikož noviny a časopisy byly, jsou a vždy budou 

spojeny také s politikou, začali vydavatelé zařazovat kromě čistě zpravodajských také 

publicistické materiály. Dnes se v rámci redakcí jedná o dva svébytné typy novinářské práce.  

Publicistika se zabývá analýzami, komentováním už uplynulých událostí a interpretací 

faktů z často subjektivního hlediska. Zpravodajství fakta a události naopak aktivně vyhledává, 

třídí, selektuje a s co možná největší mírou objektivity je předává dále svým recipientům.  

1. Teoretický základ agenturního zpravodajství 

Jak už bylo naznačeno, zpravodajství je úzce spjato se společenskou a politickou 

situací v dané zemi. Kolektiv autorů knihy Analýza obsahu mediálního sdělení z roku 2011 

upozorňuje, že normativní požadavky jako objektivita a nestrannost nejsou ve svobodných 

společnostech vyžadovány institucionálně, i tak ale s důvěrou v instituce souvisí.
4
 

                                                 
3
 Trampota: 2006, str. 9 

4
 Schulz, Reifová a kol.: 2011, s. 74 
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Tohoto vztahu si různí mediální teoretikové všímají jak mezi čtenářem a médiem, tak 

mezi novinářem a jeho zdrojem. Čím vyšší míra oficiality, tím větší mají příjemci sdělení 

sklon takovému zdroji důvěřovat.
5
 

Tato práce se zabývá hlavně analýzou určitého typu zdrojového materiálu, který 

novináři využívají ke své práci. Podíváme-li se do Praktické encyklopedie žurnalistiky a 

marketingové komunikace, pak zjistíme, že zdrojem „jsou všechny subjekty, které jsou 

kompetentní relevantní informaci novináři sdělit nebo z nichž ji může novinář získat.“
6
  

Jedním z takových zdrojů, které tuto definici naplňují, jsou zpravodajské agentury. 

V českém akademickém prostředí se objevují jejich dvě nejužívanější definice. Podle 

organizace UNESCO jsou tiskové agentury podniky, které „za úplatu a při rovných 

podmínkách poskytují jiným sdělovacím prostředkům nebo jednotlivcům podle občanského a 

obchodního práva zpravodajské služby co nejúplnější a nejnestrannější.“
7
 

Druhou definici pak s odkazem na samotnou Organizaci spojených národů zmiňuje 

autorka publikace Tiskové agentury Trunečková. OSN za tiskové agentury pokládá takové 

organizace, které mají za účel "pravidelně získávat a rozesílat zpravodajský materiál, které 

jsou vybudovány a organizovány ve shodě se zákonem a předpisy státu, na jehož teritoriu 

mají ústřední kancelář a působí ve shodě se zákony a předpisy státu, na jehož teritoriu 

vykonávají své funkce." 

Z obou dvou definicí je cítit vysoká míra institucionalizace tiskových agentur ve 

veřejném mediálním prostoru. Ta dodává agenturním zprávám vážnost a důvěryhodnost. 

Praktická encyklopedie na podporu tohoto tvrzení cituje průzkum, jehož respondenty byli 

absolventi bratislavské žurnalistiky. „Na otázku, jaký význam přisuzují novináři jednotlivým 

informačním zdrojům, zařadili agentury na třetí příčku za internet a osobní kontakty.“
8
 

2. Česká tisková kancelář 

Česká tisková kancelář (ČTK) je veřejnoprávní institucí. Za úplatu poskytuje „slovní a 

obrazové zpravodajství ostatním hromadným sdělovacím prostředkům i jiným právnickým a 

                                                 
5
 Kunczik: 1995, s. 132 

6
 Osvaldová, Halada: 2007, s. 45 

7
 Trunečková: 1997, s. 12 

8
 Osvaldová, Halada: 2007, s. 46 
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fyzickým osobám.“
9
 Prostředky takto získané jsou hlavním (ne však jediným) zdrojem obživy 

ČTK.
10

 Finanční injekci ze strany státu sice zákon o ČTK připouští, agentura ale ze své 

vlastní vůle se státními penězi nehospodaří a od roku 1996 ve svých výročních zprávách 

neuvádí žádné přijaté státní dotace.
11

 Byla ještě před rozdělením Československa zřízena 

zákonem č. 517/1992 Sb., který ji v prvních paragrafech také definuje. Posláním České 

tiskové kanceláře „je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření 

názorů.“
12

 

ČTK své působení omezuje hlavně na Českou republiku, takže v typologii tiskových 

agentur je řazena jako národní tisková agentura – a to i přes to, že v současnosti udržuje také 

tři posty stálých zahraničních zpravodajů. Kromě jejich produkce je tak zahraniční 

zpravodajský servis ČTK plněn mimo jiné z kapacit světových a mezinárodních agentur, jako 

třeba Reuters, francouzská AFP, americká AP, německá DPA nebo ruská TASS. K tomu také 

novináři využívají zahraniční internetové a tištěné zdroje, stejně jako sledují vysílání 

republikových i nadnárodních zpravodajských stanic, nebo využívají své vlastní kontakty 

doma i v cizích zemích. „ČTK nadále jako jedna z mála agentur této velikosti nakupuje 

zpravodajství všech „velkých“ agentur,“
13

 což není úplně standardní chování u jíných 

národních agentur ve světě i v Evropě, naopak „pro národní agentury kupovat jen textový 

servis Reuters a fotoservis EPA, nebo jiné velké agentury.
14

 

Nejaktuálnější informace o ČTK lze vyčíst z pravidelně zveřejňovaných výročních 

zpráv. A to včetně trendů, které agenturní zpravodajství v Česku provází. V roce 2016 se sice 

ČTK po osmi letech vrátila k růstu příjmů, zároveň ale ve výroční zprávě uvádí, že „situace 

na trhu je nadále velice složitá. Rozhodující klientela, což jsou soukromí vydavatelé či 

                                                 
9
 Zákon 517/1992 Sb.: o České tiskové kanceláři, § 3 

10
 ČTK získává prostředky taky z Akademie ČTK (za rok 2016 činily příjmy z této činnosti podle výroční zprávy 

přes 1 mil. korun), dále pak ze služby PROTEXT nebo organizování dalších školení. Kompletní přehled příjmů 

za rok 2016 dostupný z: http://i3.cn.cz/.filedefault/1506530186_VronzprvaTK_2016.pdf  

11
 Výroční zprávy z let 1993-2016 dostupné z: www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/  

12
 Zákon č. 517/1992 Sb.: o České tiskové kanceláři, § 2 

13
 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2016, str. 26 

14
 Tamtéž 

http://i3.cn.cz/.filedefault/1506530186_VronzprvaTK_2016.pdf
http://www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/
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vysílatelé a veřejnoprávní média, stejně jako státní a veřejné instituce pokračují v prudkém 

tlaku na cenu.“
15

 

Z této výroční zprávy lze vyčíst také obecnou inklinaci českého mediálního trhu. ČTK 

mimo jiné zmiňuje, že vydavatelství s ekonomicky silnými a vlivnými vlastníky, jejichž 

stěžejním podnikatelským oborem zpravidla nejsou média, neklade nadále důraz „ objektivní, 

ověřené, nezávislé zpravodajství.“ To pro ně totiž podle výroční zprávy ČTK „nemá takovou 

hodnotu, jako snižování nákladů a zvyšování zisku.“
16

 

ČTK také upozorňuje, že trend tlaku na cenu a omezování abonentury u některých 

odběratelů může i ztížit jejich rozhodování. Takoví předplatitelé si často vypomáhají sběrem 

zpráv z tisku, internetu a sociálních sítí. Pak se k nim ale „dostávají nekomplexní, mnohdy 

nedostatečně podložené informace, které jsou ale vydávány za plnohodnotný zpravodajský 

servis využívaný při jejich rozhodování.“
17

 

2.1 Kontrolní mechanismy  

Záměrem zákona z roku 1992 bylo odstátnit tehdejší Československou tiskovou 

kancelář (ČSTK), která byla přímo svázaná s vládní mocí a tedy jedním ze státních orgánů.  

ČTK před přijetím zákona fungovala jako státní agentura a tedy vláda měla v kompetenci své 

prohlášení vydat skrze ČTK. Takové prohlášení bylo vnímáno jako oficiální. Teď žádné 

takové zadání agentura nemá a jediné čím se řídí, je uvedený zákon. Některé důležité projevy 

politiků nebo třeba návrhy klíčových zákonů či jejich důvodové zprávy ale ČTK i přesto 

zveřejňuje v jejich plném znění. Ve své nabídce je pak označuje jako „Dokument“. Důvodem 

ale není povinnost nýbrž to, že o ně předpokládá zvýšený zájem ze strany svých odběratelů.  

Odstátnění ČTK se projevilo několika způsoby. Pro laickou veřejnost ale nejviditelněji 

ani ne tak obsahem zpravodajství jako právní formou a jejími vnějšími projevy. V případě 

státní agentury, kterou ČTK bývala před rokem 1992, stál v jejím čele ředitel odpovědný 

přímo vládě, která ho jmenovala a odvolávala. 

Moc vlády nad agenturou jí dávala moc dosazovat do jejího čela své vlastní lidi. Při 

psaní tohoto textu autor nenašel přímé zmínky o konkrétních případech svědčících o tom, že 

                                                 
15

 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2016, str. 11, dostupná z: 

http://i3.cn.cz/.filedefault/1506530186_VronzprvaTK_2016.pdf 

16
 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2016, str. 11, 

17
 Tamtéž 

http://i3.cn.cz/.filedefault/1506530186_VronzprvaTK_2016.pdf
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by agentura po roce 1989 byla poplatná právě vládnoucí straně (u moci bylo tehdy na krátké 

období z kraje 90. let Občanské fórum – OF). Šmíd a Trunečková ale připomínají, že zhruba 

tři měsíce po nástupu Václava Klause (ODS) do čela české vlády v polovině roku 1992 se 

namísto Petra Uhla (OF/OH) stál ředitelem ČSTK Tomáš Kopřiva (ODS). Toho sice do čela 

tehdy federální instituce nejmenoval přímo Klaus, ale jemu tehdy stranicky podřízený 

předseda československé federální vlády Ján Stráský (ODS). Kopřiva „se tak stal posledním 

vládou jmenovaným ředitelem, protože podle současné právní normy náleží pravomoc 

jmenovat a odvolat ředitele agentury Radě ČTK, orgánu, jehož sedm členů volí Poslanecká 

sněmovna Parlamentu ČR a jehož prostřednictvím se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu 

ČTK.“
18

 

2.2 Vnitřní struktura 

K 1. 1. 2017 pracovalo v České tiskové kanceláři 177 redakčních pracovníků 

(redaktorů, zpravodajů, fotoreportérů, kameramanů, apod.) z celkového počtu 247 

zaměstnanců. V každém ze třinácti krajů a v Praze existuje samostatná pobočka zřízená pro 

účely regionálního zpravodajství.
19

  

Česká tisková kancelář má centrální redakci, ve které je integrovaná domácí a 

ekonomická redakce, pak dále regionální redakci, zahraniční redakci, exportní redakci, 

sportovní redakci, dokumentační redakci, videoredakci, audioredakci, redakci infografiky a 

redakci fotozpravodajství. Z tohoto výčtu vyplývá, že ČTK je více univerzální. Nabízí 

například servis v anglickém jazyce. Provozuje také zpravodajské internetové servery České 

noviny, Finanční noviny a Sportovní noviny.
20

 

2.3 Odběratelé agenturní produkce 

O odběratelích agenturního servisu mluví Zákon o ČTK v prvním odstavci třetího 

paragrafu – konkrétně je charakterizuje jako hromadné sdělovací prostředky, fyzické či 

právnické osoby. Z toho vyplývá, že tzv. abonenty ČTK jsou i nemediální organizace. 

Z výročních zpráv vyplývá, že jde kromě soukromých subjektů mimo jiné také o instituce 

financované z veřejných prostředků, včetně ministerstev a státních úřadů, samosprávných 

celků, politických institucí, knihoven, měst, škol, knihoven, nadací, neziskových organizací, 

                                                 
18

 Šmíd, Trunečková: 2009, s. 137 

19
 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2016, str. 21, dostupná z: 

http://i3.cn.cz/.filedefault/1506530186_VronzprvaTK_2016.pdf  

20
 Tamtéž, str. 6 

http://i3.cn.cz/.filedefault/1506530186_VronzprvaTK_2016.pdf
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svazů, odborů nebo třeba zahraničních velvyslanectví. Mezi firmami se nejčastěji objevují 

banky, pojišťovny, investiční společnosti, PR a reklamní oddělení, poradenské společnosti, 

výrobní firmy a společnosti zaměřené na služby. 

2.4 Mediální produkce 

Zprávy a mediální obsah produkovaný Českou tiskovou kanceláří má několik 

distribučních cest. Ve velkých redakcích zpravidla pracují s vlastními redakčními systémy 

(například v České televizi systém Octopus), které jsou samostatným rozhraním pro psaní a 

následné odbavení příspěvků. Přímo do těchto systémů je distribuován i textový servis 

agentury ČTK a to nezávisle na pozemních linkách přes satelitní přenos. Využívá se také 

přenos skrze specializovaný software Lotus Notes. Další používané distribuční cesty jsou 

například ty dostupné přes rozhraní internetového prohlížeče.  

Téměř všechny redakční výstupy jsou shromažďovány v Infobance ČTK, Fotobance 

ČTK a Videobance ČTK. Ty disponují jednoduchým internetovým rozhraním dostupným 

z libovolného prohlížeče, je v nich účinné fulltextové vyhledávání v případě Infobanky i 

v několika databázích zároveň. 

Fotobanka ČTK pak disponuje více než pěti miliony fotografiemi pořízenými od 20. 

let minulého století až do současnosti. Po internetu jsou veřejně přístupné zhruba dva miliony 

snímků. Kromě historických fotografií nabízí Fotobanka ČTK široký výběr ilustračních 

snímků.
21

  

Po internetu veřejně přístupná Videobanka ČTK obsahuje „denní videoprodukci ČTK 

i databázi všech dosud vydaných videoreportáží ČTK. Nabízí rovněž archiv videomateriálů 

vhodných pro vlastní tvorbu klientů. Denně přibývá přibližně pět aktuálních reportáží. Pro 

novináře ze všech typů redakcí je Infobanka ČTK velmi důležitá. Je totiž na rozdíl od 

textového servisu zprostředkovaného přes satelit jednoduše dostupná z kteréhokoliv 

digitálního zařízení a „kromě veškerého zpravodajství ČTK v češtině a v angličtině obsahuje i 

další informace v podobě textové, obrazové i zvukové.“
22

  

V internetovém prostředí Infobanky ČTK je důležitá práce s filtry informací. Ty 

rozřazují zprávy podle několika typů zpráv; podle jejich důležitosti, data zveřejnění, jejich 

                                                 
21

 Další podrobnosti dostupné z: http://www.ctk.cz/sluzby/fotobanka/  

22
 Další informace o fungování ČTK dostupné z: www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/  

http://www.ctk.cz/sluzby/fotobanka/
http://www.ctk.cz/o_ctk/zakladni_informace/
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územní platnosti, tematického zařazení, kategorie, klíčových slov a jazyka. Pro praktickou 

část této práce je důležité minimálně tři z těchto metadat blíže charakterizovat. 

Existují ale i další distribuční cesty. Jde například o e-mailový servis, který velmi 

často využívají soukromé firmy jako způsob informování o problematice týkající se oboru 

jejich působení. Další možností odběru zpravodajství jsou SMS a MMS servis 

2.5 Typy agenturních zpráv 

Sama ČTK se na svém webu i svou činností snaží působit edukativně. Kromě 

vlastního projektu Akademie ČTK, ve kterém nabízí praktická školení zaměstnancům státní 

správy, tak novinářům nebo PR pracovníkům, nabízí na internetu také přehledné a jasné 

charakteristiky své práce včetně podrobného popisu svého hodnotového ukotvení, postupů 

nutných k dodržení zásad objektivity nebo definice jednotlivých typů zpráv. Ty jsou klíčové 

pro druhou část této diplomové práce. Níže jsou uspořádány podle rychlosti jejich vydávání 

skrze distribuční kanály ČTK – tedy podle priority. V redakční praxi právě priorita – kromě 

vlastního uvážení – často může rozhodovat o tom, zda zpráva projde editorským sítem a dané 

médium ji zveřejní nebo na ní začne pracovat. 

Headliny 

Délkou se pohybují do 150 znaků. Jde tedy o takové zprávy, které lze v plném rozsahu 

ihned celé odeslat v jedné SMS popřípadě publikovat na novináři hojně využívané sociální síti 

Twitter. Svou verzi zpracovanou do podoby headlinu mají všechny zprávy ČTK. Jde o vůbec 

nejrychleji publikovanou zprávu v servisu. Jsou rozdělené podle priorit – headliny s prioritou 

č. 1 jsou rozlišeny červeným tučným fontem písma a červeným štítkem. Headliny s prioritou 

č. 3 jsou vyvedeny ve standardním fontu, jsou ale zvýrazněny použitím šedého štítku. V lednu 

2018 Česká tisková kancelář publikovala 1 174 zpráv typu headline spadajících do domácího 

servisu. Celkem 147 bylo headlinů s prioritou č. 1, zbylých 1027 pak bylo těch s prioritou č. 

3.
23

  

Fleše 

Zpráva typu fleš slouží v televizním kontinuálním vysílání nebo v online žurnalistice 

jako podklad tzv. breaking news. Rozsahem je delší než headline. Jde o krátkou zprávu, která 

zachycuje překvapivé nebo převratné události mimořádné povahy. V Infobance ČTK je fleš 

                                                 
23

 Modelový měsíc s 31 dny, všechny údaje o počtech jednotlivých typů zpráv jsou převzaté přímo z Infobanky 

ČTK. 
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barevně rozlišen červeným tučným fontem písma. Ihned po fleši agentura začíná zpracovávat 

kompletní zprávu, do které zasadí další kontext, přidá ohlasy respondentů a širší souvislosti. 

V lednu 2018 Česká tisková kancelář publikovala v domácím servisu 135 zpráv typu fleš. 

Tyto typy zpráv mají v servisu ČTK přiřazovánu prioritu 2. 

Zprávy 

Zpráva je z množství mediální produkce v agenturním servisu vůbec nejčastějším 

typem. V prvním odstavci zpravidla shrnuje to nejdůležitější a nejnovější – pokud jí předchází 

headline nebo fleš, pak často do velké míry přebírá textové formulace právě z těchto 

předchozích typů zpráv. V následujících odstavcích pak agenturní novináři přidávají 

podrobnosti, upozorňují na podobné případy a rozšiřují kontext. Postupně také doplňují 

v dalších verzích zprávy i výpovědi aktérů a aktualizují číselné nebo početní údaje. V lednu 

2018 se v Infobance ČTK objevilo v rámci domácího servisu 4 394 zpráv. Zprávám je 

přiřazována priorita 3 a 4 podle uvážené důležitosti.  

Profily 

Chronologicky zachycují vývoj klíčových událostí. Pro většinu médií slouží jako 

základ pro grafické znázorňování a zpřehledňování událostí. Často také ve dny významných 

výročí nabízejí buď profil nejdůležitějších aktérů události nebo v případě výročí úmrtí či 

narození také profil osobnosti. V lednu 2018 domácí zpravodajství ČTK vyprodukovalo 180 

profilů. Nejčastěji jim je v servisu ČTK přiřazována priorita 4. 

Dokumenty 

Dokumenty se v Infobance ČTK rozumí texty, které doznávají minimálních nebo 

vůbec žádných redakčních úprav. Jde nejčastěji o přepisy projevů, seznamy nominovaných při 

udílení cen, vyjádření či klíčové zákonné předlohy nebo jejich důvodové zprávy. V Infobance 

ČTK je za leden 2018 celkem 10 dokumentů spadajících do domácího servisu. Dokumentům 

je v servisu ČTK přiřazována priorita 4. 

Deníky, plány, avíza 

Jde o zvláštní typ textů, mezi nimiž je rozdíl především v časovém předstihu, se 

kterým počítají s událostí v čase svého zveřejnění. Avíza jsou oznámení o chystaných akcích 

– například valných hromadách, soudech, návštěvách cizích státníků – a to s dlouhodobým 

předstihem. Deníky pak oznamují chystané akce na nejbližší období – nejdále zhruba 

v horizontu jednoho týdne. Plány vždy v den události a informují o tom, které zpravodajské 
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události se ČTK rozhodla pokrývat. Jejich definitivní verze vychází pravidelně vždy v 8:30 a 

ve 14:00. Den předem pak vycházejí předběžné plány na krytí zpravodajských událostí. 

V servisu ČTK je těmto typům agenturních zpráv přiřazována priorita 5. 

Souhrny 

Několikrát denně vydávané souhrny stručně přibližují a opakují nejdůležitější události 

posledních hodin. Vždy ve 3:00, 8:00, 12:00, 16:00 a 20:00 souhrny zaznamenávají vše 

podstatné, co se stalo v domácí, regionální, zahraniční i sportovní rubrice. V servisu ČTK je 

souhrnům přiřazována priorita 5. 

3. Teoretický základ nastolování agendy 

Účinky masových médií jsou zkoumány už od jejich vzniku. Už první teoretické 

analýzy „byly úzce spjaty s masově psychologickými koncepty a vycházely z předpokladu, že 

všemocné, omnipotentní, médium ovlivňuje bezbranné sociálně izolované recipienty, jak se 

mu zlíbí.“
24

 V 60. letech ve Spojených státech mezi akademiky nicméně panoval názor, že 

masová média nemají téměř žádný účinek na recipienta. Na konci desetiletí se této teorie držel 

také vlivný článek Williama J. Guirse v jeho Učebnici sociální psychologie, jak se ale zdálo, 

takový názor byl už „v souvislosti s rozvojem technologií a pokroku v empirickém výzkumu 

dále neudržitelný.“
25

 Souběžně s Guirsem už dávno publikovali mediální teoretikové své 

práce, které dokazovaly zásadní vlivy masových médií na jednotlivce. Mezi nimi byli také 

dva učitelé z americké z univerzity v severní Kalifornii. 

