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Anotace 

Diplomová práce na téma Mediální reprezentace politiků ve zpravodajství televize Nova (se 

zaměřením na sjezdy ČSSD a kongresy ODS v letech 1995-2017) se zabývá podobou 

politického zpravodajství nejsledovanější komerční televize v České republice. Konkrétně 

si klade za cíl představit, jak se od roku 1995 do roku 2017 měnil přístup hlavního 

zpravodajství televize Nova k informování o stranických sjezdech a kongresech tradičních 

českých politických stran – ČSSD a ODS. Práce vychází z předpokladu, že televize Nova je 

ze své podstaty orientovaná zábavním směrem, ryze politická témata tak nejsou pro její 

zpravodajství stěžejní a nestojí ani ve středu zájmu jejího typického diváka. Přesto tento typ 

zpráv v průběhu let nebyl ve zpravodajské relaci Televizní noviny opomíjen. Na podzim roku 

2017 v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

a prezidentskými volbami na počátku roku 2018 je navíc možné u televize Nova zaznamenat 

náznak rozšíření politického zpravodajství v podobě jejího historicky prvního kontinuálního 

volebního vysílání. Práce tedy sleduje změny, které nastaly při referování o obecně 

politickém tématu v televizi Nova v období, které je přibližným průřezem let od počátku 

jejího vysílání až po současnost. Předložené výsledky zjištěné prostřednictvím kombinace 

kvantitativní a kvalitativní analýzy ukazují jednak nárůst zpravodajských příspěvků z oblasti 

politiky a jednak i to, že pro komerční televizi mohou být takové příspěvky atraktivní, neboť 

přináší vysokou koncentraci emocí a při vhodném zpracování její diváky baví.  

 

 

Annotation 

This thesis focuses on the topic of Media Representation of Politicians in the News 

Reporting of TV Nova (with a focus on ČSSD congresses and ODS congresses in 1995-2017) 

as well as the form of political reporting on the most popular commercial TV in the Czech 

Republic. Specifically, it aims to introduce how TV Nova changed their approach to prime 

time news reporting on political events and congresses of traditional Czech political parties 

– ČSSD a ODS in the period from 1995 to 2017. The thesis is based on the assumption that 

TV Nova is inherently focused on entertainment and, in terms of reporting, truly political 

topics are not crucial, nor they are at the centre stage for a typical viewer of TV Nova. 

Despite this fact, this type of report was not marginalised in the news programme - TV News. 

In relation to the parliamentary elections in the Czech Republic in autumn 2017 as well as 



 

 

 

the presidential elections at the beginning of 2018 it is possible to notice a glimpse of an 

increased inclusion of politically orientated reports in the form of unprecedented continual 

election broadcast by TV Nova. This thesis observes changes that have occurred in relation 

to referring to general political topics on TV Nova in the period from the start of its 

broadcasting to the present time. The presented results derived from the combination of 

quantitative and qualitative analysis indicate an increase in political news bulletins as well 

as the fact that such bulletins can be attractive to a commercial TV as they entertain viewers 

while providing high concentration of emotions when appropriately edited. 
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Úvod 

Televize – v dnešní době již nejde o „nové“ médium, tak jak se mu říkalo kdysi, při 

jeho nástupu. Ve všech svých podobách je v současnosti nejoblíbenějším videem na světě, 

a to i přes mnohé úvahy o jeho úpadku. Denně se televizní obsahy dostávají zhruba k 70% 

populace dané země. Pokud bych se zaměřila konkrétně na Českou republiku, zde televize 

měsíčně zasáhne 96% obyvatel starších 4 let (AKTV.cz, 2017)1. Z toho by bylo možné 

usuzovat, že její příjemci si tak musí být dobře vědomi toho, co po zapnutí od takového 

média mohou očekávat, jaký produkt budou konzumovat a z jakého důvodu to dělají. 

Málokdo si ale možná například při sledování zpravodajství uvědomí, že televize je tu 

vlastně hlavně od toho, aby nás bavila.  

Podle autora Neila Postmana na tom není nic špatného, co by mělo způsobovat 

úpadek kultury nebo samotné společnosti. Možná dokonce naopak – to že televize poskytuje 

svým příjemcům pobavení lze považovat v dnešním světě spíše za záslužné, vzhledem 

k tomu, že jsme denně obklopeni přívalem tragických a nešťastných zpráv nejen ze 

vzdáleného světa, ale i z našeho blízkého okolí. Nicméně v souvislosti se zábavním 

charakterem tohoto média autor konstatuje, že televize „informace předkládá v podobě, která 

ji trestuhodně zjednodušuje, zbavuje ji podstaty, historického rozměru a kontextu; 

výsledkem je informace v rouše zábavy“ (Postman, 2010, s. 162). Problém tedy nevidí 

v tom, že televize divákovi poskytuje zábavná témata, ale v tom, že je schopna jakékoliv 

téma přetvořit na zábavu (Postman, 2010, s. 162). Za jedno takové ukázkové téma, jehož 

podstata není primárně „zábavní“ a přesto se v minulosti stalo nejednou předmětem 

příspěvků sloužících pro pobavení diváků, považuji konání stranických sjezdů a kongresů 

českých politických stran.  

Cílem mé diplomové práce tedy bude zjistit, jakým způsobem nejsledovanější česká 

komerční televize Nova, ve svém zpravodajství pokrývá tento typ událostí - zda ho vzhledem 

k jeho charakteru spíše upozaďuje nebo naopak upřednostňuje a jak vůbec postupuje při 

samotné tvorbě takto tematicky laděných příspěvků. Při vymezování tématu své práce, 

následně hypotéz a výzkumných otázek jsem vycházela z předpokladu, že stranické sjezdy 

a kongresy jsou ryze politickou akcí, která nestojí ve středu zájmu typického diváka 

komerční televize. Aby si tak televize Nova udržela svou sledovanost a zároveň i zájem 

                                                           
1Proč je televize stále nejefektivnější formou reklamy na světě. AKTV.cz [online]. 2017 [cit. 2018-04-21]. 

Dostupné z: http://www.aktv.cz/article.php?lang=cs&id=16 
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inzerentů, musí podle mého názoru její mediální pracovníci přistupovat k tematice 

stranických sjezdů a kongresů ještě také z jiného, než čistě politického hlediska. Zaměřím 

se tedy na to, jak televize Nova dělá ze stranických sjezdů a kongresů divácky přitažlivé 

a žádané téma. Nicméně mým primárním záměrem bude načrtnout, jakým směrem se 

(především politické) zpravodajství této komerční televize od počátku jejího vysílání po 

současnost ubírá. Na základě takto vytyčeného cíle jsem si tedy formulovala hlavní 

výzkumnou otázku, která zní následovně: Změnila televize Nova v průběhu sledovaného 

období způsob svého referování o politických akcích z nezájmu či ryze zábavního módu 

na více politicky zaměřený? Pro zodpovězení výzkumné otázky jsem si stanovila čtyři 

hypotézy: 

Hypotéza 1: Domnívám se, že televize Nova začala v průběhu sledovaného 

období sjezdům a kongresům politických stran věnovat ve své hlavní zpravodajské 

relaci více prostoru.  

Hypotéza 2: Domnívám se, že televize Nova začala v průběhu sledovaného 

období ve své hlavní zpravodajské relaci upřednostňovat příspěvky věnující se 

politickým sjezdům a kongresům před tematicky jinými příspěvky. 

Hypotéza 3: Domnívám se, že televize Nova začala v průběhu sledovaného 

období umožňovat politikům v reportážích věnujících se politickým sjezdům 

a kongresům více promlouvat ve své hlavní zpravodajské relaci. 

Hypotéza 4: Domnívám se, že zábavní prvky při referování o politických 

sjezdech a kongresech z hlavní zpravodajské relace televize Nova v průběhu 

sledovaného období zcela nevymizely, jejich míra se ale začala zmenšovat. 

Vzhledem k pravidelnostem i odchylkám v konání stranických sjezdů a kongresů, 

které budou podrobněji vysvětleny v jedné z následujících kapitol diplomové práce, bylo pro 

lepší přehlednost u těchto hypotéz nutné porovnávat nastalé změny v rámci jednotlivých let. 

Celkem bylo zkoumáno devět let, a sice šlo o roky: 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2012, 

2013, 2016, 2017. Co se týče časového období, které jsem si pro svůj výzkum stanovila, zde 

musím v první řadě uvést důvod částečného odchýlení od teze magisterské diplomové práce 

podávané na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky v květnu 2017.  V odevzdané 

verzi jsem si stanovila období analýzy od roku 1993, kdy Rada pro rozhlasové vysálání 

udělila společnosti CET21 vysílací licenci pro televizi Nova, až po rok 2017. Sledované 

období tedy začíná o dva roky později. Již v tezích jsem uvedla, že vzhledem ke 
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stanovenému rozsahu práce a zároveň množství konaných sjezdů a kongresů, bude 

pravděpodobně nutné časové rozpětí omezit. Tato drobná odchylka tedy vznikla především 

kvůli snaze najít přiměřené, ale zároveň srovnatelné časové úseky s dostatečnou 

vypovídající hodnotou. Nakonec jsem došla k závěru, že zkoumané období bude kopírovat 

termíny konání sjezdů a kongresů dvou dlouhodobě nejsilnějších českých politických stran 

- České strany sociální demokratické (ČSSD) a Občansko-demokratické strany (ODS) 

předcházející jednotlivým volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Ty se poprvé konaly v roce 1996. V souvislosti s touto částečnou změnou bylo třeba lehce 

upřesnit i název diplomové práce, a sice z Mediální reprezentace politiků ve zpravodajství 

televize Nova (se zaměřením na pravidelné sjezdy tradičních českých politických stran) na 

Mediální reprezentace politiků ve zpravodajství televize Nova (se zaměřením na sjezdy 

ČSSD a kongresy ODS v letech 1995-2017). 

V tezích jsem potom také prezentovala svůj záměr zvolit jako metodu při zpracování 

materiálu techniku kvantitativní analýzy mediálních obsahů. Postupně získávané závěry ale 

začaly nastolovat další otázky, jejichž zodpovězení jsem považovala pro účely své práce za 

relevantní. Odpovědí nicméně nebylo možné dosáhnout pouze prostřednictvím kvantitativní 

obsahové analýzy, a tak jsem se ji rozhodla zkombinovat ještě s analýzou kvalitativní. Postup 

tedy bude následující – nejdříve použiji kvantitativní analýzu mediálních obsahů pro 

potvrzení či vyvrácení výše uvedených hypotéz. Vysledované závěry mi pomohou 

načrtnout, jak hlavní zpravodajství televize Nova pojímá informování o stranických sjezdech 

a kongresech - konkrétně kolik příspěvků se průměrně v průběhu sledovaného období 

v komerčním zpravodajství této tematice věnovalo, jaká byla jejich délka, umístění v rámci 

dané zpravodajské relace, či jaký prostor v nich byl věnován projevům politických aktérů. 

Tato analýza by měla také odhalit, jak moc byl při referování o politických sjezdech 

a kongresech kladen důraz na to, diváka pobavit. Nedokáže ale již přiblížit, jakými 

prostředky se mediální pracovníci televize Nova snažili dosáhnout „zezábavnění“ ryze 

politického tématu. Stejně tak kvantitativní obsahová analýza neumožňuje podat zdůvodnění 

toho, proč se ve zpravodajství komerční televize postupovalo zjištěným a následně 

předloženým způsobem. Právě na to by měla odpovědět analýza kvalitativní. 

Jak napovídá již název diplomové práce, jedním z mých záměrů je také odhalit, zda 

Televizní noviny, tedy hlavní zpravodajská relace televize Nova, užívá nějaké ustálené 

způsoby reprezentace osob politického života, a zda se tím může podílet na konstruování 
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určitých stereotypů ve společnosti. Odpověď na tuto otázku vyplyne právě z analýzy 

kvalitativní, kde bude podrobně rozebráno, například v jakých situacích se politici 

opakovaně ve zpravodajství v průběhu let objevovali. 

Celá práce je rozčleněna do sedmi kapitol, které jsou dále pro lepší orientaci děleny 

vždy na několik podkapitol. Prvních pět kapitol věnuji teoretickému rámci, jehož východiska 

se potom pokusím podpořit následujícími dvěma kapitolami zaměřenými na praktický 

výzkum. Předpokládaná struktura diplomové práce, jak jsem ji uvedla v odevzdaných tezích, 

obsahovala kromě jiného také kapitolu, která se měla zabývat například faktory 

ovlivňujícími činnost médií, představením aktérů a procesu tvorby veřejné politiky či 

důsledky vystupování politiků ve zpravodajství. Následně jsem ale došla ke zjištění, že na 

tuto problematiku již byla napsána řada prací i různých učebnicových textů, a proto mi přišlo 

relevantnější, zaměřit se ve své první kapitole na ne příliš častý pohled na televizní 

zpravodajství – a sice na zpravodajství jako na zábavu. Ve druhé kapitole se budu zabývat, 

nad rámec původně schválené předpokládané struktury práce v odevzdaných tezích, 

přiblížením pojmů reprezentace a stereotyp ve zpravodajství, aby bylo možné s nimi již 

automaticky pracovat v praktické části práce. Třetí kapitola bude věnována již konkrétně 

zpravodajství komerčnímu, s tím, že důraz budu klást na vývoj nejsledovanější soukromé 

televize v České republice po roce 1989. Následně bych ráda představila i její současný 

profil a postavení na českém mediálním trhu. V předposlední kapitole teoretické části 

diplomové práce považuji za důležité představit vzájemné soužití médií a politiky, a sice 

v jeho nové podobě. Ta se začala prosazovat ve 2. polovině 20. století a v posledních letech 

stále sílí. Poslední kapitola poskytne vhled do problematiky stranických sjezdů a kongresů 

dvou tradičních českých politických stran, které v průběhu většiny sledovaného období 

střídavě zastávaly pozice nejsilnějších subjektů v Poslanecké sněmovně České republiky. 

Kapitola bude obsahovat stručný nástin jejich historie a strategie při organizaci sjezdů či 

kongresů.  

Praktickou část práce budou tvořit dvě kapitoly. V první z nich nazvané 

Metodologická část představím zvolenou metodu výzkumu, jeho cíl a nastavení 

výzkumného rámce. Následující kapitolu s názvem Analytická část jsem se rozhodla 

vzhledem ke značnému množství získaných informací a podkladů pro lepší přehlednost 

rozdělit do tří podkapitol, z nichž jedna bude věnována představení a interpretaci výsledků 
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kvantitativní analýzy mediálních obsahů, další rozboru příspěvků se zábavními prvky 

a poslední opět představení a interpretaci výsledků tentokrát již analýzy kvalitativní. 

  Co se týče použité literatury, v úvodní části práce jsem preferovala především 

odborné knižní publikace. Jako stěžejní pro svou práci vnímám v první řadě publikace 

Ubavit se k smrti od autora Neila Postmana a Jak zábavné je informovat: Infotainment čili 

infozábava v teorii, praxi a českém kontextu Davida Klimeše. V podávaných tezích jsem 

uvedla mezi základní literaturu publikace Analýza obsahu mediálních sdělení od Winfieda 

Schulze a Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace od Jana 

Jiráka a Barbary Köpplové. Po pečlivém seznámení s jejich obsahem jsem ale usoudila, že 

neobsahují takové informace, které by byly pro mou práci relevantní. V kapitolách, 

zabývajících se spíše vztahem mezi médii a politikou, mi k získání lepšího vhledu do 

tematiky pomohly především monografie Politická komunikace: od res publica po public 

relation autora Jana Křečka a kapitola Medializace jako strašák politiky od vysokoškolského 

profesora Jana Jiráka umístěná v kolektivní monografii Institucionalizace (ne)odpovědnosti: 

Globální svět, evropská integrace a české zájmy. Po provedené rešerši odborných zdrojů 

k problematice stranických sjezdů a kongresů českých politických stran jsem dospěla ke 

zjištění, že jde o poměrně neprobádané téma. Oslovila jsem proto odborníka z praxe 

politické komunikace a volebnímu marketingu – politologa Jana Kubáčka, který mi 

prostřednictvím osobního rozhovoru zprostředkoval informace potřebné a vhodné pro účely 

mé práce.  V praktické části diplomové práce jsem využívala originální odvysílanou podobu 

televizních zpravodajských příspěvků informujících o stranických sjezdech a kongresech, 

vyhledávanou pomocí interního archivu televize Nova.  

Na tomto místě považuji za důležité zmínit, že k těmto materiálům bylo možné získat 

přístup po domluvě a následném schválení vedoucích pracovníků televize, kteří jsou mými 

zaměstnavateli. Již zhruba druhým rokem jsem zaměstnána v redakci domácího 

zpravodajství televize Nova na pozici politické reportérky. Občasně také moderuji ranní 

zpravodajskou relaci Televizních novin. Získané zkušenosti bych ráda zužitkovala i v rámci 

této práce.  

V diplomových tezích jsem uvedla, že součástí práce bude doslovný přepis 

analyzovaných zpravodajských příspěvků a dodání jejich audiovizuální podoby na 

flashdisku. Zde bohužel musím konstatovat, že získání jejich značné části není z technických 

důvodů možné, vzhledem k jejich stáří. Na flashdisku bych tak předložila jejich neúplný 
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seznam. To samé se týká i přepisu zpráv v digitálním mediálním archivu Newton Media 

SEARCH, kde některé roky nejsou vůbec reflektovány. 

1 Televizní zpravodajství a zábava 

Televize má zábavní charakter. S touto myšlenkou pracuje v publikaci Ubavit se 

k smrti i americký odborník na masová média Neil Postman, podle kterého na tomto faktu 

sice na prvního pohled není nic převratného, dokud se ale nedá do souvislosti s jednou 

z důležitých složek vysílání – se zpravodajstvím. Televize podle něj udržuje své příjemce 

v neustálém kontaktu s okolním světem a přitom je stále její podstatou snaha bavit nebo 

potěšit diváka. A tak přesto, že televizní zprávy každý den přinášejí informace o množství 

lidských tragédiích, nehodách a nespravedlnostech, mohou na své konzumenty působit, 

jakoby nic z toho, co právě viděli nebylo třeba brát vážně, popřípadě se tím trápit. To vše 

podle něj ještě umocňuje atraktivní a přátelský vzhled moderátorů ve studiu, jejich vtipné 

dialogy, dramatické znělky v průběhu celé zpravodajské relace, zajímavý obrazový materiál 

či líbivé reklamy (Postman, 2010, s. 105-106). Je třeba brát v potaz, že Neil Postman je autor 

reprezentující přístup, který poukazuje na „technologickou předpojatost televize se sklonem 

pobavit na místo informovat“ (Klimeš, 2015, s. 43). A tak upozorňuje, že zprávy podle něj 

neslouží ke vzdělání, ale pouze k zábavě.  

Vzhledem k tématu své práce bych se chtěla v úvodní části zaměřit primárně na to, 

jakou úlohu televizní zpravodajství sehrává ve veřejné sféře, co je jeho podstatou, jaké jsou 

jeho základní rysy. Značnou část této kapitoly pak věnuji problematice toho, jak se televizní 

zpravodajství vyrovnává s prolínáním své zábavní, ale i informační funkce a následně se 

zaměřím na to, zda může být strůjcem určitých stereotypů. 

1.1 Charakteristika televizního zpravodajství 

Masová média produkují značné množství různých typů obsahů sloužících svým 

příjemcům od poskytování odpočinku až k poučení – a mezi všemi má zpravodajství 

v liberálně-demokratických společnostech výsadní postavení. Zdůvodnění tohoto postoje 

předkládá autor Tomáš Trampota vysvětlením toho, co se podle něj za termínem 

zpravodajství skrývá, tedy: „[…] nabízení informací o rozmanitých událostech, které by 

mohly být pro příjemce důležité, užitečné – nebo alespoň zajímavé“ (Trampota, 2006, s. 23). 

Právě zmíněná důležitost nebo užitečnost stojí podle Trampoty za tím, že jsou zprávy obecně  
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považovány nejen za neodlučitelný znak médií, ale i za jednu z funkcí komunikace. Jde často 

o jediný zdroj informací o aktuálním dění, které může mít na chod společnosti zásadní vliv 

(Trampota, 2006, s. 23-24; 137). Zde se tak přímo nabízí otázka, jakou roli v ní tedy sehrává. 

Publikace Politická komunikace a média uvádí několik úloh, která média (a tedy 

i zpravodajství) ve společnosti sehrávají. Nyní bych ráda zmínila dvě z nich, které považuji 

pro účely své práce za podstatné.  

 

Role médií ve společnosti 

Jednou z těchto úloh je například funkce „veřejného hlídacího psa, který dohlíží na 

stát“. Tato role je většinou považována za hlavní a nejdůležitější, a proto bývá i jedním 

z faktorů, který ukazuje na to, jaká bude podoba a forma daného média. Představa o médiu 

jako o hlídacím psovi odkazuje ke kontrole médií nad zneužíváním moci, kritickému 

dohledu nad konkrétní vládou a ochraně veřejnosti před nepřiměřeným překročením 

demokratických mezí ze strany vládnoucích elit. Přesto, že se tato role jeví, jako podstatná, 

autoři zmíněné publikace Blanka Říchová a Jan Jirák píší, že v současné době není 

rozhodující. Svou myšlenku zdůvodňují tím, že pohled na dohlížecí roli médií je produktem 

období, kdy za „hlavní“ média platila ta, která byla vysoce politizovaná a měla malý náklad. 

Dnes podle nich média plní hlavně funkci zábavní, a tak i u těch tzv. zpravodajských, lze 

najít jen malé procento zpráv věnujících se kritickému pohledu například na vládu, nebo 

celkově na stát. Říchová zastává názor, že „[…] vymezit skutečně plnou nezávislost médií 

na vládě je možné pouze jejich zakotvením na volném trhu (Říchová-Jirák, 2000,  

s. 119-123).“ 

Autoři pak zmiňují pohled, podle kterého se právě výhradně prostřednictvím volného 

trhu může prosadit ještě další důležitá role médií – a sice informační. Ve své publikaci 

pracují s myšlenkou, že volný trh umožňuje, aby všechna podstatná stanoviska a názory těch, 

kteří o to mají zájem, pronikli na veřejnost. Díky tomu se k mediálním příjemcům dostává 

značné množství rozmanitých informací, včetně těch protichůdných. Tento pohled na média 

se ale mnohokrát stal terčem kritiky a vášnivých diskusí, především těch, kteří poukazovali 

na omezení osobní svobody či nedostatek informací z různých zdrojů způsobený selháním 

trhu. Dodává pak, že mezi vědci a odborníky z řady důvodů dosud nenastala shoda ohledně 

této role médií, kterou by měla hrát (Říchová-Jirák, 2000, s. 137-142). Například ale autor 

Denis McQuail, věnující se ve své profesní činnosti především masovým médiím, nicméně 

stojí za tím, že celkově je cíl zpravodajství informovat. Nemá sice diváka něčemu naučit, ale 
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nabízí službu, která zpřístupňuje příjemcům informace, které si podle vlastního zájmu 

vybírají. Připomíná pak, že pro tuto informační situaci je typická vysoká míra nepozornosti 

(především u sledování či poslechu televizního nebo rozhlasového zpravodajství). I tak ale 

příjemci z předkládaných obsahů čerpají poučení, a stávají se více informovaní. V jaké míře, 

záleží na jejich motivaci zprávy sledovat, předešlému vhledu do tématu i úrovni vzdělání 

(McQuail, 2009, s. 519). Tento přístup ke zpravodajství, jako k nositeli poučení, se dostává 

do střetu s názorem Neila Postmana, který jsem uvedla výše. Jak se média vyrovnávají se 

svou zároveň informační a zábavní rolí bych proto ráda blíže představila v následující 

samostatné podkapitole. 

 

Televizní zpravodajství 

Ještě předtím ale považuji za důležité připomenout, že moc zpravodajství jako žánru 

dokládá i to, jak jeho základní rysy mohou procházet napříč různými médii – tedy jak tiskem, 

rozhlasem, tak i televizí. A to i přesto, že všechna jmenovaná média mají své odlišnosti a svá 

omezení. Pro úplnost práce nejdříve alespoň stručně představím hlavní vlastnosti, které jsou 

zpravodajství jako celku společné. Pro tento účel využiji publikaci Úvod do teorie masové 

komunikace, kde se touto problematikou zabýval již zmíněný Denis McQuail. Klíčové 

postavení zpravodajství v médiích podle něj nemění nic na tom, že je a vždy bylo obtížné 

přesně specifikovat jeho definici. S pomocí myšlenek autorů jako jsou Walter Lippman či 

Robert Park a dalších tak přichází s výčtem „hlavních atributů zpravodajství“, kterými jsou: 

časovost a aktuálnost, nečekanost, předvídatelnost typu, zlomkovitá povaha, pomíjivost, 

oznamování, ovlivnění hodnotami, zajímavost, fakticita (McQuail, 2009, s. 386-387). Co se 

týče zmiňovaných omezení a různých možností jednotlivých typů médií, zde považuji za 

relevantní zaměřit se pouze na televizní zpravodajství, které stojí ve středu zájmu mé 

diplomové práce.  

Publikace Kniha o televizi popisuje televizní zpravodajství jako médium, které si jeho 

diváci zapnou ve chvíli, kdy dojde k nějaké nejnovější události. A sice pro jeho „živost“, 

neboť díky ní si mohou většinou prohlédnout aktuální obrazy této události. Co se týče 

základních rysů televizních zpráv – hlavní zpravodajskou relaci si diváci mohou pravidelně 

pustit na svých obrazovkách ve stejnou dobu – ve většině případech platí, že večer. Právě 

zmíněné zařazení do programu dané televizní stanice odkazuje na důležitost večerních zpráv. 

Podobného efektu se snaží producenti zpráv docílit i prostřednictvím dramatické hudby, 

nebo pozadí za moderátory ve studiu, které je obvykle spjaté s hlavní zprávou dne. To vše 
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si říká o pozornost příjemců média (Orlebar, 2012, s. 108-116). Mediální pracovníci pak 

také usilují o to, sestavovat televizní zpravodajské relace tak, aby na počátku zdůraznili 

některou z událostí a vzbudili u diváka počáteční zájem. Ten potom udržují skrze zařazování 

zajímavých příspěvků do zpravodajství a následně tím, že nechají diváka čekat až do konce 

zpráv na některou žádanou informaci, jako jsou například zprávy ze sportu nebo předpověď 

počasí (McQuail, 2009, s. 391). 

Na místě je potom otázka, jaké zprávy se vlastně do televizní relace mohou dostat. 

Zde musím zdůraznit, že televizní zpravodajství vybírá pro své diváky události podle 

odlišných kritérií, než například tištěné zpravodajství. Přednost dostávají například ty, 

u kterých bylo možné pořídit obrazově pestré či zajímavé záběry, nebo daná mediální 

organizace může využít toho, že její reportér je nebo byl přímo na místě události apod. 

Některá témata tak mohou být zařazována do relace častěji než jiná, nehledě na jejich 

informační hodnotu, která může být sporná (Trampota, 2006, s. 27-28). Nicméně, jak už 

jsem naznačila výše, informační hodnota nemusí být jediným důvodem, z jakého diváci 

mediální obsahy vyhledávají. Tzv. teorie užití a uspokojení odkazuje k tomu, že jednotlivci 

média užívají různým způsobem. A právě tím se zabývali akademici Elihu Katz a Jay 

Blumler, podle kterých jsou televizní obsahy spotřebovávány například proto, že pomáhají 

lidem uniknout od každodenní reality a alespoň na chvíli zapomenout na starosti, osamělým 

lidem nabízejí pravidelná setkávání například s moderátory zpráv, což na ně může působit 

jako jakási konverzace s médiem. Příjemce média se také může srovnávat, nebo dokonce až 

identifikovat s některou z nepřeberného množství rolí, které médium nabízí. A v neposlední 

řadě jsou například televizní zprávy zdrojem informací o světě, ve kterém žijeme. V různých 

situacích nám tak mohou pomáhat určitým způsobem přežít (Trampota, 2006, s. 129). 

1.2 Střet informační a zábavní role médií 

Jak vyplývá z výše parafrázovaných postojů autorů, hlavní rolí televize není být 

nositelem a poskytovatelem vědomostí. Zmíněný Denis McQuail ve své publikaci cituje 

slova autorů Robinsona a Levyho, podle kterých „[…] televize jako zdroj znalostí 

o veřejných záležitostech je přeceňována“ (McQuail, 2009, s. 519). Autor pak dále 

konstatuje, že většinu zpráv lidé konzumují bez větší pozornosti – té se pak mediální 

pracovníci pokoušejí docílit vkládáním příběhů a konkrétností do televizního zpravodajství. 

Pomoci může také předkládání co nejvíce „závažného“ tématu. Nakonec konstatuje, že 
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i přesto, že právě vizuální vjemy mohou být v některých případech divákům nápomocné při 

snaze vybavit si obsahy televizních zpráv, množství, z nich získaných znalostí 

a zapamatovaných informací je nízké. Za „nejobjemnější kategorii mediálního obsahu“ 

proto označil zábavu, kterou považuje za primární důvod oblíbenosti médií u jednotlivců 

(McQuail, 2009, s. 516-520). 

 

Informace vs. zábava 

 Po důkladném prostudování literatury, relevantní pro mou práci, jsem došla k závěru, 

že jednoznačně definovat termín „zábava“ je komplikované. Autoři při řešení této úlohy 

často postupovali tak, že se pokoušeli postihnout dělení mezi „informací“ a „zábavou“. 

Například švýcarský vědec a profesor zabývající se mediální a komunikační vědou Louis 

Bosshart ve své publikaci Journalismus und Unterhaltung načrtl základní charakteristiky 

nejen informace ale i zábavy. Pro informaci je podle něj typická:  

- novost (ve smyslu rozšiřování znalostí jednotlivců a snižování jejich 

nejistoty/nevědomosti) 

- relevance (ve smyslu užitečnosti – ať už v současnosti nebo v blízké budoucnosti)  

- správnost (ve smyslu pravdivého prohlášení o skutečnosti). (Bosshart, 2007, s. 18)2. 

Naopak zábava se podle něj vyznačuje:  

- emocionalitou (žertování, relaxace, napětí, změna apod.) 

- orientováním (nové informace, příležitost k učení, předmět rozhovorů apod.) 

- kompenzací (ujištění, rozptýlení apod.) 

- trávením času (zvyklosti, odehnání nudy apod.) 

- sociálními zážitky (pocit sounáležitosti, možnost spolupodílet se apod.) (Bosshart, 

2007, s. 18-19)3. 

Autor následně dodává, že díky zábavní nabídce lze dosáhnout některých pozitivních 

účinků na televizní diváky. Pomáhá jim například orientovat se v realitě, řešit a překonávat 

                                                           
2BOSSHART, Louis. Information und/oder Unterhaltung. In: SCHOLL, Armin, RENGER, Rudi a 

BLÖBAUM, Bernd. Journalismus und Unterhaltung [online]. 2007 [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=1ADqW5EukWwC&pg=PA17&lpg=PA17&dq=louis+Bosshart+Journalis

mus+und+Unterhaltung&source=bl&ots=iIS9-

UhmRZ&sig=Fi0g4pRoZ9CM6iwC_DHzMBdbWUI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjT2dDIkaDaAhUBblA

KHa6YDqEQ6AEIWzAG#v=onepage&q&f=false 
3BOSSHART, Louis. Information und/oder Unterhaltung…  
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problémy, identifikovat se nebo může zastávat roli předloh či modelů řešení konfliktů 

(Bosshart, 2007, s. 22)4. S Bosshartem se ohledně charakteristik zábavy shoduje i Denis 

McQuial, když píše, že její podstatou je diváka rozptýlit nebo ho upoutat zajímavým 

příběhem. Neopomíjí ani zmíněné emociální účinky – jako je rozveselení, smutek, hněv, 

úleva, vzrušení, strach apod. (McQuail, 2009, s. 519). 

 

Zpravodajství jako zábavné představení 

Na druhou stranu ale český novinář a pedagog David Klimeš ve své publikaci Jak 

zábavné je informovat cituje profesora Bennetta, podle kterého není možné zábavu od 

zpravodajství odlišit (Klimeš, 2015, s. 21). Například Neil Postman pak ve své publikaci 

Ubavit se k smrti zastává názor, že „zábava je zastřešující ideologií veškeré televizní 

komunikace“ – tedy i televizního zpravodajství, a tak popisuje, jak mohou zábavní prvky 

pronikat do zpravodajství (Postman, 2010, s. 105). 

Zpravodajský pořad chápe jako „stylizované dramatické představení“, jeho 

předkládaný obsah má své příjemce primárně pobavit, čemuž napomáhá několik věcí. Mezi 

nimi například to, že průměrná délka zpravodajského příspěvku nedosahuje ani jedné 

minuty5. Přesto, že si je autor vědom toho, že stručnost ještě nutně nemusí znamenat 

trivializaci, v tomto případě je tomu podle něj tak. Tuto myšlenku odůvodňuje tak, že pokud 

je událost při své prezentaci zbavena popisu souvislostí, aby bylo možné vejít se do 

stanoveného časového limitu, nelze ji považovat za seriózní. Jak už jsem uvedla, mediální 

pracovníci také dávají přednost zprávám, ke kterým existuje zajímavý obrazový materiál.  

Diváci se z televizních zpravodajských relací také často dozvídají o závažných 

událostech, katastrofách a tragédiích – přesto všechno má podle Postmana televizní 

zpravodajství stále svůj zábavní charakter. Příjemce televizního obsahu totiž ví, že se na 

obrazovce za chvíli objeví reklamní blok, a rázem jakoby napětí a znepokojení zmizelo 

- zprávu zbagatelizuje. Právě tento aspekt televizního pořadu autor považuje za jeho klíčový 

prvek. Vše popsané potom ještě umocňují moderátoři ve studiu, kteří jsou záměrně vybíráni 

tak, aby na diváky působili důvěryhodně svým příjemným vzhledem a neustálým „nadšeným 

                                                           
4BOSSHART, Louis. Information und/oder Unterhaltung…  
5Na základě osobní zkušenosti z redakce zpravodajství televize Nova jsem vypozorovala, že minimálně 

v posledních dvou letech je průměrná délka jednoho zpravodajského příspěvku hlavní zpravodajské relace 

Televizní noviny zhruba jedna minuta a 40 vteřin.  
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výrazem“, který jim z tváře nevymizí ani ve chvíli, kdy svým příjemcům sdělují informace 

o dopravních nehodách či zemětřesení.  

Za zmínku stojí i časté využívání hudby ve zpravodajské relaci – a sice nejen na jejím 

začátku a konci, ale i v jejím průběhu. V souvislosti s tím, si řada autorů klade otázku, co 

má zpravodajství s hudbou vlastně společného. Hudba pomáhá dotvářet náladu, umocňuje 

emoce, dodává zprávám na dramatičnosti a lidé si již na tento aspekt ve zpravodajství zvykli. 

Podle Postamana tak i díky hudbě diváci vnímají prezentované zprávy podobně, jako by se 

dívali na divadelní hru – jejich vztah k realitě je zde podobný jako k dějství divadelní hry  

(Postman, 2010, s. 118-122). 

 

Infozábava / Infotainment 

Z výše popsaného vyplývá, že v televizním zpravodajství dochází ke střetu mezi 

snahou diváka poučit, předat mu nějaké informace a zároveň ho bavit, dopřát mu odpočinek. 

To, jak zábava proniká do zpravodajství uchopuje koncept tzv. infozábavy neboli 

infotainment. Jde o termín, který kombinuje dvě anglická slova: information (informace) 

a entertainment (zábava). Vzhledem k jazyku, ve kterém je má diplomová práce psána, budu 

nadále používat termín infozábava. Pro definování tohoto termínu využiji publikaci již 

zmíněného Davida Klimeše, jehož práce je pro tuto kapitolu stěžejní. Autor infozábavu 

popisuje jako „trend v médiích, především ve zpravodajství, kde je při výběru a zpracování 

zpráv zdůrazňováno vedle informační hodnoty i poutavé zprostředkování příjemci 

mediálního sdělení“ (Klimeš, 2015, s. 20-21). Zde považuji za důležité zdůraznit, že 

infozábava, nebo také „zezábavňování“ zpravodajství není totéž co tzv. bulvarizace nebo 

tabloidizace. V případě bulvarizace jde o posun co do tematické nabídky daného média. 

Naopak médium, ve kterém dochází k infozábavě je takové, které zpracovává seriózní 

témata tak, aby byla pro diváky (popřípadě čtenáře nebo posluchače) zajímavá, zábavná 

a stravitelná (Klimeš, 2015, s. 27). Vzhledem k tomuto objasnění pojmů, se již blíže ve své 

diplomové práci bulvarizaci nebudu věnovat, neboť s tématem práce souvisí jen okrajově. 

Přesto, že Klimeš ve své publikaci podotýká, že nelze podat úplný výčet konkrétních 

rysů infozábavy, neboť přítomnost a vyznění zábavních prvků mnohdy závisí na kontextu 

– mezi základní charakteristiky infozábavy u audiovizuálních médií řadí například to, že 

v televizních zprávách dochází k dramatizaci události prostřednictvím živých vstupů 

reportérů, kteří předávají divákům své autentické zážitky z místa události, užíváním grafiky, 

znělky apod. Stejného účinku se pak producenti zpráv snaží dosáhnout tím, že nechávají své 
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moderátory, aby si během vysílání předávali slovo, což Klimeš považuje za „bezobsažné“. 

Reportéři pak produkují tzv. stand-upy způsobem, kdy se jejich obsah spíše vzdaluje od 

referování o samotné události a důraz je kladen především na akci. Co se týče spíše 

obsahových znaků – zpravodajské relace vyznačující se fenoménem infozábavy, vybírají pro 

své diváky taková témata, která by je mohla z „lidského“ hlediska zajímat a jsou zakončena 

jasnou pointou. Autor se zaměřuje také na stylistiku takových zpráv a připomíná, že mediální 

pracovníci v těchto případech více přistupují k užívání přirovnání, metafor, personifikací či 

ironie (Klimeš, 2015, s. 20-21). 

Podle Praktické encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace autorů 

Barbory Osvaldové a Jana Halady se označení infozábava používá pro zpravodajské relace, 

ve kterých „[…] tzv. zajímavost vytlačuje užitečnost informace pro občana“ (Osvaldová-

Halada, 2007, s. 92-93). Krajním případem pak může být i situace, kdy ve zpravodajství 

dochází k mísení reality s fikcí, nebo úpravám informací tak, že budou divácky přitažlivější. 

S trendem infozábavy souvisí i vybírání takových příspěvků do zpravodajské relace, které 

referují o katastrofách, tragédiích a senzacích, a zároveň jsou příjemcům podávány 

s odlehčeným komentářem. Všechny výše popsané techniky a strategie ve vysílání 

televizního zpravodajství využívají především komerční stanice – právě tam má totiž 

infozábava své kořeny. O komerčních médiích se zmíním blíže v následující kapitole. Pro 

úplnost ale ještě dodám, že podle české jazykovědkyně Markéty Pravdové infozábava stále 

častěji proniká i do programu veřejnoprávních stanic, které tak reagují na úspěšnost 

soukromých konkurentů (Pravdová, 2003)6. 

 

Kritika infozábavy / infotainmentu 

Přesto, že zábava je součástí životů lidí již po staletí, v poslední době se stává čím dál 

častěji předmětem kritiky, a to zejména ze strany intelektuálních vrstev západních 

společností.  Důvodů je několik. Kritici v první řadě upozorňují na negativní vliv rostoucího 

„zezábavňování“ médií v tom smyslu, že dochází k „bagatelizaci sociálně důležitých témat“, 

která jsou nahrazována například možnostmi nahlížet do soukromí celebrit a podobně. 

Dalším argumentem hovořícím proti trendu infozábavy je míšení různých žánrů. Zatímco 

dříve se zpravodajské a publicistické žánry vyznačovaly především vážností, naplňováním 

informační funkce médií a referováním o dění ve společnosti, dnes dochází 

                                                           
6PRAVDOVÁ, Markéta. Infotainment, politainment, edutainment aneb K jazyku masových médií. Naše řeč 

[online]. 2003 [cit. 2018-04-06]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7741 
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k jejich propojování s žánry ostatními, reflektujícími pouze témata lehká, tzv. soft news, 

a jejichž účelem je hlavně své diváky pobavit. Pro současnost je tak podle Tomáše Trampoty 

typické prolínání těchto dvou „světů“ a postupné (možná již úplné) vymizení dřívějších 

hranic mezi nimi.  

Výše popsané trendy nemohou zůstat bez následků na své konzumenty, potažmo na 

společnost jako celek. Tím, že média usilují o získání většího počtu diváků prostřednictvím 

zábavy, nyní již i ve zpravodajství a publicistice, může docházet například ke konstruování 

konfliktů, užívání manipulativních vyprávěcích forem či k podpoře tzv. stereotypizace 

aktérů televizních příspěvků, sociálních skupin, konkrétních států atd. (Klimeš, 2015,  

s. 7-10). Právě o konstruování stereotypů a užívání ustáleného způsobu reprezentace bych 

se ráda nyní zmínila více. 