O nich ale až později. Závěrům jejich výzkumu předcházelo dlouhé zkoumání procesu, 

který lze zjednodušeně popsat jako jev, při kterém můžeme pozorovat vliv médií na tvorbu 

veřejné agendy.  

Mediální odborníci napříč zeměmi se shodují, že principy takzvaného nastolování 

agendy se objevují od masifikace médií. Od doby, kdy veřejný prostor v demokratických 

zemích (nebo lépe řečeno v rozvinutých zemích severní Ameriky a západní a střední Evropy) 

ovládly masmediální instituce, se začala používat Napoleonova definice médií jako páté 

světové velmoci.  

Definici nástroje této moci – jakémusi diktátu nebo vnucování témat k diskuzi – lze 

vypozorovat třeba v myšlenkách Jürgena Habermase, který se intenzivně zabýval pojmem 

                                                 
24

 Kunczik: 1995, str. 159 

25
 Tamtéž, str. 160 
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veřejná sféra. Její kořeny vypozoroval v kavárenských salónech západních společností, kde se 

elity společnosti scházely a hovořily o aktuálních společenských tématech a mnohdy také 

svých ideálech, principech a myšlenkách vzdáleným realitě prostých lidí. Všechna tato 

salónní agenda se potom skrze novináře dostávala dále mezi ostatní lidi – ať už primární nebo 

sekundární konzumenty médií.
26

  

Podobně se na tento jev dívali také neomarxističtí sociologové kolem Marka 

Horkheimra z uznávaného Ústavu pro sociální výzkum ve Frankfurtu nad Mohanem (tzv. 

sociologové a filosofové Frankfurtské školy). Ti ve své kritické teorii v souladu například 

s myšlenkami Immanuela Kanta naléhali právě na „emancipaci prostého člověka od 

společenských tlaků.“
27

 

Takové tlaky připodobnil později Maxwell McCombs k tlakům tiskových magnátů v 

historii a vydavatelů v současnosti na témata, která se jim hodí.
28

 Právě McCombs je spolu 

s Donaldem Shawem autorem definice celého konceptu nastolování agendy.  

V tomto bodě je důležité zmínit rozdíl mezi agendou veřejnou a mediální. Ta první je 

de facto hierarchickým seznamem prioritních témat, která daná společnost považuje za 

důležitá. Mediální agenda je pak souborem témat, kterým se v příslušném časovém období 

věnují média. Teorie nastolování agendy si pak všímá vzájemného prolínání a rozdílů mezi 

veřejnou a mediální agendou.  

Existenci jevu nastolování témat médii se věnoval třeba Bernard Cohen. Ten sice ve 

svých pracích uvádí, že média nemají vliv na to, co si lidé myslí. Rozhodně podle něj ale mají 

vliv na to, o čem lidé diskutují a o čem přemýšlí. 
29

 Namísto přesvědčovacích účinků tak 

sdělovacím médiím přisoudil kognitivní účinky. Přestože ve své práci samotný pojem 

nastolování agendy nepoužil, můžeme Cohenovy myšlenky i tak pokládat za základ jeho 

definice.
30

 

Například novinář a filozof Walter Lipmann se vlivu sdělovacích prostředků na 

veřejnost zabýval v úvodní kapitole své knihy Public Opinion z roku 1922. Právě tam si 

všímá promíchávání veřejné a mediální agendy. Podle něj zpravodajská média určují naši 

                                                 
26

 Habermas: 2000, s. 10-45 

27
 M. Horkheimer: 1982, str. 24 

28
 McCombs: 2009, str. 33 

29
 Trampota: 2006 s. 113 

30
 Nečas: 2008, s. 16  
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kognitivní mapu světa. Tím myslel podobně jako Cohen jakýsi rámec uvažování běžného 

člověka. Ten je podle Limpanna vymezen pouze takovými informacemi, které vytvářejí 

zpravodajská média.
31

  

Lipmannova kniha je psaná formou anekdot a různých podobenství. Některá se 

odkazují k druhé světové válce nebo třeba k antice. Při popisu jevu nastolování agendy (který 

ale přímo nepojmenovává) si půjčuje třeba známou myšlenku Platónovy jeskyně. „Jen 

nepřímo známe prostředí, v němž přesto žijeme…ale s tím, co považujeme za skutečný obraz, 

zacházíme, jako by šlo o prostředí samotné.“
32

 

Jak už bylo řečeno, pro mediální studia definovali nastolování agendy Maxwell 

McCombs a Donald Shaw. Oba v 70. letech minulého století pojem agenda-setting popsali 

v podobě, o jaké se učí na vysokých školách dodnes. Jev, který takto pojmenovali, zachytila 

jejich společná studie. V té se snažili najít odpověď na otázku, zda „média nastolují agendu 

témat politické kampaně, protože ovlivňují, jak voliči vnímají významnost témat.“
33

  

Hypotéza se jim potvrdila. Oba tehdy pracovali jako mladí učitelé na School of 

Journalism, University of North California. Ve svém výzkumu se ale zaměřili na město ležící 

daleko odsud – tedy na Chapel Hill v Severní Karolíně. Aby svou hypotézu ověřili, srovnávali 

„množinu témat, která měla pro voliče v Chapel Hill největší důležitost, a popis tématické 

agendy ve zpravodajských médiích, která tito voliči používali.“
34

 Jako zkoumaný vzorek 

přednostně vybrali voliče, kteří nebyli těsně před volbami rozhodnutí – u těch byl totiž 

předpoklad, že nejsou zatížení žádnými politickými sympatiemi a jejich politické rozhodování 

tak příliš nepodléhá emocím. Pro potřeby studie také kategorizovali 5 hlavních témat, která 

rezonovala v předvolební kampani: zahraniční politika, hospodářství, lidská práva, legislativa 

a soudy a veřejná sociální péče. Poté je porovnali s devíti hlavními zpravodajskými zdroji 

nerozhodnutých voličů. Priorita i pořadí témat ve veřejné agendě se shodovaly s tím, jak tato 

témata vnímal zkoumaný vzorek. Tím nejen že pojmenovali teorii nastolování agendy, ale tak 

vůbec poprvé ji vědecky prokázali. Své poznatky pak ještě dále prohlubovali v roce 1972 

                                                 
31

 Lipmann: 2015, str. 17-20 

32
 Tamtéž, str. 4 

33
 McCombs: 2009, str. 29 

34
 McCombs: 2009, str. 30-31 
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studií při prezidentských volbách ve městě Charlotte. O čtyři roky později pak ještě ve třech 

různých komunitách napříč Spojenými státy.
35

 

3.1 Agenturní novinář jako gatekeeper 

Ještě před McCombsem a Shawem se jevem zabývali i jiní badatelé. A v jednom 

konkrétním případě se zdá, že zcela nesouvisle. Ale není tomu tak. K nastolování mediální 

agendy (neboli gate-keepingu) má co říct také posmrtně vydaná práce zakladatele sociální 

psychologie a vedoucího Výzkumného centra pro skupinovou dynamiku na MIT Kurta 

Lewina. Ten popisoval rozhodovací procesy při nákupech potravin do domácností. Chtěl na 

tomto příkladu zjistit, jak se proměňují stravovací návyky společnosti a zda lze účelně zacílit 

případnou marketingovou a osvětovou kampaň tak, aby nebylo nutné postupně oslovovat 

všechny členy jednotlivých domácností.
36

  

První Lewinovou hypotézou bylo, že žádný z členů domácnosti si není ve svém 

postavení rovný. Jeden nosí domů peníze, druhý chodí do školy a třetí (nejčastěji matky-ženy) 

se starají o domácnost a nakupují. A proto si uvědomil, že se „dá kýžené společenské změny 

nejlépe dosáhnout, budou-li zacíleni ti lidé, kteří mají největší kontrolu nad výběrem jídla pro 

domácnost.“
37

 

Lewinova teorie tedy stojí na tom, že jídlo se do domácnosti dostává různými kanály. 

A každým z těchto kanálů projde jen část jídla – jen některé se prodá v obchodě, jen část se 

sklidí ze záhonu. Která část půjde kam rozhoduje v danou chvíli příslušný člověk – buď 

zemědělec na poli rozhodne, že zeleninu zaorá do země a vypěstuje jinou. Může ji taky ale 

sklidit a následně prodat. Vedoucí obchodu se může rozhodnout, že ji nekoupí. Může ji ale 

taky objednat a začít dále prodávat. Dalším článkem v rozhodovacím procesu pak je mimo 

jiné zákazník (častěji žena), který se rozhodne, zda jídlo nakoupí. Poté se také rozhoduje, zda 

jej uloží do komory nebo do lednice. Zda jej nechá shnít nebo uvaří a co z něj uvaří. 

Mezi jednotlivými procesy muselo jídlo projít tzv. branami (gates) a samotný průchod 

byl zcela kontrolován tzv. hlídači bran (gatekeepery).  

Ještě dříve, než do mediálních studií Lewinovu myšlenku použil profesor Bostnoské 

univerzity David Manning White, tak bylo jasné, že nerovné postavení platí také mezi 

                                                 
35

 Kunczik: 1995, str. 199-201 

36
 Lewin: 1947, str. 143-146 

37
 Shoemaker: 2009, str. 12 
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novináři. Mezi jedněmi z prvních gatekeeperů při výběru a zpracování informací jsou pak 

novináři agenturní, od kterých zprávy posléze přebírají novináři z klasických masových 

médií.
38

 

Konkrétně ČTK proto na své žurnalisty klade nároky – kromě práce v souladu 

s mottem organizace (Spolehlivost, rychlost, nezávislost) – po nich primárně vyžaduje 

dodržování Kodexu ČTK. Novináři v agentuře podle něj „odpovídají za objektivitu každé 

informace a za zachování vysokého profesionálního a etického standardu. Každá zpráva ČTK 

musí být ověřená. Ve svých zprávách ČTK důsledně uvádí zdroj informací.“
39

 

4. Používané informační zdroje v agenturním zpravodajství 

Kde mají původ informace, které se denně objevují ve zpravodajství tuzemských 

médií? I když je pro mnohé tisková agentura sama o sobě zdrojem, tak informace, které 

poskytuje, mají svůj zdroj úplně někde jinde. Jak tedy vyplývá z předchozích odstavců a 

logiky věci, to že se informace nacházejí zpracované v servisech tiskových agentur, ještě 

neznamená, že jejich původ je tamtéž. V současné „digitální éře“ ho hledejme v otevřených 

databázích na internetu, jiných zpravodajských agenturách, blozích, výsledcích průzkumů, 

archivech dat, registrech, metadatech souborů, stránkách veřejných institucí i stránkách 

neziskového sektoru nebo v okrajových médiích. Podstatným, ale spíše minoritním zdrojem, 

jsou pak redakční a anonymní zdroje.  

Pokud jde o agenturu ČTK, tak ta v případě, že je zpráva jejím vlastním zjištěním, toto 

uvádí do těla textu většinou ve větě začínající na; "Podle zjištění agentury ČTK..." či „podle 

výpočtu ČTK…“ apod. 

Jednou z nejcitovanějších knih na toto téma v českém prostředí je Novinář a jeho 

zdroje v digitální éře z roku 2009 od Milana Šmída a Ludmily Trunečkové. Ačkoliv bude níže 

využita i pro potřeby této práce, kvůli roku svého dokončení má jeden viditelný nedostatek. 

Nepočítá mezi zdroje agenturních novinářů také sociální sítě, jejichž globální rozmach už 

nestihli její autoři zachytit. A právě možná toto dynamické a pro mnohé starší novináře 

nepřehledné digitální území budí velké kontroverze a k jeho využití coby žurnalistického 

zdroje je stále dost novinářů skeptických.  

                                                 
38

 White: 1950, str. 383-389 

39
 Kodex ČTK, dostupný z: http://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/  
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4.1 Sociální sítě 

 Realitě se ale v digitální éře nedá uhýbat. Stejně tak jako konvergují různé typy médií, 

stejným procesem procházejí také pracoviště novinářů, jejich profesní rutiny a požadavky. 

Jedním z těch hlavních je požadavek na rychlost související s propojováním obsahů, změnou 

organizace celého novinářského dne a slučováním funkcí novinářů.
40

 Především pod tíhou 

požadavku na rychlost je podle Lenky Waschkové-Císařové patrné, že se novináři snažili a 

stále snaží nové situaci přizpůsobit. Například pro vyjádření politika už nemusí podstupovat 

náročný fyzický přesun z redakce a dokonce ani nemusejí zvednout telefon a zavolat mu. 

Stačí si otevřít sociální sítě (především Twitter, na kterém jdou politici novinářům napřed) a 

vyjádření politika k aktuálnímu problému zkrátka použít z nich. 

Mimochodem, i díky těmto postupům, které se mohou vymykat tradičnímu vnímání 

novinařiny, jsou podle Miloše Čermáka tradiční tištěná média stále vnímána jako 

důvěryhodnější a serióznější.
41

  

 Při debatě o tom, jak tuzemští novináři přejímají informace z Twitteru, se v českém 

kontextu příliš nehovoří. Vhled poskytuje například diplomová práce Sociální sítě jako zdroj 

pro online a tištěné zpravodajství v ČR Kristiny Svobodové z roku 2013, která ve svých 

závěrech došla k tomu, že „novináři často používají sociální sítě jako zdroj, který tlumočí 

názor většinové společnosti,“ a že tím „sociální sítě suplují anketu.“ V závěrech svého 

výzkumu dále upozorňuje na to, že se „v domácím zpravodajství objevují i články, jejichž 

jediným zdrojem jsou sociální sítě. Prokázalo se, že ve zpravodajství se skutečně objevovaly 

články, jejichž jediným zdrojem byla některá ze sociálních sítí.“
 42

 

Svobodová si ve své práci všímá také toho, že politici a známé osobnosti jsou čím dál 

častěji citovány pouze na základě prohlášení na jejich účtech na sociálních sítích – a zejména 

na Twitteru. To potvrdil také výzkumník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Radim 

Hladík: „Pokud jste politik a používáte sociální média, máte poměrně velkou šanci, že budete 

citováni doslovně. U politiků se to blíží 90 procentům. Pokud byl politik v roce 2015 citován 

jako zdroj, tak je pravděpodobné, že byl citován z Twitteru.“ 
43

 

                                                 
40

 Waschková-Císařová: 2012, s. 11. 

41
 Osvaldová a kol.: 2011, s. 109. 

42
 Svobodová: 2013, str. 70 

43
 KROBOVÁ, Tereza. Sociální sítě jako zdroj médií: Česku vládne Twitter, odhalily Rozpravy o médiích. 

European Journalism Observatory [online]. 2016 [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: www.1url.cz/itnzn    

http://www.1url.cz/itnzn


17 

 

Zajímavý poznatek přidává studie výzkumníka Gustave Hahna o vztahu britských 

veřejnoprávních novinářů k Twitteru. Přes polovinu bylo v jeho práci těch, kteří Twitter 

označili za klíčový nástroj své práce. Více než tři čtvrtiny z nich pak označily Twitter za 

důležitý pro prezentaci jejich práce.
44

 

Právě využití Twitteru a potažmo všech sociálních sítích k jisté formě občanské 

žurnalistiky či sebeprezentace je podle Adama Javůrka jedním ze čtyř typů nakládání s těmito 

zdroji. Dalším způsobem využití je šíření profesionálního obsahu, poté zdroje analytických 

informací a také jako místo pro debatu se čtenáři.
45

  

Jabůrek dále upozorňuje, že sociální sítě dávají novinářům obsah v podstatě už 

vytřízený. Filtrováním, takzvaným „lajkováním“ a upřednostňováním zpráv jednotliví 

uživatelé delegují na první místa takové příspěvky, které jsou zajímavé. To může přinést řadu 

pozitiv, stejně jako negativa.  

Výmluvný je příklad prezidenta Miloše Zemana a brněnského radního Svatopluka 

Bártíka z hnutí Žít Brno. Ten těsně před prezidentskými volbami v lednu 2018 vypustil skrze 

svůj účet na sociální síti Facebook informaci, že je dobře obeznámen se Zemanovým 

zdravotním stavem a že podle něj prezident trpí rakovinou a zbývá mu posledních několik 

měsíců života. Velká část médií tuto informaci publikovanou pouze na Bártíkově soukromém 

facebookovém účtu přejala a její citaci použila do svých článků.  

Hrad i prezidentův lékař Bártíkova slova vzápětí odmítli a podali na něj trestní 

oznámení a žalobu na ochranu osobnosti, v níž požadovali omluvu a pět milionů korun jako 

odškodné. Těsně po volbách na začátku února pak vyšel na serveru iRozhlas.cz článek, který 

informuje o tom, že Bártíka začala kvůli celé věci vyšetřovat policie – podezírá ho z trestného 

činu pomluvy.
46

 V dubnu 2018 prezidentův advokát požádal Městský soud v Brně o přerušení 

projednávání případu s tím, že přednost by mělo dostat prošetření trestního oznámení.
47

 

                                                 
44

 Hahn, 2013: str. 35 

45
 Javůrek: 2009, s. 174  

46
 Policie začala vyšetřovat Bartíka kvůli pomluvě. Na podzim napsal, že má Zeman rakovinu. iRozhlas.cz 

[online]. 3. 2. 2018 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/svatopluk-bartik-zit-

brno-milos-zeman-zdravi-vysetrovani-policie-rakovina-zdravi_1802030640_haf  
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I z tohoto případu je patrná asi největší kontroverze, která je s využíváním sociálních 

sítí spojená – tedy to, že se v tomto prostředí vyskytuje extrémní množství spekulativních, 

nepotvrzených zpráv vydávaných i některými autoritami. V případě Bártíka jím vypuštěná 

spekulativní informace (neodvolal se ve svém tvrzení na žádný přímý zdroj a nepřišel 

s Milošem Zemanem do kontaktu) narážela na etické mantinely žurnalistiky.
48

 

Sociální sítě jsou také často zdrojem cílených dezinformací. Lze to tedy zobecnit tak, 

že prostředí sociálních sítí není zdaleka ani pro novináře přehledné, informace jsou často 

nerelevantní, neúplné nebo nekvalitní a zpochybnitelná je u řady uživatelů také jejich 

důvěryhodnost.  

4.2 Internetové vyhledávače 

Branou pro získání informací jsou pro novináře také internetové vyhledávače. Před 

těmi varuje Milan Šmíd, podle kterého si lidé často neuvědomují, že tvorba obsahů na síti i 

jejich výběr a třídění je ovlivněno řadou subjektivních vlivů, které se v některých případech 

dají nazvat manipulací. V této souvislosti zmiňuje především seřazení vyhledávaných 

příspěvků na stránkách vyhledávače, které může podléhat PR a reklamním tlakům. 

Společnosti jako Google, Yahoo nebo Seznam.cz dává Šmíd do souvislosti také 

s nastolováním agendy, protože i když „vyhledávače nevytvářejí nový obsah, svými funkcemi 

se stávají dveřníky informací (gatekeepery), což byla role až dosud vyhrazená pouze 

žurnalistům a médiím. Aniž si to lidé uvědomují, vyhledávače svým uživatelům formátují 

okolní svět.“
49

  

Skrze vyhledávač se lze dostat na konkrétní internetové stránky. U těch je pak dobré si 

uvědomit, kdo je jejich provozovatelem a kdo na ně vkládá obsah a za jakým účelem tak činí.  

4.3 Informační zdroje veřejných institucí 

Na novináře pracující v agenturách jsou kladeny požadavky na rychlou a přesnou 

práci. Jak už bylo řečeno, musí se možná lépe než kdo jiný orientovat ve zdrojích. Mezi ty 

nejspolehlivější patří internetové (ale i fyzické) databáze spravované orgány státní správy. 

S těmi českými pracují i novináři z centrální redakce ČTK, která integrovala jak domácí tak 

ekonomické oddělení.  

                                                 
48

 V dubnu 2018 stále případ není u konce, a i když Bártík svůj facebookový status smazal, policie může stále 
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Samozřejmě i veřejně dostupné informace z digitálních databází mohou být 

problematické. Pokud by se ale tak stalo, pak může jít ze strany institucí o porušení zákona 

(například zákona č. 249/2017 o registru smluv) a takové pochybení by bylo možné soudně 

potrestat. Zákon by navíc zcela jistě vynutil nápravu. Jak píše Šmíd, „z hlediska původu jejich 

provozovatelů můžeme rozdělit tyto informační zdroje zhruba do tří skupin. Jedná se tedy o 

informační zdroj umisťované na web a) veřejnou správou, b) neziskovým sektorem, c) 

soukromými subjekty.“
50

 V praxi jde o oficiální registry spravované například ministerstvy, 

pojišťovnami, vládou, parlamentem a jinými státními institucemi.
51

 I tak ale podle Šmída 

relativní spolehlivost těchto zdrojů „neosvobozuje novináře od povinnosti, aby každý z těchto 

zdrojů i nadále kriticky prověřoval.“
52

 

4.4 Přejímání zpráv z jiných agentur 

Samozřejmě, že kromě přejímání informací ze zpravodajských webů, televizních 

stanic nebo z tištěných médií se zpravodajské agentury zaměřují také na přebírání zpráv ze 

zahraničních tiskových agentur. V případě ČTK jde o dost významnou položku na výdajové 

straně v přehledu hospodaření. Za rok 2016 agentura za servis ze zahraničí zaplatila zhruba 11 

milionů korun.
53

 Kromě velkých světových agentur jako Reuters, AP, AFP pak ČTK kupuje 

zprávy také mimo jiné od TASS nebo DPA. Taková šíře předplácených agenturních servisů 

není u ostatních národních agentur v Evropě zvykem.  

5. Charakteristika televizního zpravodajství a vybraných relací 

Televizní zpravodajství je pro většinu vysílatelů na světě jejich vlajkovou lodí. Svědčí 

o tom třeba to, že je jako jedno z mála (i díky své povaze) vysíláno živě a to nejčastěji 

v hlavním vysílacím čase na začátku večerního vysílacího bloku.  