2 Reprezentace a stereotyp v televizním zpravodajství 

Zpravodajství bývá definováno jako žánr, který konstatuje, že se něco stalo, ale už 

neříká, čeho chce zveřejněním takové konkrétní zprávy dosáhnout. Podle autorů Jana Jiráka 

a Barbary Köpplové jsou ale zpravodajské obsahy „fakticky maskované performativy“ – to 

znamená, že sice mohou vytvářet dojem, že událost pouze popisují, nicméně mají i sociální, 

kulturní a politický vliv. Pokud se nebudu odchylovat od problematiky politiky, která stojí 

ve středu zájmu mé diplomové práce – jako příklad výše popsaného mohu uvést snahu 

některého média poškodit určitou politickou stranu nebo jejího činitele a působit tak na 

politické rozhodování voličů (Jirák-Köpplová, 2015, s. 299). 

Síla médií ale netkví podle Davida Klimeše pouze v tom, že mají možnost vybrat 

události, které se objeví v jejich zpravodajství. Zároveň je zde ještě jeden nástroj – tím jsou 

„pravidla reprezentace7“. Slovo reprezentovat může mít několik významů. Lze ho použít 

například ve smyslu zastupovat něco nebo někoho. Mediální obsahy mohou reprezentovat 

například osobnost nebo událost. Pro pochopení pronikání zábavních prvků do zpravodajství 

je ale stěžejní jiný přístup k reprezentaci – a sice ten, podle kterého reprezentovat znamená 

něco opakovaně zobrazovat. Autor tak chápe „zezábavňování“ zpravodajství jako „změnu 

mediální reprezentace určené posunem od popisného prezentování k interpretativnímu 

                                                           
7Sem podle Klimeše spadá například konflikt mezi mediální a politickou logikou – konkrétně střetávání času 

na mediální produkci s časem nezbytný pro politický proces či modely dramatizace, jak je popsal autor Thomas 

Mayer v publikaci Media democracy: how to media colonize politics. 
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zastupování“. Média totiž zprostředkovávají divákům velké množství ve většině případech 

neprožitých událostí. Je pro ně ale nezbytné jim je představit v krátkém čase. A tak jsou 

nucena tyto zkušenosti předávat prostřednictvím snadno pochopitelných vzorců vývoje 

událostí a chování postav, což má i svá rizika. Pro účely této práce zmíním jeden z nich – 

„přílišné zjednodušení na úroveň jednotlivce“ (Klimeš, 2015, s. 38-39). 

 

Negativní náhled na stereotypy 

V médiích tedy dochází k reprezentaci určitých skupin pomocí zkratkovitých, 

neověřitelných a zobecňujících vlastností. A především ve chvílích, kdy divák nemá s danou 

skupinou osobní zkušenost je pravděpodobné, že začne považovat to, co viděl v televizi za 

skutečnost. Tím za pomoci médií dochází k tvorbě tzv. stereotypů (Jirák-Köpplová, 2015,  

s. 299-300).Trampota ve své publikaci o zpravodajství zmiňuje, že stereotypy původní 

předlohu zjednodušují a její zjednodušené rysy ještě přehání – to má za následek její 

deformaci. Taková zobrazení mohou být v některých případech i nebezpečná, často jsou totiž 

založena na předsudcích8 o dané sociální skupině. Stereotypy pak mohou tyto předsudky 

ještě umocňovat a pokud k tomu dochází v dlouhodobějším časovém horizontu, následkem 

může být vyvolání například nepřátelství či nevraživosti vůči dané skupině ve společnosti 

(například vůči „nepřizpůsobivým Romům“ nebo „hloupých“ blondýnách) (Trampota, 

2006, s. 93-94). Stereotypní představy jsou také někdy úzce spjaty s tzv. přenosem, což je 

psychologický mechanismus, při kterém jedinci směřují svůj hněv nebo nenávist proti 

něčemu / někomu, kdo není jejich skutečným strůjcem – na jakési obětní beránky, kterým 

přičítají vinu za své problémy (Giddens, 1999, s. 232). 

 

Pozitivní náhled na stereotypy 

Stereotypy se ale nemusí pojit pouze s negativními aspekty. Pokud je jejich „emotivní 

náboj neutrální“ nebo se netýkají něčeho, co je v centru zájmu jednotlivců, mohou být 

neškodné (Giddens, 1999, s. 232). Autor Tomáš Novák v souvislosti s tím uvádí příklad 

Angličanů, o kterých se „stereotypně říká“, že jsou klidní nebo Francouzů, kterým se 

připisuje galantnost. Na místě je ale – spíše řečnická otázka – zda jsou tyto povahové rysy 

bez výjimky vlastní všem příslušníkům těchto států (Novák, 2002, s. 11). Odpovědí mohou 

                                                           
8Předsudky jsou podle autora Tomáše Nováka jednou z forem postojů, které se vyznačují iracionálností 

a jsou afektivním zdůrazněním (Novák, 2002, s. 8). 
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být slova Jana Jiráka, podle kterého „[p]ro všechna mediovaná sdělení platí, že v hávu 

konkrétního jedince nabízejí fakticky zástupce různých […] společenských skupin  

(Jirák, 2005)9. Jednotlivcům, o kterých panuje představa, že patří do dané skupiny, jsou pak 

připisovány hodnoty a postoje, které jsou s touto skupinou spojované. Prostřednictvím 

stereotypů tak mohou lidé stanovovat, jaké chování či názory mohou očekávat například od 

politiků, Romů atd.  

V některých případech mohou být stereotypy v sociální praxi i užitečné a jejich 

zjednodušující povaha je naopak ku prospěchu. Pro lidi představují například důležitý zdroj 

informací při orientaci ve světě, či pro předávání určitého vědění mezi generacemi. Jejich 

prostřednictvím mohou jedinci také hledat podobnosti mezi událostmi, které již zažili a těmi 

novými – díky tomu tak odpadá potřeba řešit každou situaci jako zcela jedinečnou.  

Stereotypní představy je možné zaznamenat v různých sociálních prostředích a jak 

jsem naznačila již výše na jejich posilování se značnou měrou podílí masová média, která 

poskytuje především stereotypy týkající se převažujících hodnot ve společnosti (Jirák, 

2005)10. Podle Jiráka a Köpplové jejich odhalování není nic složitého, oproti tomu jakýkoliv 

zásah či pokus o jejich změnu považují za obtížný. Důvodem je, že jsou součástí toho, jaké 

má člověk povědomí o společnosti, ve které žije (Jirák-Köpplová, 2015, s. 300-301). 

Stejného názoru byl i americký novinář Walter Lippmann, který jako první rozebral, jaké 

mají stereotypy postavení ve společnosti – a sice ve své publikaci Public Opinion z roku 

1922. Podle něj systém stereotypů může být jádrem osobní tradice jednotlivců, může tak 

ochraňovat jejich postavení ve společnosti. Připouští také, že stereotypy sice nemusí věrně 

popisovat realitu, na druhou stranu ale podotýká, že jsou obrazem, kterému jsou členové 

společnosti přizpůsobeni. Jakékoliv jejich narušení se potom podle něj může zdát, jako „útok 

na základy vesmíru“ (Lippmann, 2018, s. 38)11. 

Na závěr bych ráda shrnula, že v případě stereotypů jde o další podstatný jev, který 

ovlivňuje to, jaká témata si média vybírají a jak je následně zpracovávají. Podle politologa 

Přemysla Rosůlka se média například při tvorbě zpravodajství drží určitých postupů, které 

                                                           
9JIRÁK, Jan. O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média. Metodický portál [online]. 2005 [cit. 2018-

04-06]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/284/o-stereotypech-v- 

mediich-aneb-svet-ktery-vidi-media.html/ 
10JIRÁK, Jan. O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média. Metodický portál [online]. 2005 [cit. 

2018-04-06]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/284/o-stereotypech-v-mediich-aneb-svet-ktery-

vidi-media.html/  
11LIPPMANN, Walter. Public Opinion. W.W. Norton [online]. 2018 [cit. 2018-04-06]. Dostupné z: 

https://wwnorton.com/college/history/america-essential-learning/docs/WLippmann-Public_Opinion-1922.pdf 
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napovídají, jak by měla předávat informace, jaké části by v reportáži neměly chybět atd. 

A právě to může vést k podobnostem mezi příspěvky referujícími o obdobném nebo stejném 

tématu (Leichtová, 2009, s. 129-130). Což bych ráda demonstrovala později právě na 

příkladu příspěvků ohledně sjezdů a kongresů českých politických stran prostřednictvím 

praktické části své diplomové práce. 

3 Komerční televizní zpravodajství 

S přihlédnutím k výše popisovanému o fenoménu tzv. infozábavy, z předešlé kapitoly 

vyplývá, že zprávy jsou do zpravodajství zařazovány a následně v něm zpracovávány tak, 

aby svého příjemce především bavily a zajímaly. A často až následně jejich producenti hledí 

na naplňování informační role médií a relevantnost předkládaných skutečností. Už dříve 

jsem se zmínila, že probíraný koncept do značné míry souvisí s komerčními médii. Podle 

některých autorů z nich dokonce přímo „vyvěrá“ (Pfauser, 2011)12. 

Tato média se soustředí primárně na vydělávání peněz. Ve středu jejich zájmů tak 

nestojí to, jaká bude úroveň zpráv, ale jak moc je lidé budou sledovat, a tak navyšovat jejich 

zisky z reklamy. Podle již citované Markéty Pravdové tento typ médií sice často navenek 

vystupuje jako médium, jehož smyslem je své diváky informovat, nicméně jde spíše o snahu 

udržet je u televizních obrazovek (Pravdová, 2003)13. Strategií komerčních médií ve zkratce 

je – získat co nejvíce konzumentů, ale zároveň dbát na to, aby výrobní náklady na jejich 

obsahy byly co nejnižší a došlo tak k dosažení lepších hospodářských výsledků. Tomáš 

Trampota v souvislosti s tím zmiňuje pojem tzv. tržně řízené žurnalistiky, která je založena 

na takovém způsobu výběru a zpracování témat, aby byla atraktivní pro její potenciální 

diváky. Televizní zprávy se podle něj doslova staly „pořadem s vnitřní dramaturgií“, kdy se 

důkladně rozmýšlí, jak bude sestaven, aby neztratil pozornost diváka ještě před blokem 

reklam. Podstatné tedy je uvědomit si, že se zprávy staly jakýmsi druhem zboží, které je 

konzumentům přizpůsobováno například co do úprav tematické agendy zpravodajství, volby 

jazyka, zpovídaných respondentů, přístupu k vlastním příjemcům atd. Při sledování některé 

z komerčních televizí si tak lze povšimnout, že místo pečlivějšího rozboru například 

                                                           
12PFAUSER, Lukáš. Koncept veřejnoprávního a komerčního vysílání. Metodický portál [online]. 2011 [cit. 

2018-04-06]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/k/g/14549/KONCEPT-VEREJNOPRAVNIHO-A-

KOMERCNIHO-VYSILANI.html/ 
13PRAVDOVÁ, Markéta. Infotainment, politainment, edutainment aneb K jazyku masových médií. Naše řeč 

[online]. 2003 [cit. 2018-04-06]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7741 
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politické situace, mediální pracovníci ukazují politiku také skrze skandály a situace, které 

s ní nemusejí mít vždy příliš společného. 

A právě to může mít i řadu negativních důsledků. Jedním z nich je například 

opomíjení některých témat ve zpravodajství, která jsou sice pro společnost z určitého 

pohledu důležitá, pro diváka daného komerčního média ale nepřitažlivá (Trampota, 2006, 

s. 159-160). V literatuře pak lze najít řadu dalších kritických náhledů na tzv. 

komercionalizaci14. Například podle sociologa Johna Brookshira Thompsona jde o jakousi 

novou hrozbu pro svobodný projev, která ale není způsobována prostřednictvím neúměrného 

použití státní moci, ale nedostatečným „[…] brzdění[m] mediálních organizací jakožto 

komerčních podniků“ (Thompson, 2004, s. 191). Rozboru kritiky na komerční média se ve 

své publikaci Sociologie žurnalistiky věnoval například také mediální sociolog Brian 

McNair, podle kterého někteří kritici komerčních tlaků na zpravodajská témata zastávají 

názor, že spolu s tím, jak se zvyšuje počet zpráv, které mohou mediální příjemci 

konzumovat, se zpravodajská témata přizpůsobují „lacinému bulvárnímu trhu“. Jiní zase 

tvrdí, že komerce a technologie způsobila tendenci považovat to, jakým stylem bude 

televizní příspěvek zpracován za podstatnější, než jaký je jeho samotný obsah nebo význam. 

Sám autor ale následně zdůrazňuje, že při uvažování o dopadech komerčních médií nelze 

opomíjet realitu stávajícího publika masových médií – tedy, že všichni jeho členové nemusí 

být schopni nebo nemusí mít zájem konzumovat výhradně podstatné, „seriózní zprávy“. 

Místo toho je jejich potřeba – být informován o současném dění - uspokojena skrze 

zpravodajství o záhadném zločinu, soukromí celebrit nebo živelných katastrofách (McNair, 

2004, s. 121-124). 

Pokud se zaměřím na české mediální prostředí, lze si povšimnout, že převažuje právě 

publikum komerčních, soukromých médií. V následujících podkapitolách načrtnu, jaké je 

postavení a jaká jsou omezení komerčních televizí v české společnosti, jak vznikaly a jaké 

byly jejich počáteční podmínky. Konkrétně pak blíže představím také komerční televizi 

Nova, která stojí ve středu zájmu mé diplomové práce. A sice kromě jiného popíši její 

stručnou historii a postavení na českém mediálním trhu. 

 

                                                           
14Pojem tzv. komercionalizace podle autora Denis McQuaila odkazuje k „určitému uspořádání podmínek na 

volném trhu“. Termín poukazuje na důsledky, které má pro masově produkované mediální obsahy, 

poskytované konzumentům jako zboží (McQuail, 2009, s. 137). 
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3.1 Fungování komerčních médií (se zaměřením na televizní vysílání 

v českém prostředí) 

Česká republika se vyznačuje duálním mediálním systémem. To znamená, že na 

jedné straně jsou divákům k dispozici média veřejné služby a na druhé straně komerční 

média (Nečas, 2009, s. 18). Pro účel jejich vzájemného vymezení, a tím i lepšího pochopení 

charakteristiky komerčních médií v českém prostředí, jsem se rozhodla použít slova 

někdejšího ředitele televize Nova Vladimíra Železného a novináře a moderátora Pavla Zuny, 

který byl v průběhu času zaměstnancem všech tří nejsledovanějších českých televizních 

stanic.  

 

Soukromá vs. veřejnoprávní média 

Vladimír Železný chápe veřejnoprávní média, jako něco, co „[…] veřejnost stále ještě 

považuje za potřebné a co přitom není možné získat bez poplatku veřejnosti jiným 

způsobem, jinde, tzn. na komerčních televizích“ (Železný, 2003, s. 67). Pavel Zuna se s ním 

shoduje v tom, že koncesionář od veřejnoprávního zpravodajství očekává hlavně informace. 

Na druhou stranu ale tvrdí, že ani soukromé médium, od kterého navíc divák očekává 

pobavení, by se bez nich neobešlo. Neboť je podle něj nutné, aby i zpravodajství komerční 

televize poskytovalo svým divákům alespoň nějaké základní informace. Právě ty jsou totiž 

důvodem, proč příjemce kvůli zpravodajství zapíná televizi – aby ho obohatilo o něco 

nového, a to bez ohledu na to, že se ve skutečnosti může (ale podle mého názoru 

bezpodmínečně nemusí) dozvědět méně než z média veřejné služby. Divák komerční 

televize pak navrch chce vidět ještě zajímavosti, seznamovat se s pohnutými lidskými osudy 

a podobně.  

Zuna také připomíná, že vzhledem k omezenému množství podstatných událostí pro 

reportáže, danému velikostí České republiky, se komerční média často věnují shodným 

tématům, jako veřejnoprávní. Záleží potom na situaci, zda bude forma jejich zpracování 

stejná nebo ne. U „vážnějších“15 zpráv (pokud se do komerčního zpravodajství dostanou) je 

to pravděpodobnější, neboť jak veřejnoprávní, tak komerční televize se snaží podat divákům 

zprávu co nejsrozumitelněji (Zuna, 2003, s. 28-31). 

 

                                                           
15Za „vážnější“ zprávy považuji ty z oblasti ekonomiky, mezinárodní politiky atd.  
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Legislativní zakotvení komerčních médií 

Pro úplnost práce považuji za důležité alespoň stručně zmínit jaká práva a povinnosti 

jsou spjata s komerčním televizním vysíláním v České republice. Celkově je pro tuto oblast 

podstatných několik zákonů – mohu zmínit například: zákon č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, či zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy atd. 

Komerční televize nejsou založeny zákonem (jako veřejnoprávní Česká televize), ale 

podnikají v českém mediálním prostředí na základě udělené licence. Pro získání této licence 

je třeba zaplatit správní poplatek. Pokud chce televize prodloužit licenci na celoplošné 

televizní vysílání, musí zaplatit celkem 200 milionů korun. 

Přesto, že požadavky na to, jaký program je televize povinna vysílat, ukládají licenční 

podmínky - i komerční televize (stejně jako veřejnoprávní) se musí při sestavování svého 

obsahu řídit v některých ohledech zákonem (Havlová, 2003, s. 187-191). Pro účely práce 

uvedu jen několik příkladů těchto povinností. Ze zákona tedy musí například:  

- poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření 

názorů 

- oddělovat názory a hodnotící komentáře od informací zpravodajského charakteru 

- v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin do vysílání nezařazovat pořady nebo 

upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí 

a mladistvých 

- vytvářet program tak, aby alespoň nadpoloviční podíl celkového vysílacího času 

každého programu byl vyhrazen pro evropská díly (Zákon č. 231/2001 Sb.)16. 

Na druhou stranu ale zákon komerční televizi neukládá povinnosti ohledně žánrů 

vysílaných pořadů. To je již plně v kompetenci licenčních podmínek, které ji zavazují 

k tomu, aby se držela programové skladby, která je uvedena v žádosti o licenci (Havlová, 

2003, s. 191-192). 

Zákon pak upravuje, jak u veřejnoprávních, tak u komerčních televizí také reklamu. 

Ta je podle autorů Graema Burtona a Jana Jiráka pro většinu médií přímo „existenčně 

důležitá“. Představuje totiž produkt, který podporuje jejich podnikatelskou podstatu, a bez 

kterého by nemohla existovat. Fungování reklamy pak popisují následovně: „[m]édia 

                                                           
16ČESKO. Zákon č. 231 ze dne 17. Května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 

změně dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 37, s. 1365-1366. Dostupný z: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=7828 
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obchodují s předpokládanou pozorností svých čtenářů, posluchačů či diváků (Burton-Jirák, 

2001, s 258). Podle Asociace komerčních televizí, kterou vytvořily v březnu roku 2017 

komerční skupina Nova, Prima a Óčko, aby hájila jejich zájmy, je televize 

„nejdůvěryhodnější formou reklamy“. Zároveň konstatuje, že zadavatelé investují do 

reklamy, neboť – jak ukazují provedené světové studie – funguje (AKTV, 2017)17. 

V komerční televizi může reklama podle zákona zabírat 15 % denního vysílacího času, 

nesmí ale překročit během jedné hodiny 12 %. Reklamy lze vkládat i do jednotlivých pořadů, 

a sice jak u komerční tak veřejnoprávní televize. Komerční televize ale navíc může umístit 

reklamu i do zpravodajských relací. Zákon pak také omezuje reklamní sdělení co do obsahu 

– nelze tak vysílat například reklamu na tabákové výrobky. Pokud by došlo k porušení 

povinností ze strany televize, lze jí uložit pokutu, může jí být také odňata licence (Havlová, 

2003, s. 190-191). 

3.2 Vývoj komerčních médií v postkomunistických zemích (s důrazem 

na počátky televize Nova) 

Přiblížit pronikání infozábavy do médií v českém prostředí není podle mého názoru 

možné alespoň bez stručného náhledu do vývoje zkoumané mediální krajiny. V této 

podkapitole bych proto ráda načrtla, s jakými počátečními podmínkami se musela česká 

komerční média na začátcích svého vysílání vypořádávat.  

V první řadě je třeba říci, že proces komercionalizace probíhal v různých zemích 

odlišně, především tzv. postkomunistické země prošly její specifickou formou. Již citovaný 

David Klimeš zmiňuje, že komercionalizace byla ve střední Evropě typickým znakem toho, 

že média mění svou funkci – a sice z propagandistické na informační, vzdělávací nebo 

zábavní – čímž se začala přibližovat praxi v médiích západoevropského světa (Klimeš, 2015, 

s. 27). Podle autora Pavla Pácla měla evropská média na počátku 90. let dvacátého století 

před těmi českými značný náskok. Po svržení totality se v českém prostředí sice podařilo 

zrušit ideologickou cenzuru a opět nastolit svobodu slova, autor nicméně připomíná, že na 

některé další změny zatím česká média nebyla připravena. Dokládá to například ne přílišná 

životnost nově vznikajících deníků, ale ještě ku příkladu jedna věc. Zatímco v evropských 

pluralitních demokraciích docházelo ke ztrátě politické moci nad médii postupně, 

v postkomunistických zemích, kde došlo ke kompletní změně politického systému, šlo o více 

                                                           
17Proč je televize stále nejefektivnější formou reklamy na světě. AKTV.cz [online]. 2017 [cit. 2018-04-06]. 

Dostupné z: http://www.aktv.cz/article.php?lang=cs&id=16 
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radikálnější změnu. A tak přesto, že v této době došlo téměř ke kompletní personální výměně 

politiků i mediálních pracovníků, část z nově příchozích stále od „svobodných médií“ 

očekávala tlumočení pouze „oficiálních“ stanovisek aktérů a nebyli schopni se vypořádat 

nastalou pluralitou (Pácl, 2007, s. 37-42). 

Nejrychleji podle Klimeše reagoval na nové podmínky český tisk, kterému jednak 

stačily do začátků menší náklady a jednak se nemusel ohlížet na udělování licencí pro nová 

komerční média, což znesnadňovalo situaci potenciálním novým rozhlasovým a televizním 

stanicím. Z audiovizuálních médií potom na situaci rychleji reagoval rozhlas, kdy první 

soukromé rádio, Rádio Stalin, (i když nelegálně) začalo vysílat v říjnu 1990. O rok později 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila první licenci privátním žadatelům (například 

Evropa 2, City Rádio a dalším). Jako poslední došlo na komerční televize, u kterých ale na 

rozdíl od ostatních zmíněných typů médií, trend infozábavy pronikal do mediálních obsahů 

nejrychleji. Důvodem může být například to, že tištěná média mívají striktně rozlišené 

rubriky na zpravodajské, publicistické a zábavní, a tak je pro ně pronikání zábavních prvků 

o něco složitější než u televize. Licenci na první soukromou televizi udělila Rada pro 

rozhlasové a televizní vysílání v listopadu 1992 společnosti FTV Premiéra, kterou si ale 

mohli naladit pouze diváci v Praze, a to od června roku 1993. První českou celostátní 

soukromou televizí byla televize Nova, která začala vysílat 4. února 1994 (Klimeš, 2015, 

s. 68-70). 

 

Počátky televize Nova 

Právě ono, možná pro české mediální prostředí „magické“, únorové datum podle 

autora Pavla Pácla předznamenalo začátek nového českého mediálního období. Doslova 

píše, že „[…] právě tehdy jsme se zároveň definitivně vyrovnali s ostatní mediální Evropou“ 

(Pácl, 2007, s. 43). Vzhledem k doporučenému rozsahu diplomové práce a jejímu zaměření 

nepokládám za podstatné zabíhat při nástinu historických souvislostí vzniku televize Nova 

více do detailů, přesto považuji za důležité zmínit alespoň některé její zásadní mezníky.  

30. ledna roku 1993 udělila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání společnosti 

CET21 dvanáctiletou vysílací licenci na celoplošné televizní vysílání. Tato společnost potom 

podepsala s Českou spořitelnou a americkými partnery dohodu, která zřizovala Českou 
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nezávislou televizní společnost – ta měla řídit televizní stanici (BBCCzech.com)18. 

4. února 1994 v 19. hodin začalo první vysílání televize Nova, konkrétně přenosem z rautu 

v Národním muzeu. Od 19.30 pak byla pro diváky připravena první zpravodajská relace na 

této stanici, Televizní noviny, které tehdy moderovala herečka Stanislava Bartošová-

Wanatowiczová a novinář Zdeněk Merunka. Po zprávách následoval nejdříve český film 

Obecná škola a potom zahraniční Krotitelé duchů. Zhruba v jednu hodinu v noci vysílání ten 

den uzavřel erotický magazín Penthouse.  

Nová televize téměř okamžitě zaznamenala u televizních diváků nevídaný úspěch. 

Zatímco na všeobecně známou Českou televizi se ještě téhož roku v dubnu dívalo průměrně 

62,9 % lidí, televizi Nova sledovalo 59,4 % diváků. Názory na to, co za úspěchem nové 

televizní stanice stálo se různí, podle Karla Hvížďaly na tom měl hlavní podíl fakt, že 

soukromé televizní médium do té doby neexistovalo, a tak jako cosi nového mělo v 90. 

letech letech velkou podporu společnosti. Televize Nova také díky této skutečnosti dostala 

nejlepší frekvenci – F1, která dříve patřila bývalé Československé televizi. Tato frekvence 

pokrývala 99 procent českého území a lidé ji již měli na svých přijímačích z dřívějška 

nastavenou (Hvížďala, 2014)19. Podle Jana Jiráka kladné výsledky Novy v 90. letech tkvěly 

zase ve „velmi úspěšné komunikační strategii“ – kdy televize jako by divákovi umožňovala 

podílet se na své vlastní podobě. Příkladem může být vypsání soutěže o název televize. Podle 

něj také bezesporu pomohla stavba programu založená na převzatých pořadech (například 

seriálech a telenovelách), převzatých formátech (například různé soutěže) a inspiraci 

úspěšnými zahraničními pořady (autor uvádí příklad pořadu Hospoda). Jiní autoři zase 

značnou část úspěchu přisuzují osobnosti prvního generálního ředitele Novy Vladimíra 

Železného, často označovaného za otce této komerční televize (Jirák, 2004, s. 39-45). 

Ten je ale ze své funkce 19. dubna 1999 odvolán, a z této chvíle se podle názoru 

českého novináře Hvížďaly Nova už nikdy nevzpamatovala. Důvodem ve zkratce bylo, že 

se zahraniční vlastníci rozhodli společnosti zbavit, před prodejem ale bylo třeba zkontrolovat 

její hospodaření. Tehdy se přišlo na finanční nesrovnalosti, které byly vyčísleny na 69 

milionů korun. Podle vlastníků za nimi stál Vladimír Železný, který tak dostal výpověď 

                                                           
18Deset let televize Nova. BBCCzech.com [online]. [cit. 2018-04-07]. Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/czech/specials/1811_nova_10years/page4.shtml 
19HVÍŽĎALA, Karel. 20 let TV Nova: Komerční televize ve slepé uličce. Aktuálně.cz [online]. 2014 [cit. 

2018-04-07]. Dostupné z: https://nazory.aktualne.cz/komentare/20-let-tv-nova-komercni-televize-ve-slepe-

ulicce/r~edef89748d6611e3879b0025900fea04/ 
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(Hvížďala, 2014)20. Zahraniční investoři ale ještě předtím posílili vliv Vladimíra Železného 

ve společnosti CET21 (držitel licence), navýšením jeho podílu na 60 %, aby si zajistili jeho 

loajalitu. A tak se ještě s pomocí dalších společností (například bankou IPB) pokusil Novu 

získat do vlastních rukou. A tehdy došlo ke skandálu, který nakonec vyústil v mezinárodní 

arbitráž, kterou Česká republika prohrála, a byla tak odsouzena k uhrazení odškodného 

společnosti CME21 ve výši 10 miliard korun (Čulík, 2004, s. 32-36). Vladimír Želený opět 

dostal v roce 2003 výpověď a Novu koupila investiční skupina PPF, od které ji pak opět 

odkoupila společnost CME. Od té doby se situace okolo televize Nova víceméně ustálila. 

Dalším ředitelem byl současný generální ředitel České televize Petr Dvořák. Od hospodářské 

krize, která zasáhla svět zhruba v roce 2009, pak musela televize Nova začít šetřit, a to i na 

reklamě – ředitele Dvořáka tak nahradil Jan Andruško, kterého potom v roce 2013 vystřídal 

Christoph Mainush. Ten je ve funkci generálního ředitele televize Nova dodnes (Hvížďala, 

2014)22. 

Závěrem bych ráda shrnula, že příchod televize Nova vyvolal v českém mediálním 

prostředí několik podstatných důsledků. Již zmiňovaný Pácl přináší v publikaci Od 

informace k reklamě jejich výčet – v první řadě podle něj televize Nova tím, že narušila 

monopol na vysílání veřejnoprávní televizi, přinesla českým divákům bohatší a pestřejší 

programovou nabídku. Dále došlo k rozšíření prostoru poskytovanému reklamě či se 

vytvořilo konkurenční prostředí, kterému se musely přizpůsobit veškeré hromadné sdělovací 

prostředky atd. (Pácl, 2007, s. 43). Objevuje se ale i mnoho kritických náhledů, podle kterých 

příchod Novy přinesl do české společnosti řadu negativních aspektů, mezi nimi bulvarizaci 

či trivializaci televizního vysílání.  

3.3 Televize Nova 

„Chceme nabídnout možnost alternativy […]. Naše zpravodajství bude trošičku jiné, 

naše zpravodajství nebude lidové, ale bude s jinými důrazy“ (iVysílání)23. Tato slova pronesl 

                                                           
20HVÍŽĎALA, Karel. 20 let TV Nova: Komerční televize ve slepé uličce. Aktuálně.cz [online]. 2014 [cit. 

2018-04-07]. Dostupné z: https://nazory.aktualne.cz/komentare/20-let-tv-nova-komercni-televize-ve-slepe-

ulicce/r~edef89748d6611e3879b0025900fea04/ 
21Společnost CME provozovala televizi Nova přes licenci, kterou vlastnila společnost CET21.  
22HVÍŽĎALA, Karel. 20 let TV Nova: Komerční televize ve slepé uličce. Aktuálně.cz [online]. 2014 [cit. 

2018-04-07]. Dostupné z: https://nazory.aktualne.cz/komentare/20-let-tv-nova-komercni-televize-ve-slepe-

ulicce/r~edef89748d6611e3879b0025900fea04/ 
23Vyprávěj: Začala vysílat soukromá TV Nova. iVysílání.cz [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10195164142-vypravej/bonus/7471-zacala-vysilat-soukroma-televize-

tv-nova 
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zakladatel a první generální ředitel televize Nova Vladimír Železný den před jejím 

spuštěním. Podle řady autorů tehdy nic příliš nenasvědčovalo tomu, že by televizní vysílání 

mělo zakrátko zažít nevídaný příliv zábavy. Navíc podle Pavla Pácla tehdy Železný veřejně 

prohlašoval, že nová televize nebude pouze dobrodružnější a zajímavější, ale i kultivovanější 

atd. (Pácl, 2007, s. 70-71). Společnost CET21 pak získala licenci na základě projektu, ve 

kterém bylo uvedeno, že zpravodajství, které bude nový kanál poskytovat, bude vyvážené 

a nekomerční (iVysílání)24. Například první generální ředitel České televize Ivo Mathé tak 

považuje pozdější poněkud odlišnou realitu za „podvod na diváky a konkurenty“ (Mathé, 

2004, s. 50). Profil televize Nova se v průběhu času vyvíjel, jak už jsem naznačila výše, 

divákům bylo zprostředkováváno značné množství pořadů zahraniční produkce, kam 

spadaly i početné „krváky“, nechyběly ale ani české „estrády“, seriály, soutěže, reality show 

apod. Na tomto místě bych se proto ráda pokusila definovat, jaký je současný profil této 

televize.  

 

Typický divák televize Nova 

Vladimír Železný často opakoval, že televize Nova nabízí široké spektrum pořadů, 

které je především přitažlivé pro „typického diváka“. Oficiální stránky televize Nova dnes 

uvádí, že primárně cílí na diváky ve věku od 15 do 54 let. Konkrétní specifikaci publika 

televize Nova z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, sociálního profilu a velikosti a místa 

bydliště provádí například agentura ATO – Mediasearch. Z její analýzy vyplývá, že na 

televizi Nova se dívají převážně ženy. Výjimku tvoří pouze kanál Nova Cinema, který byl 

spuštěn s příchodem digitalizace v roce 2007, a který konzumují více muži. Podle agentury 

většinou Novu zapínají lidé ve středním věku. Co se týče kategorie dosaženého vzdělání, na 

tuto komerční televizi se většinou orientují lidé s nižším vzděláním i nižšími příjmy, 

pocházejících z menších měst a obcí (Marketing&Media.cz, 2011)25. 

 

Postavení na českém televizním trhu 

Již výše jsem se zmínila, že televize Nova slavila divácké úspěchy okamžitě se 

startem svého vysílání. A i v současnosti je u českých příjemců v televizní sledovanosti na 

                                                           
24Vyprávěj: Začala vysílat soukromá TV Nova. iVysílání.cz [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10195164142-vypravej/bonus/7471-zacala-vysilat-soukroma-televize-

tv-nova 
25Jaká je struktura diváků jednotlivých TV stanic?. Marketing&Media [online]. 2011 [cit. 2018-04-07]. 

Dostupné z: https://mam.ihned.cz/c1-52259560-jaka-je-struktura-divaku-jednotlivych-tv-stanic 
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prvním místě. V uplynulém roce byla Nova podle zpravodajského serveru Mediaguru 

zaměřeného na reklamu, marketing a média nejsilnější televizní skupinou. Ve všech 

sledovaných diváckých skupinách dosáhla nejvyšších výsledků. Jako jediná se pak v divácké 

skupině starší 15 let dostala ve sledovanosti přes 30 %. Co se týče sledovanosti – za televizí 

Nova se umístila Česká televize a za ní třetí FTV Prima.  

Nova se v tomto roce stala také nejrychleji rostoucí skupinou v celodenním vysílání. 

V tomto ohledu se hned za ní umístila televize Barrandov Jaromíra Soukupa (Mediaguru, 

2018)26. Sama komerční stanice na svých oficiálních stránkách uvádí, že značná oblíbenost 

značky vychází ze „silného programového schématu s vlastní tvorbou v čele“ 

(novagroup.cz, 2018)27. Přesto, že jsem si vědoma toho, že internetové stránky pořadu Prásk 

nelze považovat za odbornou literaturu, rozhodla jsem se z nich pro účely této kapitoly 

čerpat. Neboť jde o server, který se primárně věnuje informování například o seriálové 

tvorbě, soutěžích a dalších pořadech poskytovaných televizí Nova. Často proto právě tyto 

stránky poskytují zprávy o jejich popularitě atd. Mezi úspěšné projekty této komerční 

televize patří dlouhodobé seriály, kriminální příběhy, reality show a zábavní pořady. 

Ve 13. týdnu měsíce dubna28 letošního roku bylo nejsledovanějším pořadem zpravodajství 

Televizní noviny, které sledovalo 37, 22 % diváků, následovaly seriály Ulice s 36,74 % 

a Ordinace v Růžové zahradě 2, která přilákala 23, 93 % diváků (prask.cz, 2018)29. 

Za důležité považuji jen ve stručnosti doplnit, že televize Nova je volně šířená 

plnoformátová stanice, která spadá pod skupinu CME Group provozující vysílání v celkem 

šesti zemích střední a východní Evropy. V dubnu 2017 byl vymazán název společnosti CET 

21 spol. s.r.o. z obchodního rejstříku (novagroup.cz)30. Společnost nyní nese jméno TV Nova 

s.r.o., důvodem je nová strategie vysílacích stanic, které jsou stavěny na jménu „Nova“ 

(Mediaguru, 2017a)31. Skupinu Nova totiž tvoří celkem osm televizních stanic. Z nich pět je 

                                                           
26Nova byla nejsilnější TV skupinou v roce 2017. Mediaguru [online]. 2018 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/01/nova-byla-nejsilnejsi-tv-skupinou-v-roce-2017/ 
27Naše značky. NovaGroup.cz [online]. 2018 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: http://www.novagroup.cz/nase-

znacky/televize 
2813. týden měsíce dubna roku 2018 jsem vybrala z toho důvodu, že v době psaní diplomové práce šlo o 

nejčerstvější dostupné výsledky sledovanosti televize Nova.  
29Které pořady na Nově vás baví nejvíce? Najděte ten váš!. prask.cz [online]. 2018 [cit. 2018-04-11]. 

Dostupné z: http://prask.nova.cz/clanek/novinky/ktere-porady-na-nove-vas-bavi-nejvice-najdete-ten-vas.html 
30Naše značky. NovaGroup.cz [online]. 2018 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: http://www.novagroup.cz/nase-

znacky/televize 
31CET 21 vymazána, nahradila ji TV Nova s.r.o. Mediaguru [online]. 2017 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/04/cet-21-vymazana-nahradila-ji-tv-nova-s-r-o/ 
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volně šířených (Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova 2 a Nova Gold) a další tři jsou 

premiérové (sportovní stanice Nova Sport 1, Nova Sport 2 a mezinárodní stanice Nova 

International). Kromě těchto stanic poskytuje televize Nova ještě řadu další online služeb 

(tn.cz, novaplus.cz, nova.cz, doma.cz, krasna.cz, videoportál Voyo.cz) nebo mobilní aplikace 

tn.cz (novagroup.cz)32. 

 

Televizní noviny 

Nejsledovanějšími českými televizními zprávami je hlavní zpravodajská relace 

televize Nova s názvem Televizní noviny. Poprvé byly odvysílány při startu stanice 4. února 

1994 v 19.30. Od té doby si je mohou diváci pravidelně zapínat v tomto čase sedm dní 

v týdnu (až na výjimky, jako je například 24. prosince na Štědrý den, kdy začínají dříve). Od 

svých počátků až do roku 2012 byla jejich délka necelých 30 minut. Večerní zpravodajství 

potom bylo prodlouženo o dalších 20 minut. Televizní noviny tak dnes mají okolo 50 minut.   

Diváky zprávami prováděla téměř vždy dvojice moderátorů. Výjimka se objevila 

v roce 2012, kdy moderátor Karel Voříšek z televize Nova odešel kvůli nařčení z toho, že za 

minulého režimu spolupracoval s StB. Jeho televizní partnerka Markéta Fialová se tak stala 

první moderátorkou, která uváděla Televizní noviny sama. V současnosti již Markéta Fialová 

večerní zpravodajskou relaci nemoderuje - od roku 2014 se stala tváří publicistického pořadu 

Střepiny. Mezi aktuální dvojice moderátorů Televizních novin patří: Lucie Borhyová a Rey 

Koranteng, Renáta Czadernová a Petr Suchoň, Kristina Kloubková a Martin Pouva. 

Kromě večerní hlavní zpravodajské relace televize Nova svým divákům 

v současnosti poskytuje navíc ještě Ranní televizní noviny (vždy od 6.00 do 8.30, trvají 

zhruba 10 minut a jsou vysílány každou půl hodinu od pondělí do pátku), Polední televizní 

noviny (každý všední den od 12.00, trvají zhruba 20 minut), Odpolední televizní noviny 

(každý všední den od 17.00, trvají zhruba 20 minut), TN2 (každý všední den od 22.00, trvají 

zhruba 15 minut, jde o obnovené Noční televizní noviny). Všechny jmenované zpravodajské 

relace moderují vždy jednotlivci. Ještě doplním, že součástí zpravodajského servisu televize 

Nova je i sportovní zpravodajství a počasí. 

 

 

                                                           
32Naše značky. NovaGroup.cz [online]. 2018 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: http://www.novagroup.cz/nase-

znacky/televize 
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4 Média a politika – nový způsob jejich soužití 

Většina občanů nemá možnost být osobně přítomna politickým procesům a jejich 

vývoji, jedinou možností tak je, sledovat politický život dané společnosti skrze hromadné 

sdělovací prostředky. Ve 2. polovině 20. století se v liberálně-demokratických státech začala 

prosazovat významná změna ve vztahu mezi médii a politikou (Jirák, 2001, s. 203). Autor 

Pavel Pácl konstatuje, že zatímco dříve média plnila funkci „rádoby objektivního zrcadla, 

nastaveného politické scéně své země“, nyní je z nich její bezprostřední účastník. Znamená 

to tedy, že ustupují od pouhého popisu při referování o politických událostech a na místo 

toho se aktivně a vědomě spoluúčastní vykonávání politiky (Pácl, 2007, s. 47). Následkem 

sílící moci médií potom je, že politika přichází o svou svébytnost. A tak i přesto, že neztrácí 

své funkce a zachovává si kontrolu nad politickými procesy, stává se na médiích stále 

závislejší. S tím souvisí i trend, který se naplno projevil v 90. letech minulého století – 

tzv. medializace politických událostí, témat a aktérů, která se – kromě výše popsaného – 

vyznačuje také tím, že politické projevy jsou do určité míry tvarovány právě masovými 

médii - způsob jejich chování pak může mít značný vliv na politické rozhodování (Říchová-

Jirák, 2000, s. 16-17).  