Tato práce se zaměřuje na to, jak televizní agendu udává produkce České tiskové 

kanceláře. Záměrně se pak nezabývá samotným obsahem zpráv a formulací slov. A to 

z jednoho prostého důvodu – jazyk audiovizuálních médií je natolik jiný, než jazyk tištěných 

                                                 
50

 Tamtéž, str. 42 

51
 Mezi nejpoužívanější patří například webové stránky parlamentu (www.psp.cz a www.senat.cz), dále pak 

třeba stránky české vlády (www.vlada.cz), obchodní rejstřík dostupný na www.justice.cz, několik registrů 

spravovaných ministerstvem financí známých pod zkratkou zastřešujícího systému ARES, katastr nemovitostí, 

portál veřejné správy, registr smluv.  

52
 Šmíd, Trunečková: 2006, str. 43 

53
 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2016, str. 26 

http://www.psp.cz/
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a online titulů, že čisté srovnání obsahu není možné. Mluví o tom i Martin Lokšík, podle 

kterého „na rozdíl od jiných žurnalistických médií je vytváření zpráv pro televizní publikum 

sdělováním faktů ve vizuálně akustických záběrech a z pohledu žurnalistické práce především 

myšlením a vyprávěním v obrazech.“
54

 

Lokšík ve své kapitole publikace Zpravodajství v médiích hovoří o speciálním 

audiovizuálním jazyku, který se skládá ze zvukové a obrazové složky. Některé obsahové 

záležitosti zpravodajského textu tak mohou být divákovi odvyprávěny za pomoci obrazové 

střihové skladby.  

Ve většině zpravodajských reportáží v televizi je také stand-up, kterým se rozumí 

synchronní výpověď samotného redaktora před kamerou. Podle Lokšíka je sice stand-up často 

používán nadměrně, nicméně stále ve většině případů plní roli důkazu o tom, že redaktor 

příspěvek zpracoval přímo z místa události.
55

 Ani to ale nemusí znamenat, že je příspěvek 

původním zjištěním autora reportáže. 

Důležité pro tuto práci je také přiblížit si nejdůležitější typ zpravodajské produkce 

jednotlivých stanic v českém prostředí – tím jsou hlavní zpravodajské relace. Vesměs jsou 

zařazeny v hlavní vysílací časy nebo těsně před ně.  

V Česku běží hlavní zpravodajské relace od 18:30 do 19:15 (Naše zprávy, TV 

Barrandov), od 18:55 do 19:25 (Zprávy FTV Prima, FTV Prima), od 19:00 do 19:45 

(Události, souběžně na ČT1 a ČT24) a od 19:30 do 20:20 (Televizní noviny, TV Nova). 

Pokud Lokšík v roce 2001 psal, že průměrná doba hlavních zpravodajských relací se 

v českých stanicích pohybuje od 15 do 30 minut, pak u čtyř velmi sledovaných stanic v roce 

2018 můžeme říct, že stopáž se pohybuje v rozmezí od 30-50 minut. Důležité je potom 

zmínit, že na FTV Prima pak zpravodajský blok pokračuje 15minutovými Krimi zprávami, po 

Událostech ČT pak následují 10minutové Branky, body, vteřiny. 

Některé relace (Prima, Nova, Barrandov) zahrnují do stopáže hlavních relací také 

meteorologický servis. Česká televize má pak pro relaci Počasí vyhrazený blok pěti minut od 

18:55 do 19:00, který je rovněž součástí a zároveň startem pomyslné „zpravodajské hodiny“ – 

tu tedy tvoří Počasí, Události a Branky, body, vteřiny.  

                                                 
54

 Osvaldová a kol: 2011, str. 73 

55
 Tamtéž, str. 77 



21 

 

5.1 Požadavky na informační zdroje v televizním zpravodajství 

Televizní zpravodajství se ve svém faktickém obsahu příliš neliší od zpravodajství 

tištěného nebo internetového. Konkrétní výstupy – zprávy – ale podává v často naprosto 

odlišné formě a recipienti mediálních obsahu je často konzumují skrze jiné technologie (u 

internetového a televizního zpravodajství to však díky mediální konvergenci neplatí vždy). 

Zdroji informací i v televizi tak jsou agentury, vlastní zjištění, oslovení odborníci, sociální 

sítě, internetové zdroje, státní správa, veřejné instituce nebo archivy atd.
56

 

Způsob, jakým se informace dostávají do zpravodajství, zkoumala řada mediálních 

teoretiků (Kunczik, McQuail, Hall, Fuller aj.) Jejich poznatky se v mnohém liší, jak ale píše 

Barbora Osvaldová, tak v některých aspektech se shodují. Událost má podle ní větší šanci stát 

se součástí zpravodajství, pokud „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.“
57

 

Osvaldová dále zmiňuje také místní a osobní příslušnost události – podle ní je 

„důležitým katalyzátorem i účast osobnosti, skupin nebo národů, které jsou obecně 

považovány za důležité.“ To ale platí pro všechny typy médií. Tato práce se věnuje analýze 

televizních relací a z povahy audiovizuálních médií je jasné, že pro ně naopak platí různé 

odlišnosti.  

Televizním zpravodajstvím se zabýval například Andrew Boyd, podle kterého je 

kritériem pro výběr události ke zpracování třeba míra bezprostředního dopadu na publikum, 

blízkost zprávy masám nebo neotřelost. Událost musí být také jednoduše zpracovatelná do 

takzvaného „audiovizuálního jazyka“, který je podle Lokšíka výrazovým a vyjadřovacím 

prostředkem, který počítá s rozdělením informace na složku obrazovou a zvukovou.
58

  

Obrazová složka je tvořena všemi možnými typy statických nebo kinetických 

vizuálních prvků: fotografií, filmem, videem, přímým přenosem, počítačovou grafikou, 

animací nebo psaným textem. Samostatnou kategorií obrazové složky je pak také soubor 
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 Trampota, 2006: str. 80-87 
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 Osvaldová a kol.: 2011, str. 22 

58
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nonverbálních prvků – tam řadíme třeba oblečení moderátorů, jejich výraz, tón promluvy, 

gesta a mimika. Zvuková složka je pak zastoupena čteným textem ve formě komentáře, 

synchronní výpovědí respondentů ať už ve formě monologu nebo dialogu, stand-upem 

redaktora, ruchy, reálnými zvuky, hudbou nebo v některých případech také tichem.
59

 

5.2 Atributy televizní zprávy 

Obecně je televizní zpráva chápána jako elementární stavební jednotka televizní 

žurnalistiky. Je to rychle, věcně a přesně zpracovaná informace přenášená v audiovizuální 

podobě. Podle Lokšíka je jejím důležitým atributem „audiovizuálnost“, která odlišuje 

televizní zprávu od zpráv v jiných médiích a fakticky ji staví do popředí zájmu veřejnosti, 

mimo jiné i proto, že je ve stále větší míře schopna operativně přinášet odpovědi na základní 

žurnalistické otázky simultánně s průběhem události. Dalším znakem televizní zprávy je její 

„specifická zpravodajská přítomnost“, která se vyznačuje zvláštní časovou sousledností mezi 

například natočenou reportáží a živým vstupem ve zpravodajských relacích.
60

 

Televizní zpráva se vyvinula z filmového zpravodajství, od něhož „převzala televize 

ve svých počátcích společně s filmovou výrobní technologií také základní žánr audiovizuální 

žurnalistiky, filmový šot.“
61

  

Právě touto formou pak televizní zpravodajství sleduje cíle, které jsou obecně platné 

pro žurnalistiku praktikovanou na všech platformách – tedy podává věcně nové informace o 

nových nebo aktuálních jevech, o kterých si diváci přejí výt informováni. Tematický rozsah 

uvedených informací a jejich struktura vychází z toho, co je pro společnost považováno za 

relevantní, případně co je považováno za zajímavé.
62

 Nad rámec toho je však pro televizi 

klíčové sledovat také již zmíněnou „audiovizuálnost“, v tomto případě chápanou jako 

přitažlivost zpracování informace pro televizního diváka.   

I když má televizní zpravodajství svůj původ před 2. světovou válkou, podléhá také 

moderním vlivům a zvláště pak po dokončení procesu digitalizace v rovině vstupů i výstupů 

se stále častěji televizní tvorba sbližuje a protíná se zpravodajskou produkcí jiných typů 

médií.  
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To se projevuje například používáním podobné logické kompozice zpravodajského 

materiálu, ale třeba i na zdánlivém detailu – titulku. Ten se „stejně jako v tištěné podobě totiž 

vyskytuje i v televizním zpravodajství. A to hned ve dvojí podobě – graficky při uvedení 

zpravodajského materiálu a poté i slovně na začátku relace.
63

 Takto uvedenému titulku se říká 

headline a na rozdíl od toho definovaného v kapitole 1.2.4 slouží televizní headline jako 

dynamický přehled tří až pěti hlavních zpráv dne v úvodu a někdy i uprostřed nebo na samém 

konci relace.  

5.3 Typy televizních zpráv 

Televizní stanice se čím dál víc snaží nacházet dynamičtější struktury vysílání a 

v souvislosti s rozvojem moderních technologií se je snaží zavádět také do vysílání. 

Příkladem je třeba četná obměna vizuální i formální podoby zpravodajských relací. Jen 

Události ČT od roku 2012 prošly jednou zásadní a několika dílčími úpravami.
64

 Naposledy 

v roce 2014 proměnily vzhled virtuálního studia a drobně i samotné řazení příspěvků a jejich 

dramaturgii.
65

 I přesto se ale dá vypozorovat několik stálých typů zpráv, které se ve všech 

zkoumaných relacích stále opakují. Následující rozdělení jsem převzal od Lokšíka.
66

 

Zpráva čtená (verbální) 

Patří mezi nejstarší vysílané typy zprávy. Mezi její charakteristiky patří stručnost a 

nižší časová náročnost na zpracování. Informace v ní obsažené obvykle pochází ze 

zpravodajských agentur, jejich forma je ale stylisticky upravená pro potřeby televizního 

vysílání. Využívá se pro sdělení informace, ke které televize dosud nemá žádný obrazový 

materiál. Právě s tím ale souvisí i postupné vymizení čtené verbální zprávy z televizních 

obrazovek – s nástupem digitálních technologií si redakce můžou obrazovou složku zajistit 

podstatně rychleji a proto ji nahrazuje zpráva obrazová nebo kombinovaná. 
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Zpráva obrazová 

Charakterem se podobá nejvíce klasickému filmovému šotu známému z filmových 

týdeníků. Stručně, jasně a výstižně shrnuje informaci na ploše zhruba 30 sekund. Zpráva má 

výpovědní hodnotu pouze s průvodním textem, který čte moderátor ze studia. Obrazová 

zpráva přináší informace o méně důležitých událostech, často jde opět o informace převzaté 

z agentur. Pro tento typ zprávy se televizním redakcím často nevyplatí na místo vyslat 

redaktora i se záznamovou technikou. Pomáhají si proto buď fotografiemi, videi z agentur 

nebo materiály, které jim pošlou sami recipienti.
67

  

Zpráva kombinovaná 

Je v současnosti možná nejrozšířenější druh televizní zprávy. Dominuje ve složitějších 

tématech, využívá ho tak hlavně ekonomické, zahraniční nebo politické zpravodajství. Tento 

druh zprávy je kombinací obrazové zprávy s komentářem čteným ze studia a synchronní 

výpovědi mluvčího/respondenta. V některých případech není obraz nutný. V tomto případě 

totiž plní spíše ilustrační roli. Jádro sdělení je shrnuto v prvních dvou větách, informaci pak 

rozvádí právě synchronní výpověď.  

Zpráva reportážní 

V televizní praxi je obvykle nazývaná prostě jen reportáž. Jde o nejdokonalejší formu 

v televizním zpravodajství. Nejadekvátněji totiž vystihuje charakter televizní tvorby a 

nejefektivněji využívá bohatosti audiovizuálního jazyka. Obrazová složka je poskládaná 

mnohem důmyslněji, než v případě předchozích druhů zpráv. Zvuková složka je pak rovněž 

zpracovaná mnohem poutavějším a zajímavějším způsobem. Reportáž střídá faktickou rovinu 

sdělení s emocionálním vyzněním zaznamenaných autentických účastníků události nebo 

reálných ruchů.
68

 Do reportáže je zakomponován také již dříve zmíněný stand-up, tedy 

synchronní komentář redaktora přímo z místa události, který má divákovi dokázat, že tam 

redaktor opravdu natáčel. Reportážní zprávu lze díky informacím a obrazovým materiálům 

zakoupeným z agentur zpracovat také bez toho, aby redaktor byl přímým svědkem události. 
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 Jedním z projektů takzvané občanské žurnalistiky, které mají diváky více zapojit do obsahu vysílání ,je projekt 
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Takový postup se využívá ve větší míře v zahraničním zpravodajství, nebo při pokrývání 

domácích událostí v kontinuálním vysílání zpravodajských relací.  

Zpravodajský rozhovor 

Slovem rozhovor je vždy myšlena taková audiovizuální forma, který je realizována 

metodou kladení otázek a odpovědí. V televizním prostředí existuje několik variant rozhovoru 

– od celého publicistického pořadu s dlouhou stopáží, přes zpravodajský studiový rozhovor až 

po vyjádření kompetentní osoby v synchronní odpovědi na kameru. Za rozhovor lze 

považovat také „vox popy“, tedy synchronní výpovědi náhodných očitých svědků události 

nebo lidí vybraných pro zodpovězení anketní otázky redaktora v terénu.  

Živý vstup 

I přes svůj název existují v současném televizním zpravodajství „živé vstupy“, které 

jsou vysílány takzvaně jako „mrtvé“. Jsou předtočené a odbavované podobně jako reportážní 

příspěvky – tedy se synchronní obrazovou a zvukovou složkou. Živé vstupy tak mají několik 

podob – a to v závislosti na tom, zda jsou předtočeny, zda jsou vysílané živě přes satelit nebo 

jinou digitální přenosovou technologii, zda redaktor sedí přímo ve studiu, nebo zda je živý 

vstup uskutečněn po telefonu. Z toho vyplývá, že kromě studiových vstupů reportér nejčastěji 

stojí přímo v místě události. Některé stanice (TV Nova, TV Barrandov, FTV Prima) do zpráv 

zařazují živé vstupy vysílané z nesouvisejícího prostředí, které mají za úkol oživit vysílání a 

snížit časovou náročnost na zpracování celého jednoho tematického příspěvku. Redaktorova 

výpověď je ve vysílání často doplněna o obrazový materiál, který se události přímo týká. 

V některých případech může obrazový materiál plnit jen ilustrační roli. Lokšík označuje živý 

vstup redaktora do vysílání za speciální druh zpravodajského rozhovoru. A to proto, že je 

předtím uveden moderátorem, který zároveň redaktorovi položí otázku, na kterou ve svém 

živém vstupu odpovídá.  

5.4 Řazení televizních zpráv podle priorit 

Důležitost, jakou přikládají jednotlivé stanice svým zpravodajským relacím, 

dokumentuje nejlépe už jen to, že jsou zařazovány vždy do hlavního vysílacího času (viz 

kapitola 1.8). Stejně tak jako programové schéma televizí, i zpravodajské relace mají svou 

ustálenou formu, na kterou jsou diváci zvyklí. Podle Lokšíka „mají ustálenou formální a 

grafickou podobu, jednotné barevné pojetí dekorace i hudebně vizuálního řešení hlavní 
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znělky, předělů, upoutávek, titulků (headline) a dalších efektů, při nichž je využito předností 

počítačové grafiky.“
69

 

Každá televize užívá jiné skladební postupy při výběru zpravodajských obsahů a jejich 

sestavování. Důraz se klade nejen na společenskou významnost události, ale jak upozorňuje 

Lokšík, také na zábavnost, zajímavost, senzačnost nebo obrazovou atraktivnost události.
70

 

V tomto bodě považuje autor za důležité také rozlišit vysílané zprávy také na základě 

toho, čemu se v anglosaské mediální teorii říká „tvrdost“ zpráv. Existují totiž takzvané „hard 

news“, tedy zprávy, které jsou časově a kontextem důležité – jde především o zprávy 

politické, ekonomické, nebo zprávy o vývoji zahraničních vztahů. Takzvané „soft news“ jsou 

pak přesným opakem – nejsou příliš časově vyhraněné a je tak nedůležité, kdy se vysílají. 

Můžou se týkat aktuálních témat, ale pokud, tak převážně z oblasti lifestylu, bulvární zábavy 

nebo časově nesouvisejících krimi příběhů.
71

  

Specifické postavení pak má titulek, neboli televizní headline. Tím je myšlen 

„dynamický přehled tří až pěti hlavních zpráv v úvodu zpravodajské relace, který má diváka 

okamžitě zaujmout a upoutat.“
72

 Jak Lokšík dále uvádí, headline v televizním zpravodajství 

působí jako titulní strana novin, časopisu či jako filmová upoutávka. Z toho tak vyplývá, že 

headline je podle televizní konvence přehled zpráv s nejvyšší společenskou, a tedy informační 

prioritou v dané relaci. 

Osvaldová ve stejné publikaci ale připomíná to samé co Lokšík, tedy, že „porušování 

zavedené konvence například směrem k zábavě na úkor faktů,“ a tedy, že může v takto 

koncipovaných relacích zdůrazňovaná zajímavost deformovat užitečnost informace.
73

  

Jak uvedl editor Událostí Daniel Pavlík, tak headliny obecně „poutají na 

nejzajímavější zprávy, které pro nás mají tu nejvyšší prioritu. Samotné zprávy pak nejen my 
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ale tuším, že i ostatní televize, řadí podle svých vysílacích schémat, které počítají také 

s vysílacími časy konkurence apod.“
74

 

6. Charakteristika zkoumaných médií  

6.1 Česká televize 

Od roku 1993 je bývalá ČST už ryze Českou televizí. Mimo jiné od tohoto roku 

„poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího 

multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem 

naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat 

mediální pluralitu“
75

 

 Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, je 

Rada České televize. Do působnosti Rady mj. náleží jmenování a odvolávání generálního 

ředitele České televize, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu, nebo rozhodování o 

stížnostech týkajících se generálního ředitele. Generální ředitel předkládá radám ke schválení 

řadu důležitých dokumentů, například Kodex, rozpočet, účetní uzávěrku nebo přehledy dluhů 

a pohledávek. 

Nad „malou radou“ stojí Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), tedy 

„ústřední orgán státní správy, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a 

televizního vysílání (dále jen: "vysílání") a převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních 

mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle zákona č. 132/2010 Sb.“
76

 

6.2 FTV Prima 

Dynamický rozvoj soukromých rozhlasových stanic na počátku 90. let dával tušit, že 

záhy se divákům nabídne také první soukromá celoplošná TV stanice. V první polovině 

tohoto období pak začaly vysílat hned dvě, které jsou na trhu soukromých stanic lídry trhu 

dodnes – TV Prima a TV Nova.  

V případě Primy byl ale na rozdíl od konkurence vývoj mnohem překotnější. 

V listopadu 1992 získala licenci na spuštění regionálního vysílání, tehdy však ještě pod 
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názvem Premiéra. Provozovatelem byla společnost FTV Premiéra a.s. s účastí italského 

kapitálu. Vysílání odstartovalo v červnu 1993. Ještě v polovině 90. let Premiéře udělila Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání licenci na spuštění celoplošného vysílání. V roce 1997 pak 

televize změnila název na Prima.
 77

 

V roce 2001 televize Prima navyšuje pokrytí republiky signálem na 94% a začíná 

vysílat některé formáty pořadů, které v obměněné podobě zařazuje do svého programu doteď.  

Poloviční podíl v televizi kupuje švédská mediální skupina MTG, která si klade za 

úkol výrazně posílit postavení Primy na trhu. Postupně se jí to daří zejména díky nákupu 

zahraničních formátů a výrobou nových televizních pořadů. O šest let později je televize 

stabilizovaná jako druhá nejsledovanější soukromá stanice v Česku. Od ledna 2012 pak 

formálně zaniká a vstupuje na trh s novým jménem Prima family.
78

  

V březnu 2014 pak přišlo oznámení o konci generálního ředitele Martina Konráda – na 

jeho místo nastoupil úspěšný manažer Marek Singer. Ten se do funkce vrátil po roční pauze. 

Za jeho působení se stanice Prima stala plnohodnotnou konkurencí Novy. Ředitel dotáhl 

dokonce přípravy tematických kanálů Prima Cool a Prima Love. Zaměřil se na mladší divácké 

publikum. Také stojí za spuštěním videoportálu Prima Play a byl u příprav nového kanálu 

Prima Zoom.
79

 

V lednu 2017 přichází zároveň oznámení nové vlastnické struktury – skupina MTG 

prodala za 237 milionů eur svůj poloviční podíl společnosti Denemo Media, s.r.o. „Vlastníky 

společnosti je Denemo Invest, s.r.o. (75 %) a GES MEDIA ASSET, a.s. (25 %). Denemo 

Invest, s.r.o. patří do skupiny Alphaduct, která je vlastněná panem Vladimírem Komárem. 

GES MEDIA ASSET, a.s. je členem skupiny GES GROUP, která ovládá druhý 50 % podíl ve 

skupině Prima Group.“
80
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Prima family nebo-li FTV Prima v polovině roku 2017 výrazně změnila grafiku a 

design na hlavním kanálu Prima. Zároveň modernizovala i své zpravodajské studio, ze 

kterého se mimo jiné vysílají hlavní večerní Zprávy FTV Prima. Místo klasických obrazovek 

studio vybavila LED panely a s tím zařadila do vysílání i některé nové obrazové a grafické 

prvky.  