V souvislosti s tím vysokoškolský profesor Jan Jirák shrnuje, že „politické procesy 

se stále výrazněji stávají ‚mediovanou politikou‘, média se stále výrazněji stávají ‚politickou 

silou‘“ (Jirák, 2001, s. 203). Což se podle něj projevuje i v jejich vzájemných vztazích. 

Jakoby mezi nimi dokonce docházelo k souboji o převládající postavení, kdy na jednu stranu 

jsou mediální pracovníci frustrovaní z toho, že nemohou prosadit svou politickou moc, tak 

jak by si představovali a naopak politici jsou znepokojeni z toho, že jejich moc kvůli médiím 

slábne (Jirák, 2001, s. 203). V evropských státech má na tuto změnu vliv několik faktorů 

– například snižující se počet členů politických stran. S komerčními médii, kterými jsem se 

zabývala v předešlé kapitole a jejichž primárním úmyslem není sehrávat v politice podstatně 

aktivní roli, souvisí také jeden z těchto faktorů. A sice ten, že při produkci svých obsahů 

musí médium přihlížet ke konkurenčnímu boji. Nemůže tak masovému publiku 

zprostředkovávat složitá témata – politiku tedy prezentuje především skrze osobní skandály 

a nejrůznější aféry a kauzy, což může způsobovat mizení věcné debaty i například ze 

skutečného vzájemného předvolebního souboje politických stran (Pácl, 2007, s. 47-48). 

V následující části své práce bych ráda představila některé trendy, které se v současnosti 

v souvislosti s proměnou vztahů mezi médii a politikou projevují. 
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4.1 Personalizace politiky 

Prosazení vše výše popsaného značně podpořil v 60. letech 19. století poměrně rychlý 

nástup televize. Právě televize je totiž podle autora publikace Politická komunikace: od res 

publica po public relations Jana Křečka v politické komunikaci převládajícím médiem 

(Křeček, 2013, s. 82). S jeho názorem souhlasí i Andrzej Jabłoński, který zmiňuje, že 

politická komunikace získala díky televizi nové možnosti - například značně ovlivňuje 

výslednou podobu politických projevů. A to tak, že za podstatnější než obsah je pokládáno 

– kdo ho řekl a jakým způsobem bylo sdělení prezentováno. Přesto, že si je autor vědom 

toho, že tato teze platí do pouze do určité míry, dává ji do souvislosti s nástupem „image 

politika“ nebo také s trendem tzv. personalizace politiky (Jabłoński, 2006, s. 188).  

Ten ve své publikaci Tyranie médií rozebírá autor Ignacio Ramonet, podle kterého se 

televize soustředí na konkrétní osoby, události. Doslova píše: „[p]olitický život se stává 

tělesným a filmovatelným střetem mužů (nebo žen) spíše než srážkou idejí, které neumíme 

nafilmovat“ (Ramonet, 2003, s. 136). Představitelé politických stran jsou dotazováni 

novináři nebo povoláváni do televizního vysílání, kde probíhají rozhovory v přímém 

přenosu, což má navozovat představu, že díky této praxi může být politický zástupce diváky 

hodnocen buď za své činy, nebo rozbory konkrétních situací. Realita je ale podle Ramoneta 

taková, že lídr strany je posuzován na základě toho, jak moc byl během své řeči 

„přesvědčivý“, nikoliv za svou politiku. A tak dochází k závěru, že neexistuje příliš velký 

rozdíl mezi tím, zda se divák dívá na pořad politický či zábavní (Ramonet, 2003,  

s. 136-137). 

Z toho vyplývá, že nositelem postojů a informací již není politická strana jako taková, 

ale do popředí zájmu médií vstupují spíše konkrétní politici. Také uvnitř samotných 

politických subjektů získávají jednotlivé osobnosti větší moc, než tomu bylo dříve. A tak by 

se dalo říct, že například v průběhu volební kampaně často sehrává podstatnější roli postava 

lídra, než politický program. Právě ten, jako by se totiž skrýval v osobě kandidáta. Již 

zmíněný autor Jan Křeček zvyšující se zájem o jednotlivé politiky spíše než o politické 

strany zdůvodňuje následovně: „individuality lépe zapadají do dominantního kulturního 

rámce zábavy a jejích žánrů“ (Křeček, 2013, s. 107). Zaměření na konkrétní osobnosti 

pomáhá podle něj lépe shrnout informace, které voliči potřebují, aby mohli činit svá politická 

rozhodnutí (Křeček, 2013, s. 106-107). 
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4.2 Profesionalizace politiky - mediální poradci, spin doktoři 

Ne všichni političtí aktéři jsou ale přirozeně schopni zvládat nároky, které na ně klade 

nový mediální přístup k informování o politických tématech. Nutná je tak nejen práce na 

vlastním obrazu (image), ale také osvojení toho, jak komunikovat s médii (a jejich 

prostřednictvím s veřejností). Aby mohla politická elita média účinně „zvládat“, musí 

nejdříve pochopit jejich fungování, což vede k tomu, že se mediální pracovníci dnes již 

téměř běžně setkávají s týmy, které se starají o kontrolu médií. Konkrétně jde o tzv. spin 

doctory či různé mediální poradce apod. (Jirák, 2001, s. 204). 

Vzhledem k povaze své práce nebudu v představování jednotlivých typů politického 

poradenství zabíhat příliš do podrobností. Nicméně bych ráda alespoň ve stručnosti 

definovala například termín spin doctoring, který se daného tématu týká. V souvislosti 

s médii a politikou jde o profesi většinou vykonávanou bývalými pracovníky médií, které 

zaměstnala politická strana nebo politik, aby využili jejich zkušeností, kontaktů a vhledu do 

mediální problematiky. Co se týče vztahu mezi médii a spin doctory, lze konstatovat, že jsou 

na sobě navzájem závislí. Zatímco spin doctor potřebuje média, aby politickému subjektu 

zajistila požadovaný přístup do zpráv, novinář nebo reportér pro tvorbu těchto zpráv zase 

potřebuje spin doktora jako dodavatele podstatných informací. Jak moc exkluzivní zprávy 

může daný poradce nebo asistent médiím zprostředkovat záleží mimo jiné také na jeho 

postavení v jakési stranické hierarchii, na tom zda má rychlý a přímý přístup k politikovi 

(nejlépe k lídrovi strany) atd. Jeho postavení vzhledem ke straně se může také podle Křečka 

jevit jako problematické vzhledem k faktu, že není nikým volen, dokonce nemusí být ani 

členem politické strany (Křeček, 2013, s. 110-111). 

Spin doktoři nicméně nejsou jediní profesionálové, které si politici začali najímat, 

aby se naučili novým způsobům, jak formovat mediální agendu, jak vést rozhovory, tiskové 

konference, brífinky a podobně. Museli se také odnaučit prezentovat před médii své názory 

tak, jak „jim narostl jazyk“. A tak si na pomoc v současnosti volají odborníky, kteří ještě 

před pronesením politické řeči předpovídají, jaká je její přijatelnost a jaké může mít dopady. 

S odborností jsou vybírána také témata, kterým se budou politici věnovat. Pro politické 

strany jsou tak potřební také političtí analytici, výzkumníci veřejného mínění, ale i třeba 

odborníci na rétoriku, vystupování před kamerou, nejrůznější stylisté atd. (Křeček, 2013, 

s. 106). 
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Jejich působení má ale také řadu následků – například uvnitř samotných politických 

stran, kdy dochází k posilování vlivu právě najatých profesionálů, třeba i na úkor členů 

politických subjektů. Změnou dále prošly i vlastnosti, které jsou u politiků stěžejní pro to, 

aby se mohli stát kandidátem, lídrem. Zde mohu zmínit například nadání pro to hovořit 

k médiím a veřejnosti co nejvíce heslovitě, úderně a jasně, zvládat práci s předpřipravenými 

scénáři, nebo mít předpoklady pro „celebritizaci“33. Politická komunikace vůbec nabývá 

nových podob – například se přibližuje populismu, objevuje se „démonizování“ politických 

konkurentů nebo se naopak prosazují nové styly pro získávání podpory. Podle Křečka vše 

výše popsané spadá do etapy moderních kampaní, které se vyznačují tím, že jsou delší, 

intenzivnější, opírají se o aktuální nálady ve společnosti a jsou také finančně nákladnější. 

Dalším účinkem podle něj je i odvádění pozornosti od politické problematiky (Křeček, 2013, 

s. 85-110). 

4.3 Důsledky „nové situace“ 

To, že se média a politika vzájemně ocitly v jakési „nové situaci“, především vlivem 

ekonomických proměn v chování médií, má řadu důsledků. Jan Jirák uvádí například mizení 

rozdílů mezi žurnalistikou a ostatními typy obsahů produkovaných médii (a sice jak 

v podobě infotainmentu či bulvarizace). Připomíná také, že se média začala značně podílet 

na vykonávání politické moci. Jsou autoři34, kteří to vše považují za „krizi politiky a veřejné 

sféry“, na druhou stranu podle jiných35 jde o „vzájemné přizpůsobování politické a mediální 

komunikace“ (Jirák, 2001, s. 205-206). Podle Pácla jisté následky zažívají i samotné 

politické strany – a sice skrze jejich nepřetržitou, každodenní kontrolu médii. Což způsobuje 

že se politika mění na „záležitosti krátkodobých problémů“. Média a následně ani veřejnost 

se již nezabývají dlouhodobějšími představami stran, které tak přicházejí o své typické 

znaky, o to čím se dříve odlišovaly od ostatních. Pro voliče je tak čím dál obtížnější vnímat 

rozdíly mezi stále podobnějšími stranami (Pácl, 2007, s. 49).  

Na druhou stranu se i vlivem nástupu televize prudce zvětšilo publikum, a tak se 

politická sdělení postupně začala dostávat i k těm, kteří o politické dění předtím téměř 

nejevili zájem. Samotné publikum ale ještě prošlo několika dalšími změnami. Například 

začala postupně mizet pevná identifikace voličů s některou z politických stran, aby ji 

                                                           
33Vnímání politiků, jako celebrit více rozeberu v praktické části své práce.  
34Například Brian McNair, Jürgen Habermas, Václav Bělohradský a další. 
35Například Paolo Mazzoleni. 
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nahradily krátkodobější jevy - například dění aktuálního zpravodajství, jednotlivé úspěchy 

a nezdary vlády či výpady konkurenčních stran. Celkově lze říci, že s postupem času došlo 

k oslabení vztahů mezi voliči a politikou. Politické strany dnes cílí spíše na širší skupiny 

obyvatelstva. Volič je tak charakteristický svou „přelétavostí“ - tedy, že mění své názory 

a postoje téměř každé nové volební období. Kromě toho ale začala vyvstávat ještě tendence 

vracet se k politice v mediálních obsazích jakoby „na epizody“, podobně jako v případě děje 

seriálů na pokračování. Z obsahových trendů lze ještě zmínit – zkracování zpráv o politice, 

důraz je kladen především na to, aby si volič informaci zapamatoval, což ale s sebou nese 

i fakt, že například při tvorbě zpravodajství se nedochází k hlubšímu proniknutí do tematiky 

a souvislostí  (Křeček, 2013, s. 82-84; 124). 

 

Reakce na změny v českém prostředí 

V průběhu 90. let 20. století, reagovala česká společnost na výše popsané změny 

nejistě, a to i vzhledem k probíhající transformaci po pádu komunistického režimu. Reakce 

českých politiků byly spíše obranné. Což dokazuje například tehdejší postoj Václava Klause, 

podle kterého by média měla sloužit pouze jako zprostředkovatel politických postojů 

a procesů. Kriticky pak poznamenává, že se ale místo toho snaží být politické elitě 

rovnocenným partnerem. Stejně tak i Miloš Zeman se v té době obával o ztrátu moci nad 

veřejnou sférou v souvislosti se změnou chování médií. Jan Jirák nicméně podotýká, že 

právě toto znepokojení bylo znakem začínajícího se přizpůsobování těmto novým 

podmínkám, které ale podle něj neznamenají ohrožení politických procesů. Pouze pokud se 

ale politici budou pokoušet média kontrolovat a ovládat, může být jejich rozhodování 

paralyzováno (Jirák, 2001, s. 206-207). 

Čeští političtí aktéři se ve své činnosti začali skutečně profesionalizovat až v období 

okolo voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Tehdy ČSSD i ODS podle autora Pavla 

Šaradína přistoupily k užívání některých nástrojů politického marketingu – mezi nimi 

například k tzv. permanentní kampani, kterou lze vysvětlit snahou politiků zviditelnit se 

a uspět u voličů i v období mezi konáním voleb. Jako první se na tuto praxi zaměřila ČSSD, 

a sice již po volbách v roce 2006, kdy již měla za sebou úspěšné využití některých prvků 
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kampaně negativní36. ODS byla v tomto ohledu zpočátku méně aktivní (Šaradín, 2007,  

s. 33-35; 46-47).  

5 Společensko-politický kontext předvolebních stranických 

sjezdů a kongresů 

Televize je významným prostředkem, který se značnou měrou podílí na ovlivňování 

politických preferencí občanů, svých diváků — je tak přirozené, že se konkurenční politické 

strany snaží, aby věnovala prostor ve svých obsazích právě jejich tématům (Jabłoński, 2006, 

s. 188; Říchová, 2000, s. 143). Množství politických témat je široké a může se týkat různých 

oblastí života společnosti. Některé politické události jsou navíc nečekané, překvapivé, 

ojedinělé nebo nepravidelné. Proto bylo nutné určit si pro svou diplomovou práci jeden 

konkrétní druh politické akce, ke které by docházelo v nějakých opakujících se časových 

intervalech. Rozhodla jsem se pro to, že se zaměřím na pravidelné sjezdy a kongresy 

tradičních českých politických stran.  

Vhledem k tomu, že práce není primárně politologicky zaměřená, nebudu ani zde 

zabíhat do přílišných detailů, co se týče představení historie, fungování a účelu politických 

sjezdů a kongresů. I tak je ale podle mého názoru podstatné alespoň ve stručnosti nastínit 

jejich společensko-politický význam a především to, jaký je vzájemný vztah a soužití 

politických sjezdů a kongresů s médii. Po pečlivém prostudování dostupných odborných 

zdrojů jsem došla k názoru, že tato problematika je poměrně neprobádaná, o to více 

z   pohledu mediálních studií. Bylo proto nutné hledat zdroj informací mimo knihovnu 

a internet. Obrátila jsem se proto na politologa Jana Kubáčka, který se ve své činnosti věnuje 

primárně politické komunikaci a volebnímu marketingu. V této kapitole bych proto ráda 

shrnula poznatky získané prostřednictvím osobního rozhovoru s odborníkem na dané téma.  

Nejprve ale s pomocí publikace Politické systémy České republiky objasním, co se 

pod stranickými sjezdy a kongresy skrývá. V první řadě jde o nejvyšší orgán každé politické 

strany. Různé strany tomuto vnitrostranickému rozhodovacímu procesu říkají jinak – 

například pro Českou stranu sociálně demokratickou (dále už jen ČSSD) jsou to stranické 

„sjezdy“, Občanská demokratická strana (dále už jen ODS) je nazývá „kongresy“ 

                                                           
36Tzv. negativní kampaň si klade za cíl vést negativní útoky na své politické konkurenty, a to i po skončení 

volebního období (např. billboardová kampaň proti vlivu lobbisty Marka Dalíka na předsedu ODS Mirka 

Topolánka). Při správném zvolení míry jejího užití může voličům zprostředkovat podstatné informace, které 

by jinak zůstaly neodhalené. Nicméně při nadměrném přistupování k této praktice, se může následně obrátit 

proti svému strůjci. 
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a například v současnosti nejsilnější strana v Poslanecké sněmovně, hnutí ANO používá 

název „sněmy“. Vzhledem k tomu, že se má práce věnuje pouze stranám ČSSD a ODS, dále 

budu používat pouze pojmenování „sjezdy a kongresy“. Regionální organizace dané strany 

nominují na stranický sjezd nebo kongres tzv. delegáty, kteří ho potom tvoří. Jaký počet 

delegátů přijede z určitého regionu záleží na počtu členů strany v těchto konkrétních krajích. 

Kritéria, jako jsou například úspěchy regionálních útvarů ve volbách, nejsou využívány.  

5.1 Proměna účelu stranických sjezdů a kongresů v čase 

Na stranickém sjezdu či kongresu obvykle dochází k volbě předsedy 

a místopředsedů, dále se také pomocí různých způsobů volí předsednictvo strany a ústřední 

výbor, jehož úkolem je rozhodovat důležitá témata v mezidobí stranických sjezdů 

a kongresů. Tyto politické události navíc slouží také k přijímání stanov, různým 

organizačním úpravám nebo ke schvalování nejdůležitějších programových dokumentů 

(Cabada, 2011, s. 269-270). Podle Jana Kubáčka se v průběhu let zásadně proměnilo 

fungování, podoba ale i právě samotný účel stranických sjezdů a kongresů.  

V minulosti se organizovaly především kvůli mobilizaci vznikajících politických 

stran. Ukázalo se totiž, že pokud takové politické akce probíhají, přispívá to k nalákání 

dalších stoupenců, potenciálních zájemců o danou politickou stranu. Celkově sjezdy 

a kongresy pomáhaly posilovat identitu své strany. Tomu zezačátku napomáhalo i to, že 

jejich konání bylo často spjato s různými společenskými aktivitami – například se 

sportovními či kulturními událostmi. Tato praxe je spojena především s obdobím, kdy začaly 

vznikat první masové politické strany. V českém prostředí se prezentovaly společenské 

spolky, které byly organizované na stranickém principu, a to především v době před první 

světovou válkou a následně v období první republiky. Tento trend se potom postupně vytrácí 

s únorem 1945, kdy sjezdy a kongresy slouží již jen pro „formu“, aby potvrzovaly postoje, 

které byly rozhodnuty v tehdy komunistické Moskvě. Mnozí se sice podle Kubáčka snažili 

ještě v 90. letech 20. století oživit pohled na stranické sjezdy a kongresy, jako na setkávání 

širšího uskupení nejen samotné politické strany, ale i jejích sympatizantů a různých spolků, 

dnes už ale nic takového nefunguje.  

Zastává tedy názor, že v současnosti jsou stranické sjezdy a kongresy čistě 

marketingovou záležitostí. Mají demonstrovat autoritu svého vedení, lídra strany. Za hlavní 

cíl a účel těchto politických akcí tak nyní považuje to, aby se nejprve média a skrze ně pak 
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následně veřejnost dozvěděla, že ta konkrétní „strana existuje, že má na něco názor a hlavně, 

že něco odmítá – posílá konkurenci konkrétní vzkazy“. Stranické sjezdy a kongresy se tak 

vydaly „cestou mediálního obrazu“ a toho, co by podle nich veřejnost mohlo zajímat. Tomu 

také uzpůsobují načasování toho, kdy své sjezdy a kongresy uskutečňují (Kubáček, 2018). 

5.2 (Ne)pravidelnosti v konání sjezdů a kongresů 

Přesto, že jde o pravidelné akce konané politickými stranami, lze si povšimnout, že 

jednotlivá politická uskupení k nim z časových hledisek přistupují různě. Politolog 

a vysokoškolský profesor Ladislav Cabada konstatuje, že stranický sjezd musí proběhnout 

nejméně jednou za dva roky, což určuje většina stranických stanov. Nicméně například 

delegáti ODS se schází jednou ročně (Cabada, 2011, s. 269-270). S ohledem na to může 

vyvstat otázka, čím je to dáno a z jakého důvodu se některé strany schází častěji, zatímco 

jiné ne. Podle politologa Kubáčka periodicita sjezdů souvisí s tradicí z minulosti, kdy byly 

politikům dávány mandáty na delší období a strany navíc neměly tolik členů ani voličů, takže 

nebyla potřeba „neustále organizovat stranické soutěže“. Tato praxe se ale začala měnit opět 

ve chvíli, kdy dochází k nástupu masových stran a k rozšíření volebního práva. Tehdy jsou 

zkracovány mandáty a sjezdy se konají jednou za dva až tři roky, aby tak docházelo 

k neustálé obměně osobností ve vedení strany a k příchodu nových „tváří“ i témat.  

To podle něj nakonec vedlo (a v současnosti stále vede) k několika důsledkům, které 

spolu vzájemně souvisí. V první řadě mezi sebou politici permanentně soutěží. Původně se 

předpokládalo, že kratší období mezi sjezdy a kongresy zvýší šance politických stran na 

ovlivňování nejen svých voličů, ale i svých spolustraníků a sympatizantů. Nebo, že to vnese 

do fungování politických stran například větší tematickou pestrost. Místo toho ale došlo 

k „vedlejšímu efektu – vyprázdněnosti témat“ (Kubáček, 2018). Také politolog Cabada 

upozorňuje, že čím kratší je mezi dvěma sjezdy či kongresy časové období, tím také zbývá 

méně času na debaty o obsahových a personálních záležitostech. Zároveň to ale podle něj 

posiluje postavení těch, kteří sjezd nebo kongres připravují (Cabada, 2011, s. 269). 

S výše popsaným potom souvisí ještě další změna, kterou lze v průběhu let 

v souvislosti se stranickými sjezdy a kongresy vysledovat. A sice, například až do roku 2012 

byly sjezdy svolávány alespoň na tři dny. Téměř bez výjimky to platilo pro stranu ČSSD, 

ODS ke třídenním kongresům přistoupila například v letech 2001 nebo 2005. Vysvětlením 

je podle Kubáčka fakt, že politické strany už dnes nepotřebují sjezdy a kongresy jako těleso, 
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které rozdá svým členům úkoly, vybere podstatná témata, která jsou třeba tlumočit voličům, 

či dojde k nějakému zásadnímu závěru. Sjezdy a kongresy dnes slouží primárně k tomu, aby 

se potvrdilo stávající nebo zvolilo nové vedení strany, k utvrzení autority lídra politického 

subjektu. Ve zkratce, aby se „marketingově odehrálo, že strana existuje“. Kubáček navíc 

zastává názor, že značná část delegátů by v dnešní době ani na podobně dlouhém sjezdu 

nesetrvala až do jeho skončení. Nejčerstvějším příkladem je podle něj pokračování sjezdu 

ČSSD ze začátku letošního dubna, kdy poté, co si sociální demokraté zvolili své 

místopředsedy „všichni se doslova rozutekli“, což Kubáček považuje ještě před deseti lety 

za „naprosto nemyslitelné“, neboť se v té době na sjezdech či kongresech vymýšlela témata 

pro další období, debatovalo se o nich a vytvářely se menší konferenční delegátské týmy, 

které se jim věnovaly. Ladila se tedy jakási vnitřní stranická ideologie nebo věrouka, což už 

dnes neexistuje (Kubáček, 2018). 

5.3 Souvislost různého načasování termínů konání sjezdů a kongresů 

s mediální produkcí 

Ve chvíli, kdy jsem prováděla pilotní šetření svého výzkumu, objevila jsem ještě 

jednu pravidelnost v konání sjezdů a kongresů. Zatímco ČSSD svolávala své delegáty vždy 

během jarních měsíců (v březnu nebo v dubnu), zástupci ODS se scházeli buď na podzim 

nebo v zimě (nejčastěji v prosinci nebo v listopadu). Zajímalo mě proto, zda se za touto praxí 

může skrývat nějaká strategie politických stran související například se zájmem médií.  

V první řadě je třeba připomenout, že národní odnož celorakouské sociální 

demokracie byla ustanovena v dubnu roku 1878. Kubáček proto jako jeden z důvodů 

zmíněného načasování uvádí datum založení strany. Právě tradice podle něj v této 

problematice hraje značnou roli. Jarní měsíce byly totiž v minulosti spojeny s dělnickými 

oslavami, majálesy, demonstracemi za všeobecné volební právo či sociální rovnostářství. 

Sociální demokracie tak pevně navázala na časovou osu, jejíž kořeny sahají do 19.století 

a ctí jí dodnes. V červnu nebo v červenci pak obvykle probíhaly sněmovní volby, právě toho 

využíval především někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek, který si byl podle Kubáčka 

vědom toho, že organizovat sjezdy v tomto čase je marketingově výhodné, neboť startuje 

tzv. horká fáze kampaně a veřejnost má o politiku větší zájem. Sociální demokracie tak na 

svých sjezdech představila svůj volební program a především se vymezila proti konkurenci. 
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Zimní měsíce, kdy se naopak většinou pravidelně scházejí delegáti ODS, podle 

Kubáčka souvisí s datem rozpadu Občanského fóra, ke kterému došlo v únoru roku 1991. 

Toto období pro svolávání kongresů strany politolog považuje za atraktivní vzhledem 

k tomu, že jde o „před kampaňový čas“, což politickému subjektu umožňovalo nastolit 

témata a vymezit konkurenci.  

A právě tady Kubáček zmiňuje souvislost načasování s mediální problematikou. 

Zastává totiž názor, že politické strany výše zmíněnými termíny konání sjezdů a kongresů 

„bojují o média“. Konkrétně především o to, aby byli první, kdo určí témata a vyhraní se 

vůči politickým soupeřům. Obě strany ale v rámci tohoto úsilí postupovaly různými 

způsoby, které bych ve zkratce nyní chtěla představit společně s profilem daného politického 

subjektu (Kubáček, 2018). 

5.4 ČSSD 

Jde o politickou stranu levého středu a jak už jsem naznačila výše, Česká sociálně 

demokratická strana má dlouhou historickou tradici, která sahá až do 19. století. V době 

první republiky šlo o jednu z nejsilnějších politických stran. V roce 1948 byla sice 

nedobrovolně přičleněna ke komunistické straně, nicméně během tohoto období nesvobody 

fungovala dále v exilu, kde se ještě v roce 1989 také konal její sjezd. Po listopadu 1989 ji 

tak nelze, na rozdíl od většiny sociálnědemokratických stran ve střední a východní Evropě, 

považovat jako postkomunistickou. Prvním předsedou v období po pádu komunistů byl Jiří 

Horák. Strana získala své současné jméno37 (tedy Česká strana sociálně demokratická) na 

sjezdu v roce 1993, kdy se zároveň předsedou stal současný prezident Miloš Zeman. Po jeho 

nástupu se ČSSD brzy stala jednou z nejsilnějších opozičních stran a zhruba za pět let 

zvítězila v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny. Od té doby ale podpora voličů 

začala spíše klesat. V roce 2002 sice sociální demokraté svou pozici obhájili, nicméně se 

museli také vyrovnávat s vnitrostranickou krizí. Mezi výrazné postavy strany patří například 

její bývalí předsedové Vladimír Špidla, Stanislav Gross nebo Jiří Paroubek (Cabada, 2011, 

s. 275-279). 

Poslední rok ČSSD zažila několik zvratů, které začaly v květnu 2017 tím, že tehdejší 

předseda strany a premiér Bohuslav Sobotka podal demisi do rukou prezidenta kvůli kauze 

korunových dluhopisů týkající se předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Později ale svůj 

                                                           
37dříve Československá sociální demokracie 
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postoj přehodnotil, demisi vzal zpět a navrhl odvolat z vlády právě samotného Babiše. Média 

v souvislosti s tím mluvila o vládní krizi. Bohuslav Sobotka potom v červnu 2017 odstoupil 

z pozice předsedy strany – šlo o reakci na klesající volební preference. Premiérem ale do 

prosince 2017 zůstal, nicméně dočasným předsedou strany se stal tehdejší ministr vnitra 

Milan Chovanec a volebním lídrem tehdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. 

V posledních volbách do Poslanecké sněmovny strana zaznamenala nejhorší výsledek ve 

své novodobé historii – 7, 27 % (iDnes.cz, 2017)38. Současným předsedou je bývalý 

předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. 

Kubáček upozorňuje, že podoba a strategie sjezdů ČSSD a kongresů ODS se 

podstatně lišily. Typickým příkladem sjezdu sociálních demokratů byl podle něj například 

ten z roku 2008, kdy byl důraz kladen především na prezentaci volebního programu, cílů 

a na jakousi kampaň „ODS Mínus“, která se vymezovala proti tehdejšímu největšímu 

politickému konkurentovi ČSSD (Kubáček, 2018). Kampaň spočívala v tvrzení, že ODS 

neplní, to co slíbila a její vláda je prospěšná pouze nejbohatším občanům (Česká televize, 

2008)39. Kromě toho se sjezdy sociálních demokratů typicky zaměřovaly především na 

důchodovou reformu, sociální politiku a problematiku směřování státu. Dosud poslední – 

40. sjezd ČSSD se konal začátkem dubna 2018.  

5.5 ODS 

Občanskou demokratickou stranu lze definovat jako pravicovou. Vznikla na jaře roku 

1991, a sice jako jeden z nástupců o něco dříve rozpadlého Občanského fóra. Ustavující 

kongres této politické strany proběhl v dubnu roku 1991 v Olomouci. Prvním předsedou 

strany byl bývalý prezident České republiky Václav Klaus. Hned po svém vzniku strana 

spolu s Křesťanskodemokratickou stranou zvítězila v parlamentních volbách v roce 1992 

a Václav Klaus se stal premiérem. Vítězství si pak ODS zopakovala i v následujících 

volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1996. Od té doby se ale začaly vyostřovat její 

vztahy s ČSSD, a volebním preferencím nepřispívaly ani skandály ohledně financování 

strany  a ekonomické či sociální problémy ve společnosti. V roce 1997 pak došlo uvnitř 

strany k rozkolu, který vedl k odchodu části členů ODS a vzniku nové strany Unie svobody. 

                                                           
38Výsledky voleb v České republice. iDnes.cz [online]. 2017 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: 

https://volby.idnes.cz/poslanecka-snemovna-2017.aspx 
39Paroubek představil předvolební kampaň ODS Mínus, vládě ale nabídl příměří. Česká televize [online]. 

2008 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1457791-paroubek-predstavil-

predvolebni-kampan-ods-minus-vlade-ale-nabidl-primeri 
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Za prohru pak strana považovala volby v roce 2002, kdy se umístila na druhém místě 

a poprvé ve svých dějinách stanula v roli reálné opozice. V tomto roce byl také svolán 

mimořádný kongres, na kterém došlo ke změně ve vedení ODS – Václava Klause nahradil 

Mirek Topolánek, který dovedl stranu opět k vítězství ve volbách v roce 2006. Občanská 

demokratická strana byla, stejně jako v případě ČSSD, často poškozována různými aférami 

(například kauzou tehdejšího místopředsedy Jiřího Čunka) (Cabada, 2011, s. 279-282). Ty 

se nevyhnuly ani nástupci Mirka Topolánka Petru Nečasovi, jehož vláda padla kvůli tzv. 

kauze Nagyová, která odstartovala politickou krizi. Následovala úřednická vláda Jiřího 

Rusnoka, které ale poslanci nedali důvěru, a tak v roce 2013 přišly na řadu předčasné volby, 

kde se ODS sotva dostala nad hranici vstupu do Poslanecké sněmovny. Od roku 2014 je 

předsedou strany Petr Fiala, za jehož vedení se strana dostala v posledních parlamentních 

volbách v roce 2017 na druhé místo (Česká televize, 2017)40. 

V souvislosti s tematikou kongresů ODS Kubáček zmínil jednu zajímavost, a sice, že 

si strana velice dlouho zakládala na tom, že pořádala jakési „mezi volební tematické ideové 

konference“. V průběhu jednoho roku byl jejich počet obvykle okolo tří. Tyto konference se 

věnovaly různým tématům – od zahraniční politiky, přes problematiku bezpečnosti až 

k daním. Tuto praxi zavedl a dodržoval především zmíněný Václav Klaus, který podle 

Kubáčka stál o to, aby strana daná témata společně konzultovala (a to i přesto, že často pak 

směr udával sám). S jeho odchodem ze strany se tato politická strategie postupně vytratila 

(Kubáček, 2018). 

6 Metodologická část 

V předchozí teoretické části jsem se pokusila poukázat na to, jakou roli může ve 

společnosti sehrávat zpravodajství. Dále jsem představila, jak se zpravodajství (především 

komerčních médií) vyrovnává se střetem svého informačního a zábavního poslání. 

V neposlední řadě jsem se také zabývala současným soužitím médií a politiky.  

V následující praktické části své diplomové práce bych ráda pomocí kombinace 

kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy zjistila, jak komerční televize Nova v průběhu 

sledovaných let změnila způsob zpracovávání konkrétních ryze politických akcí ve své 

hlavní zpravodajské relaci Televizní noviny. Ještě před tím, než ale začnu se samotným 

                                                           
40Nečekané volební „stříbro“. ODS je venku z nejhoršího. Česká televize [online]. 2017 [cit. 2018-04-14]. 

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2280763-necekane-volebni-stribro-ods-je-venku-z-

nejhorsiho 
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výzkumem, považuji za důležité představit metodu (techniku) zpracování materiálu, kterou 

jsem si pro svou práci zvolila. 

6.1 Metody analýz médií – se zaměřením na kvantitativní a kvalitativní 

obsahovou analýzu 

Mnoho odborných publikací se jednoznačně shoduje v tom, jak důležitou součást 

našeho života tvoří média a že jsou to právě ona, která ovlivňují, usměrňují a dotváří naše 

postoje, vnímání okolního světa a třeba i naše spotřební nebo volební chování. Vzhledem 

k jejich zjevnému významu v životech lidí se zejména v průběhu 20. století začala objevovat 

rostoucí snaha o jejich výzkum. Na médiích je možné zkoumat řadu věcí, přesto publikace 

Metody výzkumu médií autorů Tomáše Trampoty a Martiny Vojtěchovské zmiňuje tři 

základní oblasti jejich výzkumu, a sice podavatel (mediální organizaci), jádro sdělení 

(mediální sdělení) a mediální příjemce a účinky na ně. Autoři nicméně dodávají, že taková 

kategorizace je spíše zjednodušující pomůckou a jako problematická se může jevit třeba 

v případě užití kvalitativní metody výzkumu, o které se zmíním později. Toto rozdělení 

uvádím především z toho důvodu, že vyhovuje výzkumům uplatňujícím kvantitativní 

metodu, která je pro mou diplomovou práci také stěžejní. Další oblasti zkoumání pak lze 

rozčlenit i podle typu objektů, které badatele zajímají - výzkum tak může být zaměřen 

například na fungování mediální komunikace, účastníky mediální komunikace či 

technologie šíření mediálních sdělení a další (Trampota-Vojtěchovská, 2010, s. 7-16). 

Podle autorky publikace Výzkum médií Renáty Sedlákové jsou jedním ze základů 

výzkumu mediálních a komunikačních studií, ale i třeba politické vědy a dalších oborů 

analýzy mediálních sdělení (Sedláková, 2014, s. 287). Ty se klasicky rozlišují na 

kvantitativní a kvalitativní – oba typy mají základ v odlišné představě o možnosti poznávat 

skutečnost (Trampota-Vojtěchovská, 2010, s. 7-16).  

V první řadě bych se chtěla zaměřit na kvantitativní metodu, kterou primárně 

využívám ve své diplomové práci k dosažení cíle, který jsem si na začátku psaní stanovila. 

Tato metoda je často zjednodušeně označovaná pojmem obsahová analýza – tak ji pojímá 

i již zmíněná Renáta Sedláková, která ji popisuje jako jednu z „[…] tradičních postupů 

analýzy dokumentů“ (Sedláková, 2014, s. 291). Vznikla jako metoda, která měla vnést řád 

typický pro přírodní vědy do studia sociálních jevů (Sedláková, 2014, s. 291). Také podle 

profesora Jana Hendla je tak v mnohém u kvantitativního přístupu patrné napodobování 
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metodologie přírodních věd. Vychází totiž z předpokladu, že i lidské chování je do jisté míry 

měřitelné a předvídatelné. Proto se tento postup zaměřuje například na striktně strukturovaný 

sběr dat za pomoci testů, dotazníků a využívané jsou rovněž experimenty, pozorování a další. 

Získaná data jsou následně rozebírána statistickými metodami, aby výzkumník mohl 

popisovat, případně ověřovat pravdivost svých představ o zkoumaných proměnných (Hendl, 

2016, s. 42).  

Za tím vším stojí snaha podat vypovídající představu o velkých souborech dat, které 

jsou stěžejní například pro zjištění dlouhodobých trendů při zobrazování určitých fenoménů 

médii, srovnávání jejich představování v různých typech médií, či vůbec pro získání 

relevantního přehledu o mediálním pokrytí daného tématu (Sedláková, 2014, s. 291). 

Konkrétněji se tedy kvantitativní obsahová analýza zabývá výzkumem toho, jaká témata 

média zajímají, jak velký prostor jim věnují a napomáhá také komparaci nejen různých typů 

médií ale i různých mediálních krajin. V jejích silách je také popsat proměny médií v čase – 

a sice jednak jak se změnila mediální sdělení v průběhu delšího časového úseku nebo naopak 

umožňuje do budoucna alespoň částečně odhadnout, co bude společnost považovat 

v médiích za stěžejní (Trampota-Vojtěchovská, 2010, s. 99). 

Jedním z cílů této kapitoly je také představit základní vlastnosti zvolené metody 

kvantitativní obsahové analýzy. Charakteristické rysy tohoto přístupu shrnují například 

autoři Trampota a Vojtěchovská – patří mezi ně značná míra strukturovanosti a tím pádem 

i vysoká možnost ověřitelnosti. Každý krok, který badatel provádí se totiž řídí jasně 

stanovenými pravidly. Klíčové je také využívání statistických postupů, díky kterým je 

možné touto metodou zpracovat poměrně velké množství dat (Trampota-Vojtěchovská, 

2010, s.103). Konečná podoba dat, kterou lze z takového výzkumu získat, má 

standardizovanou povahu – většinou jde o četnost výskytu určitých témat, slov, frází, obrazů 

a podobně. Po numerickém zpracování pomocí statistických analýz je potom výsledkem 

„[…] popis výskytu vybraných znaků ve zkoumaných textech“ (Sedláková, 2014, s. 295). 

Sedláková v již citované publikaci píše, že obsahová analýza je jednou z nejčastěji 

využívaných výzkumných technik a podle ní se také stále více rozšiřuje množství otištěných 

výzkumných prací vedených tímto způsobem (Sedláková, 2014, s. 295). To podle mého 

názoru naznačuje, že tento přístup disponuje řadou výhod. Hlavní výhodu vidí Trampota 

s Vojtěchovskou ve snadné přenositelnosti výzkumu, který by měl být replikovatelný 

i jinými výzkumníky a přitom přinášet stejný výsledek. Díky tomu je možný, jak jsem se 
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zmínila již výše, jednak odhad vývoje trendů do budoucnosti, ale i komparativní výzkum 

s odstupem delšího časového horizontu (Trampota-Vojtěchovská, 2010, s. 17-18). Profesor 

Hendl navíc uvádí, že badatel může „konstruovat situace tak, že eliminuje působení rušivých 

proměnných […]“, další výhodou podle něj je poměrně rychlý a přímočarý sběr přesných 

dat a následně relativně rychlá analýza těchto získaných údajů (Hendl, 2016, s. 45).  

Přesto, že kvantitativní obsahová analýza patří mezi nejrozšířenější výzkumné 

techniky, má i řadu nevýhod a limitů. V první řadě bych ráda zmínila, že poskytuje pouze 

„tvrdá data“ a není tedy již schopna nabídnout vysvětlení, které by předkládané výsledky 

zdůvodnilo a objasnilo. Dochází zde k redukci zkoumané skutečnosti na numerické jevy 

a při tom nejsou brány v potaz jedinečné vlastnosti zkoumaných prvků (Trampota-

Vojtěchovská, 2010, s. 103; 110). Další slabinou tohoto přístupu pak je, že výzkumník může 

opomenout některý trend nebo jev, protože se soustředí primárně na určitou, jinou teorii. 

Poznatky, které je možné získat pomocí této metody, navíc mohou být často příliš obecné 

pro to, aby mohly být aplikovány například na média v jiných podmínkách (Hendl, 2016, 

s. 45).  

Spornou oblastí je pak podle mého názoru i otázka objektivity. Podle Trampoty 

a Vojtěchovské data získaná kvantitativním výzkumem vyvolávají dojem objektivní danosti, 

neboť je zde představa, že může poskytovat výsledky nezávislé na badateli, který je provádí. 

Tato data jsou ale výsledkem kategorizačního procesu, na kterém má hlavní podíl právě 

výzkumník – to, jak jsou data nakonec kategorizovaná má na konečný výsledek výzkumu 

podstatný vliv. Autoři to zdůvodňují tím, že právě zmíněná kategorizace představuje způsob, 

jakým si autor výzkumu přizpůsobuje realitu. Kvantitativní metody tedy zahrnují 

subjektivitu, která je dána tím, že badatel představuje nedílnou součást sběru dat a do procesu 

výzkumu vstupuje již s nějakými představami nebo očekáváními. Ty se potom promítají do 

kategorizace zkoumaného (Trampota-Vojtěchovská, 2010, s. 19; 103; 110). 