V cílové skupině od 15 do 69 let, na kterou FTV Prima zejména cílí, se loni zvýšila 

sledovanost jejích stanic na 21,62 procenta z 21 procent o rok dřív.
81

 

Zpravodajská relace Zprávy FTV Prima patří podle průzkumů společnosti ATO – 

Nielsen Admosphere dlouhodobě mezi zhruba padesátku nejsledovanějších pořadů. V březnu 

2018 měly Zprávy FTV Prima zhruba 18% podíl na sledovanosti českých stanic s průměrnou 

sledovaností necelých 640 tisíc diváků.
82

  

6.3 TV Barrandov  

Ve druhé polovině první dekády třetího tisíciletí nabral televizní trh novou dynamiku 

vlivem postupné digitalizace vysílání. Od ledna 2009 začala vysílat stanice Barrandov TV.
83

 

Původní ambice, tedy vyrovnat se ve sledovanosti dvěma v té době již zavedeným 

soukromým stanicím, se zatím nepodařilo naplnit.
84

 Po devíti letech fungování se podíl na 

sledovanosti všech stanic spadajících pod Barrandov TV pohybuje kolem 7 procent. Samotná 

stanice TV Barrandov, která jako jediná ze skupiny Barrandov přináší živé zpravodajství, pak 

měla v březnu 2018 podíl na sledovanosti zhruba 5 procent.
85

 

Od spuštění stála za stanicí TV Barrandov skupina kapitálově silných akcionářů v čele 

se společností Moravia Steel kontrolovanou českým podnikatelem slovenského původu 

Tomášem Chrenkem. V médiích se ale záhy začaly objevovat zmínky o obří ztrátě společnosti 

a v září 2012 to nakonec vyvrcholilo majetkovým vstupem současného majitele – společnost 
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Empresa Media podnikatele Jaromíra Soukupa skoupila 99,7 % akcií.
86

 Empresa Media mimo 

jiné vlastní také časopisy Týden, Faktor S nebo Instinkt.
87

  

V souvislosti s majetkovou změnou a  působením TV Barrandov se mluvilo také o 

několika kontroverzích. Zmíněný Tomáš Chrenek se v roce 2012 výrazně zapojil do podpory 

tehdejšího prezidentského kandidáta v přímé volbě v roce 2013 Jana Fischera. Chrenek mu 

poskytl 9 milionů korun na kampaň. Kupec TV Barrandov z roku 2012 Jaromír Soukup 

pracoval pro Jana Fischera jako bezplatný mediální poradce.
88

 

A podobně se o TV Barrandov spekulovalo také před parlamentními volbami v roce 

2017. Předseda Strany přímé demokracie Tomio Okamura podle kritiků nadměrně často zván 

do diskuzních pořadů a tedy došlo k jeho nadměrné medializaci. Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání proto od veřejnosti obdržela řadu stížností, které se ale nakonec ukázaly 

jako neopodstatněné.
89

 

Jak později vyšlo najevo, tak Strana přímé demokracie Tomia Okamura vynaložila 

v souvislosti s volbami několik milionů korun na PR aktivity. Podle zpravodajského serveru 

Info.cz pak část z těchto peněz mohla zamířit k lidem, kteří v minulosti pracovali pro TV 

Barrandov.
 90

 Hnutí ale jakékoli spojení Tomia Okamury se současným vedením TV 

Barrandov odmítá – stejně se pak vyjádřila i samotná televize.
91
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6.4 Česká tisková kancelář 

České tiskové kanceláři se autor této práce věnoval v předchozích kapitolách, zvláště 

pak v kapitolách 1.2 a 1.3. Pro kontext tak je důležité jen připomenout, že ČTK navazuje na 

státní Československou tiskovou kancelář zřízenou 28. října 1918 souběžně se založením 

republiky. Do současné podoby ČTK transformoval zákon č. 517/1992 Sb. Od té doby plní 

veřejnoprávní funkci a její statut je veřejnoprávní. To znamená, že nepodléhá ani vládě, ani 

soukromému sektoru. Na rozdíl od ostatních veřejnoprávních médií (Česká televize, Český 

rozhlas) ale není ČTK financovaná z koncesionářských poplatků. Na svou činnost si agentura 

musí vydělat podobně, jako to činí soukromé subjekty.  

Postavení a působnost ČTK, jak už bylo řečeno, upravuje zákon č. 517/1992 Sb., který 

tuto instituci učinil právně na státu nezávislou. Jak poznamenává ve své kapitole publikace 

Novinář a jeho zdroje v digitální éře Ludmila Trunečková, zčásti i proto, že „zákonodárci 

počátkem 90. let předpokládali privatizaci agentury.“
92

 

Agenturní zaměstnanci se podobně jako jiní pracovníci veřejnoprávních médií řídí 

Kodexem ČTK. Ten je vůbec nejsilnějším prvkem samoregulace agentury, jeho autoři při 

tvorbě vycházeli ze zahraničních vzorů. Celkem má 21 odstavců, které definují jak si 

zachovat nezávislost a objektivitu.
93

 

7. Profily redakcí zkoumaných médií 

Pro pochopení fungování zkoumaných redakcí, je nutné alespoň zhruba vědět, co 

ovlivňuje jejich práci. Podobně jako ČTK, i redakce zkoumaných médií se řídí určitým typem 

samoregulace. Jedna má vlastní interní kodex (Česká televize) a navíc podobně jako zbylé 

dvě stanice (TV Barrandov a FTV Prima) se jako člen Asociace televizních organizací řídí 

tzv. Kodexem ATO. 

Kodex ATO je dílem zájmového sdružení právnických osob, která bylo založeno 1. 3. 

1997. Mělo na starosti hlavně měření sledovanosti televizí. V roce 2010 pak sdružení rozšířilo 

                                                                                                                                                         
Okamura ukončil své působení na této stanici v roli moderátora krátkého zpravodajského pořadu Dobrý večer, 
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Okamura jako důvod uvedl, že mu vedení televize zasahovalo do výběru hostů. Později oznámil svou 

kandidaturu v senátních volbách, ve kterých získal 20. října 2012 mandát na Zlínsku. 
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svou působnost i na oblast etiky ve zpravodajství a publicistice a přijalo Etický kodex 

redaktorů zpravodajských, politicko-publicistických a ostatních publicistických pořadů.
94

 

Kodex ATO se zabývá například otázkou zveřejňování odposlechů, cenzury, 

objektivity nebo ochrany osobnosti. Autor této práce pak spatřuje jako lehce kontroverzní 

článek 6 tohoto kodexu, který říká, že "u pořadů určených pro informování nejširší (nikoli 

odborné) veřejnosti je možno přistupovat na určitá zjednodušení, především s ohledem na 

rozsah jednotlivých reportáží a laický zájem diváků. Mohou nastat situace, kdy z těchto 

důvodů lze stěží trvat na naprosté přesnosti skutkových tvrzení a klást tak na redaktory – ve 

svých důsledcích – nesplnitelné nároky."
95

 

7.1 Domácí a regionální redakce ČT 

Chování pracovníků ČT ale primárně podléhá svému vlastnímu internímu etickému 

kodexu, který je zároveň jedním z nejdůležitějších předpisů, kterými se zaměstnanci ČT řídí. 

Vychází z pojetí "veřejné služby zajišťující přístup k informacím, kultuře, vzdělání a zábavě 

pro všechny občany. Tím mimo jiné napomáhá informační a kulturní seberealizaci 

rozmanitých menšin, jež se ocitají mimo hlavní proud názorů, kultury a zábavy, při 

současném poznání těchto menšin většinou.“
96

 

Celkem je v domácích redakcích ČT zaměstnáno 86 lidí včetně studií v Ostravě a Brně. 

Bližší informace ale ČT v odpovědi na zaslaný dotaz neuvedla – zejména pak informace o 

počtu externích spolupracovníků zpravodajství.
97

 Těch s redakcí podle osobních zkušeností 

autora této práce pracují další desítky.  

Součástí zpravodajství ČT je také Redakce plánování a analýz (ARPA), ve které k 1. 

dubnu 2018 pracovalo 12 redaktorů, 4 editoři a 5 rešeršistů. Ti všichni dohromady fungují 

prakticky jako tisková agentura – bez ohledu na servis ČTK přinášejí původní zprávy a své 

zjištění například ohledně trestních kauz. Podle šéfa redakce ARPY Luboše Rosího jen v 

období prezidentských voleb "ARPA přispěla více než 510 vlastními příspěvky. Část z nich 

poté následně další redakce zpracovaly jako zprávy pro vysílání." 
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Redakce ARPY je důležitá také pro hlavní zpravodajskou relaci Události ČT. Jak 

vyplývá z interních systémů ČT, jen v období od začátku ledna do konce března přispěla 

Redakce plánování a analýz 18 vlastními tématy, ze kterých poté redaktoři Událostí natočili 

původní reportáže. Luboš Rosí připomíná, že ARPA má za úkol nabourat uniformitu zdrojů v 

českém žurnalistickém prostředí a přinášet tak jiná témata než ta, která se objevují v 

agenturním servisu ČTK. 

Redakce ARPA se rovněž podílí na faktickém ověřování informací, které obsahují 

zprávy v hlavní zpravodajské relaci. Tou jsou od roku 1993 Události ČT, ty se vysílají od 

roku 2007 vždy jednou denně od 19 hodin večer.  "Jejich stopáž se po 1. dubnu 2012 zvýšila 

na 50 minut. Dříve se vysílaly z pražského studia s typickým velínem na pozadí. Od 1. dubna 

se přesunuly do speciálně upraveného virtuálního studia."
98

 ."
99

 O víkendech a svátcích mají 

Události stopáž zhruba o 4 minuty kratší.  V dubnu 2012 se nezměnilo jen místo, ze kterého 

se vysílá. Změna se dotkla také podoby zpráv. Vždy od 19:30 začíná několikaminutový blok 

věnovaný jednomu tématu. Na to se v průběhu předchozí relace poutá samostatnými "teasery" 

a navíc ho moderuje jiný moderátor. To je také účel, proč hlavní zpravodajskou relaci ČT 

vždy provází dvojice moderátorů. O tomto způsobu poutání píše Andrew Boyd, podle kterého 

jde v případě "teaserů" o zvláštní formou headlinu, kterou se u diváka vzbuzuje přirozený 

zájem o celý obsah zprávy.
100

  

Události ČT jsou podle březnového průzkumu společnosti ATO – Nielsen Admosphere 

23. nejsledovanějším pořadem na českých televizích. Průměrně je v tento měsíc sledovalo 754 

tisíc diváků ve věkové kategorii 15 a více let, což znamená, že Události každý březnový večer 

sledovala zhruba pětina všech domácností, které zrovna měly puštěnou televizi.
101

 Průměrná 

čísla za několik let pak přináší Výroční zpráva ČT za rok 2017, když tvrdí, že „Události 

na ČT sledovalo za posledních pět let v průměru 823 tisíc diváků; toto číslo je velmi stabilní 

a odchylky jednotlivých let od toho průměru jsou zcela minimální. Zájem diváků o hlavní 

zpravodajskou relaci vrcholil na podzim 2017, kdy probíhaly velmi významné domácí 

politické události, což odráží zejména podíl Událostí, který byl v 2. pololetí 2017 nejvyšší 

od roku 2013.“
102
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Také se zpravodajstvím ČT je spojená kontroverze. Fakulta sociálních věd Univerzity 

Karlovy v Praze vypracovala pod vedením analytika Jana Křečka v roce 2017 analýzu, která 

se zabývala předvolebním vysíláním České televize v období před krajskými volbami od 9. 

září do 7. října 2016. Podle autorů analýzy měla politická strana TOP 09 ve zpravodajství více 

prostoru než ostatní strany.
103

 

Analýzu ve svém inauguračním projevu 8. března 2018 zmínil také prezident Miloš 

Zeman, jehož výrok v tomto kontextu ohodnotili analytici z "fact-checkingového" serveru 

Demagog.cz, jako pravdivý.
104

 Sama televize označila analýzu za metodologicky a fakticky 

nepřesnou.
105

 Ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal odeslal dopis tehdejšímu děkanovi 

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, ve kterém žádal o vyjádření postoje školy 

k analýze. Tehdejší děkan FSV UK Jakub Končelík reagoval dopisem 30.ledna, analýzu zpět 

nevzal. Za tým zpracovatelů se postavil: „V procesu zadání zakázky, v jejím průběhu a v 

otázce posouzení kvality díla zadavatelem, tedy RRTV, neshledávám žádných 

pochybností.“
106

 

7.2 Domácí redakce zpravodajství FTV Prima 

Jak v rozhovoru upozornil mluvčí TV Prima Adam Halmoši, „zpravodajská hodina 

FTV Prima má své zcela unikátní pojetí, které nemá žádná jiná stanice v zemi. Skládá se ze 

čtyř samostatných relací – Zprávy FTV Prima, Krimi zprávy, Divošky a TOP STAR.“ Pro 

potřeby této práce se ale její autor zaměří jen na Zprávy FTV Prima. Ty mají průměrně kolem 

24 minut.  

Podle údajů z webových stránek a přehledu redaktorů pracuje v domácím a 

regionálním zpravodajství Primy celkem 33 kmenových redaktorů. Další pak pracují jako 

externí spolupracovníci. 
107

 Naprostá většina z nich přispívá do hlavní relace Zprávy FTV 

Prima nebo Krimi zprávy. 
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Tematicky nejsou jednotliví reportéři příliš vyhranění. Takřka všichni se ve své práci 

zabývají ekonomickými událostmi, stejně tak událostmi s celorepublikovým i jen regionálním 

významem. 

Šéfredaktorkou zpravodajství a publicistiky je Jitka Obzinová, která do FTP Prima 

přešla v roce 2009 z pozice vedoucí domácího zpravodajství Českého rozhlasu 1 Radiožurnál. 

Ještě předtím působila například jako zahraniční zpravodajka v oblasti Balkánu a válečná 

zpravodajka z Jugoslávie pro Československý rozhlas. Podobná témata zpracovávala také pro 

Českou televizi. Působila i na TV Nova a na Frekvenci 1.
108

 

V roce 2016 zveřejnil server Hlídacípes.org nahrávku, která měla dokazovat, že vedení 

FTV Prima nařídilo redaktorům zpravodajství, aby tématiku uprchlíků prezentovali jako 

hrozbu, problém a krizi. To měla v době vrcholící migrační krize 7. září 2015 nařídit přímo 

Jitka Obzinová na redakční poradě.
109

  

Server Hlídacípes.org sice vynesl nahrávku, vedení zpravodajství FTV Prima ji 

označilo za spekulaci. Server se proto ohradil s tím, že; "Nahrávka potvrzuje to, že pokrývání 

tématu uprchlické krize není vedeno podle žurnalistických standardů zakotvených například i 

v kodexu ATO, k němuž se sama televize Prima hlásí. Místo toho má být zpracováváno v 

souladu s názorem vedení televize.“
110

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání sice 

konstatovala, že k ovlivnění názoru diváků mohlo dojít, v chování FTV Prima ale nespatřila 

porušení některého z ustanovení zákona o vysílání.
111

 

7.3 Domácí a regionální redakce TV Barrandov 

 TV Barrandov od září 2012 patří skupině Empresa Media podnikatele Jaromíra 

Soukupa. Společnost kromě televize vlastní také další tištěné nebo online tituly. Především 

pak zpravodajský týdeník Týden, odborný týdeník MarketingSalesMedia, měsíčník Interview, 
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týdeníky Instinkt a Sedmička a mimo jiné od února také zpravodajsko-publicistický týdeník 

Faktor S.  

 Podle mediálního zástupce vydavatelství Empresa media Daniela Köppla pak naní 

jednoduché přesně určit, kolik redaktorů se podílí na přípravě vysílání relace Naše zprávy, 

neboť v rámci podniku se využívají pracovní síly napříč redakcemi zmíněných titulů. Redakce 

tištěných a on-linových titulů se podílejí na přípravě zpráv jak na úrovni tipů a nápadů na 

jednotlivé příspěvky, tak se i zapojují do samotné přípravy zpravodajství. Podle Köppla se ale 

dá říct, že „do měsíčních služeb relace Naše zprávy je vždy nasazováno zhruba 25 lidí – 

redaktorů.“
112

 

 V TV Barrandov prakticky neexistuje dělení mezi ekonomickou, zahraniční nebo 

domácí redakcí. Jedinou výjimku tvoří redakce regionální, kterou tvoří zejména zpravodajové 

v jednotlivých krajích. Relace Naše zprávy má nicméně přesný počet editorů – pět.  

 Daniel Köppl dále uvedl, že TV Barrandov na zpravodajství vynakládá nižší desítky 

milionů korun ročně. V porovnání se zpravodajstvím ostatních komerčních televizí tak jde o 

rámcově nižší částku. Naše zprávy TV Barrandov v při dalším srovnání s Televizními 

novinami TV Nova a Zprávami FTV Prima vycházejí jako několikanásobně méně sledované. 

Majitel TV Barrandov, skupina Empresa media, ale mezi své cíle řadí mimo jiné navýšit podíl 

sledovanosti o několik procent.  

Podle Daniela Köppla by k tomu mohla přispět i zamýšlená proměna večerního bloku 

vysílání. Posílit pak chtějí publicistické prvky, které teď představují především pořady 

moderované generálním ředitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem. Jak Köppl říká, 

„pokud jde o zprávy, tak v současné době především v reakci na dobrá data o sledovanosti 

našeho večerního bloku zaměřeného na politiku plánujeme výraznější posílení směru, který 

vychází z pořadů Jaromíra Soukupa. Příležitost na trhu je podle nás především díky jasnému 

názorovému a politickému vymezení ČT, která důsledně vynechává úplně jeden segment trhu. 

Nyní diskutujeme hlavní změny, které by měly nastat v polovině roku tak, abychom byli již 

připravení na podzimní sezónu.“ 

Podobně jako ostatní komerční stanice, i TV Barrandov pak při zavádění změn hledá 

inspiraci v zahraničí. „Nezastírám přitom, že naší inspirací jsou především některé národní 
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americké televizní stanice. Výraznější rozšíření si můžeme dovolit i díky tomu, že se nám 

otevřela spolupráce hned s několika zahraničními stanicemi, které nám nabídly velmi 

zajímavá technologická řešení.“ dodává Köppl.
113

 

7.4 Centrální a regionální redakce ČTK 

Jelikož se tato práce zabývá pouze domácí produkcí a tématy, které lze zařadit do 

kategorie ekonomických, celorepublikových nebo regionálních zpráv, pak nebudu v této ani v 

následující kapitole uvažovat o jiných než domácích, ekonomických a regionálních redakcích. 

V případě ČTK je ekonomická redakce a domácí redakce integrovaná do jedné. 

Nejaktuálnější informace o redakcích ČTK nabízí Výroční zpráva o hospodaření ČTK 

za rok 2016. Stejně jako v předchozích letech centrální redakci nejvíce zaměstnávalo dění na 

tuzemské politické scéně. Vůbec největší podíl na celkové produkci zpráv o politice měly 

zprávy o fungování a rozhodování vlády. Zpráv s klíčovým slovem vláda agentura vydala 

téměř 6500 za celý rok, což bylo meziročně o 16 procent více. Je to dáno „širší vládní 

agendou, částečně četnějšími spory uvnitř vládní koalice, především mezi hnutím ANO a 

ostatními dvěma koaličními partnery.“ 
114

  

Jak lze dále vyčíst z výroční zprávy, tak „počet zpráv s klíčovým slovem Babiš vzrostl 

o třetinu na 624 a s klíčovým slovem Sobotka o 40 procent na 1360. Osmnáctiprocentní 

nárůst na 3200 zpráv mělo sněmovní zpravodajství, devadesátiprocentní nárůst na více než 

1500 zpráv zpravodajství senátní, bezpochyby i díky senátním volbám.“
115

 

Důležité pro tuto práci je také zpravodajství z Pražského hradu, to se meziročně 

nepatrně navýšilo. „Jen počet zpráv s klíčovým slovem Zeman přesáhl 2000, další stovky 

zpráv tvořily kauzy kolem spolupracovníků prezidenta.“
116

 

Nejexponovanější témata byla stejně jako v posledních letech ta, která se dotýkala 

fungování a rozhodování Ústavního soudu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

Výrazně do regionální produkce pak promluvily přípravy na krajské volby a samotné 

hlasování a následné sestavování koalic; „Od tvorby kandidátek, přes porovnávání volebních 

programů, popisy konkrétních situací v jednotlivých krajích, samotné dny voleb až po 
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povolební vyjednávání a ustanovení nových krajských koalic se jimi celý rok zabývalo téměř 

tisíc zpráv, které doprovodilo cca 560 fotografií a 130 audií.“
117
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Problémem médií v éře masové komunikace je podle autora této práce jejich jednota 

v rozmanitosti. Sám pracuje toho času jako řadový redaktor v televizním zpravodajství a 

vychází ze své vlastní zkušenosti – a zároveň si klade otázky, zda a jak je možné tuto 

informační jednotu v televizním prostředí narušit a přinést vlastní zprávy bez agenturního 

servisu. Základem pro zodpovězení těchto otázek ale musí být seriózní analýza hlavních 

televizních zpravodajských relací v českém mediálním prostředí.  

Práce si klade za cíl porovnat obsah textového zpravodajství a plánu krytí 

zpravodajských akcí a událostí v servisu agentury ČTK a hlavních zpravodajských relací v 

Česku. Chce zjistit, jak jednotlivé redakce se servisem pracují a zda a jak ovlivňuje složení i 

tematické zaměření servisu ČTK podobu a témata relací. 

Ve dvou sledovaných obdobích jsou srovnávány Události České televize, Naše zprávy 

TV Barrandov a Zprávy FTV Prima. Primární zaměření této práce je přejímání textových 

materiálů, témat a důležitosti zpráv.  

Hypotézy autora, jak je definoval ještě před začátkem výzkumu v tezích, jsou tři: 

1. Televizní relace přejímají zprávy ČTK s důležitostí (priorita), kterou 

jim sama redakce ČTK přiřkne a podle toho je v relacích řadí na 

přední místa.  

2. Televizní relace budou mít ve vrcholící prezidentské volbě více zpráv 

z vlastních zdrojů a budou méně přejímat zprávy ze servisu ČTK.  