I přes tyto poznatky bych ráda poznamenala, že popisovaná metoda vychází 

z pozitivismu – tedy směru nebo způsobu myšlení, který se ve druhé polovině 19. století 

začal vyvíjet jako pokus přírodních věd o to, vycházet z ověřitelných faktů získaných na 

základě osobního pozorování, nikoliv ze spekulací. Trampota s Vojtěchovskou píší, že 

stoupenci této metodiky tak dávají přednost „[…] objektivnímu, distancovanému přístupu“ 

(Trampota-Vojtěchovská, 2010, s. 17). První použití obsahové analýzy sahají do doby, kdy 

začalo docházet k rozšiřování masového tisku, což vedlo ke zvýšenému zájmu o zkoumání 
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mediálního obsahu. I tak jsou její počátky tradičně, ne úplně přesně, spojovány se jménem 

amerického sociologa a sociálního psychologa Bernarda Berelsona. A sice z toho důvodu, 

že obsahovou analýzu jako první metodologicky ukotvil v práci s názvem Content Analysis 

in Communication Research. Množství analýz prováděných touto technikou vzrostl hlavně 

v meziválečné období a za druhé světové války, kdy byla zkoumání podrobena hlavně tehdy 

nová média - film a rádio. Tyto výzkumy byly využívány hlavně ke studiu propagandy 

a k analýzám komerční reklamy (Sedláková, 2014, s. 291-296).  

Nemohu ale opomenout ani zmínku o kvalitativní metodě, která bude sloužit 

k doplnění a rozvíjení poznatků získaných nejprve z výzkumu provedeného metodou 

kvantitativní. Na rozdíl od kvantitativního výzkumu, u kvalitativního přístupu výsledků nelze 

dosáhnout pomocí statistických postupů. Podle autorů publikace Metody kvalitativního 

výzkumu Anselma Strausse a Juliet Corbin si může každý pod termínem kvalitativní výzkum 

představit něco jiného a neexistuje tak nějaký jeden obecně ukotvený, správný způsob, který 

by říkal, jak dělat kvalitativní výzkum (Strauss-Corbin, 1999, s. 10). Kvalitativních technik 

analýz dokumentů používaných v mediálních, komunikačních a dalších studí je několik – lze 

je použít na texty různé povahy. Mezi stěžejní patří například sémiotická a strukturální 

analýza, narativní analýza, analýza diskurzu, zakotvená teorie a další (Sedláková, 2014, 

s. 329). Pro účely této práce proto budu pojímat tento přístup stejně, jako zmínění autoři – 

tedy jako „nematematický analytický postup, jehož výsledkem jsou poznatky odvozené 

z údajů shromážděných mnoha různými způsoby“ (Strauss-Corbin, 1999, s. 10). 

I v tomto případě má zvolená metoda řadu výhod i nevýhod. Pro mou práci je stěžejní 

fakt, že kvalitativní metody mohou přispět k získání detailnějších informací o zkoumaném 

jevu – naopak kvantitativní metody tyto poznatky těžko podchycují. Výsledky výzkumu 

proto mohou mimo jiné dopomoci k vyjasnění kvantitativního výzkumu (Strauss-Corbin, 

1999, s. 11-13). Nevýhodou pak je, že přesto, že tato metoda poskytuje značné množství 

informací, je schopna zpracovat menší vzorek a menší počet případů. Dále – sběr dat i jejich 

analýza mohou být často časově náročné, navíc jejich výsledky nemusí být zobecnitelné na 

celou populaci. Jako problematické se může jevit i to, že badatel je neoddělitelnou součástí 

výzkumu, který tak může být subjektivní. Tato subjektivita je podle autorů Trampoty 

a Vojtěchovské přiznaná (Trampota-Vojtěchovská, 2010, s. 18-19). 

Jak je tedy zřejmé z výše popsaného, obě metody mají svou vlastní historii a vychází 

z různých předpokladů – porozumění těmto odlišnostem je důležité pro pochopení designu 
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daného výzkumu. Zároveň ale není možné říct, že jeden přístup je správnější nebo 

užitečnější, než ten druhý (Sedláková, 2014, s. 50). Metody se mohou totiž vhodně 

doplňovat, a tak se často využívá jejich kombinace. Tento postup je autory Trampotou 

a Vojtěchovskou označován jako triangulace kvantitativní a kvalitativní metodiky. 

Triangulace může být buď simultální, kdy dochází k tomu, že se kvantitativní analýzou 

zpracovává větší vzorek výzkumu a kvalitativní analýzou menší, nebo může být sekvenční, 

tedy taková, že výsledky užití jednoho z přístupů usměrňuje aplikaci druhé techniky 

(Trampota-Vojtěchovská, 2010, s. 20). Také autor Jan Hendl se ve své publikaci zabývá 

kombinováním obou metod, tento postup ale nazývá termínem smíšený výzkum. Podle něj 

k němu výzkumníci v praxi přistupovali odedávna, metodologické publikace mu ale začaly 

věnovat pozornost až později. Smíšený výzkum může být proveden několika způsoby – 

některé práce využívají na úvod kvalitativní techniky sběru dat, až poté následuje dotazování 

pomocí některých z kvalitativních metod (Hendl, 2016, s. 56). Já jsem si pro svou práci 

zvolila opačný postup, kdy nejdříve provedu sběr a analýzu dat pomocí kvantitativní 

obsahové analýzy a získaná data pak podrobím analýze kvalitativní.  

6.2 Cíl výzkumu 

Stejně jako na začátku každého výzkumu, i na počátku mé diplomové práce stálo 

stanovení jasného cíle. Podle již zmíněného Trampoty a Vojtěchovské by tento cíl měl být 

jednoznačně definován výzkumnou otázkou či hypotézou. Při stanovování hlavní výzkumné 

otázky a hypotéz jsem vycházela z poznatku, že z jejich formulace musí jasně vyplývat, co 

budu v konkrétních mediálních obsazích zkoumat a následně analyzovat – postup při jejich 

stanovování bych ráda představila v následujících dvou podkapitolách, samotnou 

výzkumnou otázku a hypotézy představím následovně v analytické části diplomové práce. 

(Trampota-Vojtěchovská, 2010, s. 104). 

Již z názvu mé diplomové práce vyplývá, že jako svůj výzkumný záměr jsem si určila 

vysledovat, jakým způsobem komerční televize Nova prostřednictvím svého 

zpravodajství zprostředkovává politickou elitu svým divákům. Vzhledem k tomu, že zprávy 

z politiky nejsou tím, na čem by komerční televize primárně stavěla své zpravodajství, 

pokusím se zjistit, jak se s touto tematikou v průběhu let vyrovnávala a jestli v tomto ohledu 

došlo, nebo dochází k nějakému posunu, který by televizi Nova například přiblížil seriózněji 

zaměřeným médiím. 
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 Konkrétně se tedy budu věnovat tomu, jak zmíněná televize referovala 

o pravidelných stranických sjezdech a kongresech tradičních českých politických stran. 

Právě tyto politické akce totiž podle mého názoru splňují podmínku, že nestojí ve středu 

zájmu typického diváka této televize. Za cíl si tedy kladu zjistit, jestli mediální pracovníci 

sledovaného média vůbec těmto tématům věnovali pozornost. Pokud ano, jaký prostor jim 

poskytovali, zda v rámci zpravodajské relace docházelo k jejich upozaďování nebo naopak 

upřednostňování před ostatními příspěvky, kolik prostoru pro vyjádření věnovali politikům 

a podobně.  

Při psaní této práce vycházím z předpokladu, že zpravodajství televize Nova bude 

takové zprávy reflektovat, nicméně se je bude snažit přiblížit „svému netečnému divákovi“ 

určitou mírou „zezábavnění“. Diplomová práce by proto měla také představit, jakými 

prostředky se komerční zpravodajství snaží udržovat své diváky u televizních obrazovek. Na 

základě zjištěných závěrů se potom pokusím objasnit, co vede komerční televizní stanici 

k tomu, aby tento typ události zařadila do své hlavní zpravodajské relace. Ráda bych také 

odpověděla na otázku, v čem tkví atraktivita politických sjezdů a kongresů českých 

politických stran pro diváky televize Nova, potažmo pro samotnou televizi, která pak událost 

svým konzumentům zprostředkovává. 

6.3 Nastavení výzkumného rámce 

V této kapitole představím výzkumný vzorek, který jsem si pro svou práci zvolila. 

V první řadě zmíním výběr média, na kterém budu změny ve způsobu referování 

o politických sjezdech a kongresech zkoumat. Sledování podrobím českou komerční 

televizní stanici – konkrétně půjde o televizi Nova, neboť jak už jsem se zmínila dříve – 

televize Nova je nejsilnější televizní skupinou na českém trhu. Její hlavní zpravodajská 

relace Televizní noviny jsou pátým nejsledovanějším pořadem v rámci této stanice a zároveň 

jde o nejsledovanější hlavní zpravodajskou relaci v České republice (MediaGuru, 2017c)41. 

Z výše popsaného vyplývá, že důvodů proč, jsem si vybrala právě toto médium je několik 

– významná pozice na trhu, protože tak umožňuje svými sděleními zasáhnout značné 

množství příjemců, dále komerční charakter a zábavní zaměření, o kterém jsem se zmínila 

výše a které stojí ve středu zájmu mého výzkumu. 

                                                           
41Televizní pozice se v říjnu nezměnily, na čele Nova. MediaGuru [online]. 2017 [cit. 2018-01-21]. Dostupné 

z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/11/televizni-pozice-se-v-rijnu-nezmenily-na-cele-nova/  
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Nyní bych ráda přiblížila volbu jednotky měření, což je podle autorů Trampoty 

a Vojtěchovské „nejmenší prvek analýzy, kterého si budeme všímat (Trampota-

Vojtěchovská, 2010, s. 105). Do analýzy budou zahrnuty televizní zpravodajské příspěvky 

hlavní zpravodajské relace, které se věnují sjezdu nebo kongresu dané politické strany, vždy 

v daný den, kdy sjezd nebo kongres probíhal. Za důležité považuji přesně stanovit, co se 

televizním zpravodajským příspěvkem rozumí, kdy začíná a kdy končí. Ve své práci se budu 

zaměřovat celkem na dva typy těchto příspěvků, a sice na reportáž (crt) a živý vstup. Pro 

svůj výzkum jsem si určila, že součástí zkoumané žurnalistické jednotky bude audiovizuální 

příspěvek začínající úvodním slovem moderátora ve studiu a končící odhláškou reportéra, 

nebo poslední větou živého vstupu reportéra.  

Co se týče sběru výše představených dat – v první řadě jsem musela oslovit vedoucí 

pracovníky televize Nova a domluvit si souhlas k získání a využití originální odvysílané 

podoby vybraných zpravodajských relací ke studijním účelům. Vzhledem ke svému 

zaměstnání v televizi Nova, jsem mohla v interním mediálním archivu vydání 

zpravodajských relací vyhledávat sama. V průběhu výzkumu jsem ale pro rychlejší orientaci 

v příspěvcích někdy využívala také největší mediální archiv ve střední Evropě MediaSearch 

společnosti NEWTON Medial, a.s., který zprostředkovává přístup nejen k informacím 

z tištěných médií, ale monitoruje také internetové portály, rozhlasové – a pro tuto práci 

stěžejní – televizní pořady (NewtonMedia)42.  

Co se týče sledovaného období, výzkum provedu na vybraných příspěvcích 

odvysílaných v letech od roku 1995 do roku 2017. Odchýlení od tezí jsem vysvětlila v úvodu 

diplomové práce.  

Výběr konkrétního tematického zaměření příspěvků se odvíjel od několika faktorů. 

V první řadě bylo třeba zvolit takovou konkrétní politickou událost, kterou české tradiční 

politické strany organizují v pravidelných intervalech. Další podmínkou pak bylo, aby šlo 

o událost „obecně politickou“ – což jsem si pro účely této práce definovala, jako akci 

určenou primárně členům dané politické strany a s programem zaměřeným výhradně na 

naplňování cílů politických stran, tedy na získávání moci a podílení se na jejím vykonávání, 

získávání hlasů ve volbách, křesel v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, 

postů na ministerstvech a sestavení vlády (Novák, 1997, s. 19). Těmto podmínkám 

                                                           
42Mediální archiv MediaSearch. NewtonMedia [online]. [cit. 2018-01-21]. Dostupné z: 

http://www.newtonmedia.cz/cs/sluzby/monitoring-medii/produkt/medialni-archiv-mediasearch 
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vyhovovaly například stranické sjezdy a kongresy. K tomuto rozhodnutí přispěl i fakt, že 

jsem se sama účastnila přípravy reportáže o jednom z politických sjezdů, který spadá do 

zvoleného časového období. Rozhodla jsem se proto, že do své práce zprostředkuji 

a promítnu i osobní zkušenost a poznatky nabyté díky práci na tomto zpravodajském 

příspěvku. 

Od výběru konkrétní ryze politické akce se potom odvíjelo i stanovení konkrétních 

sjezdů a kongresů, které budou do výzkumu zahrnuty. Jak už jsem se zmínila v předešlých 

kapitolách – perioda konání těchto akcí se u jednotlivých českých politických uskupení liší. 

Pro mou práci jsou stěžejní strany ČSSD a ODS, které ve sledovaném časovém období 

představovaly dvě nejsilnější politické strany v České republice. Výjimkou je pouze čtyřletý 

úsek od roku 2013 do roku 2017, kdy pozici druhého nejsilnějšího politického uskupení 

obsadilo polické hnutí ANO 2011.  

ČSSD má tradičně sjezdy po dvou letech, ODS každý rok. Dohledání přesného data 

konání pravidelných kongresů ODS bylo možné provést pouze za pomoci oficiálních 

webových stránek strany (ODS, 2018)43 a jednoho z internetových zpravodajských serverů 

(Marešová, 2012)44. Zjistit stejnou informaci u strany ČSSD bylo oproti tomu obtížnější. 

Obrátila jsem se proto na archiv ČSSD, který zajišťuje odbornou správu archivních 

dokumentů týkajících se jak současné činnosti strany, tak i historické. Prameny tohoto 

archivu sahají až do roku 1878, kdy byla strany založena. Jde o jediný akreditovaný archiv 

politické strany v České republice. Materiály obsažené v archivu jsou téměř bez omezení 

přístupné veřejnosti (ČSSD, 2018)45.  

Ze zjištěných informací pak vyplývá, že v průběhu sledovaného období se 

uskutečnilo celkem 23 kongresů ODS a 14 sjezdů ČSSD. Dohromady jde o 37 sjezdů 

a kongresů vybraných stran. Tyto akce většinou bývají dvoudenní nebo třídenní, v případě 

ODS bylo jednodenních kongresů celkem šest, dvoudenních 13 a třídenní byly čtyři. U 

ČSSD byly jednodenní sjezdy dva, dvoudenní čtyři a třídenních bylo osm. Pokud bych se 

tedy ve své práci věnovala všem příspěvkům, které televize Nova odvysílala v průběhu 

                                                           
43Historie Občanské demokratické strany. ODS [online]. 2018 [cit. 2018-01-24]. Dostupné z: 

https://www.ods.cz/o-nas/historie 
44MAREŠOVÁ, Gabriela. Oslabený Nečas, odchod Klause, rebel Ruml i „falešný Topol“. Připomeňte si 

kongresy ODS. iHNED.cz [online]. 2012 [cit.2018-01-24]. Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/politika/c1-

58281750-oslabeny-necas-odchod-klause-rebel-ruml-i-falesny-topol-pripomente-si-kongresy-ods 
45Archiv ČSSD. ČSSD [online]. 2018 [cit. 2018-01-24]. Dostupné z: 

https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/archiv-cssd/ 
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sledovaného období, vždy v dané dny konání sjezdu nebo kongresu u obou analyzovaných 

politických stran, šlo by o podrobný výzkum 82 televizních zpravodajských relací. Pro účely 

své práce jsem se rozhodla výběr omezit pouze na ty politické sjezdy a kongresy, které 

předcházely volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pravidelně 

konaným každé čtyři roky. Tím se počet kongresů a sjezdů snížil na 14. Zkoumání jsem tedy 

podrobila 35 hlavních zpravodajských relací, které se dohromady skládaly z 89 

zpravodajských příspěvků. Níže přikládám výčet jejich termínů.  

V následujících kapitolách nejprve zjistím, kolik prostoru komerční televize Nova 

věnovala ve své hlavní zpravodajské relaci politickým kongresům a sjezdům stran ODS 

a ČSSD, mimo jiné i zástupcům těchto stran. Navíc se pak podrobněji zaměřím na rozbor té 

části bloku zpravodajské relace, která se věnuje informování o ryze politických akcích 

z odlehčeného hlediska. 

 

Tabulka č. 1: Přehled termínů konání stranických sjezdů ČSSD a kongresů ODS 

v průběhu sledovaného období 

 

7 Analytická část 

Pro lepší přehlednost a logickou návaznost práce rozdělím analytickou část 

diplomové práce na dvě kapitoly — první se bude věnovat kvantitativní analýze 

mediálních sdělení a druhá analýze kvalitativní. Kvantitativní obsahovou analýzu využiji 

pro zjištění toho, jak se v průběhu sledovaného období měnil ve zpravodajství televize 

Nova přístup ke způsobu tvorby příspěvků o ryze politických akcích – přesněji mě bude 

zajímat, zda zkoumaná komerční televize začala přikládat sjezdům a kongresům, v té době 

dvou nejsilnějších českých politických stran, větší důležitost.  

 

Volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR 

Konání předvolebního 

sjezdu ČSSD 

Konání předvolebního 

kongresu ODS 

31. května - 01. června 1996 21. - 23. dubna 1995 18. - 19. listopadu 1995 

19. - 20. června 1998 14. - 16. března 1997 13. - 14. prosince 1997  

14. - 15. června 2002 06. - 08. dubna 2001 02. - 04. listopadu 2001  

02. - 03. června 2006 25. - 27. března 2005 26. -  27. listopadu 2005 

28. - 29. května 2010 20. - 22. března 2009 21. - 22. listopadu 2009  

25. - 26. října 2013  15. - 16. března 2013 03. - 04. listopadu 2012 

20. - 21. října 2017 10. - 11. března 2017 16. - 17. ledna 2016 
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Za podstatné považuji zmínit to, že stranické sjezdy a kongresy politické strany 

organizují například z důvodu volby předsedy, předsednictva či určování stanov strany – 

jsou tedy akcí čistě politicky zaměřenou. V této části diplomové práce proto budu vycházet 

z toho, že pokud televize Nova začala ve svém zpravodajství věnovat těmto událostem více 

pozornosti, či jim začala dávat přednost před tematicky jinými příspěvky, než například 

v době, kdy stála na počátku svého vysílání – dochází v takovém období ke změně způsobu 

jejího referování na více politicky zaměřený. Jsem si ale vědoma toho, že zvětšující se 

pozornost věnovaná politickému tématu může znamenat i větší prostor pro tzv. „zábavní 

prvky“, což může vést ke zlehčování, v krajním případě i k tzv. bulvarizaci politického 

tématu.  

Vypozorované výsledky bych pak ráda doplnila kvalitativní analýzou mediálních 

obsahů. A to z toho důvodu, že zkoumání provedené metodou kvantitativní podle mého 

názoru sice spolehlivě ukáže, jak se v průběhu sledovaných let proměňoval trend ve způsobu 

referování o stranických sjezdech a kongresech v hlavní zpravodajské relaci televize Nova, 

na druhou stranu ale předpokládám, že závěry kvantitativní analýzy nastolí otázku „proč“ 

tomu tak je. Právě na tu ale tato analýza odpovědět nedokáže. Analýza kvalitativní podle 

mých předpokladů ukáže jasněji, co za prokázanými závěry mohlo stát, v čem mohla nebo 

naopak nemohla být atraktivita sjezdů a kongresů českých politických stran pro samotnou 

komerční televizi, ale i pro převážnou část jejích diváků. 

Mým záměrem sice bude poukázat na to, zda od počátku vysílání hlavní zpravodajské 

relace Televizní noviny došlo nebo nedošlo ke zmnožení příspěvků věnujících se politickým 

sjezdům a kongresům, k prodloužení stopáže těchto zpráv, poskytnutí většího prostoru 

politikům, nebo upozadění zákulisních informací z prostředí politiky na úkor těch 

„serióznějších“. Ráda bych ale nad rámec své práce přiblížila, a to i na základě vlastních 

zkušeností z přípravy politických reportáží pro televizi Nova, například z jakého důvodu 

jsou nebo nejsou vybírány takto tematicky laděné příspěvky, co je činí nebo nečiní 

atraktivními pro zpravodajství komerční televize. Stanovila jsem si tedy následující hlavní 

výzkumnou otázku: „Změnila televize Nova v průběhu sledovaného období způsob 

svého referování o politických akcích z nezájmu či ryze zábavního módu na více 

politicky zaměřený?“ 
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7.1 Kvantitativní analýza 

Výzkumu bylo podrobeno celkem 35 hlavních zpravodajských relací a při sběru dat 

jsem postupovala tak, že jsem zkoumala jednotlivě vždy všechny proměnné u každého 

konkrétního dne sjezdu nebo kongresu vybrané politické strany. Na tomto místě bych ráda 

zdůraznila, že sjezdy a kongresy zvolených dvou politických subjektů se rok od roku od sebe 

lišily kromě jiného i délkou svého trvání. Nejdéle mohl sjezd v průběhu sledovaného období 

probíhat tři dny, například kongresy ODS ale většinou strana naplánovala na dva dny. 

V posledních čtyřech zkoumaných letech pak obě strany shodně věnovaly svým sjezdům 

a kongresům dva dny. Níže přikládám tabulku, která poskytuje přehled délky proběhlého 

stranického sjezdu nebo kongresu. 

 

Tabulka č. 2: Délka trvání jednotlivých stranických sjezdů ČSSD a kongresů ODS 

v průběhu sledovaného období 

 

Právě tento fakt jsem musela ve své práci zohlednit. Nabízely se totiž dvě možnosti 

zpracování shromážděných dat. První variantou bylo, že výsledné tabulky a grafy budou 

obsahovat konkrétní výčet všech, do analýzy zahrnutých dnů. Podle mého názoru by to ale 

výsledky učinilo nepřehlednými z důvodu velkého množství údajů například na ose x.  

Rozhodla jsem se proto pro druhou variantu, a sice, že budu data analyzovat 

z hlediska jednotlivých let. Po omezení zkoumaného období, které jsem zdůvodnila 

v předešlých částech práce, tedy vyplynulo, že stěžejní pro tuto práci bude devět let, a sice 

období začínající rokem 1995 a končící rokem 2017. Nasnadě je otázka, zda právě takové 

omezení nemohlo způsobit zkreslení výsledků, nebo menší přesnost při poukazování na 

vývojový trend v hlavním zpravodajství televize Nova. Odůvodnění mého rozhodnutí nabízí 

Rok 
Počet dní sjezdu 

ČSSD 

Počet dní kongresu 

ODS 

Celkem dní sjezdu 

a kongresů za rok 

1995 3 2 5 

1997 3 2 5 

2001 3 3 6 

2005 3 3 6 

2009 3 2 5 

2012 0 2 2 

2013 2 0 2 

2016 0 2 2 

2017 2 0 2 
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právě fakt, že stranické sjezdy a kongresy jsou několikadenní. Na základě vlastních 

zkušeností s natáčením zpravodajských příspěvků z těchto sjezdů zastávám názor, že 

zpravodajství mnou zkoumané televizní stanice většinou právě u vícedenních událostí, 

kterým se chystá věnovat pozornost, má již dopředu stanovenou strategii – jakým způsobem 

je bude pokrývat, kolik prostoru jim věnuje atd. Větší změny či odchýlení se od tohoto plánu 

jsou většinou způsobeny pouze neočekávaným nebo překvapivým vývojem přímo v místě 

události. A i s těmito situacemi se většinou počítá tak, aby bylo možné jim vysílání 

přizpůsobit. Z toho vyplývá, že způsob, jakým se televize Nova věnovala sjezdům, nebo 

kongresům v daném roce se v jednotlivých dnech konání politické akce příliš neměnil. Můj 

předpoklad potvrdily i průběžné výsledky při sběru dat.  

Důležité nicméně bylo vždy získaný údaj za daný rok vydělit počtem dní konání 

sjezdu nebo kongresu, tak aby žádný ročník nebyl zvýhodněn nebo naopak znevýhodněn 

menším či větším počtem dní sjezdu. Pro lepší představu – nelze říci, že v případě, že v roce 

2009 televize Nova odvysílala celkem jedenáct příspěvků o stranických sjezdech 

a kongresech, věnovala se tomuto tématu více než v roce 2017, kdy zpracovala pouze pět 

příspěvků. V roce 2009 bylo totiž celkem 5 dní, kdy probíhal sjezd nebo kongres a v roce 

2017 pouze dva. V roce 2017 tak připadá na den více příspěvků týkajících se sjezdu nebo 

kongresu než v roce 2009.  

Za důležité považuji ještě zmínit, že nebudu rozlišovat mezi tím, zda při vysílání šlo 

o sjezdy ČSSD nebo kongresy ODS – toto jemnější rozlišení pro mou práci není relevantní. 

Důvodem je to, že již na začátku svého psaní jsem si účelově stanovila, že se zaměřím na 

sjezdy a kongresy dvou – během sledovaného období – nejsilnějších politických stran, 

protože předpokládám, že právě strany, které se těší největším sympatiím voličů 

a z rozhodnutí demokratických voleb mají největší možnost ovlivňovat dění v zemi, budou 

také z hlediska zařazení do zpravodajství pro komerční televizi nejzajímavější. O kterou 

z obou stran v daném roce šlo tak podle mého názoru není pro zodpovězení hlavní výzkumné 

otázky podstatné. 

Aby bylo možné zkoumat, zda hlavní zpravodajská relace televize Nova změnila 

způsob svého referování tak, aby byl více zaměřen na politiku, musela jsem si určit, jak se 

projevuje zpravodajství, pro které jsou politická témata důležitá. Za ukazatele toho, že 

zprávy tohoto typu jsou pro zpravodajství televize stěžejní, považuji několik aspektů, 

kterých jsem se držela při formulaci celkem čtyř výzkumných hypotéz. Nejprve jsem zjistila, 
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jaký prostor televize Nova začala politickým sjezdům a kongresům dávat ve svých 

Televizních novinách a jestli přikročila k upřednostňování tohoto typu zpráv ve zpravodajské 

relaci před jinými. Dále jsem vysledovala, jak moc bylo v průběhu zkoumaného období 

politikům umožněno sdělovat své názory divákům ve vysílání. U posledního ukazatele 

– tedy zda televize Nova při referování o politických sjezdech a kongresech přistoupila 

k použití zábavních prvků – se může na první pohled zdát, jako by stál trochu stranou od 

jádra mého zájmu. Nicméně i to, zda se Televizní noviny zabývaly spíše obecně politikou 

nebo jejím zákulisím podle mého názoru ukazuje, jaký význam komerční televize politickým 

tématům přisuzuje.  

Definicí toho, co považuji za obecnou politiku a co za zábavní prvky, stejně tak jako 

bližší upřesnění výše popsaných čtyř ukazatelů důležitosti tématu pro komerční televizi se 

budu podrobněji zabývat v následujících podkapitolách. Na základě uvedených čtyř 

zkoumaných faktorů jsem stanovila čtyři hypotézy, které doplňují vždy ještě dvě podotázky. 

Výsledky výzkumu jsem zaznamenala do osmi grafů, s jejichž pomocí jsem tyto hypotézy 

buď potvrdila, nebo vyvrátila. 

 

7.1.1 Kódovací kniha 
 

Kódovací kniha 1 a kódovací kniha 1 

Ještě předtím, než se budu věnovat samotnému provedenému výzkumu, ráda bych 

uvedla, že kompletní kódovací kniha je součástí příloh diplomové práce. V této podkapitole 

se budu více věnovat pouze těm částem, které vyžadují bližší vysvětlení.  

Vzhledem k tomu, že se ve své diplomové práci věnuji rozboru proměnných 

z hlediska jejich proměn v jednotlivých letech, bylo nutné kódovací knihu vystavět tak, aby 

její údaje byly zaznamenány v přesných údajích a nikoliv v uměle vytvořených rozmezích, 

jak to umožňuje klasická kódovací kniha. Tímto způsobem zaznamenávání a sběru dat jsem 

chtěla předejít zkreslení, které by mohlo ovlivnit výslednou podobu zpracovaných grafů.  

Popsaný způsob jsem nevyužila pouze v případě, kdy jsem zjišťovala, zda byl v daný 

den příspěvek o sjezdu nebo kongresu zařazen mezi tzv. headlines, či ne a zda byl v bloku 

přítomen nějaký zábavní prvek, či celá zábavní reportáž. Níže budou představeny jednotlivé 

části kódovací knihy – konkrétně přiblížím její jednotlivé proměnné (ve zkratce P1-P8). 
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P1: Datum odvysílání televizní zpravodajské relace  

P2: Rozsah bloku 

Tato proměnná zaznamenává, jak dlouhé byly bloky věnující se v rámci zpravodajské 

relace Televizní noviny stranickým sjezdům a kongresům v průběhu jednotlivých let. A sice 

ve formě přesného časového údaje (stopáže), který jsem zaznamenala do kódovacího archu 

způsobem hh:mm:ss.  

P3: Počet příspěvků 

Čísla uvedená v kódovacím archu představují přesný počet příspěvků, který se v daný 

den věnoval ve zpravodajské relaci politickému sjezdu nebo kongresu. Nejvyšším číslem 

v tabulce je číslo osm.   

P4: Pořadí příspěvků 

Předkládaná čísla znázorňují, v jakém pořadí byl příspěvek reálně v dané 

zpravodajské relaci odvysílán. Pokud je tedy v tabulce číslo jedna, znamená to, že příspěvek 

byl tzv. otvírákem46. 

P5: Přítomnost příspěvku v headline 

Zde jsem zvolila klasický způsob zaznamenávání dat do kódovacího archu. 

Proměnné jsou v tomto případě pouze dvě.  

1. ANO (tzn. příspěvek byl umístěn do úvodního headlinu) 

2. NE (tzn. příspěvek nebyl umístěn do úvodního headlinu) 

P6: Počet politiků 

Cifry zanesené do kódovacího archu vyjadřují přesný počet politiků, jejichž 

promluvu jsem zaznamenala v rámci celého bloku o politickém sjezdu či kongresu. 

V případě, že politik vystoupil v reportážích vícekrát, byl započítán pouze jednou. Pokud 

reportér vedl živě rozhovor s politikem, byl ve výzkumu opět reflektován pouze jednou. 

V příspěvcích se také objevovaly informační zdroje, které ale nebyly politickými aktéry, ty 

jsem ze svého průzkumu vyloučila, neboť pro něj nejsou relevantní.  

P7: Délka promluv politiků 

Do tabulky jsem opět zaznamenala přesnou stopáž promluv politických aktérů ve 

formě hh:mm:ss. Pokud některý politik mluvil v bloku o politickém sjezdu nebo kongresu 

víckrát, byla délka jeho promluvy započítána ve všech případech.  

                                                           
46tzn. prvním příspěvkem televizní zpravodajské relace (Osvaldová-Halada, 2017, s. 168) 
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P8: Přítomnost zábavních prvků 

V případě zkoumání toho, zda daný den mediální pracovníci televize Nova zařadili 

do bloku o politickém sjezdu či kongresu zábavní prvek jsem zvolila stejný způsob sběru 

dat, jako u proměnné P5 Opět byly dvě varianty:  

1. ANO (v bloku byl použit zábavní prvek / více zábavních prvků) 

2. NE (v bloku nebyl použit zábavní prvek / více zábavních prvků) 

Aby bylo možné zjistit, kterou variantu televize Nova v daný den použila, bylo třeba 

pečlivě projít všechny zpravodajské příspěvky, které spadají do mnou sledovaného období, 

určit si, které reportáže budu považovat za „obecně politické“, a které se „zábavními prvky“. 

Při zaznamenávání dat jsem se tohoto rozdělení, které blíže představím níže, striktně držela.  

 

Kódovací kniha a kódovací arch  2 

Práce obsahuje ještě jeden graf, který předkládá porovnání počtu reportáží 

zaměřených obecně politicky, čistě zábavně, nebo popřípadě kombinujících tyto dva 

přístupy. Pro lepší přehlednost jsem proměnné související s tímto grafem nezahrnula do 

přiložené kódovací knihy 1 ani kódovacího archu 1, ale vytvořila jsem samostatnou kódovací 

knihu a arch (viz. kódovací kniha 2 a kódovací arch 2). Tento graf považuji za – v rámci 

svého výzkumu – nejkomplikovanější. Jsou do něj zahrnuty pouze dny, kdy televize Nova 

odvysílala příspěvek o sjezdu nebo kongresu obsahující nějaký/é zábavní prvky. Následně 

jsem definovala tři možné varianty typů reportáží. Z čehož vyplynuly tři proměnné:  

- P1: Počet politických příspěvků 

- P2: Počet zábavních příspěvků 

- P3: Počet příspěvků kombinujících politické i zábavní prvky („mix“) 

Do kódovacího archu jsem pak vždy u konkrétního data vysílání reportáže uvedla 

reálný počet odvysílaných příspěvků spadajících do jedné ze tří určených kategorií. 

7.1.2 Výsledky výzkumu  

V této podkapitole bych ráda představila závěry, ke kterým jsem v průběhu sběru 

a analýzy dat dospěla. Jak už jsem se zmínila, celkem bylo zkoumáno 35 hlavních 

zpravodajských relací televize Nova Televizní noviny, což odpovídá podrobné analýze 

89 příspěvků spadajících do této zpravodajské relace. Výzkum byl prováděn primárně 

prostřednictvím interního mediálního archivu televize Nova. Ztížil ho ale fakt, že značné 
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množství zkoumaných zpravodajských materiálů, které televize Nova vyprodukovala od 

počátku svého vysílání nebylo převedeno do digitální formy. Jedinou možností, jak se 

k příslušným datům dostat, bylo s pomocí přístroje Betacam k přehrávání kazet. K dispozici 

tak v řadě případů nebyl ani přepis příspěvků například v mediálním archivu MediaSearch 

společnosti NEWTON Media, a.s. – z toho důvodu bylo třeba všechny materiály pečlivě 

naposlouchat, resp. usledovat. K ukládání příspěvků do digitální formy dochází ve 

zpravodajství televize Nova od roku 2009. V tomto období již byl průzkum snadnější. 

Nicméně i tak bylo opět třeba vzhledem k tomu, že jsou příspěvky staršího data 

a v současném zpravodajství nevyužívány nebo potřebné jen velmi zřídka, nejprve požádat 

příslušné pracovníky archivu o obnovení konkrétní zpravodajské relace v interním systému. 

Následně jsem musela příspěvky podle konkrétního data vyhledat ve speciálním 

počítačovém programu Stratus. 

Tato kapitola bude strukturovaná podle čtyř výše představených hypotéz, kterým se 

nyní budu podrobněji věnovat. Každá hypotéza bude doplněna o odpovídající grafy. 

 

PROSTOR VE ZPRAVODAJSKÉ RELACI 

Hypotéza 1: Domnívám se, že televize Nova začala v průběhu sledovaného období sjezdům 

a kongresům politických stran věnovat ve své hlavní zpravodajské relaci více prostoru.  

Aby bylo možné tuto hypotézu potvrdit nebo vyvrátit, bylo třeba více specifikovat, 

co to znamená, když televizní zpravodajství nějakému tématu věnuje více pozornosti. Podle 

mého názoru je zde situace jiná, než v případě tištěných médií. To, že se televizní 

zpravodajství věnuje větším počtem příspěvků určitému tématu, ještě nutně nemusí 

znamenat, že mu poskytuje i více prostoru co do stopáže. V souvislosti s touto myšlenkou tak 

vyvstaly dvě podotázky, díky kterým jsem mohla stanovenou hypotézu vyhodnotit. 
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Otázka 1: Zvýšila se průměrná délka (stopáž) bloku, který byl v hlavní zpravodajské relaci 

televize Nova věnován politickému sjezdu nebo kongresu v průběhu jeho konání? 

 

Graf č. 1:  Průměrná délka bloku věnovaného politickým sjezdům a kongresům 

 v jednotlivých letech 

Z grafu č. 1 vyplývá, že od roku 2001 docházelo k pozvolnému nárůstu času, který 

televize Nova vyhradila ve své zpravodajské relaci pro blok věnovaný tématu politických 

sjezdů a kongresů. Skokový nárůst lze pozorovat v roce 2012 a potom především v roce 

2013, kdy probíhal sjezd ČSSD v Ostravě. V tomto roce Televizní noviny věnovaly 

politickému tématu rekordní stopáž devět minut a 58 sekund. V roce 2016 následoval propad 

stopáže na zhruba tři minuty – takový časový prostor na tematiku stranických sjezdů 

a kongresů lze považovat za – pro televizi Nova – standardní, neboť se v něm pohybovala 

většina ze zkoumaných let. V posledním sledovaném roce se časový prostor opět začal 

přibližovat úrovni roku 2012. Nejkratší byl sledovaný blok v roce 2001, kdy se konal 

třídenní sjezd ČSSD v Praze a dvoudenní sjezd ODS ve Františkových Lázních – blok trval 

dvě minuty a 12 vteřin. Rozdíl mezi nejkratším a nejdelším blokem tak činí sedm minut 

a 46 sekund. Z přiloženého grafu je na první pohled zřejmé, že délka bloku týkajícího se této 

konkrétní politické události byla na počátku vysílání televize Nova zhruba třikrát kratší než 

v roce 2013, kdy Televizní noviny vyčlenily této tematice nejvíce prostoru, co se stopáže 

týče. Pokud bych se zaměřila na to, jak moc stoupala délka bloků v jednotlivých letech, bylo 

by to každý rok průměrně o minutu a půl. Za důležité považuji upozornit také na fakt, že 

0:00:00

0:01:26

0:02:53

0:04:19

0:05:46

0:07:12

0:08:38

0:10:05

0:11:31

1995 1997 2001 2005 2009 2012 2013 2016 2017

R
o

zs
ah

 b
lo

ku

Rok



 

59 

mediální pracovníci připravili v posledním mnou zkoumaném roce 2017 na stopáž téměř 

shodný blok o stranických sjezdech a kongresech jako ti, kteří zprávy připravovali o deset 

let dříve, tedy v roce 1997 – rozdíl byl sedm sekund. 

 

Otázka 2: Zvýšil se průměrný počet příspěvků, který byl v hlavní zpravodajské relaci televize 

Nova věnován politickému sjezdu nebo kongresu v průběhu jeho konání?  

 

Graf č. 2:  Průměrný počet příspěvků věnovaných politickým sjezdům a kongresům 

v jednotlivých letech 

 

Graf č. 2 na první pohled vypadá, jako by kopíroval výsledky předešlého grafu. I tak 

při bližším prozkoumání lze najít odchylky, o kterých se zmíním později. Celkově ale mohu 

říci, že průměrný časový rozsah bloků věnovaných stranickým sjezdům a kongresům 

v jednotlivých letech poměrně spolehlivě kopíruje průměrný počet příspěvků ve stejném 

období.  

Přesto, že jsem tento výsledek předpokládala, graf jsem do své práce zařadila proto, 

aby sloužil jako podklad pro zjištění, zda se například televize Nova v některých letech 

nevydala směrem výroby příspěvků buď delších a tím pádem také jdoucích více do hloubky, 

nebo například nezačala přistupovat k delším živým vstupům mimo jiné i politiků, kteří by 
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tak mohli podrobněji sdělovat své myšlenky a názory přímo divákům této televize. Nic 

takového se ale nepotvrdilo. Z grafu vyplývá, že strategie tvorby jednotlivých příspěvků se 

v průběhu sledovaného období nijak výrazně neproměnila. 

 Opět tedy platí, že počet příspěvků věnovaných politickým sjezdům a kongresům 

v průběhu let stoupal a že se tento trend začal projevovat od roku 2001. Největší pozornost 

televize Nova věnovala politickým sjezdům a kongresům v roce 2013, kdy na jeden den 

připadá průměrně 7 příspěvků a potom v roce 2012, kdy se tématem během dní konání 

sjezdu zabývalo průměrně více než 5 příspěvků. Naopak nejméně se sjezdům a kongresům 

věnovala v roce 2001, kdy se denně vysílal zhruba jeden příspěvek. 

Co se týče zmíněných drobných odchylek – ráda bych upozornila na jednu z nich. 

Zatímco graf č. 1 ukázal časově minimální rozdíl mezi roky 1997 a 2017, u počtu příspěvků 

už je to jiné. Přesto, že v roce 1997 byl blok o stranických sjezdech a kongresech pouze 

o sedm sekund delší, dokázalo se do něj vejít průměrně zhruba o jeden příspěvek více. 

Z průběžného sběru dat vyplývá, že na tento výsledek mohl mít vliv i o něco málo větší počet 

živých vstupů reportérů a kratší stopáž jednotlivých reportáží v dřívějších letech.  

 

Poznámka k předloženým výsledkům 

Oba grafy potvrdily první hypotézu, kterou jsem si stanovila. Televize Nova skutečně 

začala v průběhu sledovaného období sjezdům a kongresům politických stran věnovat ve své 

hlavní zpravodajské relaci více prostoru. Bližší zdůvodnění toho, proč grafy ukazují závěry, 

které předkládám, se pokusím vysvětlit v kvalitativní analýze. V následujících částech práce 

se budu snažit vysledovat především vývojový trend zpravodajství televize Nova. 

 

UPŘEDNOSTŇOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ VE ZPRAVODAJSKÉ RELACI 

Hypotéza 2: Domnívám se, že televize Nova začala v průběhu sledovaného období ve své 

hlavní zpravodajské relaci upřednostňovat příspěvky věnující se politickým sjezdům 

a kongresům před tematicky jinými příspěvky.  

Audiovizuální média mají několik možností, jak dát svému divákovi najevo, že 

konkrétní příspěvek je podstatný, že by mu neměl uniknout a měl by mu věnovat maximální 

pozornost. To, že se nějaká informace nebo událost dostane do zpravodajské relace 

neznamená, že dané médium volí ke všem těmto zprávám rovnocenný přístup. Některé musí 
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upozadit před jinými. Při snaze potvrdit nebo vyvrátit svou druhou hypotézu jsem se proto 

rozhodla, že se zaměřím na dvě věci.  

V první řadě na to, zda televize Nova informace o stranických sjezdech a kongresech 

umisťovala na přední místa zpravodajské relace, nebo z nich dokonce udělala takzvané 

otvíráky nebo též otvírací materiály. Jak vyplývá již z názvu - jde o zprávy, kterými televize 

otevírá celou svou zpravodajskou relaci, a jsou umístěny na první pozici a které tedy 

vyhodnotila, jako ten den nejdůležitější (Osvaldová-Halada, 2017, s. 168). S tím potom 

souvisí i mnou zvolený druhý ukazatel upřednostňování příspěvku ve zpravodajské relaci 

– tzv. upoutávka, u audiovizuálních médií častěji používaný termín headlines, tedy stručný 

přehled reportáží, které budou následovat (Osvaldová-Halada, 2007, s. 222).  

V hlavní zpravodajské relaci televize Nova vždy na začátku proběhne nejdříve 

pozdrav dvojice moderátorů ve studiu, kteří přizvou diváka, aby se „s nimi podíval na to, co 

přinesl uplynulý den“, následuje krátký výběr tří událostí, podkreslený hudbou, který má ve 

zkratce představit, co důležitého se ten den stalo a nalákat příjemce, aby se na zpravodajství 

díval a dozvěděl se o těchto událostech více. Bývá pravidlem, že právě první headline 

představuje to, co Televizní noviny v konkrétní den považují za nejdůležitější, a tedy o čem 

bude první zpráva. Pokud tedy byla zpráva o mnou zkoumaném tématu zařazena do tohoto 

přehledu a zároveň šlo o první zprávu relace, vyvozuji z toho, že ji mediální pracovníci 

komerční televize upřednostnili před jinými. 
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Otázka 3: Umisťovala televize Nova v průběhu sledovaného období příspěvky věnující se 

politickým sjezdům a kongresům na přednější pozice (například tzv. otvírákové) ve své hlavní 

zpravodajské relaci? 

 

Graf č. 3:  Průměrné pořadí příspěvku v relaci věnované politickým sjezdům 

 a kongresům v jednotlivých letech 

 

Přiložený graf č. 3 sice ukazuje, že se příspěvky týkající se politických sjezdů 

a kongresů pohybovaly víceméně na předních pozicích hlavní zpravodajské relace, přesto se 

ale ukazuje opačný trend, než jsem předpokládala. V průběhu sledovaných let dochází totiž 

spíše než k upřednostňování těchto příspěvků k jejich oddalování od tzv. otvírákového místa 

v Televizních novinách. Jediným rokem, kdy příspěvky o stranických sjezdech a kongresech 

bez výjimky obsadily otvírákové pozice v hlavních zpravodajských relacích byl rok 1997. 

Tomuto přístupu se pak blížilo už jen o deset let starší zpravodajství, tedy v roce 2017, kdy 

ze dvou dní sjezdu strany ČSSD v Brně se v ten první událost objevila na otvírákové pozici 

ve zpravodajské relaci a druhý den obsadila místo druhé. Z grafu lze tedy vyčíst, že mediální 

pracovníci upřednostňovali zprávy o této ryze politické události spíše v dřívějších letech, 

kdy jsou průměrně řazeny nejčastěji na třetí nebo druhé pozice. Později se ale objevují již 

na pozicích vzdálenějších od začátku reklace. Z tohoto hlediska je situace nejhorší v roce 

2012, kdy se průměrné pořadí sledované události pohybovalo na téměř páté pozici, a potom 
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v roce 2016, kdy se informace o kongresu ODS posunula první den na třetí a další den na 

čtvrté místo. Zde bych ráda poznamenala, že během obou let šlo o kongres strany ODS, která 

v roce 2012 byla druhou nejsilnější stranou za ČSSD a v roce 2016 se vzpamatovávala 

z historické volební porážky parlamentních voleb roku 2013. 

Pro lepší dokreslení předložených výsledků bych ještě ráda nad rámec kvantitativní 

analýzy uvedla alespoň některé příklady zpráv, které se v průběhu sledovaného období 

v hlavní zpravodajské relaci televize Nova umístily před příspěvky informujícími 

o stranických sjezdech a kongresech. Pro účely této ukázky jsem zvolila rok 2012, a to z toho 

důvodu, že příspěvku o kongresu ODS předcházelo tematicky nejvíce jiných zpráv.  

V první den sjezdu ODS v roce 2012 se na otvírákové pozici objevila zpráva o tom, 

jaká by mohla být příčina o den dříve zříceného rozestavěného mostu vedoucího přes 

slovenskou dálnici D12, při kterém zemřeli čtyři lidé. Následoval „příběh velké lásky“ dvou 

dívek z Chomutova, které utekly z domova a upozornění, že obchody někdy vydávají český 

česnek za ten z Číny. Následující den první místo v relaci získala zpráva ze sportu o tom, že 

české tenistky obhájily triumf Fed Cupu, potom Televizní noviny pokračují ve zprávě 

z minulých dnů o zříceném mostu na Slovensku, před stranický kongres se dostala 

i informace o tom, že kníže Lobkowicz nechal rozorat letiště Hořín na Mělnicku.  

Na tomto místě považuji za důležité upozornit, že jsem si vědoma toho, že 

umisťování zpráv ve skladbě zpravodajské relace může být ovlivněno množstvím různých 

aktuálních faktorů. V návaznosti na fakt, že komerční televize logicky reaguje na potřeby 

svých příjemců, lze z výše popsaného vyvodit nebo zaspekulovat, že zpráva o kongresu 

mohla za jiných okolností zaujmout přednější místo – vedoucí pracovníci zkoumané televize 

ale usoudili, že pro jejich diváka je v daný den větší událostí například vítězství domácích 

tenistek ve světovém turnaji.  
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Otázka 4: Uváděla televize Nova v průběhu sledovaného období téma politických sjezdů 

a kongresů do svého prvního přehledu zpráv v hlavní zpravodajské relaci (do tzv. 

headlines)? 

 

Graf č. 4:  Průměrný výskyt příspěvků věnovaných politickým sjezdům a kongresům 

v headlinu v jednotlivých letech 

 

Při psaní této části podkapitoly jsem výše záměrně uvedla, že „bývá“ zvykem, že se 

v headlinu Televizních novin objevuje zpráva, která zaujímá první nebo spíše přední pozice 

ve zpravodajské relaci. Nemusí to být ale pravidlem, což jsem chtěla ověřit předloženým 

grafem č. 4.  

Lze z něj vyčíst, že přesto, že v průběhu sledovaného období zastávaly zprávy 

o stranických sjezdech a kongresech pravidelně otvírákové místo pouze v roce 1997, 

v headlinu byly uvedeny bez výjimky každý den sjezdu nebo kongresu celkem v pěti 

zkoumaných letech z devíti, a to dokonce i v letech, 2012 a 2016, kdy se informace o konání 

kongresu na první nebo druhé místo ve zpravodajské relaci nedostala ani jednou. Z tohoto 

výsledku usuzuji, že přesto, že televize Nova vyhodnotila v daný den jako důležitější 

předřadit zprávám ohledně politického sjezdu nebo kongresu tematicky jiné příspěvky, 

pokládala za podstatné diváka ve svém zpravodajství alespoň co nejdříve informovat o tom, 

že taková událost proběhla nebo probíhá. Z toho lze podle mého názoru odvodit, že i ryze 

politické události komerční televize považuje za významné.  
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Poznámka k předloženým výsledkům 

Druhá hypotéza se na základě analyzovaných a výše rozebraných dat nepotvrdila, 

neboť z grafu č. 3 sice vyplývá, že vedoucí pracovníci televize Nova umisťovali příspěvky 

věnované politickým sjezdům a kongresům na přednější místa v hlavní zpravodajské relaci, 

v průběhu let šel ale trend spíše opačným směrem, kdy se reportáže a živé vstupy ohledně 

zkoumaného tématu otvírákové pozici začaly spíše vzdalovat, než přibližovat.  

Ještě bych ráda dodala, že z grafu č. 3 není jasně patrné, kam se bude tento trend 

ubírat v dalších letech. V roce 2013 a následně v roce 2017 došlo opět k přesunu zpráv na 

první, případně druhé místo, mezitím vybočuje pouze rok 2016. Ve chvíli, kdy jsem 

vypracovávala teze pro svou diplomovou práci nebylo ještě jasné, kdy se bude konat další 

sjezd sociálních demokratů a kongres občanských demokratů, a tak jsem je nezahrnula do 

své analýzy. Nyní bych přesto pouze pro doplnění ráda podotkla, že 13. ledna a 14. ledna 

2018 se konal kongres ODS, která v současné chvíli zastává pozici druhé nejsilnější politické 

strany v zemi. V první den kongresu se zpráva o této politické akci objevila až na osmém 

místě zpravodajské relace, druhý den už o něm vůbec neinformovala. Zde se nabízí 

vysvětlení, že to bylo způsobeno právě probíhajícím prvním kolem volby prezidenta České 

republiky. Tuto tezi si mohu sama potvrdit svou přítomností a prací na reportážích v redakci 

televize Nova v průběhu těchto dní. Na kongres ODS v Hradci Králové byl vyčleněn krajský 

reportér. Oproti tomu letošní sjezd ČSSD byl pouze jednodenní a ve zpravodajské skladbě 

zaujal 18. února, tedy v den svého konání, otvírákové místo, a to i přesto, že strana 

v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky propadla. 

Co se týče přítomnosti zpráv v headlinech – tady také odpověď na otázku č. 4 přispěla 

k tomu, že se má hypotéza nepotvrdila. Informace o konání sjezdu nebo kongresu se 

v upoutávkách pravidelně spíše objevovala, nelze ale vysledovat stoupavý trend v počtu 

zpravodajských relací, kdy se zkoumané téma objevuje v headlinu. Vývoj je zde spíše 

stabilní, když pominu výjimky v letech 2005 a 2009, tehdy se počet zmínek o sjezdu nebo 

kongresu v upoutávce snížil. 

Celkově ale lze, díky zjištěným datům, říci že zprávy informující o dění na sjezdech 

nebo kongresech dvou tehdy nejsilnějších politických stran patří k důležitějším příspěvkům 

hlavní zpravodajské relace televize Nova.  
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PROSTOR VĚNOVANÝ PROMLUVÁM POLITIKŮ VE ZPRAVODAJSKÉ 

RELACI 

Hypotéza 3: Domnívám se, že televize Nova začala v průběhu sledovaného období 

umožňovat politikům v reportážích věnujících se politickým sjezdům a kongresům více 

promlouvat ve své hlavní zpravodajské relaci. 

Tuto hypotézu jsem do své diplomové práce zařadila proto, že se domnívám, že tak 

jako jsou pečlivě vybírány tematické typy událostí do televizního zpravodajství, tak stejně 

selektivně se do zpráv dostávají osoby, o kterých zpravodajství pojednává. Podle sociologa 

médií Tomáše Trampoty je právě výběr zdrojů tím, co především ovlivňuje, jak bude 

zpravodajství celkově vypadat. A to z toho důvodu, že většina zpravodajských témat vychází 

právě od zdrojů. Pokud by tedy Televizní noviny začaly poskytovat politikům větší možnost 

ve zprávách přímo promlouvat, považuji to za ukazatel toho, že se dané komerční 

zpravodajství stává více politicky zaměřené, a podle mého názoru i serióznější. Zmíněný 

Trampota ve své publikaci Zpravodajství rozebírá, jak moc jsou české televizní stanice 

Česká televize, Prima TV a televize Nova založeny na promluvách politiků. V souvislosti 

s tím zmiňuje průzkum pocházející z roku 2005, který ukázal, že ze všech tří zmíněných 

televizních zpravodajství se právě v televize Nova politici objevovali vůbec nejméně, 

konkrétně některému z nich patřilo každé páté vyjádření. Stejně tak připomíná i existenci 

značných rozdílů v průměrné délce promluv informačních zdrojů mezi jednotlivými 

televizními stanicemi. Podle Trampoty televize Nova i z tohoto hlediska opět věnovala 

politikům ve svých Televizních novinách menší prostor (Trampota, 2006, s. 78-81). Za cíl 

jsem si proto v této části práce stanovila zjistit, jestli se tento trend v průběhu sledovaného 

období v rámci televize Nova začal proměňovat. 

 Ještě předtím než představím výsledky, ke kterým jsem dospěla, bych ráda zmínila, 

že citovaný Tomáš Trampota poukazuje na to, že se v posledních letech stále více 

v televizním zpravodajství projevuje postupné zkracování vyjádření aktérů zpráv, což lze 

vysvětlovat jako snahu o údernější, nebo dynamičtější zpracování mediálních obsahů. Dále 

se podle něj zvyšuje podíl promluv mediálních pracovníků, tedy reportérů či moderátorů. 

Vysvětlením by mohlo být, že díky tomuto přístupu může být pro zaměstnance daného 

média snazší konkrétní zprávu formulovat tak, aby byla pro jejich diváka co nejatraktivnější 

(Trampota, 2006, s. 88). Stanovená hypotéza ale jako by šla proti tomu, co jsem právě 

zmínila výše. Předpokládám totiž, že pokud se zpravodajství televize Nova snaží stát více 
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politicky zaměřené, dá také zdrojům, které politické téma formují větší možnost prosadit se 

ve zprávách.    

 

Otázka 5: Zvýšila se průměrná délka (stopáž) promluv politiků v rámci bloku, který byl 

v hlavní zpravodajské relaci televize Nova věnován politickému sjezdu nebo kongresu?  

 

Graf č. 5:  Průměrná délka promluv politiků vystupujících v bloku věnovaném 

politickým sjezdům a kongresům v jednotlivých letech 

 

Graf č. 5 je podle mého názoru prvním z dosud přiložených grafů, ze kterého nelze 

v průběhu sledovaného období vysledovat déle se opakující pravidelnosti v chování 

zkoumaného komerčního média. Graf ukazuje, že v jednom roce se průměrná délka 

vyjádření politiků ve zpravodajské relaci snížila, v roce následující zvýšila a potom opět 

snížila. Je možné z něj ale vyčíst, že největší možnost sdělovat své myšlenky, názory 

a postoje měli politici v Televizních novinách roce 2012, kdy všichni zařazení do 

zpravodajské relace mohli průměrně v rámci tématu o sjezdu promlouvat téměř 3 minuty. 

Hned v závěsu se potom drží rok 1997, kdy to bylo o minutu méně. Oba tyto roky výrazně 

vybočují nad ostatními, kdy se průměrný čas vyjádření držel na stopáži okolo jedné minuty. 

Nejmenší časový prostor dostali političtí činitelé v roce 2001, tehdy se jejich průměrný čas 

na veřejné artikulování zájmů dostal sotva nad půl minuty. Průměrný rozdíl mezi rokem, 
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kdy televize Nova věnovala politikům nejvíce času na jejich vyjádření a rokem, kdy to bylo 

nejméně činí dvě minuty a 20 vteřin. Téměř shodně, co se týče stopáže, na tom pak byly 

roky 2005 a 2013. Právě až od roku 2013 je možné zaznamenat, že televize Nova začala 

politikům postupně v připravovaných příspěvcích o stranických sjezdech a kongresech 

věnovat více prostoru, a sice průměrně zhruba o 20 vteřin ročně. 

 

Otázka 6: Zvýšil se průměrný počet politiků promlouvajících v rámci bloku, který byl 

v hlavní zpravodajské relaci televize Nova věnován politickému sjezdu nebo kongresu? 

 

Graf č. 6:  Průměrný počet politiků vystupujících v bloku věnovaném politickým 

sjezdům a kongresům v jednotlivých letech 

 

Ani v případě grafu č. 6 nebylo možné zaznamenat žádný pravidelně se opakující 

dlouhodobější trend ohledně toho, kolik různých politiků vystupovalo v bloku hlavní 

zpravodajské relace televize Nova, který se věnoval stranickým sjezdům a kongresům. 

Pokud bych vedla nad sloupci v obou grafech47 hrubou spojnici, obě křivky by byly zhruba 

podobné, z čehož vyplývá, že pokud se průměrně prodlužovala délka promluv politiků 

zvyšoval se i počet různých aktérů, kterým televizní zpravodajství umožnilo ve svých 
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zprávách vystoupit. Tedy neměnila se stopáž, která byla jednotlivým politikům na jejich 

názor věnována. Toto zjištění ale neplatí ve dvou případech, a sice v letech 2013 a 2005. 

Tyto roky tak potvrzují výše popsanou tezi Tomáše Trampoty – že průměrné délky promluv 

jednoho politika se postupně snižují. 

Graf č. 6 opět nabízí dva roky, které vybočují nad ostatními, tyto roky se ale neshodují 

s tím, co ukazoval graf č. 5. Stejně jako v předchozím případě, jde sice o rok 2012. Z čehož 

vyplývá, že v tomto roce nejen, že v příspěvcích bylo celkově vyčleněno politikům průměrně 

nejvíce času na jejich promluvy, ale také že se v reportážích vystřídal největší počet různých 

mluvčích. Co ale považuji za zajímavé je, že shodný počet politiků – konkrétně průměrně za 

den 12 - se objevil i v roce 2013, kdy ale dohromady jejich promluvy trvaly průměrně pouze 

něco málo přes minutu, na rozdíl od roku 2012, kdy jim bylo vyčleněno skoro třikrát tolik 

času. A tak zatímco v roce 2012 průměrně na výrok jednoho politika připadlo 14 sekund, 

v roce 2013 to bylo 6 sekund. Stejný úkaz nastal pokud bychom se zaměřili na rok 1997 

a 2005, kdy byl opět shodný počet politiků. Jeden ale v relacích o stranickém sjezdu v roce 

1997 hovořil přibližně 15 sekund oproti tomu v roce 2005 to bylo sekund 8.  

Nejmenší průměrný počet různých politiků rozmlouval v příspěvcích na počátku 

vysílání televize Nova, tedy v roce 1995 – kdy dostali v hlavní zpravodajské relaci prostor 

zhruba tři.  

 

Poznámka k předloženým výsledkům 

Z výsledků obou výše rozebraných grafů vyplývá, že má třetí hypotéza se 

nepotvrdila. Televize Nova ve své hlavní zpravodajské relaci nezačala výrazněji přistupovat 

k tomu, že by navyšovala počet různých informačních zdrojů z politického prostředí, kteří 

by se v jejích zprávách prosazovali a hovořili k tématu svého nebo cizího stranického sjezdu 

či kongresu. Ve dvou případech dokonce průměrný počet politiků zůstal zachován, nicméně 

průměrná délka jejich promluv se zkrátila oproti jinému roku se stejným počtem 

vystupujících politiků.  

Co se týká celkového času, který v bloku věnovanému politickým sjezdům 

a kongresům, zabírala vyjádření politických činitelů, tady je postupný nárůst patrný pouze 

v posledních třech sledovaných letech. Tyto roky se ale co do průměrné délky promluv jen 

blíží rokům 1997 a 2012, kdy diváci televize Nova mohli nejdéle sledovat v hlavní 

zpravodajské relaci výroky politiků.  
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Závěrem bych tento výsledek ještě ráda podpořila vlastní zkušeností s tvorbou 

reportáží a živých vstupů z prostředí sjezdů a kongresů ve zpravodajství televize Nova.  

Jak napsal již v roce 1980 americký sociolog Gans Herbert J. ve své publikaci Deciding 

what’s News, nezáleží na tom, o jakou jde událost, ale informační zdroje (tedy i politici) se 

mediálním pracovníkům mohou pouze „nabízet k dispozici, jsou to ale vždy novináři, kteří 

rozhodují o jejich vhodnosti.“ (Gans, 2004, s. 239) S touto myšlenkou se musím ztotožnit. 

Mohu totiž za sebe říci, že téměř vždy, když jsem se nacházela v místě události, bylo 

především na mém uvážení, mých schopnostech a mém vyhodnocení dané situace, kolik 

a jaké zdroje do připravovaného příspěvku vyberu a jaký prostor jim věnuji. Vždy jsem ale 

byla omezovaná stopáží, která je vedoucími pracovníky předem vyčleněna na danou reportáž 

nebo živý vstup. Jsem si ale vědoma například určitých specifických situací, kdy se na místě 

nachází natolik významná osobnost, s tak výsadním postavením (jako je například prezident 

republiky) nebo významem pro danou událost, že ji ve zpravodajském příspěvku nemohu 

opominout. Je tak předem automaticky, nebo po domluvě s mými nadřízenými pracovníky 

domluveno, že její slova by měla v televizním zpravodajství v konkrétní den zaznít. 

 

ZÁBAVNÍ PRVKY V REFEROVÁNÍ O OBECNĚ POLITICKÉM TÉMATU 

Hypotéza 4: Domnívám se, že zábavní prvky při referování o politických sjezdech 

a kongresech z hlavní zpravodajské relace televize Nova v průběhu sledovaného období 

zcela nevymizely, jejich míra se ale začala zmenšovat. 

Poslední hypotéza, kterou jsem si stanovila pro kvantitativní analýzu své diplomové 

práce, se zabývá problematikou mediální reprezentace politických sjezdů a kongresů 

v hlavním zpravodajství televize Nova trochu z jiného úhlu, než hypotézy rozebírané dosud. 

Zatímco prostřednictvím předešlých hypotéz a nashromážděných dat jsem zkoumala změnu 

v referování o dění v průběhu stranických sjezdů a kongresů Televizních novin spíše 

z pohledu toho, jak velká pozornost jim byla věnována, nyní bych se ráda zaměřila na to, jak 

k politickým procesům mnou vybrané komerční médium přistupovalo. 

O televizi Nova i způsobu zpracovávání jejího zpravodajství se toho povídalo, psalo 

a dosud povídá i píše mnoho. Zastávám názor, že to dokládají i slova vysokoškolského 

profesora Jana Čulíka, který podotýká, že od svých počátků byla televize Nova ve středu 

obrovského zájmu české společnosti (Čulík, 2004, s. 32). Podle pedagoga, režiséra 

a teoretika médií Martina Štolla bylo v 90. letech minulého století možné určit, že televize 
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Nova na rozdíl od České televize byla poskytovatelem spíše tzv. bulváru a nikoliv seriózních 

informací (Štoll, 2016, s. 65). A taková „nálepka“ se podle mého názoru na tuto televizní 

stanici mezi lidmi drží i v současnosti. Zkušený mediální expert Milan Kruml píše, že 

bulvární média zajímají taková témata, která obsahují emoce, jsou zábavná, senzační či bez 

vlivu například na politické procesy (Kruml, 2016, s. 39). A právě u „vlivu na politické 

procesy“ bych se ráda zastavila. Již zmíněný Jan Jirák totiž tvrdí, že si politici dobře 

uvědomují, jak silný vliv má na české prostředí nejsledovanější komerční televize (Jirák, 

2004, s. 46). To, aby se prosadili v hlavní zpravodajské relaci této stanice se tak pro veřejnou 

artikulaci jejich programu, poselství a myšlenek může jevit jako životně důležité, a tak se 

snaží, aby i oni dostali ve zpravodajství svůj prostor. Pokud tedy na základě dosud 

předložených výsledků a závěrů budu pracovat s fakty, že hlavní zpravodajská relace 

televize Nova začala v průběhu sledovaných let postupně věnovat příspěvkům 

pojednávajícím o politických sjezdech a kongresech více prostoru ve svém vysílání a obecně 

o nich informovala diváky spíše na předních místech své zpravodajské relace, je možné 

z toho vyvodit, nejen, že se stává více politicky zaměřenou, ale přibližuje se tak 

i serióznějšímu médiu. 

 Pokud bych ale touto myšlenkou uzavřela svůj kvantitativní výzkum, nebyl by podle 

mého názoru kompletní. Považuji proto za nutné zamyslet se na tomto místě ještě nad 

otázkou, jakým způsobem televize Nova zpracovávala tyto příspěvky tak, aby byly zajímavé 

pro jejího všetečného diváka, jehož specifikaci jsem stručně uvedla v teoretické části své 

práce. Z praxe v redakci zpravodajství televize Nova vím, že na reportéry věnující se 

politickým tématům jsou kladeny nejen nároky na, v rámci možností, co nejvíce vyvážené 

a spolehlivé informování o politických dějích a událostech. Dále ale také na to, aby pro 

diváky bylo zpravodajství co nejstravitelnější – myšleno nejsrozumitelnější, stručné, jasné, 

dynamické, ale aby se u něho také bavili.  

Faktem nicméně je, že akce typu stranických sjezdů a kongresů českých politických 

stran mají do volnočasového, zajímavého, zábavného nebo jinak odlehčeného tématu daleko. 

Řeší se na nich příprava na volby, volební program, vnitrostranické krize, personální otázky 

stran a podobně. Domnívám se tedy, že aby byly uspokojeny potřeby cílové divácké skupiny 

televize Nova, musí část zpravodajské relace věnující se těmto politickým akcím být 

zpracována takovou formou, nebo obsahovat takové znaky, od kterých klasický příjemce 

této televizní stanice neodejde.  
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 Přesto, že jsem si vědoma toho, že názory publicisty Petra Žantovského inklinují 

nepokrytě k „proklausovskému“, příp. nyní i „prozemanovskému“ vidění světa, ráda bych 

citovala jednu z jeho myšlenek ohledně tvorby zpravodajství televize Nova, a sice že „prvek 

zábavnosti je docilován jinak – ne v tématech (…), nýbrž v přirozeném chování moderátorů, 

odlehčování a dynamice, střídání témat (…) a dalšími profesionálními prvky“ (Žantovský, 

2004, s. 25-26). Pro účely této diplomové práce a poslední stanovené hypotézy proto bylo 

nutné odlišit dvě věci – a sice co budu při výzkumu považovat za „zábavní prvky“ a co za 

„obecně politické prvky“.  

Zpráva vyznačující se „obecně politickými prvky“ v rámci mé práce byla taková, ve 

které reportér i informační zdroje seznamují diváka pouze s fakty týkajícími se ryze 

politických procesů – příkladem takových informací je například výsledek volby 

předsednictva, představení volebního programu, názory politiků na práci svých kolegů, 

sdělování plánovaných východisek z politických krizí, volebních neúspěchů a podobně. 

Naopak za příspěvky obsahující „zábavní prvky“ nebo celkově „zábavní“ považuji takové, 

které se politiky dotýkají jen okrajově a slouží spíše jako přístup do světa veřejně známých 

osobností, „celebrit“ a o jejichž chování, životech nebo přítomnosti na významné události 

a jejím zákulisí lze informovat. 

Po podrobném prostudování a následném rozboru všech 89 zpravodajských 

příspěvků jsem došla k závěru, že zábavní prvky nebo náměty reportáží se v průběhu let 

v Televizních novinách opakují. Sestavila jsem proto seznam dvanácti témat nadřazených 

všem jednotlivým zábavním prvkům, které se během celého sledovaného období v některém 

z bloku informujícím o politických sjezdech a kongresech objevily. Pro získání závěrů 

a odpovědí na poslední stanovenou hypotézu v rámci kvantitativní obsahové analýzy není 

podrobný rozbor těchto zábavních témat relevantní. Přesto bych se pro lepší vhled do 

problematiky a úplnost práce k němu ráda vrátila v následující podkapitole, kterou jsem se 

rozhodla zařadit ještě před samotnou analýzu kvalitativní. Nyní se budu věnovat tomu, jak 

významné postavení zaujímaly odlehčené zprávy v bloku o politických sjezdech 

a kongresech. Na to bych ráda odpověděla s pomocí posledních dvou vypracovaných grafů. 
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Otázka 7: Snížil se průměrný počet příspěvků obsahujících zábavné / odlehčené prvky 

v bloku, který byl v hlavní zpravodajské relaci televize Nova věnován politickému sjezdu 

nebo kongresu? 

 

Graf č. 7: Průměrný počet dní v jednotlivých letech, kdy se ve zpravodajském bloku 

 o politických sjezdech nebo kongresech objevil aspoň jeden příspěvek 

 obsahující zábavní prvky 

 

Odpověď na otázku 7 je na první pohled zřejmá – nejen, že nezačalo ubývat dní, kdy 

se Televizní noviny kromě informování o čistě politických tématech zaobíraly také zákulisím 

sjezdu nebo kongresu, ale od roku 2005 jsem zaznamenala spíše zvyšování průměrného 

počtu dní, kdy se ve zprávách v souvislosti se sjezdem nebo kongresem objevily zábavní 

prvky. Graf č. 7 ukazuje, že právě v roce 2005 došlo k vyrovnání těchto dvou přístupů 

k vytváření příspěvku s tematikou stranických sjezdů a kongresů. Rok 2009 pak byl prvním, 

který se vyznačuje tím, že pokud televize Nova sdělovala divákům v daný den novinky 

o probíhajícím sjezdu nebo kongresu nikdy nechyběl příspěvek, který by téma pojal 

s vtipem, pikantnostmi, nebo by přinášel zprávy, které přímo nesouvisely s politickými 

procesy. Tento přístup byl zachován až do konce sledovaného období, tedy do roku 2017.  
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Dalo by se říci, že z tohoto hlediska nejserióznější vysílání proběhlo v roce 2001, kdy 

se televize Nova ve své hlavní zpravodajské relaci věnovala jen obecné politice. V roce 1997 

se pak z celkových pěti dnů konání sjezdu a kongresu se objevil zábavní prvek pouze v jedné 

zpravodajské relaci.  

 

Otázka 8: Zvyšoval se v průběhu sledovaného období spíše průměrný počet příspěvků, které 

se věnovaly výhradně politice oproti průměrného počtu těch zábavně laděných? 

  

Graf č. 8: Porovnání počtu politických, zábavných příspěvků a jejich kombinace 

 

Vzhledem k tomu, že předchozí graf č. 8 umožnil pouze zjistit, zda se Televizní 

noviny věnovaly tématu politických sjezdů a kongresům čistě politicky nebo do bloku o této 

události zařadily i nějaké příspěvky, které měly diváka buď pobavit, nebo ho udržet 

u televizní obrazovky tím, že mu bude zprostředkováno něco málo ze zákulisí, rozhodla jsem 

se jít trochu více do hloubky. Podstatné na celé věci totiž podle mého názoru je, zda se 

televize Nova ve svých blocích o stranických sjezdech a kongresech věnovala tématu spíše 

z hlediska obecné politiky nebo se snažila divákům nabídnout hlavně zjednodušený, 

v krajním případě až bulvární pohled na události tohoto typu.  
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Aby bylo možné graf vytvořit, vybrala jsem z celkem 35 zpravodajských relací pouze 

ty, které v bloku o politickém sjezdu nebo kongresu obsahovaly jeden nebo více zábavních 

prvků. Takových relací bylo celkem 19. Při tvorbě grafu bylo také třeba rozlišit, zda se 

jednalo o příspěvek buď čistě politicky zaměřený, nebo pouze se zábavní tematikou. Během 

průzkumu se ale vyskytla ještě třetí varianta, a sice že jeden příspěvek v sobě zároveň 

obsahoval jak obecně politické tak odlehčené znaky. I tuto variantu jsem tedy do svého 

průzkumu zahrnula.  

 Z grafu je vidět, že zkoumaný trend je od počátku vysílání televize Nova zhruba do 

roku 2012 poměrně stabilní. Ve většině případech se ve zpravodajské relaci objevovaly buď 

příspěvky čistě politické, nebo „mix“ – tedy příspěvky, které kromě čisté politiky 

obsahovaly i odlehčené prvky. Oba zmíněné typy reportáží nebo živých vstupů se v jedné 

relaci vyskytly většinou jen jednou. Výjimku tvořily tři zpravodajské relace, ve kterých se 

objevil vždy jeden pouze zábavně laděný příspěvek, a sice 19. listopadu 1995, 13. prosince 

1997, kdy ale vedle toho televize Nova odvysílala dalších pět ryze politických příspěvků 

a nakonec 22. listopadu 2009, kdy blok o politických sjezdech a kongresech tvořilo vždy po 

jednom od každého typu příspěvku.  

Nejzajímavější, na co podle mého názoru graf poukazuje, jsou roky 2012 a 2013, 

které lze považovat za dva extrémy mezi ostatními ročníky a navíc mezi sebou samými jako 

úplné protipóly. V první řadě zmíním, že ani jedna zpravodajská relace v těchto letech 

neobsahovala příspěvek, který by kombinoval politiku se zábavou. V roce 2012 z celkem 

dvou dní kongresu ODS Televizní noviny vyhradily každý den na zábavu jeden příspěvek. 

Počet ryze politických reportáží tak byl vždy vyšší – v prvním dni kongresu o tři příspěvky 

a v druhém o čtyři. V následujícím roce byla situace úplně jiná. Nejdříve připomenu, že 

v roce 2013 bylo příspěvků věnovaných sjezdu ČSSD ze všech let nejvíce. Největší 

množství bylo ale také příspěvků, které se zabývaly pouze zábavou na úkor informací o tom, 

co „politického“ se na sjezdu řešilo. 15. března 2013 se diváci mohli pobavit celkem pěti 

odlehčenými příspěvky, zbylé tři byly o politice. Následující den se zákulisí politického 

sjezdu řešilo ve čtyřech příspěvcích, pouze poloviční počet byl o samotné politice.  

V pozdějších letech už se tato strategie neobjevila ani jednou, většinou spíše 

převyšoval počet obecně politických příspěvků nad těmi zábavními. První den sjezdu ČSSD 

roku 2017 byl jeden zábavní příspěvek, politických o dva více. Dalo by se tedy říci, že pokud 

bych brala v potaz pouze zpravodajské relace zařazené do své poslední výzkumné otázky, 
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tedy ty které obsahovaly kromě politiky i nějaký zábavný prvek – nejseriózněji se zachovala 

televize Nova v 13.prosince 1997, 3. a 4. listopadu 2012 a 10. března 2017. Naopak strategii 

spíše bulvárního média zvolila v březnu 2013. 

 

Poznámka k předloženým výsledkům 

 Poslední hypotéza se na základě výše analyzovaných dat nepotvrdila – průzkum 

dokonce ukázal opačný trend, kdy se v hlavním zpravodajství televize Nova hlavně zhruba 

od roku 2009 začalo objevovat stále více reportáží pohlížejících na původně ryze politickou 

událost spíše z odlehčeného, někdy i bulvárního hlediska. Pokud bych měla shrnout závěry, 

které přinesly oba výše rozebrané grafy: vyplývá z nich – že televize Nova v posledních 

letech vždy při referování o politických sjezdech a kongresech přistupuje k použití aspoň 

nějakého příspěvku se zábavným zaměřením, nebo alespoň dílčích odlehčených znaků.  

 Z tohoto pohledu jsem proměnu strategie informování Televizních novin 

o stranických sjezdech a kongresech zkoumala z toho důvodu, protože podle mého názoru 

na to, aby se médium stalo více seriózní nestačí, že se bude více věnovat tématům, která 

mohou mít vliv na politické procesy. Příkladem za všechny je právě rok 2013, kdy bulvární 

příspěvky ze zákulisí politického sjezdu zcela upozadily informace týkající se politického 

dění. Divák si tak z těchto zpráv mohl zapamatovat a dozvědět se hlavně o tom, co se jedlo, 

a kdo se večer opil. Jaká je vypovídající hodnota takových informací je asi na zhodnocení 

každého jednotlivce. Podle mého názoru ale právě tento ročník televizi Nova mezi seriózně 

informující média nezařazuje. Na druhou stranu i takové informace mohou mnohé o české 

politické kultuře a jejích jednotlivých zástupcích napovědět, vezmou totiž diváka do míst, 

kam by se bez pomoci televizní obrazovky nedostal. Může si tak utvořit názor na to, zda 

politici na svých vnitrostranických akcích plýtvají finančními prostředky na své pohodlí, 

zábavu a chutě, jak se chovají, mluví mimo oficiální projevy a rozhovory a podobně. I takové 

informace mohou při utváření toho, jak lidé smýšlí o politice a jaká nakonec učiní svá 

politická rozhodnutí, sehrát významnou roli.  

 Nicméně pokud odhlédneme od zmiňovaného roku 2013, který jednoznačně 

vybočuje z vývojového trendu způsobu zpracování příspěvků o stranických sjezdech 

a kongresech, je možné si všimnout, že se televize Nova v průběhu celého sledovaného 

období snažila spíše informovat o politice a do příspěvků pouze vkládat zábavní prvky 

k odlehčení. Přesto, že se samostatné příspěvky věnované zábavě začaly pravidelněji 
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objevovat od roku 2009, nelze říci, že by se míra zábavních prvků nějak výrazně zvyšovala, 

a už vůbec ne na úkor čistě politicky zaměřených příspěvků. Na druhou stranu se ale nezačala 

zmenšovat, a tím pádem ani – podle mých, pro účely této práce stanovených kritérií 

– nemohla udělat další krok směrem ke statutu více seriózního média. 

7.2 Rozbor příspěvků se zábavními prvky 

V předešlé podkapitole jsem se věnovala tomu, jak moc se v jednotlivých letech 

v průběhu sledovaného období a zároveň i v jednotlivých blocích Televizních novin 

věnovaných stranickým sjezdům a kongresům objevovaly příspěvky, které s politickým 

tématem souvisely spíše nepřímo nebo se mu věnovaly z odlehčeného hlediska. Jak už jsem 

se zmínila – během tohoto výzkumu jsem vysledovala, že mediální pracovníci televize Nova 

začali na pravidelných sjezdech nebo kongresech vyhledávat pro své reportáže podobné 

prvky, které se v dalších letech často v příspěvcích opakují. Lze se domnívat, že za tímto 

jevem může být i vliv rutin, protože podle Tomáše Trampoty je konečná podoba mediálních 

příspěvků dána mimo jiné jak mediální organizací, jejím profilem a pravidly jejího 

fungování, tak i osobností samotného konkrétního reportéra, kterého si jako zaměstnance 

vybrala a motivuje ho tak, aby pracoval podle jejích představ (Trampota, 2006, s. 48). 

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že při sjezdu či kongresu některé z politických stran 

se na jednom místě nachází velké množství lidí, je třeba sledovat značný počet projevů 

politických aktérů, realizovat s nimi rozhovory a každou chvíli může nastat situace, která 

výrazně promění nebo úplně změní podobu připravovaného příspěvku. Právě rutiny nebo 

pravidelné vzorce toho, co by pracovník média měl na daném místě sledovat, mu usnadňuje 

práci a zároveň dává možnost zpracovat reportáž nebo živý vstup nečekané události 

v kratším časovém horizontu. Mezi rutiny tak patří i „opakující se praktiky sběru informací 

a prezentace zpravodajských příběhů“ (Trampota, 2006, s. 55-56).  

Na druhou stranu je ale třeba podotknout, že pokud jsou zprávy vybírány 

a zpracovávány podle stejného principu podporuje to, že by se výsledná podoba 

zpravodajství mohla divákovi zdát stereotypní. Navíc silné spoléhání na tento postup může 

způsobit i to, že se dané médium stane předvídatelným a například pro některé profesionální 

komunikátory se tak zvětší možnost jeho obsah ovlivňovat – jak naznačím níže i na příkladu 

některého typu reportáží televize Nova (Trampota, 2006, s. 57).  
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Níže přikládám seznam dvanácti zábavních témat, které se v průběhu sledovaného 

období opakovaně objevovaly v hlavním zpravodajství televize Nova v souvislosti 

s vysílaným blokem o stranickém sjezdu nebo kongresu. Témata jsou v tabulce seřazena od 

těch v Televizních novinách nejfrekventovanějších po ty nejméně časté. 