3. Témata i jejich důležitost se budou ve větší míře shodovat. 

Jak připomínají Trampota s Vojtěchovskou, hypotézy při výzkumu „volíme tehdy, když 

navazujeme na předchozí výzkumy, replikujeme nějaký výzkum a přitom předpokládáme, jak 

by mohlo zkoumání dopadnout.“
118

 Tento výzkum sice vychází z podobných prací, které byly 

nicméně napsány se zaměřením na tištěné zpravodajství. Proto v následující kapitole 

zformuluji výzkumné otázky, které využíváme „tehdy, když zkoumáme zcela novou oblast, 

ke které nemáme k dispozici předchozí výzkumy.“
119
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1. Metodika výzkumu 

Metodou vhodnou pro potvrzení nebo vyvrácení navržených hypotéz je kvantitativní 

obsahová analýza mediálních sdělení. K rozvoji kvantitativní analýzy došlo na přelomu 

šedesátých a sedmdesátých let v souvislosti s výzkumy nastolování témat ve Spojených 

státech. Trampota a Vojtěchovská připomínají v této souvislosti klíčovou studii Chapel Hill 

Study výzkumníků Maxwella McCombse a Donalda Shawa.
120

 O studii se už blíže hovořilo 

ve 3. kapitole teoretické části, která se blíže věnuje celému konceptu nastolování témat 

(agenda-settingu). 

S tímto konceptem je obsahová analýza velmi úzce spojena. Můžeme rozlišovat 

několik typů výzkumů. Buď jsou to výzkumy sledující postavení jednoho tématu v agendě 

médií, často z hlediska vývojové perspektivy, nebo výzkumy zkoumající celou agendu média 

nebo více médií, kdy je účelem popsat tematickou skladbu celého mediálního produktu nebo 

konkrétního žánru.
121

 

Kvantitativní obsahovou analýzu mediální výzkumníci aplikují především na analýzu 

tištěných nebo online zdrojů. Metoda obsahové analýzy umožňuje zahrnout do výzkumu 

velké množství textu a následně prezentovat výsledky v přehledných grafech a tabulkách. 

Vhodná je ale také k analýze televizních nebo rozhlasových zpravodajských relací.
122

 

Jako většina metod, i kvantitativní obsahová analýza je kritizována, a to za to, že „je 

sice schopna nabídnout tvrdá data, podíly a závislostní korelace zkoumaných kategorií, ale 

nikoli vysvětlení, proč tomu tak je a co to znamená.“
123

 Trampota a Vojtěchovská dále 

upozorňují, že i když kvantitativní obsahová analýza vyvolává představu objektivní danosti, i 

tak ale stále záleží na tom, jak výzkumník nastaví kategorizační data. 

I přes negativa ale podle mediálního analytika Helmuta Scherera, jehož stať přeložila 

ve sborníku z roku 2011 Irena Reifová, je obsahová analýza dokonce jednou 

z nejpoužívanějších technik ve výzkumu mediálních obsahů a to mimo jiné proto, že je 
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„vysoce strukturovaným a selektivním procesem.“
124

 To v praxi znamená, že je potřeba jasně 

stanovit a definovat výzkumný proces.  

1.1 Výzkumné otázky  

Tato práce porovnává jednotlivé zpravodajské relace s textovým servisem ČTK. 

Zaměřuje se na zjištění možného nastolování agendy zpravodajskou agenturou a na porovnání 

důležitosti přebíraných zpráv. K tomu je potřeba zodpovědět následující otázky. 

1. Shoduje se agenda určených hlavních televizních relací s denním 

agenturním servisem a s plány krytí zpravodajských událostí ČTK.  

2. Přiřazují televizní relace zprávám ze servisu ČTK důležitost, jakou jim 

agentura sama přiřkne a jaký mají takto přejaté zprávy podíl na 

vysílání? 

3. Shodovala se při srovnání sledovaných televizních relací přebíraná 

témata a shoduje se celková tematická skladba relací? 

4. Zvýšil se v období před prezidentskou volbou v roce 2018 ve 

sledovaných relacích podíl zpráv, které nevycházely nebo nepřebíraly 

zprávy z agenturního servisu ČTK?  

5. Jaký vliv má servis agentury ČTK na podobu zpravodajských relací 

Události ČT, Naše Zprávy TV Barrandov a Zprávy FTV Prima? 

1.2 Výzkumný proces 

Jak už bylo uvedeno, kvantitativní obsahová analýza je vysoce strukturovaná. Každý 

krok této metody je předem definován, i díky tomu jsou pak výsledky zpětně dobře ověřitelné. 

Následující posloupnost základních kroků, převzatou od Wimmera a Dominicka, je třeba 

dodržet při každé aplikaci kvantitativní obsahové analýzy.
125

 

1.  Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy 

2.  Definice výběrového souboru a populace 

3.  Výběr patřičného vzorku z populace 

4.  Výběr a definice jednotky měření 
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5.  Konstrukce kategorií obsahu, které budou analyzovány 

6.  Vystavení systému kvantifikace 

7.  Trénink kódovačů a provedení pilotního výzkumu 

8.  Kódování obsahů 

9.  Analýza shromážděných dat 

10.  Definice závěrů  

Jak Wimmer s Dominickem uvádějí, dodržení posloupnosti má i výjimky a úvodní kroky 

analýzy lze i kombinovat.
126

 Své dělení výzkumného procesu předkládá také Reifová, která 

ale nabízí oproti předchozím deseti jen šest kroků. Ty na sebe logicky navazují a „v praxi 

nelze jednotlivé fáze šetření od sebe přísně oddělovat. Může se např. ale stát, že se při 

ověřování pracovních postupů musí metoda práce pozměnit.“
127

 

1.  Stanovení výzkumného tématu 

2.  Operacionalizace, tedy vypracování metody, která pomůže 

odpovědět na zadání výzkumného tématu 

3.  Plánování a organizace 

4.  Příprava a ověřovací fáze 

5.  Sběr dat 

6.  Vyhodnocení a analýza dat 

Reifová potom dále upozorňuje, že se může stát i to, že „se při vyhodnocování 

vyskytnou nová výzkumná témata, která si mohou vyžádat i dodatečné šetření.“
128

 Jak 

upozorňují Trampota a Vojtěchovská, kvantitativní obsahová analýza se dá kombinovat také s 

kvalitativní obsahovou analýzou. V případě analýzy vlivu textového servisu ČTK na obsah 

audiovizuálních zpráv ve zpravodajských relacích je nutné právě tuto kombinaci použít.  
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Jak editoři zkoumaných relací v rozhovorech s autorem této práce uvedli, i když z části 

má servis ČTK vliv na podobu jejich relací, a i když se zprávami agentury redaktoři pracují, 

žádné z médií spoluautorství ČTK nepřiznává.
129

  

Proto se autor této práce rozhodl vliv ČTK na jednotlivé zpravodajské příspěvky 

posoudit metodou, která je zpětně snadno ověřitelná. Důsledně přitom dbá slov Trampoty a 

Vojtěchovské: „Obsahová analýza redukuje zkoumanou skutečnost na počitatelné jevy, při 

zařazení daného prvku do některé z kategorií jsou nutně opomíjeny další unikátní vlastnosti.“  

Autor práce tak obsah agenturního textového servisu porovnává s textovými přepisy 

jednotlivých zpravodajských relací.
130

 Pokud bude k v relaci zmíněné události existovat v 

agenturním servisu zpráva popisující stejnou událost, pak bude systematicky porovnán její 

obsah s textovým obsahem reportáže. Pokud se obsahy textů vzájemně budou shodovat, pak 

tyto příspěvky zanesu v kódovací knize jako ty, které jsou ovlivněné agenturní produkcí. (viz 

Příloha č. 6) 

Takto autor postupuje také v případě, že zmíněný text zprávy ČTK vyšel v servisu dřív 

než v samotné relaci. Obdobně pak také v případě, že v původní agenturní zprávě bylo 

explicitně zmíněno, že jde o zjištění ČTK. Stejně tak, pokud v televizním příspěvku 

promlouvali identičtí mluvčí, kteří už předtím poskytli ve věci své vyjádření pro ČTK. 

Jistým limitem tohoto postupu se stává například výlučné pole působnosti jednoho 

mluvčího. Pokud se zpráva týká např. brněnského dopravního podniku, pak bude jak v článku 

ČTK, tak v reportáži televizí promlouvat stejný mluvčí. V přiloženém rozhovoru autorovi této 

práce řekl editor Událostí ČT Daniel Pavlík: „Jako televize potřebujeme mít informace – tedy 

dění a výroky – natočené na kameru. V případě státních institucí spoléháme na stejné mluvčí 

jako ČTK, a tedy nelze posoudit, jestli tím přebíráme její agendu.“ I v případech, kdy se 

zpráva týkala veřejných institucí, je pro potřeby této práce posuzována jako shodná s produkcí 

agentury. V tomto případě však nelze agentuře jednoznačně přiznat vliv na nastolování 

agendy.  

Ke zjištění hodnot u některých analytických proměnných autor práce musí analyzovat 

také internetové záznamy vysílání všech tří zpravodajských relací. 
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Jedna z výzkumných otázek se také ptá na to, zda televizní relace přiřazují zprávám ze 

servisu ČTK důležitost, jakou jim agentura sama přiřkne. Autor této práce v analýze obsahu 

využívá prioritu, kterou ČTK svým článkům sama přiřazuje jako jednu z identifikačních 

proměnných. Druhou proměnnou se stalo řazení shodného příspěvku v televizní relaci. 

Podobně jako v servisu ČTK proto autor na základě principů popsaných v kapitolách vytvořil 

proměnné s pěti hodnotami odpovídajícími pěti stupňům priority řazení televizních příspěvků. 

1.3 Zkoumaný vzorek 

Jak uvádí Wimmer a Dominick, výběrový soubor bývá ohraničen a) časově, b) 

z hlediska zvoleného média, případně i za c) žánrově nebo tematicky (výběrový soubor může 

být omezen například na domácí politiku).
131

 

Ve většině případů nemají výzkumníci čas ani prostor na to, aby prozkoumali celý 

výběrový soubor. Kompletní analýza by pak ani nemusela být efektivní, k prozkoumání 

stanovených proměnný tak stačí analyzovat jen část souboru – tedy právě výzkumného 

vzorku. 

Pro účel této obsahové analýzy byly zvoleny tři hlavní zpravodajské televizní relace 

českých televizních stanic Naše Zprávy (TV Barrandov), Události (ČT) a Zprávy FTV Prima 

(FTV Prima). Redakce těchto stanic totiž jsou abonenty ČTK a využívají její servis. Tato 

práce se při zkoumání relací zaměří na zprávy spadající do domácí produkce, potažmo zprávy 

z domácího servisu.  

Každá z relací má jinou stopáž. Události ČT (19:00 až cca 19:48) mají díky relativní 

absenci reklamy vůbec nejvyšší průměrnou stopáž – kolem 47 minut. Pro potřeby této práce 

ohraničené úvodní znělkou následující po relaci Počasí a konečnou znělkou před začátkem 

relace Branky, body, vteřiny.  

Naše zprávy TV Barrandov mají podle programu vyměřenou stopáž 45 minut (od 

18:30 do 19:15), ale z důvodů reklamního bloku, který po nich následuje, mají obvykle o 

několik minut méně – v průměru kolem 38 minut včetně předpovědi počasí. Samotný 

zpravodajský blok má průměrně kolem 34 minut a pro potřeby této práce bude vymezen 

úvodní znělkou Našich Zpráv, po které následují headliny, a na konci pak startem 

meteorologického přehledu.  
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Zprávy FTV Prima mají v programu vyměřených 27 minut (od 18:55 do 19:22), které 

v drtivě většině případů zůstanou naplněny beze zbytku. Po nich totiž rozšiřuje zpravodajský 

přehled relace Krimi zpráv. Pro účely výzkumu v této práci bude tento vzorek ohraničen 

úvodní a závěrečnou znělkou Zpráv FTV Prima.  

Jiná stopáž každé ze sledovaných relací by mohla při zodpovídání některých 

výzkumných otázek způsobit ve výsledcích značné nerovnosti, proto musí dojít ještě 

k dalšímu upravení zkoumaného vzorku tak, aby obsah vstupních hodnot ve výzkumu byl co 

možná nejvíc podobný.  

Z tohoto důvodu se tato práce nebude ohlížet na stopáž, ale spíš na podíl příspěvků v 

relaci, na které měla vliv textová produkce ČTK. Jak uvádí Wimmer s Dominickem, tak pro 

to, aby výzkumník vysledoval obecný trend, postačí, aby analyzoval dvanáct vydání ze 

vzorku. Delší vzorek by podle nich neměl mít na přesnost vliv.
132

  

Autor této práce si proto ze zkoumaných období zvolí dvanáct dní, které podrobí 

analýze. U každé analyzované relace autor zvolí stejné dny, aby byl zachován poměr mezi 

víkendovými vydáními a těmi ve všedních dnech, pak autor náhodně vybere vždy adekvátní 

poměr víkendových a pracovních dní. 

1.4 Zkoumané období 

Ve dvou sledovaných obdobích budou srovnávány Události České televize, Naše 

zprávy TV Barrandov a Zprávy FTV Prima. Redakce, které tyto relace připravují, jsou 

abonenty servisu České tiskové kanceláře. Z mediální logiky by dávalo smysl analyzovat 

Televizní noviny, nicméně TV Nova není odběratelem zpravodajského servisu ČTK. 

 Primární zaměření této práce je přejímání témat a důležitosti zpráv. Analyzované 

období bude odpovídat jednomu tzv. běžnému měsíci a jednomu měsíci, kdy je očekávaná 

velká událost – v tomto případě volba prezidenta republiky a finišující kampaň včetně velkých 

televizních debat.  

Běžný měsíc 

Běžným měsícem bude září 2017 ohraničené prvním a posledním dnem měsíce od 1. 

9. do 30. 9. 2017. Jde o poslední měsíc, který nebyl zatížen prezidentskou volbou, na kterou je 

tato práce rovněž zaměřená. V září teprve začínala horká fáze kampaně pro volby do 
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parlamentu, na chvíli tak v médiích do jisté míry ustoupily zmínky o tehdy ještě uchazečích o 

prezidentský úřad. Právě z pohledu prezidentské volby tak jde o poslední měsíc, který lze 

z tohoto pohledu hodnotit jako „běžný“. 

Měsíc před očekávanou významnou událostí 

Obdobím, které bude reprezentovat měsíc s očekávanou událostí stanovený v tezích, je 

stanoveno od 27. 12. 2017 do 28. 1. 2018, jde tedy o 30 dní bezprostředně před druhým 

finálovým kolem přímé volby prezidenta republiky. Od původního záměru v tezích byl autor 

této práce nucen se odchýlit z důvodu, že nakonec termín volby prezidenta připadl na leden 

namísto očekávaného února.  

Jelikož relace Události ČT nebyla 31. 12. vůbec odvysílána z důvodu změněného 

programového schématu, rozhodl jsem se tento den do zkoumaného vzorku nezahrnovat, aby 

nedošlo ke zkreslení výsledků.  

1.5 Jednotka výzkumu 

Základní jednotka výzkumu je televizní zpráva zařazená do jedné ze sledovaných 

relací – a to podle definice z kapitoly 2.5. Tato práce tedy zkoumá zprávy čtené, obrazové, 

kombinované, reportážní a živé vstupy a zpravodajské rozhovory. Ohraničené jsou tyto typy 

zpráv zpravidla studiovým úvodem moderátora na začátku a na konci buď takzvanou 

„odhláškou“ redaktora nebo opět mluveným studiovým úvodem následující zprávy. 

1.6 Proměnné výzkumu 

Každá jednotka výzkumu je analyzována z hlediska zkoumaných proměnných. 

„Některé typy jednotek jsou jasně oddělitelné a v mediálních sděleních jsou jasně ohraničeny, 

zatímco u jiných si musíme hranice jasně definovat.“
133

 Pro tento výzkum autor používá 

takzvané a priori kódování, které ustavuje kategorie ještě před samotným začátkem sběru dat 

– a to na základě teoretické a racionální úvahy.
134

 

Je tedy nutné celý výzkum kategorizovat. To je nutné především proto, aby každý 

analytik, který bude podobný výzkum zpracovávat v budoucnosti, došel k naprosto stejným 

výsledkům a naplnil tak definici kvantitativní obsahové analýzy.  Každá zkoumaná jednotka 

by proto měla být jednoduše zařaditelná právě a jen do jedné kategorie. U každé proměnné se 

navíc musí kategorie vždy vzájemně vylučovat a zároveň pokrývat všechny možnosti.  
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Proměnné v obsahové analýze se dělí na dva zvláštní typy – identifikační proměnné a 

analytické proměnné. Ty první slouží právě ke zpětnému ověření pravosti výsledků a k tomu, 

aby při kontrole mohl výzkumník lehce najít zkoumaný mediální obsah. V tomto případě tedy 

identifikačními proměnnými bude pořad (Události, Zprávy FTV Prima nebo Naše zprávy), 

dále pak období (jde o dva měsíce – září 2017 a leden 2018), přesné datum (tedy vždy pořadí 

dne v příslušném zkoumaném měsíci) a název (který většinou odpovídá grafickému titulku 

zprávy). 

Analytické proměnné jsou tyto: priorita, typ zprávy, téma, tvrdost (zda jde o tzv „hard 

news“ nebo „soft news“ jak je definováno v kapitole 5.4), priorita ČTK, shoda s ČTK a 

zjištění ČTK. Všechny proměnné a definice kategorií jsou k dispozici v příloze č. 5. Samotná 

kódovací kniha i se zaznamenanými hodnotami konkrétních příspěvků pak tvoří samostatnou 

přílohu k této práci. 
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2. Dílčí závěry 

Celkem prošlo analýzou přes 730 zpravodajských příspěvků. Celková stopáž 

analyzovaného vysílání pak v obdobích činí zhruba 20 hodin.  Kromě odpovědí na výzkumné 

otázky autor získal i několik poznatků o skladbě jednotlivých relací. I když tak primárně 

neodpovídají na stanovené výzkumné otázky, pro kontext považuje autor této práce za dobré 

je uvést.  

Už před vstupem do procesu výzkumu bylo z charakteristik všech tří médií 

v teoretické části této práce jasné, že se zpravodajské relace budou svou skladbou a cílením 

výrazně lišit. Nejvíce ze zkoumaných vybočují Naše zprávy TV Barrandov, které se prakticky 

ve všech ukazatelích od ostatních dvou lišily nejvíce. Potvrdilo se tak, co už v přiloženém 

rozhovoru naznačil mluvčí Empresa media Daniel Köppl. Tedy, že TV Barrandov se snaží 

svým zaměřením hledat na trhu takové diváky, kteří vnímají konkurenční zpravodajství 

(především pak to veřejnoprávní) za jasně politicky vymezené a zároveň nekonvenující jejich 

přesvědčení.  

I když nebylo porovnávání podílu domácích a zahraničních zpráv jednou z priorit 

výzkumu, považuje autor za důležité ještě před zodpovězením hlavních výzkumných otázek 

předložit tyto dílčí závěry. Ty mimo jiné výrazně přispívají k charakteristice relací. 

 Naše zprávy výrazně omezují politické nebo zahraniční zpravodajství, a to především 

na úkor reportáží z domova, které se snaží obecné problémy společnosti zprostředkovat 

divákům formou takzvaných hlubokých lidských příběhů. Často se ale aktuálních témat tyto 

příběhy dotýkají jen okrajově. Na celkovém vysílání pak mají zprávy týkající se různých 

zajímavostí, kutilských nápadů, zvířecích mazlíčků nebo různých kuriozit zhruba 

čtyřicetiprocentní podíl. Často dokonce dostanou absolutní prioritu a slouží jako „otvírák“ 

relace. Jako příklad může sloužit jeden z analyzovaných dní; 28. ledna 2018 byl první den po 

skončení prezidentské volby. V relaci Naše zprávy se krátce po skončení vrcholné politické 

události roku v tento den neobjevil ani jeden příspěvek týkající se politiky. Takzvaným 

„otvírákem“ byl příběh o sportovkyni, která po neopatrném skoku do vody skončila na 

invalidním vozíku. Naopak Zprávy FTV Prima zařadily rozbor volebního vítězství prezidenta 

Miloše Zemana jako třetí zprávu dne. Události České televize věnovaly 28. ledna 2018 

prezidentské volbě většinu relace – výsledky, rozborem nebo analýzou se zabývalo čtrnáct 

z celkových devatenácti příspěvků toho dne.  
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Polické zpravodajství se omezuje výhradě na půdu Poslanecké sněmovny nebo Senátu. 

Jen 9 % celkového analyzovaného obsahu Našich zpráv se věnuje tématům z politiky, tvorby 

legislativy nebo veřejné správy. Celkový podíl vysílání, který Naše zprávy věnovaly 

zahraničnímu zpravodajství, pak nepřesahuje 13 % z vysílacího času. 

Jiná profilace se potvrdila také u relace Zprávy FTV Prima. Oproti TV Barrandov je 

podíl zahraničního zpravodajství vyšší. Těmto zprávám byla nicméně ve zhruba 60 % případů 

přiřazena v rámci relace nižší důležitost, než jakou měly přiřazenou v servisu ČTK. Často jde 

také o nepolitické zprávy, které spíše hraničí s bulvárností.  

Z celkové analyzované stopáže činí podíl zahraničního zpravodajství v relaci Zprávy 

FTV Prima zhruba jednu třetinu. V rámci sledovaných období nicméně výrazně kolísal – 

zatímco v září 2017 (období 9) byl podíl zahraničních příspěvků 46 %, ve druhém 

sledovaném období od 27. prosince 2017 do 28. ledna 2018 (období 1) se podíl příspěvků se 

zahraniční tématikou snížil na 22 %. Pokles o 12 % v tomto ukazateli zaznamenaly také 

Události ČT. Nižší četnost zahraničních zpráv byla zřejmě způsobena velký růstem příspěvků 

týkajících se domácí politiky – a to především v souvislosti s přímou volbou prezidenta 

v druhém období. Události nicméně v absolutních číslech věnují zahraničnímu zpravodajství 

v rámci měření času – ve sledovaných relacích Událostí mělo zahraničí vždy podíl na zhruba 

pětině až čtvrtině z průměrné 46minutové stopáže. 