 

Tabulka č. 3: Seznam odlehčených témat 

Seznam odlehčených témat 

Občerstvení 

Večírek  

Organizace, místo konání 

Vtipné momenty / hlášky 

Bezpečnostní opatření  

SPZ, prominentní chování, výjimečné situace 

Nálada 

Trapas 

Hostesky 

Celebrity 

Hudba 

Oblečení 

 

Pro lepší vhled do tématu jsem dále vytvořila koláčový graf, který znázorňuje, jaký 

námět při odlehčené formě informování o politickém tématu od roku 1997 do roku 2017 

dominoval. Nyní se zaměřím na bližší rozbor vždy alespoň jednoho příspěvku, který spadá 

do mnou definované kategorie odlehčených témat. Konkrétně bych touto kapitolou ráda 

poukázala na to, jak jsou reportáže s odlehčenými prvky vystavěny, v čem spočívá jejich 

zábavnost pro diváka zpravodajství komerční stanice - ať už se jedná o chování, vystupování 

nebo zvolený jazyk reportéra, obrazový způsob zachycení aktérů zpráv, nebo obsah jejich 

promluv. Při psaní budu postupovat od nejčastěji se opakujícího tématu po ty spíše ojedinělé.    
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Graf č. 9:  Procentuální zastoupení jednotlivých odlehčených témat v celém 

sledovaném období 

 

 

Občerstvení  

Přiložený graf č. 7 ukazuje, že televize Nova svým divákům pro odlehčení nejčastěji 

ukazovala, co politici na svých sjezdech nebo kongresech jedli a pili – zda šlo o vybrané 

pochoutky, drahý alkohol nebo vsadili na „českou klasiku“. Jídelníčky politiků tvořily 

celkem 22 % ze všech výše uvedených témat, v průběhu devíti let o něm reportéři 

informovali 10krát. Po pečlivém prohlédnutí všech reportáží věnovaných občerstvení na 

politických sjezdech a kongresech jsem došla k názoru, že výstavba těchto příspěvků byla 

většinou téměř shodná. V průběhu let ale lze rozlišit dva typy reportáží o občerstvení. První 

a častější variantou byl popis toho, co měli účastníci sjezdu nebo kongresu na talířích, zda 

se jednalo o stejné jídlo, jako dostali novináři, jestli se na jídle a pití šetřilo a jak komu 

chutnalo. Druhá možnost potom vyplynula ze situace, kterou znám z vlastní zkušenosti, 
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a sice, že politici si v průběhu let zřejmě na dotazy reportérů nejen televize Nova například 

ohledně toho, co jim nejvíce chutnalo a kolik stálo víno, zvykli, a tak v některých letech byl 

redaktorům vstup s kamerou do jídelny mezi účastníky sjezdu či kongresu zakázán. Na 

sjezdu ČSSD v roce 2017 jsem byla dokonce svědkem toho, že jsme jako novináři byli 

nuceni podepsat formulář, ve kterém jsme se souhlasili s tím, že se v jídelně nebudou 

pořizovat obrazové záznamy. Za porušení hrozilo odebrání novinářské akreditace. Oba typy 

příspěvků bych nyní ráda více rozebrala na základě vybraných příkladů.  

V první řadě považuji za důležité zmínit více typickou variantu zpracování reportáží 

o občerstvení. Ukázkovým příkladem je příspěvek reportérky Michaely Šmídové z prvního 

dne sjezdu ČSSD v roce 2013. Divákům v něm sděluje, že jí delegáti mimo kameru 

„prozradili“, že je oběd nenadchl. Při těchto slovech si mohl divák prohlédnout kuchaře 

i jídlo, které zrovna politikům nandávali na talíře. V reportáži je potom slyšet, jak se 

Michaela Šmídová ptá právě obědvajících delegátů u stolu, jak jim chutnalo. Následně 

komentuje, že „v duchu rovnostářských principů dostalo to samé i vedení“ a ve stand-upu 

dodává, že i novináři jedli totéž. Vyjmenovává tedy, že se servíroval přírodní krůtí steak na 

smetaně, těstoviny a bramboráčky. Téměř shodný příspěvek od reportérky Michaely 

Šmídové pak televize Nova odvysílala i v průběhu kongresu ODS v roce 2016, kdy se 

občerstvení věnovaly reportáže v obou dnech kongresu. Během prvního dne reportérka 

nejdříve upozorňuje na dlouhou frontu na jídlo, která se utvořila v jídelně a ukazuje, jak moc 

podle ní politiky na kongresu zajímal oběd. Potom opět vyjmenovává, že se k jídlu podávala 

svíčková na smetaně s brusinkami a houskovým knedlíkem, krůtí prsa s rýží a „zahřešit“ si 

delegáti mohli u muffinu. Druhý den se pak už jen krátce divák dozvídá, že byl řízek 

s bramborovým salátem a při tom si může prohlédnout obrázky, na kterých si známé tváře 

politiků nabírají na talíř čokoládové dortíky.  

Z mého popisu by se mohlo zdát, že reportáže ohledně jídla tvořila pouze reportérka 

Michaela Šmídová, nicméně takové příspěvky se objevily již dříve například na kongresu 

ODS v roce 2009, kterému se věnoval reportér Vladimír Keblúšek. Ten si „pohrál“ 

s grafikou, když procházející politiky na záběru nechal zastavit, a přes statický, barevný 

záběr, který se proměnil v černobílý, začaly létat obrázky konkrétních jídel, které si ten večer 

delegáti mohli dopřát – konkrétně šlo o zeleninu, řízečky – a jako vždy – nechyběla prý ani 

„sladká tečka“.  
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Výjimkou ale nebyly ani sjezdy a kongresy, kde jejich organizátoři novinářům 

zakazovali pořídit si obrazový záznam jídla, které bylo připraveno pro ně samotné, natož pro 

politiky. Příkladem je sjezd ČSSD v roce 2017, kterého jsem se účastnila. Reportáži ze 

zákulisí, a tedy i o jídle se věnoval můj kolega Ondřej Požár, krajský reportér z Brna. Jeho 

příspěvek začíná otázkou na pracovníky ostrahy, zda může vejít s kamerou do místnost, kde 

se podává jídlo. Ten jen kroutí hlavou a odpovídá, že to možné není. Do debaty se následně 

vkládá jeho kolega, který stojí opodál a upozorňuje, že je „přísně zakázáno pořizovat 

jakýkoliv obrazový a zvukový záznam“. Na dotaz reportéra „proč“, odpovídá, že neví 

a ukazuje na ceduli, na které je napsáno, že v případě porušení zákazu bude konkrétní osobě 

odebrána akreditace potřebná pro přístup na sjezd ČSSD. Divák si pak ceduli s upozorněním 

může na záběru přečíst. Mezitím reportér vtipkuje, o tom, že se zřejmě jedná o nejstřeženější 

místnost na sjezdu a s nadsázkou komentuje, že jde o situaci „jako by za dveřmi pekli 

předvolební program sociální demokracie, který se nesmí dostat konkurenci do rukou“ 

(Požár, 2017, 7:31). Ptá se proto jednoho ze členů strany, Jana Birkeho, zda je s tímto 

opatřením seznámen. Podle jeho slov – nikoliv. Dotaz pak tedy směřuje na tiskového 

mluvčího ČSSD Mikuláše Klanga, který sděluje, že není důvod, proč by politici měli být 

u oběda natáčeni nebo foceni. Vzhledem k tomu, že novinářům bylo servírováno to samé, 

co politikům – bez obrázků konkrétních pokrmů pak tedy jmenuje připravené menu. 

Nakonec konstatuje, že na to, že jídelnu provázely takové „tajnosti“ nic „tak luxusního, za 

co by se sociální demokraté měli stydět, tam nepodávali“ (Požár, 2017, 7:53). Ondřej Požár 

pak přidal ještě informaci, že pivo stálo třicet korun a káva byla z kávovaru. Konec reportáže 

je věnovaná anketě s politiky, kteří poměrně ochotně odpovídají na reportérovu otázku, co 

obědvali a jak jim to chutnalo. Například Lubomír Zaorálek si ten den dopřál „roládu 

s bramborem“ a byla podle jeho slov „výborná“. Celý příspěvek pak zakončuje mluvčí 

u řečnického pultíku, který v moravském nářečí říká: „Co se ufachčí na sajtně ať zůstane na 

sajtně“ (Požár, 2017, 8:25). 

Zábavní prvek je v tomto případě podle mého názoru zřejmý na první pohled. Ve 

středu zájmu reportérů v rámci těchto příspěvků nebyla politika, ale spíše, co její aktéři, jako 

osobnosti veřejně, známé jedli a pili. Velmi diskutabilní by mohla být otázka, jak vlastně 

tento typ reportáží vznikl. Původním záměrem podle mého názoru mohla být snaha poukázat 

na přílišné utrácení peněz politických stran na sjezdech a kongresech a jedním z důkazů 

takového chování mohlo být právě připravené občerstvení. Postupem času se ale podle mého 

názoru z tohoto nápadu stala rutina. Politici začali kalkulovat se zájmem médií o jejich 
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jídelníčky a tak se jejich občerstvení omezilo na obyčejné, často lidové a tradiční pokrmy, 

kterým nelze nic vytknout. Informace o cenách a množství alkoholu většinou reportérům 

zůstaly skryty. I přesto, že organizátoři v posledních letech pravděpodobně razí strategii 

neservírovat na podobných akcích příliš okázalé pokrmy a nápoje, Televizní noviny 

neustupují od informování o jídelníčcích politiků, ač se nijak výrazně neliší od občerstvení 

na jiných masovějších akcích. Tento typ sdělení tak podle mého názoru do určité míry ztrácí 

opodstatnění a pomalu se z něj stává klišé sjezdů a kongresů v režii televize Nova.  

 

Večírek 

Dalším už téměř klasickým námětem bylo i to, jak účastníci sjezdů a kongresů, které 

se konají často mimo hlavní město Praha, strávili noc – zda se poklidně připravovali na další 

den, šli brzy spát, nebo se rozhodli volný čas strávit večírkem. Reportéři proto obcházeli 

místní bary a hledali známé tváře, nejlépe – pod vlivem alkoholu. 

Asi nejvíce prostoru tomuto tématu věnovaly Televizní noviny v roce 2013, kdy se 

konal v Ostravě sjezd sociálních demokratů. O večerním programu politiků zpravodajství 

informovalo v obou dnech konání sjezdu. První den moderátorka Markéta Fialová uvedla ve 

studiu jednu ze zpráv o sjezdu slovy: „Ty nejzajímavější věci se často nedějí na pódiu ale 

v pozadí […]“ (Fialová, 2013, 14:35). Po krátkém uváděcím živém vstupu reportérky 

Michaely Šmídové následuje reportáž, kterou začíná sdělením, že kromě jiného i na dlouhý 

spánek museli účastníci sjezdu zapomenout, politika podle ní měla přednost před vším 

ostatním. Michala Šmídová pak ve stand-upu informuje diváky o tom, že ještě den před 

sjezdem se jednalo o podpoře pro zvolení do předsednictva strany, a sice až do noci. Jejím 

slovům podle mého názoru dodává větší věrohodnost to, že je pronáší v noci za tmy, a jak 

ukazuje i záběr na konci jejího stand-upu – v proslulé Stodolní ulici – v níž samotné 

a v jejímž okolí se nachází velké množství klubů, barů i restaurací. Její slova pak potvrzuje 

tehdejší místopředseda strany Lubomír Zaorálek, který říká, že i on se chvíli pohyboval ve 

Stodolní ulici a nevyvrací, že tam v noci byla i řada jeho kolegů (Zaorálek, 2013, 15:54). 

Michaela Šmídová zjistila, že mezi tyto kolegy patřil večer také senátor Jiří 

Dienstbier, který podle svých slov pil pouze čaj. Divákům pak nabídla také vyjádření jiných 

politiků, kteří podle ní večer nikam nešli – například tehdejší místopředsedkyně ČSSD Marie 

Benešová to zdůvodnila slovy: „[p]rotože mě před dvěma dny trhali zub a ještě jsem byla 

oteklá a měla jsem poměrně bolesti, tak jsem se šla vyspat“ (Benešová, 2013, 16:12). 
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Zvoleným slovním obratem, že šlo o „výjimky, které si ponocování odpustily“ podle mého 

názoru reportérka vytvořila pomyslnou dělicí čáru mezi „bujarými politiky“ a „těmi 

ukázněnými“, na základě čehož si divák mohl udělat o členech strany svůj vlastní obrázek.  

Druhý den sjezdu Televizní noviny nejdříve informovaly o tom, že Jiří Dienstbier 

neobhájil post místopředsedy ČSSD a hodnotí to jako dosud největší prohru v jeho politické 

kariéře. Tím také moderátorka Markéta Fialová zdůvodňuje, proč reportéři zjišťovali, co ten 

večer dělal a tedy i, jak tuto situaci nesl. Spojuje se proto v živém vstupu opět s reportérkou 

Michaelou Šmídovou, která sděluje, že politika neopustila smůla ani večer, protože když 

opustil kongresovou halu, ujel mu autobus, který ho měl dovézt na hotel. Jak se celá věc 

vyřešila ale nesděluje, naopak láká diváka, aby zůstal u televizní obrazovky a podíval se na 

další reportáž. Následuje příspěvek, který začíná momentem, kdy reportérka Eliška 

Gmiterková mluví k Jiřímu Dienstbierovi: „[t]ak když nemáte jak, tak já vás svezu, tady, 

naším vozem“ (Gmiterková, 2013, 8:10). Ten souhlasí a nasedá do auta, reportérka pak 

v příspěvku hodnotí politika jako sice poraženého, ale se smyslem pro humor. Následuje 

pasáž, která je točena uvnitř auta, kdy reportérka řídí a neformálně se Jiřího Dienstbiera ptá, 

jak se mu líbil první den sjezdu, načež on – podle mého názoru poněkud – rozpačitě a ne 

příliš konkrétně odpovídá: „Báječně, báječně, skvělá atmosféra celý den (Dienstbier, 2013, 

8:24)“. Právě způsob točení z auta navozuje pocit exkluzivity, něčeho speciálního, co se 

reportérům podařilo pro diváka televize Nova získat. Politik je zde zabírán z úplně jiného 

úhlu, v jiné situaci, než je zvykem při jeho oficiálních vyjádření, což v danou chvíli může 

vytvářet dojem, jako by si byli s reportérkou rovnocennými partnery. Reportérka možná 

dokonce v tu chvíli působí, jako by měla situaci lépe pod kontrolou než politik, neboť je to 

právě ona, kdo mu může pomoci ze „svízelné“ situace. Divák se potom dozvídá, že Jiří 

Dienstbier se chystá volební porážku zaspat, reportérka mu tedy před hotelem popřeje, aby 

se dobře vyspal. Tím ale reportáž nekončí, protože Jiří Dienstbier nakonec podle autorek 

příspěvku změnil názor a přesunul se do hotelového baru, kam dostaly reportérky televize 

Nova „exkluzivní pozvání“. U této části reportáže bych se ráda zastavila, protože ji považuji 

za asi nejvíce bulvárně laděnou ze všech mnou zkoumaných příspěvků.  

Nejdříve považuji za důležité aspoň stručně se zmínit o samotném způsobu natočení 

této pasáže. Všechny záběry jsou výrazně laděny do zelené, což podle mých zkušeností 

mohlo být způsobeno například tím, že situace byla natolik nečekaná a ve shonu, že 
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kameraman nestihl, nebo zapomněl správně „navážit bílou“48. A tak už tedy ne příliš vysoká 

kvalita natočeného materiálu může kromě jiného napovídat mnohé o charakteru dané zprávy. 

Co se týče celkového dojmu – televize Nova diváky bere do hotelového baru, kde předešlý 

večer seděl v křesle Jiří Dienstbier. Na záběrech na sobě již nemá sako, ale svetr, v ruce drží 

sklenku tvrdého alkoholu a na židlích okolo něj sedí pravděpodobně jeho přátelé a kolegové. 

Divák byl ve večerních zprávách svědkem toho, jak se dvě reportérky televize Nova nad ním 

sklání a ptají se ho, jak podle něj večer probíhá. Politik ale odpovídá spíše jednoslovně 

a neurčitě, jako by se mu na kameru moc mluvit nechtělo. Reportérky se ale přesto ještě 

několikrát ptají, „zda si myslí, že večer bude poklidný“ nebo „zda bude nějaká tancovačka“. 

Při tom jedna z přísedících schovává hlavu do dlaní. Podle mého názoru jde o gesto, kterým 

dává žena najevo, že jí situace připadá nedůstojná, možná ji obtěžuje. Ostatní sledují, jak 

celá scéna probíhá. Odpověď Jiřího Dienstbiera je opět negativní a tak reportáž končí.  

Večírkům se potom věnuje ještě jeden živý vstup a jedna reportáž, ta již zobrazuje, 

které politiky se reportérkám podařilo vypátrat se skleničkou alkoholu v ruce. Obě autorky 

příspěvku stojí například za politikem Zdeňkem Škromachem a přímo v záběru přihlíží, jak 

se sklenicí piva křičí v baru a směje se, potom na mikrofon dodává: „[j]ak říkal kdysi Miloš 

Zeman, nezáleží na tom, kolik člověk vypije, ale kolik vydrží“ (Škromach, 2013, 10:30). 

V této reportáži je i zmínka o tom, jak reportérka Michaela Šmídová uprostřed noci vyrazila 

zjistit, co dělají politici Jeroným Tejc a Michal Hašek – s oběma dělá rozhovor přímo 

v hotelovém salonku, o tom, jaký si dali alkohol. Politici nicméně na kameru upozorňují, že 

ho požili v omezené míře. V tomto tématu pak bylo možné pokračovat i následující den, kdy 

se mohl divák dozvědět, kdo přebral, kdo se málo vyspal a kdo šel naopak „vzorně“ brzy na 

hotel. Na konec bloku o večírcích sociálních demokratů Michaela Šmídová konstatuje, že 

následující den - tedy po večírcích - skončil sjezd ČSSD oproti původním plánům o dvě 

hodiny dříve.  

Celkově se večírkům věnovalo 16% procent ze všech výše zmíněných témat. Proto 

se jimi i já ve své diplomové práci zabývám podstatně více než jinými tématy, a tak ještě 

stručně dodám, že například na sjezdu ČSSD v roce 2009 kamerám neutekl luxusní večírek, 

na kterém bylo pro delegáty připraveno i speciální představení muzikálu Dracula. Ve 

stejném roce se podle zpráv televize Nova nedrželi zpátky ani členové ODS, které večer 

                                                           
48Tzv. „navážení bílé“ v kameramanském slangu znamená nastavit snímání kamery tak, aby obraz co nejvíce 

odpovídal aktuální teplotě světla natáčené scény. 
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čekal koncert, kde si společně se zpěvačkou Helenou Zeťovou zazpíval i tehdejší předseda 

strany Mirek Topolánek.  

U tohoto typu příspěvků, tematicky sice spadajících do bloku o politickém sjezdu 

nebo kongresu, podle mého názoru není třeba příliš vysvětlovat, z jakého důvodu jsem je 

zahrnula do kategorie odlehčených. Ráda bych se ale nyní spíše zamyslela nad tím, co se 

vlastně televizi Nova podařilo divákům skrze tyto zprávy sdělit, proč přistoupila k takovému 

způsobu jejich zpracování.  

V první řadě je třeba podotknout, že příspěvky téměř nic nevypovídají čistě o politice. 

Respondenti jsou vybíráni náhodně podle toho, koho se podaří „při něčem nachytat“, kdo 

kameru pustí více do svého soukromí a čí odpověď bude zajímavější. Nejsem si příliš jistá, 

čím byl divák obohacen, ve chvíli, kdy se z příspěvku dozvěděl, že Jiří Dienstbier pil v daný 

večer pouze čaj a že jeho večer probíhal poklidně. Opakované dotazování reportérek přímo 

v reportáži tak vnímám spíše jako snahu získat od něj „aspoň nějakou reakci“, která by 

mohla být do reportáže umístěna, a to bez ohledu na to, jakou bude mít vypovídající hodnotu. 

Stejně tak celý blok na mě působí jako protahovaná a nucená honba za senzací, která se ale 

nekoná. Jediný náznak opilých politiků je totiž v části, kdy reportérky v baru objeví Zdeňka 

Škromacha. K žádné konfrontační ani vyhrocené situaci ale nedojde.  

Přesto, že by možná byla nasnadě otázka, proč by se měli lidé dozvídat o tom, že 

tehdejší místopředsedkyni Marii Benešovou bolely zuby a že Jiřímu Dienstbierovi ujel 

autobus, zastávám názor, že celá věc může mít i druhou stránku. Dle mého názoru se tímto 

stylem tvorby reportáží mediálním pracovníkům televize Nova podařilo divákům přiblížit 

jednotlivé politiky ne, jako členy politické strany nebo ústavní činitele, ale jako „obyčejné“ 

lidi. Divák tak v tu chvíli může mít pocit, že jde o stejné lidi, jako jsou oni. I politika se tak 

pro ně může v tu chvíli jevit bližší a zajímavější.  

 

Organizace, místo konání 

 V hledáčku reportérů bylo často i to, jak jsou politici spokojení s organizací a místem 

konání sjezdu nebo kongresu, kde měli společně strávit vždy minimálně dva dny. Na 

námitky, připomínky nebo naopak chválu delegátů upozorňovalo zhruba 13% všech 

zábavních příspěvků z prostředí stranických sjezdů a kongresů. Nejvíce prostoru mu opět 

věnovala reportáž Michaely Šmídové z 15. března 2013, která o dojmech politiků mluví 

nejdříve v živém vstupu a potom v samostatné reportáži, ve které prozrazuje, že členové 
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strany z místa konání sjezdu nebyli vůbec nadšení, odehrával se totiž v bývalém plynojemu. 

Prostory tak podle ní budily představu divadelního sálu, která politikům podle jejich slov 

znemožňovala zákulisní vyjednávání. Kromě toho jim ale v kongresové hale byla zima, 

sedačky jim přišly příliš tvrdé a nefungoval internet.  

Dalším velkým tématem v souvislosti s hodnocením místa, kde se sjezdy nebo 

kongresy odehrávaly, byly prostory pro kuřáky. Tady Michaela Šmídová konstatuje, že 

„[v]šichni kuřáci, kteří nejsou v ČSSD rozhodně v menšině, museli povinně na mráz“ 

(Šmídová, 2013, 16:49). Z její poznámky a záběrů na kouřící politiky na chodníku před 

vchodem do budovy je cítit lehká nadsázka, možná i posměšek. 

 Prostor pro kuřáky se pak řeší například i na kongresu ODS o tři roky později, kde 

delegáti na cigaretu museli opět do sněhu před hotel. Reportérce ohledně této věci poskytl 

rozhovor senátor Jaroslav Kubera, mediálně známý, jako vášnivý kuřák, který oproti jiným 

delegátům podle svých slov nemusel chodit kouřit ven, což vysvětluje následovně: 

„[n]emusím trpět někde venku a mít nemocné ledviny, takže si vždycky po volbě odskočím 

do svého pokojíčku a tam si dám kávičku a cigaretku a nemusím používat toho náhradního 

kuřáckého robertka“ (Kubera, 2016, 14:38). 

 Co se týče kategorie zábavních reportáží informujících o tom, jak to vypadalo na 

politickém sjezdu nebo kongresu z hlediska organizace, prostorů a jejich umístění, kladně 

musím zhodnotit to, že divák, díky takovým příspěvkům měl možnost nahlédnout do míst, 

kde se odehrávala politická rozhodnutí, která mohla v budoucnu ovlivnit směřování země. 

Pro příjemce takových reportáží mohlo být zajímavé vidět, zda politici na svých sjezdech 

šetří, či se vyskytují v honosných prostorách, jak si dali organizátoři s přípravou zázemí pro 

členy strany záležet a podobně. Přínosnost této informace nicméně zůstává otázkou. Podle 

mého názoru ale Nova těmito zprávami mohla vést diváky buď k antipatiím vůči politikům 

způsobeným přílišným luxusem, či nespokojeností „zhýčkaných“ veřejných činitelů, nebo 

naopak sympatiemi k dané straně, která například na své organizaci a svých členech šetřila, 

a tak se může jevit jako finančně odpovědná.  

Prvek zábavnosti v tomto případě vidím v poodhalení zákulisí sjezdů a kongresů, což 

zároveň ale vnímám na druhou stranu negativně z toho důvodu, že podobné nebo téměř 

shodné komentáře provázely opakovaně značnou část sjezdů a kongresů v průběhu 

jednotlivých let.  
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Vtipné momenty / hlášky 

Třetím nejfrekventovanějším námětem bylo zaznamenávání vtipných nebo 

kontroverzních průpovídek politiků – jak při oficiálních projevech, tak během rozhovorů 

nebo ve chvílích, kdy možná netušili, že jsou v hledáčku kamer. Ze všech kategoriích, 

definovaných jako odlehčené, se vtipným momentům a hláškám věnovalo 11% z nich.  

Například reportérka Michaela Šmídová v příspěvku o kongresu ODS z roku 2016 

konstatuje, že veselo mezi delegáty nemusí být pouze mimo hlavní sál u sklenic piva, ale 

může i uvnitř – podle ní to dokládá vystoupení jednoho ze slovenských hostů. Divák si pak 

může poslechnout úryvek z jeho řeči, kde baví publikum tím, že podle svých slov napsal 

knihu o vaření – „zlé jazyky“ podle něj tvrdí, že to udělal, protože se blíží volby a jemu to 

poslouží při volební kampani. Nakonec s nadsázkou a při hlasitém smíchu delegátů přiznává, 

že je to „bohužel pravda“ (Šmídová, 2016, 13:59).  

Příkladem pak může být i úvod reportáže z roku 2009, kdy se tehdejší předseda ODS 

Mirek Topolánek při příchodu na kongres prošel před přítomnými kamerami a hlasitě 

a familiárně pozdravil své stranické kolegy pokřikem „[č]áu, děti“. Následně rozverně a ne 

příliš srozumitelně vtipkoval ohledně dotazníku, který vyplňoval (Topolánek, 2009, 6:23). 

Jak vyplývá z některých reportáží – řada politiků si často z přítomnosti kamer těžkou hlavu 

nedělala, a tak se materiálem pro příspěvek v hlavní zpravodajské relaci stalo i fandění 

Stanislava Grosse při fotbalovém zápasu Česko:Finsko chvíli poté, co byl zvolen předsedou 

sociálních demokratů (Gross, 2005, 33:35). 

Z reportáže, kterou jsem v rámci svého povolání vytvořila druhý den sjezdu 

ČSSD 11. března 2017 bych mezi vtipnou hlášku zařadila odpověď čerstvě zvoleného 

místopředsedy strany Lubomíra Zaorálka na závěrečné tiskové konferenci po zvolení celého 

předsednictva strany, ve které uvedl: „[j]sme sice teď skvělé vedení, ale nemáme hned na 

všechno okamžitě názor“ (Zaorálek, 2017, 5:53). Šlo o reakci na dotaz některého z novinářů 

ohledně čistě politického tématu. Divákovi tak byl zároveň zprostředkován moment, kdy se 

jako Zaorálkův „kumpán“ v pozadí hlasitě rozesmál místopředseda strany Jan Birke, a kdy 

Lubomír Zaorálek naoko namyšleně odchází. Zábavní prvek podle mého názoru tkví nejen 

v samotné hlášce, ale také v zobrazení politiků, jako prostých lidí se smyslem pro humor, 

kteří se dokáží od své oficiální funkce někdy také odpoutat - třeba na tiskové konferenci. Na 

druhou stranu je ale třeba mít na mysli, že situace ukazuje na charakter a chování členů dané 

strany, kdy novinář požaduje po politikovi odpověď na svou otázku a on nejen, že se 
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odpovědi vyhne, ale navíc se mu de facto se svými stranickými kolegy směje a potom již 

nečeká na další dotaz a bez vysvětlení odchází.  

Vtipné momenty/hlášky jsou zábavní prvky, kterým většinou nebyly věnovány 

samostatné příspěvky. Naopak nejvíce jich reportéři Televizních novin užívali v reportážích 

obsahujících především obecnou politiku. Vtipné momenty a hlášky pomáhaly téma odlehčit 

a přiblížit divákovi, tak aby na něj politika působila přístupněji, často sloužily také jako 

jakési překlenutí jednoho tématu v druhé.  

 

Bezpečnostní opatření  

  Reportáže, ve kterých se mediální pracovníci komerční televize zaměřili na to, jaká 

bezpečnostní opatření provázela sjezdy a kongresy dvou tehdy nejsilnějších českých 

politických stran jsem mezi ty se zábavními prvky zařadila opět proto, že se samotnou 

politikou téměř nesouvisely. Divák televize Nova si na základě nich ale mohl utvořit názor 

na to, jak otevřeně politická strana přistupuje k veřejnosti.  

Jako příklad bych ráda uvedla reportáž z 11. března 2012, kdy se konal kongres ODS. 

Moderátoři Televizních novin již ve studiu divákovi sdělili, že „[n]a šest stovek delegátů je 

tu pod tak přísným dohledem, jaký nikdo z novinářů nepamatuje.“ (Fialová, 2012, 16:04). 

Následoval příspěvek, který ukazuje divákům snahu reportérů dostat se na místa, kam běžně 

na jiných sjezdech či kongresech vždy měli vždy přístup, nyní jsou ale důkladně prověřováni 

a následně omezováni v přístupu k politikům.  

Celá reportáž začíná třemi střiženými záběry ze skryté kamery, na kterých je slyšet 

jak různí pracovníci ostrahy reportérce říkají, že na daném místě nesmí fotit ani používat 

kameru. Následuje scéna, kdy reportérka prochází chodbou, další muž jí zastoupí cestu 

a gestikuluje, že nemůže jít dál – a tak to komentuje slovy, že „zázemí delegátů se stalo pro 

novináře nedobytnou pevností“ (Pichalová, 2012, 16:35). Divák se potom díky záběrům 

(vzhledem ke kvalitě pravděpodobně pořízených mobilním telefonem) mohl na vlastní oči 

přesvědčit, jak přísně byli novináři při vchodu „šacováni“. Právě nazelenalé a rozmazané 

záběry kamery a stand-up reportérky za červeným provazem, který odděloval prostor mezi 

novináři a politiky vyvolává dojem tajemna, jako by se na kongresu politiků dělo něco 

nekalého, co má zůstat divákovi skryto. Reportérku logicky zajímal důvod k těmto 

opatřením – a tak oslovila některé z přítomných politiků. Ti ale situaci zhodnotili jako 

standardní. Například tehdejší primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda přirovnal 
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kongres ODS k obědu anglické královny, kde podle jeho slov pro novináře platí také přísná 

bezpečnostní opatření. Ani jiní oslovení občanští demokraté v kontrolách a omezeném 

prostoru neviděli problém. Reportérka pak už jen konstatovala, že „[d]o talířů delegátů ODS 

se zkrátka koukat nesmí“ (Pichalová, 2012, 17:23). 

Je možná na zamyšlenou, zda právě organizátoři tohoto kongresu nereagovali tímto 

způsobem na často se opakující a stereotypní vyhledávání zábavních témat pro reportáže ze 

strany pracovníků televize Nova, a nerozhodli se tentokrát učinit přítrž komentování toho, 

co mají členové strany k obědu, kde mohou kouřit a jak tvrdé mají židle. Reportérka Kateřina 

Pichalová ale přesto jídelníček politiků nevynechala a divákovi poskytla alespoň to, co bylo 

připraveno pro novináře. Podle jejích informací prý stejné jídlo dostali i delegáti ODS. Na 

konci reportáže ale přeci jen ještě jednou politikům bezpečnostní opatření posměšně vrací, 

a to slovy: „Co ale mají delegáti ve skleničkách už bylo opět tajné […] (Pichalová, 2012, 

17:32).“ Komentář je doplněn záběrem stolujících účastníků kongresu za okny.  

Za zábavní prvek v tomto případě pokládám motiv celé reportáže, kdy se reportérka 

snaží proniknout do zákulisí politiků, kteří se jsou ale tentokrát chráněni přísnými 

bezpečnostními pravidly. Takové příspěvky zaujímaly téměř 7% procent všech odlehčených 

zpráv, stejně časté byly ještě dvě další ze stanovených kategorií, a sice SPZ, prominentní 

chování, výjimečné situace a Nálada, o kterých bych se nyní ráda zmínila. 

 

SPZ, prominentní chování, výjimečné situace 

 Na ukázku toho, že politici mohou často těžit ze svého postavení a veřejně se těšit 

okázalému luxusu se zaměřili reportéři televize Nova opět hlavně v roce 2013, na sjezdu 

ČSSD v Ostravě. Pro účely této práce uvedu dvě reportáže, které se této tematice věnují.  

Asi za nejtypičtější zprávu tohoto typu považuji reportáž, kdy reportér Marek 

Švidrnoch zjišťoval jaký je vozový park účastníků sjezdu. Tento příspěvek podle mého 

názoru skutečně přinesl zjištění, že řada politiků jezdí v automobilech s tzv. kmotrovskými 

státními poznávacími značkami. Začátek reportáže je postaven na střídání různých záběrů 

na luxusní vozy s neobvyklými poznávacími značkami na parkovišti. Potom se v příspěvku 

objevuje samotný reportér, který vždy stojí u jiného auta a říká: „A tady je malý přehled těch 

nejvypečenějších espézetek. Tady je jedna pětitisícovka, druhá pětitisícovka a tady je to sice 

padesát na padesát, ale taky dobrý“ (Švidrnoch, 2013, 17:30). Divákům potom sděluje, že 

mu trvalo jen pár minut, než na parkovišti za kongresovou halou, kde se sjezd konal, 
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napočítal okolo 25 automobilů s prominentními značkami. Na své zjištění se potom 

dotazoval členů sociální demokracie například Lubomíra Zaorálka, který řekl, že je to pro 

něj překvapením a že je otázka, zda jde vůbec o auta delegátů.  

Autor této reportáže se možná inspiroval příspěvkem odvysílaným v Televizních 

novinách o rok dříve, ve kterém reportér zašel dále a na několik účastníků kongresu ODS si 

přímo na parkovišti počkal, aby jim prominentní značky ukázal. Ještě předtím ale divákům 

poskytl výběr těch nejvíce „papalášských SPZ“, podkreslených veselou hudbou, která 

přestane hrát ve chvíli, kdy skončí střídání záběrů na jednotlivé značky. Stand-up reportér 

Josef Svoboda natočil u sanitky, která je podle něj také „kmotrovská“ – poslední čtyřčíslí je 

totiž „0999“. Pravdivost jeho slov potvrzují záběry vnitřních částí zmiňovaných aut, kde leží 

parkovací a vjezdové karty s logem strany ODS a nápisem „Host Delegát“. Zastavení 

delegáti na parkovišti ale vše považují za „shodu náhod“, a tak je reportér za přítomnosti 

kamery provádí po parkovišti, kde podle svých slov napočítal minimálně 30 automobilů 

s podobnými značkami. Podle prvního z delegátů „jsou to normální čísla“, očividně 

pobavený a spokojený reportér při chůzi ukazuje na auta a vykřikuje čísla, která vidí. Politik 

za ním jen rezignovaně jde a neurčitě odpovídá „to jsou krásná čísla“. Reportér se ho 

posměšně ptá, zda jde podle něj o náhodu, delegát ale neví, co odpovědět. Zeptá se ho tedy 

znovu u jiného vozu a konstatuje, že to, co uvidí se mu určitě bude líbit. Muž pak 

rezignovaně přiznává, že jde i o pěkné auto. Reportér si potom vyhlídne také ženu, které se 

ptá stylem – jako by potřeboval poradit – „My se v tom právě nevyznáme. Jestli vy to třeba 

fasujete v ODSce?“ (Svoboda, 2012, 29:07). Z otázky je ale jasné, že jde opět o výsměch. 

Nakonec prostřednictvím delegáta z Karviné Zbyňka Gajdačky autor reportáže divákům 

podává vysvětlení, jak takovou značku získat. Ten netrpělivě odpovídá: „Zeptáte se, nemáte 

tady něco lepšího a panička vám řekne, no tak podívejte se taková čísla tady mám v takové 

sérii (Gajdač, 2012, 29:17). Reportér ho přeruší a ptá se, jestli taková značka pak stojí sto 

tisíc korun, čímž politika evidentně vyvede z míry.  

 Zábavní prvek je v tomto případě jednoznačný – reportérovi se podařilo delegáty 

kongresu usvědčit z toho, že přijeli v luxusních vozech s drahými prominentními značkami, 

a tak reportáž postavil na jejich zesměšňování. To prováděl tak, že veřejné činitele ukazoval 

divákům televize Nova v situaci, kdy se marně snaží vymyslet výmluvu či uhýbavou 

odpověď.  
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 O dva roky později už ale reportérka Dominika Večerková podobný příspěvek 

sestavit nemohla. V jedné z reportáží sice připomíná, že kongresy ODS se proslavily mimo 

jiné „kmotrovskými espézetkami“, podotýká ale, že v tomto ohledu se daný rok setkání 

občanských demokratů změnilo, neboť většina podle jejích slov přijela vlakem. Na politiky 

ale podle mého názoru nevrhla příliš dobré světlo její poznámka o tom, že přesvědčit se 

o této skutečnosti nemohla, neboť vstup dovnitř parkoviště, kde řada delegátů parkovala, byl 

zakázán.  

Poznávací značky nejsou jediným luxusem politiků, na který reportéři televize Nova 

například opět v roce 2013 upozorňovali. Hned třetí příspěvek v bloku o politickém sjezdu 

Televizní noviny věnovaly představení vojenského vrtulníku MI8, kterým do Ostravy přiletěl 

prezident Miloš Zeman. Jako zajímavost se ve zpravodajské relaci uvádí, že letoun je spojen 

s řadou tragických nehod, zemřela v něm například druhá žena komunistického prezidenta, 

Věra Husáková. Reportáž začíná záběrem na přistávající vrtulník a ujištěním diváka „že 

tentokrát vše proběhlo hladce“, reportér ale spekuluje, že prezident Miloš Zeman vrtulníkům 

příliš nevěří a připomíná jeho bonmot o tomto stroji z roku 1997, kdy v něm letěl společně 

s Václavem Klausem. Zbytek reportáže se potom skládá z historických záběrů na trosky 

vrtulníku po některých nehodách z minulosti a doplňujících komentářů autora příspěvku. 

Tato zpráva na mě působila jako odlehčená vsuvka, která sloužila jako překlenutí mezi ryze 

politickým tématem a značnou částí reportáží věnujících se dění v zákulisí sjezdu.  

Pro shrnutí bych ráda poznamenala, že všechny zmíněné reportáže považuji za 

příspěvky s vyšší vypovídající hodnotou, než například ty o večírcích. Zde se divák opravdu 

dozvídá, buď informaci s nějakým historickým přesahem, nebo si může podle mého názoru 

udělat obrázek o některých aspektech v chování části členů dané strany. Účelem tohoto typu 

zpráv je podle mého názoru mimo jiné i nastolování agendy mezi lidmi, šíření negativních 

nálad a postojů vůči politické elitě. Televizní noviny se snaží, svého diváka vést ke zlobě na 

„bohaté politiky“, kteří si mohou dovolit například létat v drahých strojích, nebo pořídit 

značky, na které běžný řidič finančně nestačí apod. 

 

Nálada 

 Na politických sjezdech a kongresech předcházejících volbám byla často 

sledovaným tématem celková atmosféra mezi delegáty. Jedním z důvodů, který jsem 

v průběhu prováděné analýzy zaznamenala, bylo to, že právě pokleslá nebo naopak bojovná 
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nálada byla signálem nejen pro novináře, ale následně i pro české občany – jak si strana před 

volbami věří či jaké jsou její šance.  

Jako typický příklad reportáže s těmito zábavními prvky uvedu příspěvek z kongresu 

ODS roku 2005. Reportér v něm začíná stand-upem, ve kterém stojí před kongresovou 

halou, kde se politici sešli, ukazuje na ni a svými slovy divákovi dává najevo, že on pro něj 

přímo na místě sleduje situaci, a tak mu může i spolehlivě sdělovat, jak osobně průběh 

kongresu a náladu mezi účastníky vnímá. Jeho první slova jsou: „[d]ruhý den kongresu ODS 

začal tady v Brně zvesela […]“ (Dumbrovský, 2005, 5:29). Konkrétně pak zmiňuje, že se 

politici při příchodu na sjezd bavili poznámkami ohledně ukazatelů, které vypadaly jako 

modré turistické značky. Šipky reportér interpretoval (například na základě projevu 

tehdejšího předsedy ODS Mirka Topolánka) jako ukazatele, které měly členy ODS a voliče 

vést „správným směrem“. Podle Topolánka se totiž strana v budoucnu nekompromisně 

rozloučí s každým, kdo cestě modrým směrem bude bránit. Tato slova jsou pak ještě 

umocněna záběrem na Mirka Topolánka ukazujícího stejným směrem, jako velká modrá 

šipka, před kterou stojí. Tmavě modří ukazatelé pak – co se týče obrazového zpracování 

– reportáž provází až téměř do jejího konce. Poté, co se v reportáži prostřídá několik 

vtipných hlášek politiků, mezi nimi například senátora Jaroslava Kubery či Přemysla 

Sobotky, reportér v dalším stand-upu oznamuje, že po desáté hodině došlo mezi delegáty ke 

změně nálady. Situace podle něj zvážněla ve chvíli, kdy jednotliví stínoví ministři začali 

vysvětlovat, jak chtějí po volbách změnit například hospodaření země, zdravotnictví nebo 

školství. 