Graf č. 1: Procentuální zastoupení zahraničních témat v relacích v obou obdobích 

 
 

Naopak relace Naše zprávy TV Barrandov paradoxně v době vrcholící české 

prezidentské volby v lednu 2018 zařazovala do vysílání více příspěvků se zahraniční 

tématikou než v předchozím sledovaném období. Nicméně v naprosté většině – asi z 73 % - 
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jsou zahraniční příspěvky v relaci Naše zprávy zpracovány jako čtené, obrazové nebo 

kombinované zprávy. Často jde o bulvární zprávy, jejichž hlavní tématikou jsou zvířata, 

lifestyle nebo kuriozity. Ve zbylých případech jsou pak zahraniční zprávy na TV Barrandov 

zpracovány jako živé vstupy (16 %) a poté až jako časově nejnáročnější a informačně 

nejhutnější reportážní zprávy (11 %). 

V přiloženém rozhovoru uvádí mluvčí zpravodajství TV Prima Adam Halmoši, že 

„zpravodajská hodina FTV Prima má své zcela unikátní pojetí, které nemá žádná jiná stanice 

v zemi. Skládá se ze čtyř samostatných relací – Zprávy FTV Prima, Krimi zprávy, Divošky a 

TOP STAR.“
135

 Právě toto programové schéma ale bylo pro analýzu jedním z úskalí.  

Celková průměrná stopáž Zpráv FTV Prima se totiž vlivem návazných zpravodajských 

pořadů pohybuje okolo 27 minut. To je zhruba poloviční stopáž, než jakou mají Události a 

zhruba o třináct minut méně, než kolik má relace Naše zprávy TV Barrandov. Hlavně z tohoto 

důvodu jsou téměř všechny výsledky výzkumu, které vyšly v absolutních hodnotách, 

přepočteny na procentuální vyjádření.  

Autor této práce se při analýze rovněž zaměřil ještě na jeden ukazatel, který významně 

přispívá k profilaci jednotlivých relací. Vysílané příspěvky byly posuzovány podle toho, zda 

jde o „soft news“ nebo „hard news“ tak, jak jsou definovány v kapitole 1.5.4. Jak už bylo 

v teoretické části napsáno, „hard news“ jsou takové zprávy, které nelze odvysílat v jiném čase 

nebo kontextu. Zabývají se především politickými, ekonomickými nebo zahraničními tématy.  

Takzvané „soft news“ se sice mohou týkat aktuálních témat, ale převážně z oblasti 

lifestylu, bulvární zábavy nebo časově a místně nesouvisejících hlubokých lidských příběhů. 

Každý vysílaný příspěvek byl autorem identifikován tak, aby na základě výsledků analýzy 

mohl být stanoven ukazatel tvrdosti zprávy. To znamená, že mu byla přiřazena buď hodnota 1 

– hard news, nebo hodnota 2 – soft news.  

Následující graf č. 2 ukazuje, jak jsou jednotlivé zpravodajské relace z tohoto pohledu 

koncipovány. V tomto grafu platí, že čím větší sloupec, tím větší podíl tzv. „soft news“ na 

celkové stopáži relace. 

 

 

                                                 
135

 HALMOŠI, Adam. mluvčí zpravodajství FTV Prima – dotazník [online]. Zpráva pro: Andreas 

PAPADOPULOS. 2018-03-30 [cit. 2018-03-30]. Osobní komunikace. 
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Graf č. 2: Podíl „soft news“ na obsahu zkoumaných zpravodajských relací v obou 

sledovaných obdobích 

  

2.1 Shoda agendy ČTK s agendou televizních relací 

 Jak už autor této práce uváděl v teoretické části a v popisu metodiky výzkumu, oproti 

jiným zkoumání má tato analýza jistá úskalí. Vůbec nejtěžší a nejpracnější krok při kódování 

byl zároveň ten nejdůležitější. A tedy určení shody zprávy vydané v servisu ČTK 

s odvysílaným příspěvkem v televizní relaci. Autor této práce se proto nejdříve v přiložených 

rozhovorech (Přílohy č. 1, č. 2, č. 3) s editory nebo zástupci redakcí informoval o redakčních 

postupech. Všechny zkoumané redakce jsou abonenty ČTK a na agenturní servis spoléhají jak 

při plánování či natáčení reportáží tak i při sestavování bodových scénářů zpravodajských 

relací. 

 Z toho vyplývá, že dotyční redaktoři a editoři v servisu ČTK pracují jak s plány krytí 

zpravodajských událostí, tak se samotnými zprávami. Pokud se při natáčení, psaní nebo 

plánování reportáže či zprávy inspirují servisem ČTK, pak jedině zprávami, které agentura 

vydala před začátkem vysílání relace. Příklad takové shody mezi zpravodajským příspěvkem 

a zprávou vydanou ČTK je k vidění v Příloze č. 4.  

 Vypovídajícím ukazatelem toho, jak se obsahy relací shodovaly s produkcí ČTK je 

míra shody vyjádřená v procentech – tedy jako podíl absolutního počtu příspěvků označených 

za shodné na celkovém počtu analyzovaných příspěvků v relacích. Mezi analyzované 

příspěvky patří pouze ty, které ČTK zařadila do domácího nebo ekonomického servisu. 
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Graf č. 3: Shoda příspěvků ve zkoumaných zpravodajských relacích s denní produkcí ČTK v obou 

obdobích (v %) 

  

V prvním zkoumaném období označeném v kódovací knize jako „období č. 9“ se 

obsah agenturního servisu ČTK nejvíce shodoval s obsahem zpravodajské relace Zprávy FTV 

Prima – a to ve více než 72 %. Jedním z důvodů je kromě už zmíněného důrazu na politická a 

hospodářská témata (kterými se ČTK zabývá ve zvýšené míře) také fakt, že průměrný počet 

příspěvků v jedné relaci Zpráv FTV Prima je třináct. V rámci zpravodajské hodiny tak jak o ní 

mluvil v Příloze č. 3 mluvčí zpravodajství FTV Prima Adam Halmoši, plní Zprávy FTV 

Prima roli informačního servisu. Zprávy ze světa showbyznysu, hluboké lidské příběhy, krimi 

nebo tzv. soudničky přináší vysílání FTV prima v pořadech, které následují těsně po 

zprávách.  

Ve stejném období vykazovaly Události ČT ve více než 65 % příspěvků shodu 

s agenturním servisem ČTK. Tu si nelze vykládat podobně jako u Zpráv FTV Prima – 

Události mají totiž průměrnou stopáž kolem 47 minut a běžně se tak stihne odvysílat zhruba 

třicítka příspěvků. Mezi hlavní důvody toho, proč se relace České televize shoduje se 

servisem ČTK, můžeme zařadit spíše veřejnoprávní postavení obou dvou médií.
136

 V několika 

případech pak autor práce neurčil stejné příspěvky jako shodné z hlediska stanovených 

                                                 
136

 Autor této práce pak důvod spatřuje mimo jiné ve Zákoně č. 483/199 o České televizi a ve Zákoně č. 

517/1992 o České tiskové kanceláři. Shodně ve druhém paragrafu se obě normy zabývají definicí toho, jakým 

způsobem má ČTK, resp. ČT poskytovat službu veřejnosti. Podle autora práce pak z těchto definic implicitně 

vyplývá, že se budou obě instituce věnovat podobným tématům.  
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kritérií, protože původcem informace byla sama ČT a agentura ji pouze citovala (například 

příspěvek Kauza čtyřsetmilionového daňového úniku z 6. 9. 2017). Celkem se v hlavní 

zpravodajské relaci ČT objevilo 8 zpráv, které byly poté agenturou citovány. Další pak 

agentura citovala na základě vysílání kontinuálního zpravodajství ČT a ostatních 

zpravodajských nebo publicistických pořadů ČT. V ani jednom sledovaném období ale 

agentura necitovala vlastní zjištění FTV Prima nebo TV Barrandov. Obě relace komerčních 

stanic přitom tradičně přicházejí s původními tématy.  

Zvýšil se v období před prezidentskou volbou v roce 2017 ve sledovaných relacích 

podíl zpráv, které nevycházely nebo nepřebíraly zprávy z agenturního servisu ČTK? V obou 

sledovaných obdobích se v relaci Zprávy FTV Prima objevilo celkem za obě období 49 

příspěvků, které nebyly shodné s agenturní produkcí. V případě Našich zpráv TV Barrandov 

pak šlo o drtivou většinu příspěvků – jako neshodné s agenturními zprávami autor práce 

označil za obě období 140 příspěvků. Události pak přinesly v obou sledovaných obdobích 

celkem 103 příspěvků, které nebyly svým obsahem shodné s agenturní produkcí. Zejména u 

Událostí je pak zajímavé srovnání obou období. V září 2018 byl podíl těchto „vlastních 

příspěvků“ na relaci zhruba 40 %. V době prezidentské volby se ale redakce – podobně jako 

TV Barrandov a FTV Prima – snažila odlišit od konkurence a nabízet více vlastního pohledu a 

původních zpráv o detailech prezidentské volby. Proto se v měsíci s očekávanou významnou 

politickou událostí zvýšil podíl „vlastních zpráv“ na 67,8 %. Podobný nárůst ze 43,3 na 72,2 

% zaznamenaly Naše zprávy. O něco nižší růst podílu „vlastních zpráv“ pak měla mezi 

obdobími relace Zprávy FTV Prima – z 23 v září na 33 % v období před volbou. 

Graf č. 4: Podíl příspěvků, které byly označeny jako „vlastní zjištění“ (světlá barva) na počtu 

analyzovaných domácích příspěvků (tmavá barva) 
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První sledované období se ve Zprávách FTV Prima vyznačovalo poměrně vysokým 

důrazem na zahraniční témata. Na začátku období ohraničeného prvním a posledním 

zářijovým dnem roku 2017 se pak relace věnovala také tématům zaměřeným na školství, 

politiku nebo hospodářství. V mnoha případech redaktoři spojovali aktuální dění 

s dlouhodobějšími problémy, které tyto oblasti sužují. Některé příspěvky dále nebyly vázány 

na aktuální posuny ať už v politické, legislativní nebo správní oblasti, ale spíše se zabývaly 

událostmi, které teprve nastanou. Šlo tak spíše o poradní spotřebitelský nebo právní servis 

divákům.  

Proto u řady příspěvků (např. Podle kritiků přijdou tisíce rodin o přídavky: začne 

platit nový zákon ze 26. 9. 2017 nebo Za zpoždění vlaku do 30 minut nedostanete zpátky 

jízdné z 11. 9. 2017) nebyla určována shoda se servisem ČTK. Tím byl přísně dodržen 

metodologický postup stanovený v předchozí kapitole. Pokud by totiž z definice samotné 

metody někdo po autorovi této práce kvantitativní obsahovou analýzu opakoval, musí se 

dobrat stejným výsledkům. Proto bylo nejen v tomto případě nutné nezohledňovat podobnou 

agenturní produkci, která zmíněným příspěvkům předcházela v řádu několika dnů nebo týdnů. 

Naopak při kódování autor této práce určoval shodu příspěvků s plánem na krytí 

zpravodajských událostí, který agentura ČTK denně vydává v několika aktualizovaných 

verzích. Podle přiložených rozhovorů všechny redakce plánují s pomocí servisu ČTK. Proto 

byla u příspěvků určována shoda tehdy, když se avízo na očekávanou událost objevilo 

v plánech ČTK v předcházejících dvou dnech.  

Graf č. 5: Míra shody obsahu zkoumaných relací s plánem krytí událostí ČTK v obou obdobích (v %) 
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 V září 2018 nebyla na politické scéně očekávána žádná velká událost – parlamentní 

volby prezident vypsal na 20. a 21. října. Plánování obsahu relací se tak odvíjelo spíše 

v krátkodobém horizontu a to se projevilo i na přebírání agendy z plánů krytí zpravodajských 

událostí. U více než poloviny (53,5 %) zářijových příspěvků v relaci Události byla 

zaznamenána shoda s plánem ČTK. To byl zdaleka nejvyšší podíl. Ve stejném období se 

obsah Zpráv FTV Prima shodoval s plány ČTK ve 38,9 % případů. Obsah Našich zpráv měl 

s plány ČTK po vyhodnocení výsledků jen zhruba pětinovou shodu (18,7 %).  

 K prudké změně došlo v období těsně před významnou událostí. Od konce prosince 

2017 do konce ledna 2018 zaznamenaly všechny relace významný pokles v míře shody 

s plány ČTK. Příspěvky týkající se domácí politiky mírně změnily strukturu a kromě 

faktických událostí přinášely také jiné pohledy na prezidentské kandidáty, seznamovaly 

diváky s jejich soukromím a okolím. Procentuální míra shody s plánem ČTK se v případě 

Událostí snižila z poloviny na 31,5 %. Signifikatní pokles o více než dvacet procentních bodů 

byl zaznamenán u Zpráv FTV Prima, jejichž obsah se v lednu 2018 shodoval s plány ČTK 

v 18,3 % případů. Zdaleka nejnižší pak byla shoda u Našich zpráv (4,3 %), které se v tomto 

období ani tak nezaměřovaly na vlastní pohledy na prezidentské kandidáty, ale spíše na 

drobnější krimi a hluboké lidské příběhy. V tomto bodě považuje auto práce za přínosné 

připomenout vyjádření mediálního zástupce Empresa media Daniela Köppla, který 

v přiloženém rozhovoru uvedl, že obsah Našich zpráv by se do budoucna teprve měl zaměřit 

na politiku.  

Stanovená výzkumná otázka zní; „Shoduje se tedy agenda hlavních televizních relací 

s denním agenturním servisem a s plánem krytí zpravodajských událostí ČTK?“ Jak prokázal 

výzkum, shoda denní agendy ČTK s obsahem hlavních večerních zpravodajských pořadů 

FTV Prima, České televize a TV Barrandov se napříč jednotlivými relacemi liší. Nejvyšší 

shoda s denní agendou byla v průměru za obě období zaznamenána u Zpráv FTV Prima 

(57,75 %). O něco méně se opět průměrně za obě období s agenturní produkcí ČTK shodoval 

obsah Událostí (48,4 %). Jiné redakční postupy, divácké zaměření a celkově mnohem nižší 

shodu s agenturními zprávami se pak podařilo prokázat relaci Naše zprávy TV Barrandov – 

průměrně se za obě období shodovalo s ČTK 22,85 % příspěvků.  

V případě shody s plány ČTK se prokázala nejvyšší podobnost u Událostí ČT, které se 

jimi průměrně za obě období řídily ve 42,5 % případů. Jde tedy pro redakce ČT o velmi 

důležitý zdroj při přípravě zpráv. Oproti tomu, jak častá shoda byla Zprávám FTV Prima 

prokázána v případě denní agendy, se poměrně rapidně snížila četnost využívání plánu ČTK– 
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a to za obě sledované období průměrně na 28,6 %. Pro zpravodajství FTV Prima tak jsou 

plány ČTK sice využívaným, ale nijak důležitým zdrojem. To pak platí zejména pro Naše 

zprávy TV Barrandov. V těch se pokrývané události shodovaly s plány ČTK průměrně jen 

v 11,5 % případů za obě období.  

Shoda agenturní agendy s obsahem televizních relací není sama o sobě komplexním 

ukazatelem míry přebírání agendy. Nepočítá totiž s odlišnostmi televizní žurnalistiky, kterými 

se autor této práce zabýval zejména v kapitole 1.5 – tedy s řazením jednotlivých příspěvků 

podle priority, s časovou dotací, kterou jednotlivé zprávy dostanou v rámci vysílání jedné 

relace apod. Proto považuje autor za nutné se právě těmito aspekty dále zabývat. 

2.2 Přiřazovaná důležitost 

Pokud si tato práce dala za cíl zkoumání vlivu ČTK na agendu zpravodajských relací, 

pak je nutné se zabývat do detailu nejen tím, zda televize tyto zprávy přejímají, ale také jakým 

způsobem tak činí. Jak už bylo řečeno v praktické části této práce (kapitola 2.5), jednotlivé 

zprávy v agenturním servisu jsou opatřeny také různými stupni priority, které jsou prostředí 

servisu ČTK vyjádřeny jak vizuálně (odlišná barva a tloušťka fontu) tak numericky 

(přiřazenou číslovkou od 1 do 5, kdy 1 znační nejvyšší prioritu). 

Zprávy s jakou prioritou jednotlivé relace nejčastěji ve zkoumaných obdobích 

přejímaly? To ukáží následující grafy. V prvním období lemovaném počátkem a koncem září 

2017 přejímala hlavní zpravodajská relace FTV Prima v rovnoměrném zastoupení zprávy 

ČTK s prioritami 1, 3 a 4. Podle definic z kapitoly 2.5 jde o nejčastější typy agenturních zpráv 

– takzvané headliny s prioritou 1 nebo 3 a zprávy s prioritou 3 nebo 4. 

Graf č. 6: Podíl na celkovém počtu přejatých zpráv, které s přiřazenou prioritou ČTK 

přebírala relace Zprávy FTV Prima v obou obdobích 
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Naopak ve druhém období, které se vyznačuje očekáváním významné domácí události, 

se poměr přejatých zpráv s prioritou 1 zvýšil na polovinu. Příspěvky založené na zprávách 

agentury s nejvyšší prioritou, které byly oproti předchozímu období zařazené do relace navíc, 

se týkaly prezidentské volby. Podobný trend napříč sledovanými obdobími se při měření 

ukázal také ve skladbě a přejímání zpráv ČTK relací Událostí. Nárůst příspěvků založených 

na zprávách ČTK s prioritou 1 se mezi obdobími zvýšil o 37 %. Velký pokles pak byl 

zaznamenán u přejímání zpráv s prioritou 4 – ze zářijových 35 % na lednových 13 %.  

Graf č. 7: Podíl na celkovém počtu přejatých zpráv, které s přiřazenou prioritou ČTK 

přebírala relace Události v obou obdobích 

 

Tak jako se v případě Událostí i Zpráv FTV Prima podíl tmavé barvy na koláčových 

grafech ve druhém sledovaném období zvětšil, pak v případě Našich se nepatrně o 1 % 

zmenšil. Hlavní zpravodajská relace TV Barrandov skladbu svých relací v souvislosti 

s očekáváním prezidentské volby příliš nezměnila. Namísto zpráv ČTK s prioritou 3 (většinou 

méně důležité headliny nebo méně důležité ekonomické a politické zprávy) pak začala více 

přejímat zprávy s prioritou 4.  

Graf č. 8: Podíl na celkovém počtu přejatých zpráv, které s přiřazenou prioritou ČTK 

přebírala relace Naše zprávy v obou obdobích 
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Celkový trend, který byl během analýzy obsahu v případě Našich zpráv zaznamenán je 

ten, že relace cíleně některá důležitá politická nebo hospodářská témata opomíjí na úkor 

hlubokých lidských příběhů, kuriozit a spotřebitelských rad. To se nezměnilo ani s blížící se 

volbou prezidenta republiky. Blížší tématický rozbor relace následuje v dalším bodě této 

kapitoly 2.2.3.  

Dosavadní koláčové grafy ukázaly jen to, jaký je podíl přejatých zpráv z agenturního 

servisu ČTK podle priority, kterou byly zprávy v servisu opatřeny. Vstupní data pro tyto grafy 

sloužila při vyhodnocování jako základ pro zodpovězení první části druhé výzkumné otázky. 

Ta se zabývá tím, zda televizní relace přiřazují zprávám ze servisu ČTK důležitost, jakou jim 

agentura sama přiřkne. V grafu č. 9 už je vidět míra, s jakou jednotlivé relace ve zkoumaných 

obdobích přebíraly zprávy ČTK i s prioritou, kterou jim ČTK přiřkla.  

Modelově tak ve sloupci Události (obd. 1) je započítán například příspěvek Výsledek 

hospodaření státu ze dne 3. 1. 2018, který byl „otvírákem“ relace a v rámci pořadu tak měl 

prioritu 1. Zároveň byla u tohoto příspěvku zaznamenána shoda z agenturním headlinem ze 

stejného dne a rovněž s nejvyšší prioritou (titulek headlinu: Státní rozpočet loni skončil ve 

schodku 6,2 miliardy Kč, uvedlo MF. Jde o druhý nejlepší výsledek od 1997, předloni byl 

přebytek 61,8 miliardy Kč rovněž ze dne 3. 1. 2018, ID headlinu: T201801030459001). 

Graf č. 9: Míra shody přiřazované priority zpráv ČTK a zkoumaných relací v obou obdobích (v %) 

 

Popisovaná shoda byla v nejvyšší míře při měření zaznamenána u Našich zpráv TV 

Barrandov – a to dokonce v obou obdobích. Tento jev je provázen nízkým počtem zpráv, 

(obd. 9) (obd. 1)
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které relace do svého vysílání ze servisu přejala (celkem za obě období 45 zpráv). V případě 

veřejnoprávní relace jde o řádově jiná celková čísla přejatých zpráv – celkem za obě období o 

129 zpráv.   

  Pokud v prvním období Naše zprávy přejímaly zároveň se zprávami ČTK i jejich 

důležitost, pak šlo o ty, které se zabývaly klíčovými událostmi politického nebo 

ekonomického charakteru. V období před prezidentskou volbou pak – jak je patrné 

z koláčového grafu č. 8 – naopak Naše zprávy přebíraly spíše nedůležité zprávy, které byly 

zařazovány spíše do druhé poloviny nebo na konec relace, nejčastěji pak s prioritou 4.  

Naopak Události přejímaly zároveň se zprávami ČTK i jejich důležitost zejména při 

informování o klíčových událostech politického a ekonomického charakteru. Při kódování si 

navíc autor této práce všiml, že velká část příspěvků z ledna 2018 týkajících se prezidentské 

volby vůbec nevycházela ze servisu ČTK a do značné míry se mu vymykala. I to je důvod, 

proč u Událostí nebyla zaznamenána daleko vyšší shoda a proč jako u jediné relace tento 

ukazatel poklesl.
137

  

Zprávy FTV Prima do vysílání zařadily celkem 65 příspěvků shodných důležitostí i 

obsahem se zprávami ČTK. Jak je v koláčovém grafu patrné, ve sledovaných obdobích se 

Prima chovala při přejímání zpráv podle důležitosti podobně jako veřejnoprávní televize. 