 Ve výše rozebrané reportáži prostupoval popis rozpoložení politiků celým 

příspěvkem, Ve většině příspěvcích šlo ale o případy, kdy se reportér pouze zmínil buď 

o celkové atmosféře na sjezdu nebo kongresu či si všímal nálad konkrétních politiků 

– speciálně těch, kteří buď zaznamenali politické vítězství, prohru, nebo se k jejich vítězství 

či porážce schylovalo. Zábavní prvek je v těchto případech tedy vnímán například v jakémsi 

„přistižení“ politiků při nechtěném projevování emocí v rámci jejich povolání.  

 

Trapas 

 Jako ukázkový příklad trapasu, který se stal kolem některého z politiků přímo na 

stranickém sjezdu, kongresu za přítomnosti televizních kamer jsem zvolila příspěvek, který 

navazuje na událost z předešlého dne kongresu ODS v roce 1995. Na poměry dřívějších let 



 

93 

vyplývající z grafu č. 8, tedy že se v této době téměř nevyskytovaly samostatné reportáže 

věnující se spíše odlehčenému nebo zábavně laděnému tématu, je právě tento příspěvek 

výjimkou. Celý se totiž týká události ohledně toho, že na jednání kongresu ODS nebyl po 

přestávce vpuštěn tehdejší předseda strany KDU-ČSL Josef Lux. Za moderátorem ve studiu 

byla umístěna grafika znázorňující politika Josefa Luxe, přes kterého bylo výrazným 

písmem napsáno slovo „incident“. Než přistoupím k rozboru vystavení samotné reportáže, 

považuji za důležité nejdříve vysvětlit, z jakého důvodu televize Nova informovala 

19. listopadu 1995 o události, která se stala předešlého dne.  

Ve vysílání o den dříve se Televizní noviny věnovaly kongresu pouze v živém vstupu. 

Reportáž byla připravena, z technických důvodů ale nešla spustit. Reportérka Kateřina 

Kašparová zůstala v přímém přenosu a požádala o opětované spuštění záznamu, když se 

nezdařilo, improvizovaně diváky informovala o průběhu sjezdu. Po chvíli se s ní spojil 

moderátor ve studiu a zeptal se jí, zda sjezd navštívili také předsedové jiných koaličních 

stran. V tu chvíli reportérka řekla, že by měla pro diváky „perličku“ – a sice, že předseda 

KDU-ČSL Josef Lux byl nemile překvapen, když se ho pracovníci ostrahy u vchodu ptali, 

kdo je. Více se zpravodajství událostí nezabývalo. Další den ale podle Televizních novin 

incident vyvolal odmítavé reakce, a tak reportérka požádala o vyjádření přímo i Josefa Luxe. 

Reportáž je složena pouze z výpovědí dvou politiků – začíná slovy hlavního aktéra události 

Josefa Luxe, který vysvětluje, jak k události došlo: „[k]dyž jsem šel do sálu, tak jsem neměl 

tu správnou visačku s oním ptákem, kterou jsem odmítl“ (Lux, 1995, 6:16). Následuje záběr 

na tehdejšího předsedu ODS Václava Klause, který hloučku novinářů, ne příliš srozumitelně 

sděluje, že by nerad celou věc zveličoval. Reportáž končí opět vystoupením Josefa Luxe, 

který zdůvodňuje svůj následný odjezd z kongresu domů tak, že podle něj čas, který věnoval, 

ODS byl adekvátní času, který předseda ODS věnoval sjezdu KDU-ČSL. 

 K této reportáži bych ráda poznamenala, že přesto, že šlo o příspěvek, který se 

věnoval spíše odlehčenému tématu, působil na mě seriózněji než všechny dosud popsané 

příklady. Svůj podíl na tom podle mého názoru má i to, že zpráva neobsahuje vsuvky 

a vysvětlivky reportéra a divák se bližší informace o události dozvídá přímo od hlavních 

postav děje – předsedů politických stran. Zpravodajství se tak podařilo poskytnout 

příspěvek, který leckoho mohl pobavit, zároveň ale k tomu nebyl třeba konflikt, konfrontace, 

nebo snaha o umělé zesměšnění politických aktérů. 
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Hostesky 

 Reportéři televize Nova v průběhu sledovaného období informovali diváka o tom, 

zda delegáty sjezdu nebo kongresu vítaly hostesky pouze dvakrát. Vždy jen v krátké zmínce 

a v jednom a tom samém roce, tedy v roce 2009. Nejdříve to bylo na sjezdu ČSSD, kdy se 

téměř na počátku jediného příspěvku informujícího o sjezdu, objevil detailní záběr dívek 

v – pro sociální demokracii typických — oranžových tričkách s nápisem „Socdem is sexy“ 

– což už samo o sobě mohlo diváka pobavit. Tento potisk pravděpodobně reagoval na slova 

tehdy ještě přítelkyně bývalého předsedy strany Jiřího Paroubka, podle které je na muži 

(myšleno na Jiřím Paroubkovi) nejvíce sexy mozek. Dívky navíc v těchto tričkách vypadaly 

spíše jako dobrovolnice, ne jako hostesky v pravém slova smyslu. Reportérka je zhodnotila 

jako „nefalšované“ a podle mého názoru možná trochu sexisticky konstatovala, že „[s]jezd 

spíš postarších delegátů měly osvěžit“ (Martina Lhotáková, 2009, 6:52). Domnívám se, že 

tento podtext ještě zesílilo to, že zmíněným dívkám nebylo vidět do obličeje, záběr byl vždy 

komponován zezadu. Následující scéna zobrazila Jiřího Paroubka, jak společně s jinými 

dívkami v bílém zpívá českou hymnu. Naopak o osm měsíců později na kongresu ODS 

čekaly na delegáty zcela odlišné hostesky. Přesto, že se politická akce konala koncem 

listopadu, tedy více než měsíc před Vánoci, u vchodu příchozí vítaly dvě štíhlé dívky ve 

vyzývavém oblečku amerického Santa Clause.  

 Přesto, že šlo pouze o dva podobné příspěvky, zahrnula jsem je do svého seznamu 

12ti témat, abych demonstrovala, že středem pozornosti odlehčených reportáží se v průběhu 

sledovaného období staly i ženy. Zmínky o hosteskách vnímám jako zábavní znak z toho 

důvodu, že například pro mužské diváky televize Nova mohla být tato informace, která byla 

součástí bloku o politických sjezdech a kongresech zajímavá, i přesto, že s politikou opět 

neměla nic společného.  

 

Celebrity 

 Zájem reportérů během probíhajících sjezdů a kongresů vzbuzovalo i to, zda se jich 

zúčastnily nějaké osobnosti považované širokou veřejností za slavné, známé nebo úspěšné. 

Tomu nahrávala například slavnostní večeře na oslavu zvolení do funkce předsedy ČSSD 

Jiřího Paroubka 22. března 2009, na kterou dorazila například herečka Kateřina Brožová. 

Divák mohl v reportáži vidět, jak ve večerních šatech podává ruku a dostává polibek od 

nového předsedy sociálních demokratů. Již v předešlé části o kategorii večírek jsem zmínila, 
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že součástí druhého večera sjezdu ČSSD bylo i speciální představení muzikálu Dracula, 

kamery televize Nova při něm zachytily například vystupujícího zpěváka Daniela Hůlku. 

 O pár měsíců později, v listopadu 2009, se v přehlídce známých osobností, na svém 

večírku po uplynulém kongresu nenechala – podle televize Nova – zahanbit ani strana ODS. 

Reportér Vladimír Keblúšek v reportáži uvádí, že prvním hostem večera byla rock’n’rollová 

kapela Lokomotiva, následně informaci dokresluje záběrem na zpívajícího herce a klavíristu 

Petra Vondráčka. Po něm pak na večírku vystoupila i zpěvačka Helena Zeťová. Tady 

reportér konstatuje, že „[p]ředseda ODS se dokonce neudržel a při hitu Sedmkrát se chopil 

mikrofonu a zazpíval (Keblúšek, 2009, 10:30). V reportáži je pro divákovu představu 

umístěna i krátká ukázka zpívajícího předsedy ODS Mirka Topolánka na pódiu.  

 Kategorie Celebrity již ze své podstaty úzce souvisí s večírky, kterých se účastnili 

delegáti během svých stranických sjezdů a kongresů. Do seznamu odlehčených témat jsem 

je zařadila samostatně z toho důvodu, abych mohla lépe ilustrovat fakt, že jedním ze znaků 

zábavního média je i zájem o tzv. celebrity. To, že si přítomnost osobností ze světa umění 

našla své místo v příspěvcích o ryze politické události, považuji za další prvek, kterým 

televize Nova zlehčovala téma politiky a pokoušela se ho tak více přiblížit svému typickému 

divákovi. 

 

Hudba 

 Zmínka o hudbě v reportážích spadajících do bloků věnovaných stranickým sjezdům 

a kongresů se částečně překrývá s výše zmíněnými zprávami, které jsem zařadila do 

kategorie Celebrity. Proto je nebudu již více specifikovat. Přesto bych ale ráda zdůraznila 

reportáž reportéra Vladimíra Keblúška ze sjezdu ČSSD na jaře roku 2009. Hlavním sdělením 

reportáže bylo sice, že Jiří Paroubek byl zvolen předsedou strany, neobjevil se hned v prvním 

záběru příspěvku. Ten totiž začíná beze slov, zhruba desetivteřinovou ukázkou muzikantů, 

kteří hrají staročeskou hudbu. Následně se v reportáži objeví členky sociální demokracie, 

které nad právě dojedenými talíři buší rukama do stolu a zpívají. Až teprve poté se poprvé 

objevuje nový předseda strany Jiří Paroubek, vedle své přítelkyně a malé holčičky, která 

zrovna jí suchý chléb. Záběr reportér komentuje tak, že „večer před zodpovědným úkolem 

– volbou nového vedení strany si sociální demokraté vyčistili hlavu na večírku“ (Keblúšek, 

2009, 5:16). Následuje záběr na postaršího člena ČSSD, zřejmě již posilněného alkoholem, 

který stojí mezi stoly a hlasitě zpívá spolu s hrajícími muzikanty.  
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 U tohoto příkladu lze opět zopakovat, to co jsem psala již několikrát výše. Zpívající 

politik, stejně jako například ten vtipkující, může svým chováním na některé diváky 

zapůsobit pozitivně, a to tak, že nejde o žádného „nadčlověka“, ale jednoho z nich. Navíc 

staročeská hudba působí na národní hrdost českých občanů, především těch z menších měst 

a vesnic. Na druhou stranu na jiné může rozverné vystupování delegátů působit negativně, 

ve smyslu toho, že vědí, že jsou v záběru kamer, mohou se tedy objevit v médiích, a tak by 

tomu měli přizpůsobit své vystupování. Takový typ reportáží navíc může vzbuzovat u řady 

příjemců dojem, že ve chvíli, kdy se mají politici soustředit na důležitá politická rozhodnutí, 

věnují se spíše vlastní zábavě. I to se tak může nakonec stát předmětem konfrontačních 

diskusí mezi lidmi. A o to komerční televizi jde – aby se o jejím zpravodajství večer mluvilo. 

 

Oblečení  

Tato kategorie se v reportážích hlavní zpravodajské relace televize Nova objevila 

pouze jednou a velmi stručně, přesto jsem pro úplnost výzkumu považovala za relevantní ji 

do seznamu 12 kategorií odlehčených témat zařadit. Jednalo se o příspěvek z druhého dne 

sjezdu ČSSD, který jsem v březnu roku 2017 jako reportérka vytvářela pro hlavní 

zpravodajskou relaci televize Nova. Celá reportáž trvala přes dvě minuty, většinou se týkala 

čistě obecné politiky, a tak bylo s ohledem na profil televize Nova třeba, abych do ní zařadila 

nějaký zábavní, odlehčený prvek. Při zpracovávání příspěvků jsem si dala záležet kromě 

jiného na výběru takových promluv politiků, kde se například snažili o vtip, aby příspěvek 

nebyl příliš monotónní a divák si tak mohl udělat představu, mimo jiné jak politici ve své 

funkci vystupují. Směrem od vedoucích pracovníků redakce jsem neměla striktně stanoveno, 

jaký zábavní prvek by reportáž měla obsahovat – mým zadáním bylo vytvořit takovou 

reportáž, aby byla vyvážená, nestranná, pravdivá, dynamická a zároveň bavila a byla tak pro 

diváka televize stravitelná. 

Když jsem přemýšlel o tom, čím svou reportáž „okořením“ došla jsem k názoru, že 

vzhledem k tomu, že jsem se mezi delegáty ČSSD pohybovala celé dva dny, zprostředkuji 

příjemcům Televizních novin to, co mimo informace o politice utkvělo v mysli mně samotné 

– a sice několikrát mě zarazilo nevhodné, vyzývavé nebo extravagantní oblečení některých 

členů strany, které se podle mého názoru neslučovalo s charakterem akce, na kterou přišli 

takto odění. Na konec své reportáže jsem proto zařadila něco jako „tečku“ – kdy jsem spojila 

ryze politickou informaci o tom, že ČSSD v předvolebních preferencích zaostává s popisem 
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toho, že i tak na sjezdu vládla dobrá nálada: „[p]odpořili ji některé dámy a někteří pánové, 

kteří si dali opravdu záležet na tom, v jakém modelu mezi své spolustraníky vyrazí“ 

(Heřmanská, 2017, 7:03). Má slova pak v reportáži dokládají střídající se obrázky členek 

sociální demokracie v minisukních s barevně nesladěnými teniskami, či v křiklavě 

květovaných kalhotách a delegátů v čepicích s rohy. 

K tomuto zábavnímu prvku, který jsem vložila do své reportáže, bych ráda 

poznamenala, že jsem se snažila, aby nešlo o vykonstruovanou informaci, vnucenou do 

příspěvku za každou cenu, tak aby byl splněn požadavek na odlehčení ryze politického 

tématu. Mým záměrem bylo divákovi zprostředkovat závěry dvoudenního sjezdu 

s poukázáním na to, že i přesto, že si byli všichni vědomi toho, že jsou středem pozornosti 

médií a televizních kamer, někteří nepovažovali za podstatné přizpůsobit tomu svůj šatník. 

Muži v čepicích s rohy se možná pokoušeli o recesi nebo vtip, tím spíše reportáži posloužili, 

a u některých voličů tak mohli získat jak sympatie, tak antipatie. 

7.2.1 Shrnutí – stereotypy ve způsobu reprezentace politických elit 

v reportážích Televizních novin 

V teoretické části své práce jsem se zabývala problematikou tzv. stereotypizace, 

reprezentace apod. Bez provedené analýzy ale nebylo možné předem uspokojivě odpovědět 

na to, zda právě zpravodajství televize Nova používá ustálené způsoby reprezentace 

politických elit, popřípadě jaké. Nicméně pečlivé prostudování všech příspěvků věnujících 

se politickým sjezdům a kongresům od roku 1995 do roku 2017 zahrnutých do analýzy, mi 

posloužilo k vytvoření představy o tom, jak se hlavní zpravodajství televize Nova podílelo 

během sledovaného období a v rámci jedné, pravidelně se opakující politické události na 

konstruování určitých stereotypů. Nyní bych ráda shrnula, co z předešlého rozboru vyplývá.  

Ze zjištěných dat vyvozuji, že televize Nova, stejně jako mnohá jiná média, má 

sklony ke znázorňování politiků a jejich sjezdů a kongresů určitým ustáleným 

způsobem. Přispívá tím k tvorbě mediálních stereotypů. Děje se tak několika způsoby. 

Konkrétně se mi podařilo vysledovat, že Televizní noviny politiky opakovaně zobrazovaly 

v podobných situacích, jejich osoby vztahovaly ke konkrétním obdobným tématům, 

spojovaly je s určitými typickými charakterovými rysy a způsoby chování. Pokud tedy budu 

brát v potaz pouze zprávy zařazené mezi ty, které mají být spíše odlehčené, mohu říci, že 
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divákům byl předkládán obraz politika jako člověka, který místo toho, aby přijel na stranický 

sjezd nebo kongres řešit politiku a problémy svých občanů, tak se zajímal spíše o zábavu. 

 Konkrétně se z tohoto úhlu pohledu politici věnovali primárně večírkům, 

navštěvování barů, pití alkoholu, a tomu, co je pro ně připraveno za občerstvení, popřípadě 

za rozptýlení (např. speciální představení muzikálu, fotokoutek atd.). Příkladem může být 

třeba jeden ze stand-upů reportérky Michaely Šmídové, která se nejdříve nachází uvnitř 

poloprázdného kongresového sálu a následně v zaplňujícím se předsálí a poukazuje na to, že 

politici tam hojně přicházejí klábosit. Její slova jsou doplněna obrázky politiků se sklenicemi 

piva v ruce. Podle mého názoru to může podporovat představu, že se veřejní činitelé přijeli 

na sjezd nebo kongres spíše rekreovat než pracovat, když místo toho, aby v sále řečnili 

a poslouchali projevy svých spolustraníků, tak se smějí u piva. Tuto představu pak ještě 

podporují reportáže ohledně toho, co si „dopřávali“ k obědu nebo k večeři, zda pro ně byl 

na večer připraven nějaký zvláštní program či jak pohledné hostesky je vítaly u vchodu.  

Téměř typickým tématem se v průběhu let stala snaha reportérů „nachytat“ účastníky 

sjezdu nebo kongresu opilé v ulicích, barech a hernách. Což může vytvářet obraz politika 

holdujícího bujarému nočnímu životu, který ještě posiluje pravidelná ranní anketa 

umisťovaná do večerních zpráv, ve které se reportéři účastníků sjezdu nebo kongresu ptají, 

jak se vyspali, v kolik šli do postele, kolik vypili alkoholu, a jestli jsou unavení. Divák 

z těchto reportáží může usoudit i to, že být politikem znamená zvolit nezdravý životní styl 

– a to z toho důvodu, že jsou veřejní činitelé v reportážích zachycování při neustálé 

konzumaci nějakého občerstvení, ale také při kouření, pití alkoholu a ponocování. Navíc 

většinou v příspěvcích vystupují spíše obéznější členové dané strany.  

Na základě často se opakujících reportáží o tom, jaké „vybrané pochoutky“, prostory, 

výzdoba a služby byly pro delegáty sjezdu nebo kongresu připraveny, jakými přijeli auty 

(popřípadě kdo dorazil vrtulníkem) a s jakými poznávacími značkami, mohou být politici 

vnímáni také jako osoby, které zneužívají své profese a svého výsadního postavení, jako lidé 

utrácející peníze, na které běžný občan nikdy nemůže dosáhnout. Když se navíc ještě objevilí 

zmínka o přísných bezpečnostních opatřeních, omezení pohybu novinářů mezi účastníky 

sjezdu nebo kongresu, či zákazu natáčení v některých prostorách – může to na diváky 

působit jako snaha skrýt nějaké nekalé, možná korupční praktiky. 

Podle Tomáše Trampoty se může reprezentace, kterou určité médium divákovi nabízí 

více či méně odlišovat od toho, jaká je a byla situace ve skutečnosti (Trampota, 2006, s. 92). 
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Na tomto místě považuji za důležité konstatovat, že reportérům se příliš často nepodařilo 

přistihnout v baru opilé politiky, nebo doložit, jak drahé jídlo si na stranický sjezd nebo 

kongres objednali. Nicméně přesto, že se většinou divák dozvěděl jen, že si konkrétní delegát 

buď alkohol vůbec nedal, nebo si dopřál pouze jednu sklenku a šel brzy spát, reportáže na 

mě svým jazykem i výstavbou, působily spíše jako by daný politik byl buď ojedinělou 

výjimkou, nebo neříkal pravdu. Výše popsaný stereotypní obraz politika tak podle mého 

názoru přetrvával už zařazením takto tematicky laděných příspěvků do hlavní zpravodajské 

relace, ať už byla realita jakákoliv.   

Z prozkoumaných dat také vyplývá, že ustáleným způsobem televize Nova 

nezobrazovala pouze politiky, ale i samotnou událost stranických sjezdů a kongresů. 

Na tomto místě ale považuji za důležité ještě upozornit, že pro účely své práce jsem se 

věnovala detailnímu rozboru obsahu pouze u příspěvků se „zábavními prvky“. Pro úplnost 

práce ale nyní stručně uvedu několik příkladů i z příspěvků obecně politických, které jsem 

vysledovala v rámci sběru dat pro diplomovou práci a na základě svých zkušeností z tvorby 

reportáží pro televizi Nova. Jedním ze závěrů mé analýzy je, že v reportážích je pro sjezdy 

a kongresy i celkově pro politiku typický konflikt, souboj dobra a zla, ze kterého vzejde 

poražený a vítěz. Téměř před každým mnou rozebíraným sjezdem nebo kongresem se 

spekulovalo o tom, kdo usedne do vedení konkrétní strany, kdo se s kým utká o přízeň 

delegátů, komu „zlomí vaz“ zákulisní vyjednávání, překvapivé spiknutí či puč. Vývoj 

stranických sjezdů a kongresů byl ve zpravodajství také opakovaně prezentován jako 

„dramatický“, „mimořádný“, diváci byli svědky „krize strany“ nebo „vypjatých situacích“, 

kdy například jeden politik podal ruku jinému nebo naopak okolo něj pouze prošel.  

Na druhou stranu je ale z reportáží jasný ještě jiný, odlišný obraz politiky, a sice jako 

povolání, jehož vykonavatelům jde primárně o vítězství ve volbách. Z vyjádření jednotlivých 

politiků vyplývá, že toto vítězství chtějí využít tak, aby mohli lépe ovlivňovat fungování 

země, řešit problémy obyvatel nebo učinit přítrž nějakým nežádoucím trendům ve 

společnosti. 

 S tím vším souvisí i značné množství možností televizního zpravodajství, jak na 

takové aspekty diváka ještě více upozornit, jak je umocnit nebo zveličit. Reportéři televize 

Nova k tomu využívali dramatickou hudbu, kterou podkreslovali například projev politika, 

který nezískal místo předsedy určité strany, ruchy nebo naopak mlčení respondenta na 

otázku, na kterou neznal odpověď nebo nechtěl odpovědět. Důležitou roli tu hrála i forma 
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dialogu – například u odlehčených reportáží nebyly všechny rozhovory točeny, pro televizní 

zpravodajství klasickým způsobem, kdy je vidět a slyšet pouze respondent. Reportéři byli 

naopak často součástí obrazu, dobíhali některého z politiků, případně - pokud s nimi nechtěl 

mluvit - doptávali se ho za chůze či opakovaně kladli stejnou otázku.  

Pokud bych tedy z výše popsaného měla shrnout, nakolik je televize Nova schopna 

svým užitým způsobem reprezentace politiky a lidí, kteří se na jejím vykonávání podílejí, 

posilovat či oslabovat jejich veřejnou tvář – jednoznačnou, čistě objektivní a na 

relevantních datech založenou odpověď podle mého názoru uvést nelze. Nicméně mohu 

konstatovat dvě věci. Na jedné straně zmíněné příklady mohou v publiku televizního 

zpravodajství vyvolávat spíše negativní pohled na aktéry, které televize Nova dává do 

souvislosti s tématem alkoholu nebo prominentního chování. To může poškozovat vnímání 

celé politické strany, které jsou tito delegáti členy. Kromě toho se mohou promítnout do 

konečného politického rozhodnutí například ideologicky ne příliš vyhraněných občanů či 

snižovat celkovou důvěru lidí v politické činitele i instituce. Tato problematika má ale také 

druhou stranu, kterou bych ráda ilustrovala slovy amerického odborníka na masmédia Neila 

Postmana, který napsal: „[v] televizi se totiž politik nenabízí publiku jako obraz sebe sama, 

nýbrž jako obraz samotného publika“ (Postman, 2010, s. 154–155). Podle něj je „neštěstím 

televizní politiky“, že její představitelé přetváří svůj obraz na takový, jaký předpokládají, že 

by diváci chtěli vidět (Postman, 2010, s. 156). A tak se nakonec záliba v popíjení piva, 

obědvání řízku s bramborovým salátem či staročeské dechovce může stát „plusovými 

body“, kterými daná strana zaujme své potenciální voliče. 

7.3 Kvalitativní analýza 

V předchozí podkapitole analytické části své práce jsem se zabývala kvantitativní 

analýzou mediálních obsahů. Právě tuto analýzu považuji za stěžejní část svého výzkumu, 

neboť měla ukázat na to, jak za zvolený časový úsek, který zhruba kopíruje celé období 

vysílání Televizních novin od jejích počátků po současnost, hlavní zpravodajská relace 

televize Nova měnila svou strategii a styl ohledně informování o ryze politických akcích, 

jako jsou stranické sjezdy a kongresy českých politických stran. Při svém výzkumu jsem 

došla k řadě konkrétních výsledků, které jsem popsala výše. Protože ale provedené 

zkoumání zvažovalo pouze takové aspekty, které bylo možné kvantifikovat, a nebralo tedy 

v úvahu například to, jak byly jednotlivé příspěvky vystavěny, na co byl kladen důraz a co 
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se z nich divák dozvěděl, provedla jsem ještě jakýsi předstupeň kvalitativní obsahové 

analýzy – kdy jsem postupovala tak, že jsem díky kvantitativní analýze zjistila, jaké typy 

odlehčených zpráv se při referování o politických sjezdech a kongresech objevovaly ve 

zpravodajství televize Nova nejčastěji a následně na vybraných příspěvcích provedla jejich 

podrobný rozbor. S výše popsanými závěry ale logicky vyvstaly otázky typu “proč tomu tak 

je“ či „co to znamená“. Na ty ale kvantitativní obsahová analýza odpovědět nedokáže, neboť 

jak jsem uvedla již dříve, pracuje jen s tím, co jde počítat a opomíjí jiné důležité aspekty. 

Rozhodla jsem se proto, možná již poněkud nad rámec svého zkoumání, nalézt odůvodnění 

těchto nově zjištěných poznatků.  

 Jako svůj záměr jsem si tedy určila zjistit, proč hlavní zpravodajství televize 

Nova téma stranických sjezdů a kongresů politických stran zajímá, proč jsou vůbec 

zařazovány do zpravodajské relace, vzhledem k profilu komerční stanice. Zajímalo mě 

také, co je na těchto ryze politických akcích atraktivního z pohledu televize jak pro jejího 

diváka, tak i pro televizi samotnou. Při pokládání těchto otázek jsem si byla vědoma, že na 

ně sama ani s pomocí relevantní literatury a osobních zkušeností z praxe, nebudu schopna 

uspokojivě odpovědět. Rozhodla jsem se proto oslovit vedoucí pracovníky televize 

Nova, kteří rozhodují o tom, jaké zprávy se v daný den stanou součástí hlavní zpravodajské 

relace, kolik jim bude věnováno prostoru a za jak důležité je bude televize považovat. 

Rozhovor na toto téma mi po domluvě přislíbil ředitel zpravodajství Kamil Houska, vedoucí 

publicistiky Michal Kratochvíl a vedoucí vydání Petr Semecký.  

S ohledem na jejich časové možnosti a pracovní náplň, jsem se snažila zvolit takovou 

formu dotazování, aby pro ně byla co nejpohodlnější a zároveň, abych se sama dozvěděla 

potřebné informace pro svou diplomovou práci. Nakonec jsme se shodli na tom, že jim své 

otázky zašlu prostřednictvím e-mailu, na který mi všichni obratem zaslali své odpovědi.  

Z mnou zjištěných výsledků navíc bylo možné odhadnout budoucí směřování daného 

televizního zpravodajství jen velmi zhruba a neurčitě. Právě na to, jakým trendem v dalších 

letech půjde televize Nova, mají dva z oslovených respondentů značný vliv. Pro úplnost 

práce proto součástí kvalitativní analýzy bude i jakýsi exkurz do budoucnosti, snaha 

načrtnout, jakým směrem se bude vybrané médium dále ubírat – to vše podpořené 

výpověďmi vedení tohoto média, což považuji za přidanou hodnotu práce.  

Kamilovi Houskovi a Michalovi Kratochvílovi jsem položila shodných pět otázek. 

U Petra Semeckého vzhledem k odlišnosti pravomocí a náplně povolání jsem jednu z otázek 
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vynechala a místo ní položila jinou. Odpovědi na ně by měly podle mého názoru dostatečně 

ilustrovat z jakého důvodu jsem došla k výsledkům popsaným v kvantitativní obsahové 

analýze. Kompletní znění položených dotazů i zaslaných odpovědí je součástí přílohy č. 3.  

Po pečlivém prostudování a porovnání stanovisek a názorů respondentů podle mého 

názoru z rozhovorů vyplynulo pět hlavních myšlenek. To mimo jiné usnadnili sami 

respondenti, neboť většinou ve svých odpovědích na otázky zastávají podobná stanoviska, 

což více méně ukazuje na shodu a jednoznačný pohled na celou problematiku ve vedení 

zpravodajství. Pro lepší orientaci a porozumění problematice jsem se rozhodla, že poslední 

podkapitolu své diplomové práce budu strukturovat jako průřez těmito pěti tezemi.  

Považuji za důležité na tomto místě upozornit, že jsem si vědoma toho, že na jejich 

rozčlenění a interpretaci měla vliv mimo jiné i má osobní zkušenost z práce v redakci 

domácího zpravodajství televize Nova, od které se dle mého názoru nelze při psaní příliš 

odpoutat. Kromě parafrází vybraných respondentů tak budou následující části práce 

prokládány také některými mými postřehy z tvorby reportáží z oblasti domácí politiky, 

a tedy i sjezdů a kongresů politických stran. To vše bych ráda podpořila také příslušnými 

poznatky načerpanými z odpovídající odborné literatury k tomuto tématu.  

7.3.1 Teze 1: I pro komerční televizi platí, že převažuje zpravodajská 

povinnost před cílem diváka bavit 

Provedená kvantitativní analýza nastolila otázku „proč vůbec, komerční televize do 

svého zpravodajství umisťuje informace o stranických sjezdech a kongresech politických 

stran“, neboť k psaní této diplomové práce jsem přistupovala s domněnkou, že vzhledem 

k profilu televize Nova, ryze politické události nejsou příliš ve středu jejího zájmu. Oba 

respondenti z vedení redakce – tedy Kamil Houska a Michal Kratochvíl – shodně 

odpověděli, že důvodem je to, že i komerční televize považuje politické dění za důležité, 

a i pro ni platí zásada, že by se měla věnovat událostem pro politickou oblast důležitým, za 

což právě stranické sjezdy a kongresy oba považují. Tento pohled lze vysvětlit například 

slovy autorů Jana Jiráka a Blanky Říchové v publikaci Politická komunikace a média, kde 

připomínají, že masová média se například od podnikání liší v tom, že mají určité poslání, 

a tím je starat se o širší blaho a prospěch společnosti. Toto poslání od nich není nijak 

vyžadováno, povinností například televize Nova není ho naplňovat (Říchová-Jirák, 

2000, s. 102). Přesto z výpovědí obou respondentů vyplývá, že zkoumané médium má 
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sklony k tomu, za určitých okolností tuto úlohu do určité míry sehrávat, a sice například 

prostřednictvím své informační role. Michal Kratochvíl ve své odpovědi vypočítává, že 

zpravodajství se snaží divákům poskytnout – „[n]áhled do fungování politických stran, 

a i TV Nova tak lidem poskytne exkurz do dění ve vrcholných patrech české politiky. Díky 

tomuto zpravodajství mohou lidí hodnotit, jak se strana mění v čase a sledovat dění uvnitř. 

Proto je nutné tyto sjezdy zpravodajsky pokrývat“. Tento informační servis podle mého 

názoru přispívá k většímu povědomí občanů o politice, a možná i uvědomělejšímu 

rozhodování například během voleb. Michal Kratochvíl pak zachází ještě dále, když 

konstatuje, že v případě, že není jasné, jak velký zájem diváci o stranické sjezdy a kongresy 

mají, převažuje „zpravodajská povinnost“ před cílem diváka pobavit.  

Podle mého názoru tu dochází k jakémusi střetu mezi požadavky trhu na vysílání 

senzací a zjednodušování zpravodajství s posláním média informovat. Ke Kratochvílovým 

slovům je ale nutno dodat, že s postupem času mohlo dojít k vyrovnání těchto dvou přístupů 

– a může se zde tedy projevovat aspekt, který ve své publikaci Agenda setting popsal 

americký profesor Maxwell McCombs – a sice, že veřejnost po nějaké době začne, zprávy, 

které se objevují ve večerním zpravodajství, tedy takové, které již svým umístěním dávají 

signál, že jde o mimořádně významnou událost, sama považovat za nejdůležitější témata 

a ve zpravodajství je vyžadovat (McCombs, 2009, s. 26). Kamil Houska pak dodává, že 

televize Nova „[č]asto volí jiný úhel pohledu, jiné – řekněme lidovější – pojetí, ale neměla 

by událost tohoto typu opomíjet. Navíc si osobně myslím, že jsou zrovna sjezdy politických 

stran poměrně zajímavé.“ 

 Z vlastní zkušenosti získané během tvorby příspěvků pro zpravodajství ze sjezdu 

ČSSD z roku 2017 nicméně mohu říci, že televize Nova celkově uzpůsobuje události svůj 

výrobní proces tak, aby bylo možné uspokojit jak diváka toužícího jak po zábavě, tak po 

relevantních informacích z prostředí politiky. Například právě na tento sjezd sociálních 

demokratů jsem proto byla vyčleněna jednak já s vlastním štábem čítají kameramana a řidiče 

v jedné osobě a jednak jeden krajský reportér z Brna opět se svým jednočlenným štábem. 

Mým úkolem bylo informovat o sjezdu jako o čistě politické události, neboť se v rámci 

redakce primárně věnuji dění v domácí politice. Abych se mohla soustředit čistě na průběh 

sjezdu z politického hlediska, kolega Ondřej Požár z Jihomoravského kraje zjišťoval spíše 

zábavní, odlehčené informace ze zákulisí. Za důležité ale považuji dodat, že zájem televize 
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o politický sjezd nebo kongres do značné míry souvisí i s velikostí a aktuální mírou moci 

dané politické strany. 

 Naopak Petr Semecký se na tuto problematiku dívá z trochu jiného úhlu, který 

odpovídá spíše mé druhé tezi. Umisťování politických sjezdů a kongresů totiž vůbec nedává 

do souvislosti s posláním informovat, ale s přítomností emocí. Proto se pokusím jeho pohled 

na věc představit později.  

7.3.2 Teze 2: Stranické sjezdy a kongresy přináší vysokou koncentraci 

emocí, i atraktivní politické zákulisí 

Pokud tedy budu vycházet z výše popsaného, tedy že televize Nova pokrývá ve své 

večerní relaci stranické sjezdy a kongresy z jakési zpravodajské zásady, otázkou zůstává, 

zda toto téma diváky vůbec zajímá. Jak už jsem uvedla výše, podle Michala Kratochvíla je 

taková otázka „diskutabilní“, naopak ze slov Kamila Housky usuzuji, že podle něj tematika 

politických sjezdů a kongresů do schématu komerční televize dobře zapadá. Jejich 

atraktivitu pro typického diváka televize Nova vidí v několika aspektech. V první řadě 

z hlediska zajímavosti kladně hodnotí to, že na těchto ryze politických událostech dochází k 

„názorovým střetům a je zde vysoká koncentrace nejrůznějších emocí“. Zde se přímo nabízí 

vysvětlení již citovaného Neila Postmana, který tvrdí, že televize poskytuje divákům velký 

výběr rozmanitých témat, nicméně většinou je zaměřena právě na to, co zmínil Kamil 

Houska – na „emocionální uspokojení“ (Postman, 2010, s. 105), na které – jak sám přiznává 

– zpravodajství komerčních televizí klade velký důraz.  

A tady se shoduje s Petrem Semeckým, který dokonce emocemi přímo zdůvodňuje 

zařazení politických sjezdů a kongresů do hlavního zpravodajství televize Nova. Na tomto 

místě bych ráda připomněla slova českého politologa a publicisty Pavla Šaradína, který se 

ve své publikaci Politické kampaně, volby a politický marketing zamýšlí nad důsledky 

negativní proměny trendů ve vývoji politické komunikace a při tom konstatuje, že podle něj 

v současnosti občané stále více ztrácí důvěru v politiky i politické instituce a především 

klesá jejich zájem o politiku (Šaradín, 2007, s. 32). Jeho slova neuvádím proto, abych se je 

snažila jakýmkoliv způsobem vyvracet, mým záměrem bylo upozornit na patrný rozpor 

s výpovědí Petra Semeckého. Z jeho odpovědi vyvozuji, že s postupně upadající politickou 

kulturou v průběhu let naopak zájem diváků televize Nova o dění na politické scéně roste. 

Osobně by si podle svých slov ještě před deseti nebo patnácti lety nedokázal představit, to 
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co je dnes v politice na denním pořádku. Konkrétně zmiňuje, že „názorové rozdíly jsou čím 

dál extrémnější“, spory více přerůstají do osobní roviny a „politické prádlo“ se stále častěji 

pere na veřejnosti v přímém přenosu. Atraktivita stranických sjezdů a kongresů podle něj 

stoupá se zvětšujícími se konflikty a „ochotou politiků je exhibovat na veřejnosti“. A jak 

sám říká, to je právě to, co diváky na sjezdech a kongresech politických stran zajímá nejvíce, 

informace ohledně samotné politické události je až druhotná. Tuto myšlenku nakonec 

shrnuje, tak že emoce jsou podle něj „lesklý celofán, do kterého komerční televize balí 

informaci, kterou divákovi předává“.  

 Přitažlivost rozebíraného tématu pak Kamil Houska ještě více konkretizuje, když 

upozorňuje na – pro diváka možnou atraktivitu – v samotném programu volebních sjezdů 

a kongresů. Podle něj „[o] to, kdo bude například předsedou ČSSD nebo TOP 09, se zajímají 

i voliči jiných politických stran.“ Právě to považuje za věc, která rozděluje společnost – opět 

je zde přítomnost konfliktu, souboje mezi dvěma a více soky a nakonec i vítěz a poražený.  

Nyní se pokusím na tuto perspektivu podívat ze své vlastní zkušenosti z práce 

v redakci televizního zpravodajství. Zde musím konstatovat, že divákovi je v některých 

případech a situacích opravdu předkládán napínavý příběh na pokračování. Příkladem je 

například letošní sjezd ČSSD, který se konal 18. února 2018. Je třeba zdůraznit, že skladba 

nového vedení sociálních demokratů, byla ostře sledovaným politickým tématem, a to 

i přesto, že strana při říjnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky v roce 2017 značně propadla – z nejsilnější vládní strany se stal jeden z nejmenších 

klubů ve Sněmovně. Důvodem velkého zájmu médií o tento sjezd bylo to, že se s napětím 

očekávalo, jak se nový předseda a předsednictvo postaví k problematice sestavování vlády 

současného premiéra v demisi Andreje Babiše. A tak jsem již zhruba dva týdny před 

samotným sjezdem tvořila reportáž, ve které jsem informovala o velkém počtu zájemců 

o post předsedy strany. Příspěvek představoval jednotlivé členy – koho z nich již delegáti 

nominovali na krajských konferencích a podobně. Dalo by se říct, že pro televizi Nova jde 

o zcela nezajímavé téma, nicméně způsobem zpracování měl příspěvek v divákovi vzbudit 

zájem o další dramatický, napínavý politický souboj plný zvratů. Tentokrát měli být „soky“ 

tehdy ještě místopředseda strany Jan Hamáček a úřadující předseda Milan Chovanec. 

Tomuto záměru jsem přizpůsobila i použitý jazyk, když jsem například Milana Chovance 

označila v tomto politickém boji za „největšího soupeře“ Jana Hamáčka nebo celou situaci 

strany přirovnala ke „konkurzu na hrdinu, který sociální demokraty vyvede ze svízelné 
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situace“. Z tohoto příkladu podle mého názoru plyne, že televize Nova si za některých 

okolností může již dopředu „připravovat půdu pro zájem svého diváka“. Sjezdem nebo 

kongresem pak vyvrcholí jeho zvědavost, kdo tedy něco jako divácky oblíbený pořad 

Superstar, nebo pomyslnou soutěž o „cenu“ předsedy strany získá.   

 Kamil Houska pak celé toto téma uzavírá tím, že si je vědom toho, že diváci televize 

Nova už si za dobu sledování Televizních novin zvykli na to, že se v nich „nedozvědí jen 

o tom, kdo a proč volbu vyhrál, ale také jim bude předloženo atraktivní zákulisí.“ Což podle 

něj hlavní zpravodajství této komerční televize umí lépe než konkurence. 