V září 2017 přebírala zprávy s prioritou 1, 3 a 4 v třetinovém poměru, v lednu 2018 pak 

stouplo přebírání zpráv s prioritou 1 na polovinu.  

Dosud zmíněná data slouží jako podklad pro finální zodpovězení druhé části 

výzkumné otázky, která se zabývá tím, jaký mají takto přejaté zprávy (přejatý obsah + 

priorita) podíl na vysílání.  

Při zkoumání výsledků měření můžeme opět pozorovat signifikantní rozdíly mezi 

oběma sledovanými obdobími. Přes 25 % obsahu relace Událostí tvořily v září 2017 zprávy, 

                                                 
137

 Česká televize před zhruba 7 lety přistoupila k vybudování vlastní redakce, která bude doplňovat servis ČTK 

a vyhledávat své vlastní zprávy, které relaci měly právě od servisu ČTK lépe odlišit. Jedním z cílů Redakce 

plánování a analýz ČT tak je „předstihnout“ ČTK a vydat zprávy, které její servis nepokrývá.  Redakce 

plánování a analýz takto vydala během prvního a druhého kola prezidentské volby (zhruba v období od 12. do 

14. 1. a od 26. do 28. 1) na 510 vlastních zpráv. Nejčastěji šlo o dílčí posuny při sčítání hlasů v jednotlivých 

obcích, o volební zajímavosti, nebo o některých politických aktérů. Podle interních dat ČT tyto zprávy využilo 

jako kontinuální vysílání ČT, tak redakce webu ct24.cz a v neposlední řadě taky redakce Událostí, která na jejich 

základě natočila celkem 9 reportáží. Viz Příloha č. 7. 
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které byly určené jako přejaté ze servisu ČTK. O něco menší (18,3 %) měly tyto zprávy podíl 

na celkové stopáži relace Zprávy FTV Prima. Vůbec nejmenší podíl pak byl pro první 

sledované období naměřen relaci Naše zprávy (12,3 %). 

Graf č. 10: Podíl přejatých zpráv ČTK na celkové stopáži relací v obou obdobích (v %) 

 

V lednu 2018 je patrná změna obsahů jednotlivých relací. Největší rozdíl oproti 

minulému období se dá pozorovat u relace Události. Přejímání zpráv ČTK včetně stanovené 

priority u hlavní veřejnoprávní televizní zpravodajské relace pokleslo o více než šestnáct 

procentních bodů – tedy o více než polovinu na 9,6 %. Zhruba o necelou třetinu pak stejný 

ukazatel poklesl u Zpráv FTV Prima na 12,5 % a u Našich zpráv TV Barrandov na 8.9 %. 

2.3 Přejímání agenturního servisu podle témat 

To do jaké míry se shodovala tematická skladba zkoumaných relací už je jasné z grafů 

č. 1 a 2. Předchozí kapitoly pak shrnuly, do jaké míry, jak a s jakou důležitostí televizní relace 

přejímaly zprávy ČTK. K tomu, aby bylo možné odpovědět na 4. a 5. Výzkumnou otázku, je 

nutné ještě zjistit, shodovala-li se při srovnání sledovaných televizních relací přebíraná témata 

a jaká témata vůbec zpravodajské relace přebíraly. Při kódování a samotném měření si autor 

této práce stanovil celkem deset tematických okruhů, do kterých postupně všechny příspěvky 

– včetně těch označených za přejaté – rozřazoval: 

1 – Politika, legislativa, veřejná správa 

2 – Ekonomika, doprava, spotřeb. témata 

(obd. 9) (obd. 1)
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3 – Kultura 

4 – Zdravot., školství, armáda, sociální témata 

5 – Věda 

6 – Životní prostředí, počasí 

7 – Mimořádné události (krimi, živelné) 

8 – Kriminální případy 

9 – Zajímavosti, kuriozity, příběhy, zvířata 

0 – Zahraniční 

Pro potřeby grafického znázornění ukazatele, který má za úkol zobrazit četnost 

přebírání zpráv ČTK podle témat, nebude autor práce do procesu zahrnovat témata 0. Zprávy 

ze zahraniční rubriky totiž nejsou primárním předmětem této práce.  

Skoro třetina všech zpráv (32,4 %), které ze servisu ČTK přejímala relace Zprávy FTV 

Prima se zabývala tématem školství, zdravotnictví, ozbrojených složek a sociálních 

záležitostí. Vysoký podíl na přebíraných zprávách měly také ty z oblasti politiky a veřejné 

správy (24, 3%) a ekonomiky (16,2 %).  

Struktura přejímaných zpráv se zcela proměnila ve druhém sledovaném období. 

Nejčastěji si ze servisu ČTK Prima brala informace o politickém dění (34, 6%) a o aktuálních 

trestních kauzách a krimi případech (23,1 %). Příspěvky týkající se údajného dotačního 

podvodu kolem kauzy Čapí hnízdo při kódování spadaly právě pod tuto kategorii a na 

navýšení počtu přejatých zpráv se podílely největší měrou.
138

 Velmi často pak Zprávy FTV 

Prima v kategorii 8 přejímaly také informace ČTK o kauze kolem firmy OKD.
139

 Oproti září 

                                                 
138

Kauza kolem údajného zneužití padesátimilionové dotace farmou Čapí hnízdo se týká bývalého ministra 

financí a šéfa tehdy druhé nejsilnější vládní strany Andreje Babiše (současného premiéra ČR) a jeho nejbližších 

spolupracovníků. V září 2017 se kauza projednávala v poslanecké sněmovně v souvislosti s vydáním Babiše a 

jeho pravé ruky a místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Nové projednávání jejich vydání pak probíhalo 

v listopadu. Oba totiž byli mezitím znovu zvoleni do sněmovny a nabyli tak poslaneckou imunitu. Před 

prezidentskými volbami se tato kauza stala jedním z témat, na kterých se prezidentští kandidáti profilovali.  

139
 Kauza kolem privatizace důlní společnosti OKD se pravidelně v českém veřejném prostoru otevírá už od 

konce vlády Miloše Zemana na přelomu tisíciletí. Spor naplno vypuknul v roce 2008, kdy se nájemníci bytů po 

vlastněných OKD dožadovali možnosti zakoupit obývané nemovitosti podle privatizační dohody uzavřené 

vládou v roce 2004. Nájemníci si stěžují, že privatizační smlouva byla nevýhodná. Tehdejší ministr financí 

Bohuslav Sobotka, který dohodu za stát podepisoval, tvrdí, že nepochybil. Sobotka byl do října 2018 premiérem 

ČR. Před prezidentskými volbami se tato kauza stala jedním z témat, které silně akcentoval pozdější vítěz 

hlasování Miloš Zeman. 
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2017 pak v lednu 2018 relace Zpráv FTV Prima přebírala jen zlomek zpráv ČTK týkajících se 

tématu školství, zdravotnictví, ozbrojených složek nebo sociálních záležitostí (pokles z 32,4 

na 7,7 %)  

Graf č. 11: Podíl témat přejatých relací Zprávy FTV Prima ze servisu ČTK 

 

Velmi podobně jako druhá nejsledovanější komerční zpravodajská relace jsou na tom 

v tomto ohledu veřejnoprávní Události. V prvním období rovněž velmi často (21, 4%) 

přejímaly zprávy z tematického okruhu 4 – šlo tedy o témata týkající se školství, 

zdravotnictví, ozbrojených složek a sociálních záležitostí. Stejný podíl na přejímaných 

tématech má i politika a veřejná správa (21, 4 %). Vůbec nejvíc ale Události v prvním období 

přejímaly zprávy týkající se oblasti ekonomiky, dopravy a ochrany spotřebitele (31,4 %). 

 Ve druhém období se ale poměr dramaticky obrátil a nejvíce zpráv z ČTK Události 

přejímaly z oblasti politiky (36, 7%), teprve až poté ekonomiky (24, 5%). Leden 2018 byl 

v tomto ohledu pro Události charakteristický také obřím propadem přejímání zpráv z oblasti 

školství atd. a také sedmiprocentním nárůstem přejímání zpráv týkajících se mimořádných 

živelných nebo kriminálních situací. To bylo – podobně jako u Zpráv FTV Prima – způsobeno 

především velkým krytím požáru jednoho z turisty velmi vytížených hotelů v centru Prahy, 

při kterém zemřeli čtyři lidé.
140

  

                                                 
140

 Šlo o požár hotelu v Náplavní ulici v centru Prahy, který se zařadil mezi ty nejrozsáhlejší v historii Česka. Na 

místě přišli o život dva turisté, další dva lidé později podlehli svým poraněním v nemocnici. S těžkými zraněními 

vyvázlo dalších šest lidí. Při zásahu byl poraněn taky jeden z hasičů. Případ byl velmi sledovaný a ve 

sledovaných relacích dostaly příspěvky referující o této události maximální prioritu.  
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Graf č. 12: Podíl témat přejatých relací Události ze servisu ČTK 

 

V prvním období vypadal poměr přejímaných zpráv relací Naše zprávy podobně jako 

u dvou předchozích srovnávaných. Změnu šlo pozorovat hlavně ve druhém období, ve kterém 

výrazně stoupl zájem o vážná témata související s ekonomikou (o 10,7 %) a politikou (o 9,9 

%). Paradoxně v období prezidentské volby až na nulu poklesl zájem o témata spojená se 

školstvím, zdravotnictvím, ozbrojenými složkami a veřejnou správou (o 21,4%). A to i přes 

to, že právě prezident zasahuje do legislativního procesu a řadu z těchto oblastí může výrazně 

ovlivnit. Navíc je podle ústavy také nejvyšším velitelem ozbrojených sil.  

Graf č. 13: Podíl témat přejatých relací Naše zprávy ze servisu ČTK 

 

Zprávy přejímané z ČTK se tak při porovnání grafů č. 11, 12 a 13 tematicky příliš 

neliší. Editoři Událostí a Zpráv FTV Prima si v běžném období ze servisu vybírali takové 

zprávy, které spíše doplňovaly charakter a informační pestrost relace. Editoři Našich zpráv 
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pak na přejatých zprávách z ČTK stavěli základní osu „hard news“ ve svých relacích tím, že 

přejímali především témata s vysokou důležitostí.  

 Teď už zbývá jen odpovědět na druhou část této výzkumné otázky – shoduje se 

celková tematická skladba relací? Rozdíl mězi Našimi zprávami TV Barrandov a ostatními  

sledovanými relacemi se projevil hned při vyhodnocování prvního zkoumaného období. 

Menší ze dvou komerčních stanic zahrnutých do tohoto výzkumu klade důraz na hluboké 

lidské příběhy z okraje společnosti nebo z oblasti justičních omylů, policejních křivd a 

sousedských sporů. Velký prostor v každé relaci Naše zprávy pak dostává speciální rubrika 

věnovaná psům v útulcích nebo u dočasných chovatelů – tyto příspěvky byly při kódování 

zařazovány do tématické kategorie 9. A právě u v pořadí devátého červeného sloupce jde 

vidět, že Naše zprávy se z podobných příspěvků skládají z více než jedné třetiny. 

Graf č. 14: Procentuální zastoupení jednotlivých témat v relacích v prvním období 

 

 

U Zpráv FTV Prima se ukázalo, že kladou důraz spíše na závažnější témata – a to i 

přes to, že podobné příspěvky o týraných psech nebo různých kuriozitách tvořily v obou 

obdobích až desetinu vysílání.  
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Grafy č. 14 a následující č. 15 na rozdíl od grafu č. 1 ukazují podíl zahraničních zpráv 

na vysílání v poměru s ostatními tématy. Na první pohled se tak při porovnání sloupců může 

zdát, že zahraniční zprávy ve sledovaných relacích dominovaly. Při jednoduchém binárním 

rozdělení na zahraniční a domácí bychom ale museli uvažovat jinak, a všechny zbylé sloupce 

zobrazující domácí témata sečíst a teprve poté se zahraničními poměřit. S vědomím, že na 

specifikum tohoto kódování bylo upozorněno, můžeme dále výsledky měření analyzovat. 

Graf č. 15: Procentuální zastoupení jednotlivých témat v relacích v druhém sledovaném období

 

Při porovnávání září 2017 a ledna 2018 se ukázaly některé rozdíly a změny 

v tematické skladbě relací. Zatímco všechna zkoumaná média v prvním období kladla na 

politiku a veřejnou správu podobný důraz, ve druhém období už v Událostech jasně tematická 

kategorie 1 dominovala, zatímco u Našich zpráv se i v ostré politické kampani před 

prezidentskými volbami dostala do útlumu. Zprávy FTV Prima si podíl na vysílání příspěvků 

s tématikou politiky zachovaly kolem 13 %.  

Na modrých sloupcích u obou grafů je patrné, mezi jakými tématy se podíl na celkové 

průměrné stopáži relací přeléval. Pokud ve druhém období tvořila politika více než třetinu 

obsahu, pak se tak stalo na úkor témat týkajících se ekonomiky s dopravou a zároveň také 
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zdravotnictví, školství, ozbrojených složek a sociálních záležitostí. Události stejně jako ostatní 

dvě relace rovněž snížily v době prezidentské volby podíl zahraničního zpravodajství. 
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ZÁVĚR 

V předchozích bodech autor za pomocí výsledků vlastního výzkumu autor zodpověděl 

čtyři z pěti stanovených výzkumných otázek. Postupně se ukázalo, že mezi všemi třemi 

zkoumanými relacemi je v mnoha směrech propastný rozdíl. Ten se prokázal už při porovnání 

poměru, s jakým jsou do relací zařazovány příspěvky se zahraniční tematikou. Skladba relací 

přispěla k jejich bližší charakteristice. Autor se zabýval také relevancí jednotlivých příspěvků. 

Konkrétně tím, jaký mají na vysílání podíl takzvané „soft news“ zprávy. Ty se vyznačují tím, 

že nutně nemusí být aktuální a většinou se týkají okrajových témat. Zdaleka největší podíl 

těchto zpráv byl zaznamenán u Našich zpráv, na kterých měly v září 2017 téměř poloviční 

podíl. V období prezidentské volby v lednu 2018 pak tento podíl byl zhruba třetinový. Naše 

zprávy tak přidaly v souvislosti s vrcholnou domácí politickou událostí na relevanci. Ve 

sledovaných obdobích se naopak nezměnil zhruba desetinový podíl „soft news“ na stopáži 

Zpráv FTV Prima ani dvouprocentní podíl na Událostech.  

Jedním z klíčových ukazatelů pak byla shoda příspěvků ve zkoumaných 

zpravodajských relacích s denní produkcí ČTK. Opět se ukázalo, že napříč relacemi funguje 

podobná mediální logika. Zatímco v září 2017 se přes 70 % příspěvků ve Zprávách FTV 

Prima shodovalo se servisem ČTK, v lednu 2018 před a během prezidentské volby tento 

ukazatel poklesl o více než třetinu na 43 %. Zhruba poloviční pokles z 65 na 32 % byl 

zaznamenán u Událostí a z 29 na 17 % u Našich zpráv. 

Na srovnání s výsledky měření sledovanosti lze vidět, že větší podíl původních zpráv 

na vysílání může mít na zvýšení sledovanosti relace. V září 2017 měly Zprávy FTV Prima 

průměrnou sledovanost v divácké kategorii 15+ zhruba 520 tisíc diváků. V lednu 2018 se ve 

stejné kategorii vyšplhala průměrná sledovanost na 699 tisíc diváků, přičemž podíl na celkové 

sledovanosti napříč televizemi stoupl o více než 2 %.  

Podobně na tom byly Události, které v září 2017 průměrně v kategorii 15+ sledovalo 

608 tisíc diváků. V lednu 2018 si je pak na přijímačích pustilo průměrně 850 tisíc diváků. 

Celkový podíl na sledovanosti napříč televizemi se zvýšil o necelé 3 %.
141

  

                                                 
141

 Srovnání vychází z Měsíční zprávy sledovanosti ze září 2017 a ledna 2018, kterou pravidelně sestavuje 

Asociace televizních organizací (ATO) a společnost Nielsen Admosphere. Do statistiky nebyly pro v porovnání 

nízkou sledovanost zahrnuty Naše zprávy TV Barrandov. Zprávy o sledovanosti jsou dostupné z: 

www.1url.cz/Gtxfk  a z: www.1url.cz/Utxfs  

http://www.1url.cz/Gtxfk
http://www.1url.cz/Utxfs
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Druhým klíčovým ukazatelem, který měl pomoci k rozpoznání vlivu agendy ČTK na 

podobu zpravodajských relací, byla stanovena shoda s plány ČTK na krytí zpravodajských 

událostí. Více než polovina příspěvků v Událostech v září 2017 vycházela z plánů ČTK. U 

Zpráv FTV Prima činila tato míra zhruba 40 %.  Plánování agendy od agentury v necelé 

pětině případů přebíraly i Naše zprávy.  

Dohromady s předchozími zjištěními a závěry z přiložených rozhovorů se ukázalo, že 

ČTK má významný vliv na nastolování agendy Událostí ČT.  Menší vliv má pak ČTK na 

obsah Zpráv FTV Prima. Minimální pak na obsah Našich zpráv. Tento vliv se ve druhém 

sledovaném období výrazně u všech tří relací snížil – a to vždy asi na polovinu. Autor práce 

by v tomto bodě opět rád připomněl korelaci mezi nižším vlivem ČTK a vyšším podílem 

relací na celkové sledovanosti. 

Dále se výzkum zabýval také tím, zda kromě informací přebírají relace i metadata 

zpráv ČTK. Konkrétně se autor zaměřil na přebírání priority. Ukázalo se, že priorita 

přejímaných příspěvků se ve velké míře shodovala s jejich prioritou v rámci servisu ČTK. To 

jen posílilo předchozí závěr, ve kterém autor konstatoval velký vliv ČTK na podobu relací. 

Paradoxně největší shoda priority přejímaných a zpracovávaných zpráv se ukázala u 

TV Barrandov. Autor pak ale upřesňuje, že v případě této relace byly nejčastěji přejímány 

zprávy s nízkou prioritou, které byly v relaci řazeny spíše doprostřed nebo na konec stopáže. 

To pak odpovídalo nejčastěji zprávám s prioritou 4, které mají v rámci servisu ČTK nejnižší 

důležitost. Události ČT pak podobně jako Zprávy FTV Prima v největší míře přebíraly zprávy 

priority 1 a 3. 

Klíčový proto byl další ukazatel – tedy jaký podíl na stopáži relací mají zprávy, u 

kterých byla přejata zároveň priorita i obsah. Byl zaznamenán signifikantní rozdíl mezi 

obdobími – zatímco v září podíl přejatých zpráv na stopáži Událostí činil jednu čtvrtinu, 

v druhém období už nebyl ani desetinový.  Podíl se snížil i u zbylých dvou relací, nikoli však 

takto signifikantně. Události tak v souvislosti s prezidentskými volbami nejvýrazněji ze všech 

proměnily způsob práce při plánování a tvorbě obsahu relace.  

Další konkretizaci poznatků přinesl ukazatel podílu témat, která jednotlivé relace 

přejímaly. Ukázalo se, že relace ze servisu ČTK v prvním období spíše doplňovaly poznatky 

v okruhu témat, kterým se často věnují. Ve druhém období se pak promítnul vliv ČTK na 

nastolování agendy, když všechny relace vykázaly velmi podobnou míru přebírání zpráv 
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podle témat. Většinou šlo o informace týkající se politických a kriminálních kauz, které silně 

rezonovaly během prezidentských voleb a také o zpravodajství z mimořádných událostí.  

Z otázky přebírání zpráv podle témat vyplynula také otázka, zda se shoduje celková 

tematická stavba relací. Velké rozdíly se ukázaly mezi veřejnoprávními Událostmi a 

komerčními Našimi zprávami a Zprávami FTV Prima.  

Hlavní zpravodajská relace České televize v běžném období kladla důraz na „hard 

news“ témata, kterých do vysílání řadila drtivou většinu. Příspěvky se tak nejčastěji týkaly 

zahraničního dění, dále ekonomiky, zdravotnictví, školství, armády a sociálních záležitostí, 

v neposlední řadě pak také politiky a trestních kauz. ČT také přinášela největší podíl zpráv 

z kultury a vědy. V září 2018 nejčastěji z domácích témat vysílala zprávy s ekonomickou 

tématikou. V lednu 2018 se pak relace výrazně proměnila a naprosto dominantním se staly 

příspěvky související s domácí politikou, které byly dokonce četnější než souhrnný ukazatel 

zahraničních zpráv. 

Naše zprávy TV Barrandov jako by byl přesným opakem. V obou obdobích relaci 

naprosto dominovaly zprávy z tematického okruhu 9 – tedy týkající se zajímavostí, kuriozit, 

příběhů o opuštěných domácích mazlíčcích. Poslednímu zmíněnému tématu Naše zprávy 

vyhradily pravidelnou rubriku se zhruba tříminutovou časovou dotací. Z grafů srovnávajících 

míru přebírání témat v obou obdobích vyplynulo, že Naše zprávy se mimořádné události 

v lednu 2018 přizpůsobily nejméně ze všech. Stavbu relace obměnily jen v omezené míře. 

Přílišnou změnu z pohledu podílu jednotlivých témat na celkové stopáži autor 

nezaznamenal ani u Zpráv FTV Prima. V obou obdobích se nejvíce příspěvků týkalo 

zahraničních témat – a to i v době vrcholící mimořádné domácí politické události. Stejně jako 

Události ale Zprávy FTV Prima pro diváky v den sečtení volebních výsledků 27. 1. 2018 

připravily téměř monotematické vysílání. 

Postupně se tak zodpověděla i poslední z výzkumných otázek – ukázalo se, že agenda 

ČTK se do velké míry shoduje s obsahy tří zkoumaných zpravodajských relací. Každá relace 

s informacemi ČTK nakládá trochu jinak. Když relace zprávy ČTK přebírají, pak jim velmi 

často přiřadí i prioritu, kterou v agenturním servise mají. Shodovala se i témata, která relace 

nejčastěji přebíraly. Proto tak lze konstatovat, že vliv ČTK na podobu zpravodajských 

televizních relací je sice omezený, ale v jistých aspektech velmi zásadní.  
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Pokud by měl autor upozornit na jisté limity této práce, pak je to především zvolená 

výzkumná metoda, která sice nabízí zajímavý obecný pohled na problematiku a umožňuje 

přehledně zpracovat a podrobně charakterizovat rysy jednotlivých relací, bohužel ale 

neposkytuje dostatečný vhled do samotné novinářské práce. Pokud by na tento výzkum chtěl 

v budoucnu někdo navázat, pak by mu autor této práce doporučil zaměřit se na samotné rutiny 

redaktorské práce a na rozhodování editorů. Jako metodu by pak autor doporučil metodu 

zúčastněného pozorování práce redaktorů a editorů v kombinaci se strukturovanými 

rozhovory s těmito redakčními pracovníky. Do otázek a vstupních dat výzkumu by pak měl 

autor případného navazujícího výzkumu zahrnout i poznatky učiněné v této práci. 
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SUMMARY 

 Main objective of the tesis was to describe the influence of Czech Press Agency on the 

main broadcasting news programs of czech channels FTV Prima, Czech TV and TV 

Barrandov. The research was a two month content analysis. The main objective was to 

determine, how TV journalists are working with agency produced news. Another objective 

was to determine, how important source is for them the Czech Press Agency.  

 Although journalists form all examined medias confirmed in enclosed questionnaires, 

that agency news are still main source for mainstream journalists, research proved the real 

importance, daily basis, and priority, which journalists gave to them. The analysis proved that 

tens of percents of programs release were based on agency news. One of the key indicators 

was the consistency of the contributions in the reported news stories with CTK's daily 

production. 

 A similar media logic has emerged across the sessions. While in September 2017 over 

70% of the contributions in the Zprávy FTV Prima corresponded to the CTK service, in 

January 2018 before and during the presidential election this indicator decreased by more than 

a third to 43%. A roughly half decline from 65% to 32% was recorded for Události and from 

29 % to 17 % for Naše zprávy.  

 Big differences have emerged between news produced by Czech public broadcaster 

and commercial news. The main news session of Czech Television in the current period put 

emphasis on "hard news" themes, The contributions were most often related to foreign affairs, 

economics, health, education, army and social affairs, and last but not least, politics and 

criminal cases. CT also brought the largest share of news from culture and science. In 

September 2018, she most frequently broadcasts economic news on domestic issues. In 

January 2018, the session changed considerably, and household policy-related contributions 

became even more dominant, even more numerous than the aggregate indicator of foreign 

news. Commercional news of TV Barrandov were focused mainly on „soft news“ like stories 

of abandonned animals or small crimes.  

In conclusion it can be said, that the influence of CTK on the form of news television 

is limited, but in some aspects very crucial. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Rozhovor s Evou Střihavkovou, editorkou relace Naše zprávy (TV 

Barrandov): 

Datum: 16. 4. 2018 

Jak důležitý je pro vaši práci agenturní servis ČTK? 

 Je to agentura, kterou si platíme. Důležitá pro je nás z mnoha důvodů. Zaprvé slouží 

jako jeden ze zdrojů. Zadruhé také k ověřování informací.  I díky ní redaktoři získávají 

přehled o tom, co se bude dít. 

Jak často jej využíváte? 

 Servis ČTK ve zpravodajství využíváme každý den. 

Je pro vás ČTK hlavním zdrojem informací? 

ČTK je pro nás jedním z hlavních zdrojů, nikoliv však tím hlavním.  

Je to pro vás důvěryhodný zdroj? 

 Ano, považujeme ho za důvěryhodný zdroj, neznamená to ale, že bychom si 

informace, které si přečteme v ČTK, neověřovali.  

Má ČTK vliv na nastolování agendy vaší zpravodajské relace? 

 Vliv na nastolování naší agendy má aktuální dění, které zajímá naší cílovou skupinu. 

Redaktoři hojně využívají databázi událostí ČTK, jak jsem psala výše, ale nemluvila bych 

přímo o vlivu na naši agendu. 

Pokud využijete zprávu ČTK obsahující třeba původní zjištění ČTK, přiznáváte 

spoluautorství ČTK? 

 Většinou ano.  

Využíváte i multimediální nabídku ČTK (foto, video, audio, infografika)? 

Ano, využíváme ji každý den. Nejčastěji fotky, audio minimálně, infografiku vůbec. 
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Příloha č. 2: Rozhovor s Danielem Pavlíkem, editorem relace Události (ČT) 

Datum: 22. 3. 2018 

Jak důležitý je pro vaši práci agenturní servis ČTK? 

Je důležitý. Většinu zásadních věcí sice dokáže redakce pokrýt sama. Ale k plánování 

akcí se samozřejmě využívá servis ČTK. Pracuji od 8 do 20 hodin a Infobanku ČTK mám 

celou dobu zapnutou. Procházím všechny její zprávy, abych se ujistil, že mi nic neuteklo, a že 

všechno podstatné, co se ten den objeví, zařadím do večerních zpráv. Je to ale většinou čistě 

zdroj. Jako televize potřebujeme mít informace – tedy dění a výroky – natočené na kameru. 

V případě státních institucí spoléháme na stejné mluvčí jako ČTK, a tedy nelez posoudit, jestli 

tím přebíráme její agendu. U těch informací, které nejsou úplně zásadní, občas využijeme 

ČTK jako jediný zdroj a zařadíme je pak formou krátké zprávy čtené moderátorem. ČTK je 

pro mě také cenná databáze, když si rychle a spolehlivě potřebuju zjistit něco o události z 

minulých dnů nebo měsíců. 

Jak často jej redaktoři, které řídíte, využívají? 

Jako editoři se ale na servis ČTK spoléháme víc než samotní redaktoři. Ti agenturu 

určitě využívají méně, i když záleží podle témat. Věřím, že část z nich za celý den do ČTK 

nenahlédne. 

Je pro vás ČTK hlavním zdrojem informací? 

 Pokud jde o dění v Česku, tak ano.  U zahraničních témat většinou využíváme jiné 

zdroje. 

Je to pro vás důvěryhodný zdroj? 

Určitě ano. I když v její práci někdy narazím na nepřesnosti, ale děje se to opravdu 

výjimečně. A jde určitě o lidskou chybu. Jako veřejnoprávní médium je ČTK pro mě 

nestranná a spolehlivá.   

Ověřujete si jej? 

Většinu věcí máme samozřejmě jako televize nahraných, jen u málo témat přejímáme 

čistě servis ČTK. Pokud ano, tak ho ověřujeme spíš výjimečně, když je to hodně citlivé téma, 

týkající se třeba prezidenta Zemana nebo premiéra Babiše. V jejich kauzách musíme být 

naprosto přesní, a proto si to ještě kontrolujeme sami. 
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Má ČTK vliv na nastolování agendy vaší zpravodajské relace? Neprojeví se aktuální 

agenda ČTK třeba na headlinech relace? 

Trochu ano. ČT má samozřejmě své redakce a své zpravodaje a jsme rádi, že velkou 

část důležitých zpráv umíme zprostředkovat divákovi po svém a rychleji, než kdybychom se 

spoléhali jen na ČTK. Ale do hlavních zpráv zařazuji i věci, o kterých vím jen díky servisu 

ČTK: drobnější události, které dáváme na tzv. čtenou zprávu, vizitky a jiné doplňující 

informace k velkým tématům, ekonomické výsledky apod. 

Headliny poutají na nejzajímavější zprávy, které pro nás mají tu nejvyšší prioritu. 

Samotné zprávy pak nejen my ale tuším že i ostatní televize, řadí podle svých vysílacích 

schémat, které počítají také s vysílacími časy konkurence apod. Takže je možné, že se 

headliny překrývají jak v rámci čtk tak i s „konkurencí“.  

Pokud využijete zprávu ČTK obsahující třeba původní zjištění ČTK, přiznáváte 

spoluautorství ČTK? 

Jen když vydá informaci, kde odkazuje na nejmenované nebo neoficiální zdroje. Pak 

řekneme, že s tím přišla ČTK. V případě klasického agenturního zpravodajství ale autorství 

ČTK nepřiznáváme. 

Pokud ano, jakou formou spoluautorství ČTK přiznáváte? 

Pokud chceme přiznat autorství ČTK, říká to moderátor (např. „Podle informací ČTK, 

které to potvrdily zdroje z ČSSD…“) V případě citátu nebo informace v grafické podobě 

uvádíme klasicky „Zdroj: ČTK“ 

Využíváte i multimediální nabídku ČTK (foto, video, audio, infografika)? 

Fotografie využíváme dost – ať už jako podklad pro grafiku nebo jako pozadí za 

moderátora, když čte studio. Když je fotka hodně dobrá, zařadíme ji i samostatně – jako 

čtenou s fotografií, nebo také jako jeden ze záběrů uprostřed reportáže. Video využíváme 

úplně minimálně. Máme vyšší nároky. Jen když se něco prošvihne a ČTK náhodou záběry 

má, tak je využijeme. Naposledy při hlasování Zemana v prezidentských volbách, když na něj 

zaútočila paní z hnutí Femen. Kameraman ČTK stál na nejvýhodnějším místě, takže útok 

nejlépe zachytil. Infografiku ani audio nevyužíváme vůbec. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s Adamem Halmošim, mluvčím zpravodajství TV Prima 

Datum: 30. 3. 2018 

Jak je pro práci redaktorů FTV Prima důležitý agenturní servis ČTK? 

           Servis ČTK má za měsíční finanční paušál předplacený také FTV Prima. Poskytuje 

například souhrn očekáváných událostí tzv. denní plán i s několikatýdenním předstihem pro 

události v celé ČR a také informační background u zásadních událostí. Zpravodajská hodina 

FTV Prima má však své zcela unikátní pojetí, které nemá žádná jiná stanice v zemi. Skládá se 

ze čtyř samostatných relací – Zprávy FTV Prima, Krimi zprávy, Divošky a TOP STAR. Proto 

platí, že je to zpravodajství FTV Prima, které přichází denně s vlastními tématy a 

exkluzivními reportážemi. 

Jak často ho využívají? 

Denně. 

 

 Je pro ně ČTK hlavním zdrojem informací? 

Není. Zpravodajství FTV Prima si zakládá na tom, že díky práci redakce denně 

zpracovává a přichází s vlastními tématy, kauzami, příběhy a exkluzivními záběry, které 

přebírají ostatní redakce včetně ČTK. Denně po odvysílání hlavní zpravodajské relace 

poskytuje FTV Prima jako jediná v zemi textový přepis reportáží včetně videí hlavním 

domácím redakcím, tedy i ČTK a to zcela zdarma. Zprávy FTV Prima jsou jedním 

z nejcitovanějších zdrojů. Toto platí také v případě nedělní Partie, kdy je pořad citován 

ostatními médii včetně ČTK a opět text i videozáznam poskytujeme k využití zdarma. 

Je to pro ně důvěryhodný zdroj? 

Ano. 

Ověřují si jej? 

Ověřování informací (nejméně ze dvou zdrojů) je jedním ze základních principů 

novinářské práce. V případě, že se tématu, které ČTK v servisu nabízí, rozhodneme věnovat 

také v reportáži ve zpravodajství FTV Prima, zpracováváme dané téma vlastním redakčním 

způsobem. 

  

Má ČTK vliv na nastolování agendy vaší zpravodajské relace? 
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Ne, jak již bylo uvedeno, zpravodajství FTV Prima si zakládá na tom, že denně 

zpracovává a přichází s vlastními tématy, kauzami a příběhy, které přebírají ostatní redakce 

včetně ČTK.  

 

Pokud redaktoři využijí zprávu ČTK obsahující třeba původní zjištění ČTK, přiznává 

FTV Prima spoluautorství ČTK? 

Toto je ošetřeno ve smlouvě o využívání servisu ČTK. V minulosti byly případy, kdy 

naopak redakce včetně ČTK převzaly zprávu FTV Prima bez uvedení zdroje: „FTV Prima“. 

Toto je však díky stávající výše popsané spolupráci mezi FTV Prima a redakcemi již 

výjimkou. 

 

Využíváte i multimediální nabídku ČTK (foto, video, audio, infografika)? 

Ne, případně zcela výjimečně. 
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Příloha č. 4: Příklad shodného příspěvku ČTK a zpravodajské relace Události 

 

 

Zdroj: Infobanka ČTK 

 

Zdroj: Newton mediasearch 
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Příloha č. 5: Kódovací kniha k obsahové analýze 

 

Název výzkumu:  Vliv agenturního servisu ČTK na podobu hlavních televizních 

zpravodajských relací 

Metoda:  Obsahová analýza pořadů Události, Naše zprávy a Zprávy FTV Prima 

v období od 1. 9 do 30. 9. 2017 a od 27. 12. do 28. 1. 2018  

IDENTIFIKAČNÍ PROMĚNNÉ: 

 A: Pořad  1 Události 

    2 Zprávy FTV Prima 

    3 Naše Zprávy 

 B: Období . 1 leden 2018 

    9 září 2017 

 

 C: Datum např. 1 1. září 2017 

    2 2. září 2017 

    3 3. září 2017 

D: Délka pozn.: Délka bude počítána v sekundách, podle 

délky jednotlivých zpravodajských příspěvků 

 

E: Název        např. Hasiči likvidovali u Přerova únik nebezpečné 

látky 

 Název je v přepisech Newton media obvykle 

doslovným přepisem grafického titulku zprávy. 

V této analýze slouží jen k jednodušší orientaci, 

nejedná se například o přesný název příspěvku 

v bodovém scénáři. 

KÓDOVACÍ JEDNOTKA: 
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F: Priorita  1 Úvodní příspěvek nebo blok relace 

    2 Druhý příspěvek 

    3 Třetí příspěvek 

    4 Čtvrtý až předposlední příspěvek 

    5 Poslední příspěvek 

 pozn.: Pokud bude v relaci zařazeno několik 

tématicky stejných zpráv v jednom bloku, pak jim 

bude přiřazena shodná priorita.  

 

G: Typ zprávy 1 zpráva čtená, zpráva obrazová 

 2 zpráva kombinovaná 

 3 zpráva reportážní 

 4 živý vstup 

 5 zpravodajský rozhovor 

 

H: Téma 1 Politika, legislativa, veřejná správa 

 2 Ekonomika, doprava, spotřeb. témata 

 3 Kultura 

 4 Zdravot., školství, armáda, sociální témata 

 5 Věda 

 6 Životní prostředí, počasí 

 7 Mimořádné události (krimi, živelné) 

 8 Kriminální případy (soudy) 

 9 Zajímavosti, kuriozity, příběhy, zvířata 

 0 Zahraniční 
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 Pozn. Pokud u příspěvků nastane proměnná 0, 

pak jsou pro tuto analýzu irelevantní a dále se 

s nimi nebude pracovat. 

 

I: Tvrdost 1 Hard news 

 2 Soft news 

 Pozn. Bude posuzováno na základě definice 

v kapitole 1.5.4 

 

J: Priorita ČTK Pozn. Priorita zprávy (1-5) bude přebírána 

z textového servisu Infobanky ČTK. Pokud 

příspěvek není shodný se žádnou ze zpráv 

v servisu, pak mu bude přiřazena hodnota 0. 

  

 K: Zjištění ČTK 1 ano, ve zprávě uvedeno 

    2 ano, ve zprávě neuvedeno 

0 Ne 

 

 

 L: Shoda s ČTK 1 shoda 

0 žádná shoda 

Pozn. shoda = ve zprávě ČTK a v relaci 

promlouvají stejní mluvčí, jsou použity stejné 

číselné údaje, původcem zprávy je ČTK, jde o 

zjištění ČTK. 

 

   M: Výskyt v plánu   1 ano 

      0 ne 
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 pozn.: Hodnota ukazuje, zda se událost 

vyskytovala v plánech zveřejňovaných ČTK. 

 

N: ID zprávy ČTK pozn. Slouží ke zpětné identifikaci zprávy ČTK, 

která byla označena za shodnou s odvysílanou 

zprávou dané relace. Pokud neodpovídá daný 

příspěvek produkci agenturního servisu, pak pole 

zůstává prázdné. 

Kompletní kódovací kniha, která zahrnuje 752 zpracovaných příspěvků je samostatnou 

přílohou této práce. 
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Příloha č. 6: Rozhovor s mediálním zástupcem Empresa media Danielem Köpplem 

Datum: 27. 4. 2018 

 

Kolik redaktorů a editorů se podílí na přípravě relace Naše zprávy TV Barrandov? 

To je relativně složitá otázka. Redaktoři zpravodajství TV Barrandov zároveň pracují 

pro tištěné nebo on-linové tituly vydavatelství Empresa Media, popřípadě se podílejí na 

přípravě dalších pořadů této stanice. V zásadě se dá však říci, že do měsíčních služeb je vždy 

nasazováno zhruba 25 lidí – redaktorů. 

Kolik hlavních editorů se střídá ve funkci vedoucího vysílání relace Naše zprávy? 

Pokud termínem vedoucího vysílání myslíme editory, tak číslo zní 5. 

Jak jsou jednotlivé redakce (domácí, ekonomická, zahraniční, regionální) rozděleny, 

pokud vůbec takové dělení existuje? 

Redakce nejsou takto striktně rozdělené, tedy s výjimkou regionálních zpravodajů. 

Jinak platí, že redaktoři využívají znalostního zázemí redakce časopisu Týden popřípadě 

Faktor S. Redakce tištěných a on-linových titulů se podílejí na přípravě zpráv jak na úrovni 

tipů/nápadů, tak se i zapojují do samotné přípravy zpravodajství. 

Chystá se v nejbližší době proměna relace Naše zprávy? 

V souvislosti s našimi plány se chystá zásadní proměna jak relace Naše zprávy, tak i 

dalších zpravodajských pořadů, které pro TV Barrandov vyrábí Empresa Media.  Pokud jde o 

zprávy, tak v současné době především v reakci na dobrá data o sledovanosti našeho 

večerního bloku zaměřeného na politiku plánujeme výraznější posílení směru, který vychází z 

pořadu J.S.  

Příležitost na trhu je podle nás především díky jasnému názorovému a politickému 

vymezení ČT, která důsledně vynechává úplně jeden segment trhu. Nyní diskutujeme hlavní 

změny, které by měly nastat v polovině roku tak, abychom byli již připravení na podzimní 

sezónu.  Pokud pak jde čistě o Naše zprávy, tak i zde chystáme zásadní změny, které v zásadě 

zase vycházejí ze zahraničních vzorů. Nezastírám přitom, že naší inspirací jsou především 

některé národní americké televizní stanice. Výraznější rozšíření si můžeme dovolit i díky 
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tomu, že se nám otevřela spolupráce hned s několika zahraničními stanicemi, které nám 

nabídly velmi zajímavá technologická řešení. 

Rámcově kolik procent svých prostředků vynakládá TV Barrandov na zpravodajství? 

Myslím, že klidně můžete uvést, že náklady se pohybují v řádech desítek milionů 

korun, a budete mít pravdu. 



92 

 

Příloha č. 7: Analýza ČT: Podíl redakce ARPA na vysílání v období prezidentské volby 

v roce 2018 

Zdroje: interní statistiky ČT, Luboš Rosí, vedoucí, Redakce plánování a analýz ČT 

V redakci ARPA bylo během prvního a druhé kola volby prezidenta vydáno více než 

510 zpráv. 

V sobotu 13. ledna 2018 (první kolo přímé volby prezidenta) bylo z celkového počtu 

248 vydaných zpráv 214 jednotlivých zpráv z krajů (včetně Prahy a zahraničí).  

Skupinu zbývajících 34 zpráv tvořily například souhrny s celorepublikovým přesahem 

nebo komentáře politologa. 

V sobotu 27. ledna 2018 (druhé kolo přímé volby prezidenta) bylo z celkového počtu 

262 vydaných zpráv 221 jednotlivých zpráv z krajů (včetně Prahy a zahraničí).  

Skupinu zbývajících 41 zpráv tvořily například souhrny s celorepublikovým přesahem 

nebo komentáře politologa.  

Všichni redaktoři ARPY sledovali v přidělených krajích volební účast, průběžné 

volební výsledky, osobnosti, místní referenda, volební zajímavosti (např. nejmenší obec 

odvolila, volební účast v nejmenším volebním okrsku). 

Počet zpráv vydaných 13. ledna (řazené podle krajů) 

Olomoucký  14 

Pardubický  12 

Královéhradecký 17 

Ústecký  12 

Moravskoslezský 16 

Jihomoravský  25 

Zlínský  17 

Plzeňský  16 

Jihočeský  15 

Karlovarský    4 

Vysočina    8 

Středočeský  17 

Liberecký    8 

Praha   10 

Zahraničí  23 
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Zprávy vydané 13. ledna (řazené podle času) 

13-14 hod.   1 

14-15 hod.  48 

15-16 hod.  66 

16-17 hod.  50 

17-18 hod.  36 

18-19 hod.   9 

19-20 hod.  17 

20-21 hod.   7 

21-22 hod.   8 

22-23 hod.   6 

 

 

Počet zpráv vydaných 27. ledna (řazené podle krajů) 

Olomoucký  12 

Pardubický  11 

Královéhradecký 10 

Ústecký  11 

Moravskoslezský 13 

Jihomoravský  26 

Zlínský  24 

Plzeňský  12 

Jihočeský  16 

Karlovarský    9 

Vysočina  16 

Středočeský  14  

Liberecký  13 

Praha   12 

Zahraničí  22 

ČR    29 

 

Zprávy vydané 27. ledna (řazené podle času) 

12-14 hod.  17 

14-15 hod.  48 

15-16 hod.  99 

16-17 hod.  57 

17-18 hod.  27 

18-19 hod.   6 

19-20 hod.   6 

20-21 hod.   1 
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Příloha č. 8: Odpověď pracovnice oddělení Lidských zdrojů ČT Lucie Konečné 

Zdroj: vzájemná emailová korespondence 

Datum: 9. 5. 2018 

 