7.3.3 Teze 3: Diváci stále častěji vnímají politiky jako celebrity 

Umisťování tématu stranických sjezdů a kongresů do hlavní zpravodajské relace 

komerční televize Nova nahrává podle Michala Kratochvíla ještě jedna věc – a sice, že 

s postupem času diváci začali v politicích vidět spíše než například ústavní činitele, kteří 

mají podstatný vliv na dění v zemi, celebrity. Neil Postman ve své publikaci v souvislosti 

s tímto fenoménem připomíná uplynulou dobu, kdy voliči sotva věděli, například kdo ve 

volbách kandiduje. Že by navíc měli povědomí o těchto kandidátech mimo čistě profesní 

život považuje za nemyslitelné. Poté, co ale televizní obrazovka přivedla lidem osobnosti 

politického života až přímo do obývacího pokoje, došlo ke změně. Politici tak mohli být 

lidem častěji na očích, sdělovat jim své názory a ideje, a stát se známými.  

Mezi tím být „dobře známým“ nebo „celebritou“ ale Postman vidí podstatný rozdíl. 

Dobře známý politik je podle něj takový, který kdykoliv se objeví v televizi, mluví o politice 

jako takové. Politik jako celebrita ale může v televizi vystupovat na jakémkoliv místě, 

v jakoukoliv dobu a při tom to nebude působit nijak neobvykle, nemístně a nikdo se nad tím 

nepozastaví. Sami politici se tak svým chováním začali médiím a divákům nabízet jako zdroj 

zábavy (Postman, 2010, s. 152). 

Jako příklad mohou sloužit v Televizních novinách již tradiční předvánoční reportáže, 

ve kterých jsou politici zabíráni se svými manželkami v kuchyni, jak vypráví, co budou jíst 

ke štědrovečerní večeři. Politici také často přijímají pozvání do různých zábavních 

televizních pořadů či se nechávají zachytit při akcích nebo činnostech, které s politikou 

nemají nic společného. A právě tak se podle Neila Postmana stal politik „součástí obecné 

televizní kultury – jako celebrita“. Kdy k tomu došlo přesně není jasné, nicméně zmiňuje, 
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že určité náznaky se objevují v Americe již 50. letech minulého století49, běžnějším trendem 

se tento fenomén pak začal stávat v 70. a 80. letech (Postman, 2010, s. 152-153). 

 Pokud tedy navážu na slova Michala Kratochvíla, že „[p]ro TV Nova je politické 

zpravodajství zajímavé především proto, že diváci vnímají politiky stále častěji jako 

celebrity“ - je jasné, že pro mediální pracovníky televize Nova představují stranické sjezdy 

a kongresy cenný přísun materiálu, který mohou nakonec využít k produkování zábavy. 

Důvodem je to, že na těchto akcích se na jednom místě koncentruje velké množství 

„celebrit“, které diváky zajímají. To potvrzuje i Petr Semecký, když říká, že by v reportáži 

o průběhu těchto událostí nikdy neměl chybět rozhovor s „lídrem strany“, tedy jakousi hlavní 

celebritou celé akce. Je přitom možné se podle něj vyrovnat i s faktem, že se politici často 

na svých sjezdech a kongresech dlouze vyjadřují k tématům, které nutně nemusí stát ve 

středu zájmu příjemců obsahu televize Nova. A tak vzhledem k předpokladu, že diváky 

komerční televize zajímají předně osobnosti, než jejich témata, považuje za nutnost, aby 

každá reportáž primárně obsahovala výběr skutečně jen „atraktivních vyjádření“ těchto osob, 

aby reportér diváka upozornil například na „expresivnější jazykové prvky v jejich 

projevech“ atd. Z vlastní zkušenosti vím, že často pomůže i pečlivý výběr tzv. geroišů 

(ruchů).   

 Tato fakta mě vedou k zamyšlení, nad tím, zda mediální pracovníci tím, aby diváky 

udrželi u televizních obrazovek, mohou přispívat k trivializaci nebo bagatelizaci politických 

témat. Podle Neila Postmana situace zatím nedošla tak daleko, že by se politické strany kvůli 

roli politiků jako celebrit staly nevýznamnými. Nicméně si je vědom nahodilé souvislosti 

mezi „vzestupem politika jako televizní hvězdy a klesajícím významem stran“ (Postman, 

2010, s. 153). Michal Kratochvíl ale naopak vidí v tom, že se někteří lidé dozvídají o dění 

na politické scéně především proto, že je zajímají jejich hlavní aktéři jako celebrity, výhodu. 

Takový zájem diváků komerční televizi podle něj umožňuje do zpravodajství zařazovat 

politiku mnohem častěji, a tak divákům rozšiřovat politický obzor. V souvislosti s touto 

problematikou uvedl jako nejaktuálnější příklad jakékoliv zprávy týkající se prezidenta 

České republiky a jeho okolí, které se podle něj mezi diváky těší značné oblibě.  

                                                           
49Senátor Everett Dirksen se objevil jako host v zábavním pořadu What’s My Line?  
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7.3.4 Teze 4: Reportáže se zábavními prvky divákovi umožňují nejen 

odreagování během sledování zpravodajské relace, ale zároveň je 

mohou obohatit také informačně 

Díky provedené kvantitativní obsahové analýze jsem dospěla k závěru, že od roku 

2009 se pravidelně v bloku o politickém sjezdu či kongresu v Televizních novinách objevila 

vždy minimálně jedna reportáž, kterou lze dle výše popsaných kritérií považovat za 

zábavnou. Petr Semecký předpokládá, že se od tohoto trendu v hlavním zpravodajství 

televize Nova v příštích letech ustupovat nebude. Zdůvodněním může být nejen to, že diváka 

tento typ příspěvků z řady výše popsaných důvodů baví, z rozhovorů a osobních postojů 

vedoucích pracovníků komerční televize navíc vyplynulo, že plní i některé funkce, kterými 

reportáže se zábavními prvky mohou diváka obohatit.  

Pro vysvětlení bych nejdříve ráda využila opět jeden z pohledů Neila Postmana na 

televizi a „zábavu“, neboť právě jeho již citovanou publikaci Ubavit se k smrti, vnímám jako 

relevantní pro toto téma. Postman konstatuje, že pro televizi jako médium je typické 

potlačování obsahu ve prospěch obrazu, vizuálního prožitku diváka – tedy ve prospěch 

zábavy. Doslova píše, že: „[…] ‚dobrá’ televize má pramálo společného s definicí kvality 

výkladu, ale velmi mnoho společného s podstatou obrazového vjemu“ (Postman,  

2010, s. 106).  

Podle Petra Semeckého jsou ale politické sjezdy a kongresy „neobrazovou 

záležitostí“. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že příležitostí pro obrazově zajímavé záběry 

v průběhu konání stranických sjezdů a kongresů je malé množství. Ve středu zájmu kamer 

je hlavně jednací sál a v něm politici, kteří se střídají u řečnického pultu. Zbytek času 

politické osoby tráví na svých místech, nebo se prochází v předsálí. Pokud by se tedy 

i televize Nova řídila Postmanovou myšlenkou, opravdu by platilo to, co jsem na začátku 

svého psaní předpokládala, že politické sjezdy a kongresy se řadí spíše mezi témata, která 

nejsou pro jejího diváka příliš atraktivní.  

Pro vyvážení tohoto nedostatku proto podle Petra Semeckého slouží právě rozebírané 

reportáže se zábavními prvky. V rozhovoru to vysvětluje, tak, že „[t]yto reportáže dávají 

divákovi na chvíli oddychnout, možnost podívat se na něco jiného, než dokola se opakující 

záběry z jednacího sálu. Představa, že obyčejný člověk vydrží 20, 30, 40 minut sedět 

a ‚louskat‘ složitá témata vyžadující naprosté soustředění a přemýšlení (navíc na pozadí 
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monotónního obrazového vjemu) je nesmyslná.“ Z toho podle mého názoru vyplývá, že 

takové reportáže obohacují diváka ne tolik obsahově jako spíše obrazově.  

Na druhou stranu ale Michal Kratochvíl vnímá v příspěvcích se zábavními prvky 

i možnost obsahového obohacení příjemců, když píše, že „[d]ivák má právo vědět, jak si 

politické strany ‚žijí‘. Jestli naopak její členové zneužívají kontakty k tomu, aby dostali 

protekční SPZ, zda jsou odtrženi od reality běžného člověka či nikoliv.“ Reportáže, které 

mají divákovi zprostředkovat ryze politickou událost odlehčeným způsobem i podle mého 

názoru mohou leccos napovědět o dané politické kultuře, politických stranách, ale také jejích 

konkrétních reprezentantech. Divák si tak může porovnat to, co politici říkají a jak sami sebe 

prezentují například na tiskových konferencích s tím, jací jsou mimo oficiální projevy, 

v soukromí, nebo ve chvílích, kdy si myslí, že na ně objektivy kamer nemíří. I to dle mého 

názoru může hrát výraznou roli při činění politických rozhodnutí voličů.  

7.3.5 Teze 5: Větší důraz na politické zpravodajství zvyšuje kredit televize, 

a tedy její atraktivitu pro inzerenty 

Předešlé teze této části diplomové práce odpovídaly spíše na to, z jakého důvodu 

televize Nova umisťuje zprávy týkající se stranických sjezdů nebo kongresů do své hlavní 

zpravodajské relace a v čem tkví atraktivita těchto příspěvků především pro diváky komerční 

televize. Na závěr bych se chtěla zaměřit na to, co přináší samotné televizi vysílání tohoto 

tematického typu příspěvků. Za nejkompetentnější osobu pro zodpovězení této otázky 

považuji ředitele zpravodajství televize Nova Kamila Housku, který v jedné ze svých 

odpovědí potvrdil, že pokud televize řadí do svého zpravodajství více politiky, může to do 

jisté míry znamenat i větší zájem zadavatelů reklamy, tedy i vyšší příjmy komerční televize. 

Nicméně upozornil, že nejde o přímou úměru, ale že cesta k oslovení případných inzerentů 

vede přes snahu o respektovanější postavení společnosti na mediálním trhu.  

Houska se domnívá, že této ambice je možné dosáhnout kromě jiného právě tím, že 

se zpravodajství televize Nova bude snažit zprostředkovávat „zajímavou a pro lidi 

pochopitelnou formou ty nejdůležitější události“, mezi které se řadí právě politické události 

v Česku, v Evropské unii i celkově ve světě. Což se podle jeho slov daří – „TV Nova se za 

posledních několik let výrazně posunula a její zpravodajství zvyšuje svůj kredit. To 

v konečném důsledku posiluje image celé televize a zvyšuje její atraktivitu pro potenciální 

inzerenty.“  
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Michal Kratochvíl potom dodává, že i v následujících letech by si televize Nova měla 

udržovat svůj trend rozšiřování politického zpravodajství, s tím, že „[t]ím největším 

důkazem je realizované kontinuální vysílání – parlamentní i prezidentské volby, které 

v minulosti bylo ve vysílání TV Nova nemyslitelné.“ Zde bych ráda doplnila, že při loňských 

říjnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky připravila televizní 

skupina Nova pro diváky první rozsáhlé kontinuální volební vysílání k výsledkům hlasování 

v historii této televize. Volební studio začalo vysílat 21. října 2017 ve 13. hodin, trvalo až 

do konce Televizních novin ve 20 hodin a 20 minut. Na jeho moderování se podíleli 

moderátoři Rey Koranteng, Michaela Šmídová a Markéta Fialová. Ve vysílání se ten den 

objevilo několik nových prvků, mezi nimi například vizualizace dat formou 3D grafiky 

v reálném setu, automatická proměna grafů v reálném čase a poprvé byly také využity 

tzv. volební projekce50, které v rámci těchto podzimních voleb nepoužila žádná jiná česká 

televizní stanice. Na tomto speciálním vysílání s televizí Nova spolupracovala agentura 

STEM/MARK. Kontinuální vysílání pak proběhlo i během druhého dne druhého kola 

prezidentských voleb, 27. ledna 2018. 

Vše výše popsané ještě více podporuje fakt, že kvůli volbám do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky televizní skupina Nova navíc postavila v minulém 

roce i nové studio.  Proběhl v něm například předvolební duel, ve kterém se utkali předseda 

hnutí ANO Andrej Babiš a tehdejší volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Zástupci televize 

Nova zařazení podobné debaty do svého programu zdůvodňovali tím, že jde o prvek, který 

je v zahraničních komerčních televizích standardem. Vzorem nejen pro design studia, ale 

i pro zprostředkování dat se stala americká kabelová televizní společnost CNN.  

Volební vysílání pak nebylo jen součástí zpravodajské relace Televizní noviny, ale 

prolínalo se i pořady jako jsou Střepiny, magazín Víkend nebo Volejte Novu. Také server 

TN.cz svým příjemcům poskytoval například on-line rozhovory s politickými aktéry 

a podobně. Divák tak mohl sledovat politické dění, před blížícími se říjnovými volbami již 

od léta. Zpravodajský web o médiích, marketingu a reklamě Mediaguru.cz napsal, že šlo 

o největší volební vysílání v historii televize Nova (Mediaguru, 2017b)51. 

                                                           
50Tzv. projection je volební průzkum, který umožňuje z průběžných výsledků rychlý odhad konečného 

výsledku voleb. Jinou metodou je pak tzv. exit poll, kdy jsou voliči dotazováni na to, jak volili při východu 

z volební místnosti.  
51Nova postavila studio pro volby, přinese živé vysílání. Mediaguru.cz [online]. 2017 [cit. 2018-03-10]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/10/nova-postavila-studio-pro-volby-prinese-zive-

vysilani/ 
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Přesto, že není v kompetenci Petra Semeckého ovlivňovat to, jakým směrem se 

zpravodajství televize Nova v následujících letech vydá, položila jsem mu na budoucí 

směřování Televizních novin stejný dotaz jako Kamilovi Houskovi a Michalovi 

Kratochvílovi. Zatímco dosud se všichni dotazovaní ve svých odpovědích na mé otázky 

víceméně shodovali, zde nastává první jednoznačný rozpor. Podle Petra Semeckého by na 

rozdíl od předešlých dvou parafrázovaných respondentů televize Nova neměla posilovat 

politické zpravodajství. Svůj názor zdůvodňuje slovy: „[n]a to jsou tady jiní, kteří mají úplně 

jiné možnosti a od kterých to také veřejnost očekává. Pokud si vzpomenu na poslední 

průzkum, který se tady dělal před pár lety, byla právě politika to, co od nás divák skoro 

vůbec nechtěl. Ale praxe ukazuje, že jsme se stejně vydali trochu jinou cestou.“  

V rámci své profese jsem měla možnost podílet se na přípravě a realizaci 

kontinuálního vysílání. Na pozici politické reportérky televize Nova jsem strávila 21.října 

2017 ve volebním štábu hnutí ANO a 27. ledna 2018 potom ve volebním štábu 

prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Společně s jedním dalším kolegou jsme sbírali 

materiály pro reportáže do večerních Televizních novin, ale také jsme byli připraveni 

v případě potřeby téměř okamžitě živě vstupovat do kontinuálního vysílání, do kterého bylo 

navíc třeba celý den prostřednictvím satelitního přenosového vozu posílat aktuální záběry. 

Na základě těchto zkušeností a znalosti toho, jak náročná byla příprava i samotná práce na 

vysílání v daný den nejen na pozicích reportérů, považuji za důležité konstatovat, že se zde 

shoduji nejen s názorem Michala Kratochvíla, ale i Petra Semeckého. Podle mě, je 

zrealizované kontinuální vysílání skutečně důkazem toho, že televize Nova začala 

politickému zpravodajství jednoznačně přikládat větší důležitost než v minulosti. Na druhou 

stranu, ale nemohu opominout jeden z postřehů přímo z volebních štábů, a sice například to, 

že jiná televizní média vyslala na místo početně podstatně více reportérů, než v případě 

televize Nova. Což může být jeden z příkladů toho, že televize zatím nedisponuje takovými 

možnostmi, aby se mohla vyrovnat politickému zpravodajství některé jiné stanice.  
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Závěr 

 Cílem mé práce s názvem Mediální reprezentace politiků ve zpravodajství televize 

Nova (se zaměřením na sjezdy ČSSD a kongresy ODS v letech 1995-2017) bylo zjistit, 

jakými změnami prošel přístup zpravodajství komerční televize Nova, orientované 

především zábavným směrem, k tématům, které nejsou primárně středem zájmu jejích 

typických diváků. Jedním z takových témat je konání stranických sjezdů a kongresů českých 

politických stran, kterému jsem se konkrétně ve své práci věnovala. Vymezený materiál jsem 

zpracovávala metodou kombinace kvantitativní a kvalitativní analýzy mediálních obsahů. 

Celkem jsem zkoumání podrobila 89 televizních příspěvků hlavní zpravodajské relace 

televize Nova, Televizních novin, v období od roku 1995 do roku 2017.  

 S pomocí kvantitativní obsahové analýzy jsem zjistila, jak se v průběhu sledovaných 

let měnila četnost výskytu a délka zpravodajských příspěvků věnovaných sjezdům 

a kongresům, dále zda byly tyto zprávy spíše v rámci zpravodajské relace upřednostňovány, 

či nikoliv, jak se lišil prostor věnovaný ve zpravodajství politickým aktérům a v neposlední 

řadě také, v jaké míře bylo přistupováno k „zezábavňování“ daného tématu. Výsledek mého 

prvního výzkumu ukazuje, že od roku 2001 docházelo k pozvolnému nárůstu času a zároveň 

i počtu příspěvků, které televize Nova vyhradila ve svém zpravodajství pro blok věnovaný 

tématu politických sjezdů a kongresů. Z výzkumu také vyplývá, že stranické sjezdy 

a kongresy byly sice ve zpravodajství televize Nova vždy spíše upřednostňovány, v průběhu 

sledovaných let se ale tento trend začal ubírat spíše opačným směrem – příspěvky týkající 

se sjezdů a kongresů se postupně vzdalují předním pozicím v bodovém scénáři, než 

přibližují. Od roku 2009 se navíc začalo objevovat stále více reportáží, které pohlíží na ryze 

politickou událost spíše z odlehčeného hlediska.  

Téměř ukázkovým je v tomto ohledu rok 2013, kdy došlo ke skokovému nárůstu 

prostoru věnovanému politickému tématu ve zpravodajství komerční televize a většina 

z těchto zpráv ukazovala politiku z odlehčeného, zábavního hlediska. V jeden den například 

pouze tři příspěvky z celkových osmi divákovy zprostředkovaly informace ryze politického 

charakteru, z těch zbylých se příjemce dozvěděl především o jídelníčku politiků uplynulého 

dne či o způsobu, jakým strávili noc. O tom, z jakého důvodu křivky vytvořených grafů 

ukázaly tento vývoj, lze dnes již pouze spekulovat. I z vlastní zkušenosti vím, že novinářská 

práce je předurčena řadou omezení, ať už se jedná o faktory technologické, politické, 
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ekonomické nebo třeba profesní. Faktem tedy je, že tento vývoj mohla způsobit právě souhra 

různých okolností a vlivů, do kterých viděli pouze tehdy zúčastnění mediální pracovníci.  

Abych nepředkládala pouze odůvodnění a závěry v rovině svých domněnek, i když 

založených na osobních zkušenostech z praxe v tomto konkrétním médiu, seznámila jsem 

s výsledkem výzkumu také již zmíněného Michala Kratochvíla, který v té době pracoval 

v redakci domácího zpravodajství a požádala jsem ho o interpretaci z jeho pohledu. Podle 

něj se na nastalé situaci podílelo to, že rok 2013 byl „politicky velmi exponovaný“, neboť 

se uskutečnily první přímé volby prezidenta České republiky. Sjezd byl podle jeho názoru 

ostře sledovaný, protože se ho měl účastnit i první přímo zvolený prezident Miloš Zeman. 

Politická scéna i společnost tak očekávala, jaké zaujme stanovisko ke své „domovské 

straně“, zda podpoří bývalého premiéra Bohuslava Sobotku na post předsedy strany a jaký 

přednese projev. Hlavním důvodem rozsáhlého pokrytí sjezdu ČSSD tak podle Kratochvíla 

byl právě prezident Miloš Zeman.  

Zde musím konstatovat, že současnému prezidentovi byl skutečně věnován ve 

zpravodajství určitý prostor, prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy jsem nicméně 

odhalila, že reportéři se v místě konání sjezdu zajímali více právě o zákulisí politické akce - 

snažili se zprostředkovat divákovi soukromí politiků, nějakou senzaci nebo skandál. Tím 

celkové vyznění bloku o stranických sjezdech a kongresech nabralo skoro až bulvární 

nádech.  

Vzhledem k tomu, že podle slov Briana McNaira je novinář kromě jiného také 

„zaměstnanec podřízený řadě vedoucích pracovníků, která sahá až k majiteli“, považuji za 

důležité konstatovat v souvislosti se zjištěnými závěry i fakt, že právě v roce 2013 byl 

ředitelem zpravodajství Vladimír Mužík, jehož nástup do funkce v únoru roku 2012 

provázely protesty i řada výpovědí reportérů – například Tomáše Hauptvogela (Novinky.cz, 

2013)52. Jako důvod uváděli větší bulvarizaci zpravodajství. Jelikož zastávám názor, že na 

produkci zpráv do zpravodajství mají značný vliv i vedoucí pracovníci televize, v rámci 

kvalitativní analýzy jsem oslovila své současné nadřízené s několika otázkami, kterými jsem 

se snažila přijít na to, z jakého důvodu jsou pro primárně zábavně orientované médium 

zajímavé sjezdy a kongresy politických stran.  

                                                           
52Mužík nečekaně skončil v čele zpravodajství TV Nova. Novinky.cz [online]. 2013 [cit. 2018-04-19ha]. 

Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/311898-muzik-necekane-skoncil-v-cele-zpravodajstvi-tv-

nova.html 
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 Z jejich odpovědí vyplynulo, že i pro komerční média platí jakási nepsaná zásada, 

podle které by se měla věnovat důležitým politickým událostem, mezi které kromě jiného 

patří i stranické sjezdy a kongresy. Navíc současný ředitel zpravodajství Kamil Houska 

nepovažuje tento typ politických akcí za nezáživný pro typického diváka televize Nova. 

Důvodem nicméně není to, že by příjemce zpravodajství televize Nova vyžadoval politické 

zpravodajství, ale to, že politické sjezdy a kongresy jsou zdrojem vysoké koncentrace emocí, 

názorových střetů nebo osobních soubojů a navíc umožňují náhled do atraktivního 

politického zákulisí, což právě vyhovuje zábavnímu zaměření televize Nova.  

 Odpověď na mou hlavní výzkumnou otázku, konkrétně zda v průběhu sledovaného 

období televize Nova začala v být v rámci svého zpravodajství více politicky zaměřená, 

nelze považovat za zcela jednoznačnou. Na jedné straně v jednotlivých letech sice došlo ke 

zmnožení příspěvků věnujících se tomuto politickému tématu, na druhou stranu z výzkumu 

vyplývá, že televize Nova v posledních letech vždy při informování o politickém sjezdu 

nebo kongresu přistupuje k větší či menší snaze o zlehčení a zatraktivnění daného tématu. 

Tato praxe pak s sebou kromě jiného přináší i vysílání pravidelně se opakujících zpráv 

o tom, co politici na sjezdu či kongresu jedli a pili, jak drahým přijeli autem, nebo jak se 

večer bavili a kolik to celé stálo. Takové příspěvky jsou přitom do zpravodajství často 

zařazovány možná již rutinně, bez jakéhokoliv opodstatnění, kdy by například skutečně 

politici rozhazovali peníze určené na jiné účely. 

 S ohledem na vše napsané zastávám názor, že přesto, že nejsledovanější 

zpravodajská relace v České republice může často odlehčeným způsobem svého referování 

o stranických sjezdech a kongresech vytvářet (a následně rok co rok utvrzovat) představy 

diváků o politicích jako o lidech, kteří utrácí za dobré jídlo, nákladné večírky a místo politiky 

se často zajímají spíše o doprovodný program sjezdu nebo kongresu, že je důležité a správné, 

že politické zpravodajství není opomíjené – a to i za cenu jeho přizpůsobení divákovi 

komerční televize. Televizní noviny tak podle mého názoru svým vlastním osobitým 

způsobem přispívají k větší informovanosti svých diváků, kteří si i na základě 

zprostředkování „mimopolitického“ obrazu představitelů jednotlivých stran mohou udělat 

představu, díky které pro ně bude snazší činit politická rozhodnutí.  

Přesto, že grafy jednoznačně neukázaly směřování zpravodajství televize Nova více 

seriózní, politicky zaměřenou cestou, předložené odpovědi vedoucích pracovníků možná 

mohou být jakýmsi předznamenáním určité změny. Zda k nim nakonec dojde a jakým 
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směrem se televize Nova v souvislosti s politickým zpravodajstvím bude v následujících 

měsících a letech ubírat, i vzhledem k nedávnému odchodu jednoho ze svou ředitelů 

zpravodajství Martina Švehláka, je zatím otevřená otázka – možná pro jinou práci. 
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Summary 

The aim of this thesis named Media Representation of Politicians in the News 

Reporting of TV Nova (with the focus on the ČSSD congresses and ODS congresses in 1995-

2017) was to find out what changes the entertainment focused commercial TV Nova went 

through to change its approach to reporting on topics that are not primarily at the centre stage 

for a typical viewer of TV Nova. Two of such topics are political events and congresses of 

political Czech parties, which I devoted this thesis to. I processed the allotted material using 

the combination of quantitative and qualitative analysis of media content. In total, I have 

researched 89 prime time TV Nova bulletins, TV News, between 1995 and 2017.  

 Using the quantitative content analysis I found out how the frequency of occurrence 

and the length of news bulletins related to political events and congresses changed in the 

observed period, and furthermore, if such bulletins were prioritised in the news programme 

or not. I also observed differences in the amount of coverage of political figures and, last but 

not least, to what extent the TV approached such news as 'entertainment'. The result of my 

first research indicated that from 2001 TV Nova gradually increased the broadcast time and 

the number of bulletins related to political events and congresses in its news reporting. My 

research also shows that while political events and congresses were mostly prioritised in the 

broadcast of TV Nova, this trend changed and started moving in the opposite direction 

instead in the observed period - in terms of TV coverage bulletins relating to political events 

and congresses started to move away from the top positions in the broadcast order rather 

than move higher. From 2009, more and more reports began to emerge that mostly portrayed 

a purely political event from a light-hearted perspective. 

A prime example could be the year of 2013 in which politically orientated topics 

suddenly gained a lot more news broadcast time and most of these bulletins portrayed 

political topics in a light-hearted way and from an entertaining perspective. Only 3 out of 8 

bulletins showed viewers information of purely political character, the rest showed viewers 

mostly information on the diet of politicians or the way they spent the last night. At present 

time, we can only speculate on the reason why the curves of the presented graphs show such 

a development. Also from my own experience I know that journalism is predestined by many 

limitations such as technological, political, economical or vocational factors. The fact 

remains that such a development may have been caused by a coincidence of different factors 

and influences, which could have only been understood by the involved media professionals. 
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So as not to present only reasons and conclusions based on my own assumptions, 

despite the fact that they are based on my own work experience in this particular medium, I 

acquainted the mentioned Michal Kratochvíl with the research results. Michal Kratochvíl 

worked in a domestic newsroom at the time and I asked him for an interpretation from his 

perspective. According to him, the situation was affected by the first direct presidential 

elections and this made the year of 2013 'politically very exposed'. The political event was, 

according to him, closely monitored as the first directly elected president - Miloš Zeman was 

due to attend it. Politicians as well as the public were curious about what stance he would 

take towards his 'own political party' and if he would support the former prime minister - 

Bohuslav Sobotka in the position of political party leader and what speech he would deliver. 

According to Kratochvíl, it was Miloš Zeman who was the main reason for the extended 

coverage of the ČSSD political event. At this point I have to state that the current president 

was given a fair amount of time in the news reporting. Using the qualitative content analysis, 

I have discovered, however, that reporters present at the congress were more interested in 

backstage affairs of this political event - they tried to report on private matters of politicians, 

sensations and scandals. Thus, the overall tone of bulletins about political events and 

congresses closely resembled tabloid journalism. 

Given that according to Brian McNair, every journalist is, among other things, an 

'employee reporting to many superiors including the owner' I deem it important to, in relation 

to the drawn conclusions, state that in 2013 Vladimír Mužík was the News Director and his 

appointment in the position was preceded by protests and resignations of reporters in 2012 - 

for example Tomáš Hauptvogel (Novinky, 2013)53. As a reason, they stated the increased 

dominance of tabloid journalism. As I am of the opinion that television managers also have 

considerable influence on the production of TV reports, I asked, as part of qualitative 

analysis, my current superiors a few questions about the reasons why political events and 

congresses are interesting for a medium primarily focused on entertainment.  

 Their responses showed that even commercial media are subject to unwritten rules 

according to which they should address important political events, including, among others, 

political events and congresses. Moreover, the current News Director Kamil Houska doesn't 

regard this type of political event as boring for the typical viewer of TV Nova. The reason, 

                                                           
53Mužík unexpectedly resigned from his position of News Director on TV Nova. Novinky.cz [online]. 

2013 [cit. 2018-04-19ha]. Available at: https://www.novinky.cz/kultura/311898-muzik-necekane-skoncil-v-

cele-zpravodajstvi-tv-nova.html 
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however, is not that TV Nova news viewers demand political news reporting, but that 

political events and congresses are the source of high concentration of emotions, conflicts of 

opinion and personal fights. They also allow an insight into the attractive political scene, 

which is suited well to the entertainment orientation of TV Nova.  

 The answer to my main research questions, i. e. if during the observed period news 

reporting on TV Nova became more politically orientated, cannot be regarded as completely 

clear. On one hand, during the different years there was an increase in the number of bulletins 

relating to this political topic but, on the other hand, the research shows that in recent years 

TV Nova approached informing viewers on political congresses in a light-hearted way and 

tried to make such topics more attractive. This practice also brings about repeatedly 

broadcast bulletins about what politicians ate and drank at political events and congresses, 

how expensive the car they arrived in was or how they entertained themselves all evening 

and how much it all cost. Such bulletins are almost routinely included in the news, without 

relevant justification, as if, for example, politicians wasted money allocated for other 

purposes.  

 Regardless of all that I have stated I am still of the opinion that the most popular TV 

news programme in the Czech Republic can refer to political events and party congresses in 

a light-hearted way and in doing so create (and year after year strengthen) beliefs in viewers 

that politicians are people who spend a lot of money on good food, expensive parties, who 

are not interested in politics but in connected entertainment during political events and 

congresses it is still important and correct that political news reporting is not omitted - even 

at the cost of adapting it to a commercial TV viewer. In my opinion, TV News contribute in 

their own way to greater public awareness of viewers who can, based on matters 'not related 

to politics', create an image about politicians from different political parties and such an 

image can make it easier to make political decisions.  

Even though the graphs have not shown a movement of TV Nova in a more serious 

and politically orientated direction, the responses given by managers may indicate 

forthcoming changes. Whether they will eventually happen or what direction TV Nova will 

take in the forthcoming months and years in relation to political news reporting is yet to be 

seen. Especially if we take into consideration the recent resignation of one of the TV's News 

Directors - Martin Švehlák. This could become a topic for another thesis.  
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Příloha č. 1: Kódovací kniha 1 a kódovací kniha 2 (tabulka) 

Příloha č. 2: Kódovací arch 1 a kódovací arch 2 (tabulka) 

Příloha č. 3: Doslovný přepis rozhovorů s vedoucími pracovníky televize Nova - 

 Kamilem Houskou, Michalem Kratochvílem, Petrem Semeckým (text) 

Přílohy 

Příloha č. 1: Kódovací kniha 1 a kódovací kniha 2 (tabulka) 

Kódovací kniha 1 

Č. Název Popis proměnné Kód Obor hodnot 

1 P1 datum odvysílání televizní 

zpravodajské relace 

 
ve formátu rrrr.mm.dd. 

2 P2 rozsah bloku nevyužit v kódovacím archu je uveden 

přesný časový údaj (stopáž) - ve 

formě hh:mm:ss 

3 P3 počet příspěvků 1 jeden příspěvek    
2 dva příspěvky    
3 tři příspěvky    
4 čtyři příspěvky    
5 pět příspěvků    
6 šest příspěvků    
7 sedm příspěvků    
8 osm příspěvků 

4 P4 pořadí příspěvků 1 otvírák    
2 druhá pozice ve zpravodajské 

relaci    
3 třetí pozice ve zpravodajské relaci    
4 čtvrtá pozice ve zpravodajské 

relaci    
5 pátá pozice ve zpravodajské relaci 

5 P5 přítomnost příspěvku v 

headline 

1 ANO 

   
2 NE 

6 P6 počet politiků  nevyužit v kódovacím archu je uveden 

přesný počet promlouvajících 

politiků ve zpravodajství 

7 P7 délka promluv politiků nevyužit v kódovacím archu je uveden 

přesný časový údaj (stopáž) - ve 

formě hh:mm:ss 

8 P8 přítomnost zábavních prvků 1 ANO 

  

 

2 NE 
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Kódovací kniha 2 

Č. Název Popis proměnné Kód Obor hodnot 

1 P1 počet politických příspěvků 0 žádný příspěvek 

   1 jeden příspěvek 

   2 dva příspěvky 

   3 tři příspěvky 

   4 čtyři příspěvky 

   5 pět příspěvků 

     

2 P2 počet zábavních příspěvků 0 žádný příspěvek 

   1 jeden příspěvek 

   2 dva příspěvky 

   3 tři příspěvky 

   4 čtyři příspěvky 

   5 pět příspěvků 

     

3 P3 

počet příspěvků kombinujících politické 

i zábavní prvky ("mix") 0 žádný příspěvek 

   1 jeden příspěvek 

 

Příloha č. 2: Kódovací arch 1 a kódovací arch 2 (tabulka) 

Kódovací arch 1 
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P2 0:04:58 0:06:17 0:01:02 0:02:46 0:03:58 0:03:12 0:06:00 0:04:58 

P3 2 3 1 1 3 2 4 3 

P4 3 1 4 1 2 1 1 1 

P5 2 1 2 1 1 1 1 1 

P6 1 5 1 1 6 6 8 11 

P7 0:00:15 0:01:14 0:00:01 0:00:54 0:01:42 0:01:00 0:01:50 0:02:30 

P8 2 2 2 1 1 2 2 2 
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P3 6 3 1 1 1 1 2 1 

P4 1 1 2 2 3 3 2 2 

P5 1 1 1 1 1 1 1 1 

P6 7 8 6 6 9 0 3 6 

P7 0:01:23 0:03:12 0:00:34 0:00:41 0:00:36 0:00:00 0:00:46 0:00:39 

P8 1 2 2 2 2 2 2 2 
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P3 2 3 1 1 1 1 3 2 

P4 3 1 2 4 3 3 3 2 

P5 1 1 1 2 1 2 1 1 

P6 8 15 5 4 8 8 6 4 

P7 0:00:59 0:02:29 0:00:48 0:00:25 0:00:51 0:00:57 0:00:58 0:00:25 

P8 1 2 1 2 2 1 1 1 
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P2 0:02:15 0:03:53 0:05:00 0:06:04 0:06:50 0:12:20 0:07:36 0:05:39 

P3 1 2 3 5 6 8 6 3 

P4 5 2 3 4 5 2 2 3 

P5 2 1 1 1 1 1 1 1 

P6 5 5 8 8 16 15 9 6 

P7 0:00:35 0:00:55 0:00:55 0:02:28 0:03:17 0:00:44 0:01:28 0:01:36 

P8 1 1 1 1 1 1 1 1 
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P5 1 1 2      
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P7 0:00:56 0:03:03 0:00:37      

P8 1 1 1      
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Příloha č. 3: Doslovný přepis rozhovorů s vedoucími pracovníky televize  

Nova — Kamilem Houskou, Michalem Kratochvílem, Petrem Semeckým (text) 

 

Položené otázky:  

Otázka 1: Proč Televizní noviny zajímá téma stranických sjezdů a kongresů politických 

stran, proč jsou zařazovány do zpravodajské relace (vzhledem k profilu komerční stanice 

a předpokladu, že sjezdy nejsou “moc zábava”)?  

Otázka 2: Co je na těchto ryze politických událostech atraktivní, zajímavé pro diváka 

televize Nova?  

Otázka 3: Jakým trendem půjde zpravodajství televize Nova v následujících letech?  

Otázka 4:54 Může být zpravodajství, které je více zaměřené na politiku přitažlivější i pro 

zadavatele reklamy? Z jakého důvodu je pro televizi Nova výhodné pokrývat politické 

zpravodajství? 

Otázka 5: Od roku 2009 se pravidelně v bloku o sjezdech a kongresech objevovala 

minimálně jedna “zábavná reportáž”. Čím tento typ reportáží diváky obohacuje? Bude se 

jim televize v podobném poměru věnovat i nadále, nebo se od tohoto trendu bude ustupovat? 

Otázka 6:55 Proč došlo v roce 2013 ke skokovému nárůstu příspěvků referujících 

o stranickém sjezdu ČSSD?  

 

Odpovědi jednotlivých pracovníků televize Nova: 

 

Kamil Houska, ředitel zpravodajství televize Nova 

Odpověď 1: I u komerční televize musí platit zásada, že se věnuje důležitým politickým 

událostem. Často volí jiný úhel pohledu, jiné — řekněme lidovější — pojetí, ale neměla by 

události tohoto typu opomíjet. Navíc si osobně myslím, že jsou zrovna sjezdy politických 

                                                           
54U Petra Semeckého jsem vynechala otázku 4, neboť přímo nesouvisí s kompetencemi v rámci jeho profese. 

Místo ní jsem ale zařadila jiný dotaz: 

Otázka 4: Co by měl blok o stranickém sjezdu nebo kongresu v Televizních novinách vždy obsahovat, aby 

byl pro diváka zajímavý / přijatelný. 
55Poté, co jsem Michala Kratochvíla na jeho žádost seznámila s výsledky svého výzkumu, přiložil ještě 

vlastní zdůvodnění zjištěných závěrů z roku 2013. Na otázku 6 tedy odpovídá pouze Michal Kratochvíl. 
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stran poměrně zajímavé. Dochází zde k názorovým střetům a je zde vysoká koncentrace 

nejrůznějších emocí. A právě na emoce klade zpravodajství komerčních televizí velký důraz. 

Odpověď 2: Většina sjezdů je z logiky věci volebních. Volba předsedy velké politické 

strany přitom většinou polarizuje společnost. O to, kdo bude například předsedou ČSSD 

nebo TOP 09, se zajímají i voliči jiných politických stran. Diváci TV Nova navíc podle mého 

soudu vědí, že v Televizních novinách se nedozvědí jen o tom, kdo a proč volbu vyhrál, ale 

také jim bude předloženo atraktivní zákulisí. To si myslím umíme lépe než naše konkurence. 

Odpověď 3: Ano, televize Nova má ambici věnovat se i v budoucnu více nejdůležitějším 

politickým událost v Česku, v Evropské unii i ve světě vůbec. Chceme, aby naše 

zpravodajství bylo respektované a zajímavou a pro lidi pochopitelnou formou přinášelo ty 

nejdůležitější události. A mezi ně politika patří. 

Odpověď 4: Do jisté míry ano, i když ta úměra není přímá. TV Nova se za posledních 

několik let výrazně posunula a její zpravodajství zvyšuje svůj kredit. To v konečném 

důsledku posiluje image celé televize a zvyšuje její atraktivitu pro potenciální inzerenty. 

Odpověď 5: Nevím, jestli takové typy reportáží diváky obohacují, ale jsem přesvědčen, že 

je velmi zajímají. Snažíme se zprostředkovat jim sjezd politické strany po všech stránkách 

a zajímavosti ze zákulisí k tomu rozhodně patří. 

 

Michal Kratochvíl, vedoucí publicistiky a zástupce ředitele zpravodajství televize 

Nova  

Odpověď 1: I pro komerční zpravodajství je politické dění základním zpravodajským 

obsahem. I když je komerční zpravodajství ze svého principu zaměřeno na lehčí témata, 

které se více blíží poptávce ze strany diváka, jsou politické sjezdy důležitým tématem. 

Divákům poskytují náhled do fungování politických stran a i TV Nova tak lidem poskytne 

exkurz do dění ve vrcholných patrech české politiky. Díky tomuto zpravodajství mohou lidé 

hodnotit, jak se strana mění v čase a sledovat dění uvnitř. Proto je nutné tyto sjezdy 

zpravodajsky pokrývat.  

Odpověď 2: Základní otázkou tady není, co je na těchto sjezdech zajímavé. Otázka, zda 

diváka tyto sjezdy zajímají, je velmi diskutabilní, ale v tomto případě převažuje 
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zpravodajská povinnost, než cíl diváka bavit. Což je principiálně jedno z hlavních poslání 

komerční televize obecně. 

Odpověď 3: TV Nova bude v následujících letech rozšiřovat svoje politické zpravodajství. 

Je důležitým obsahem jak zpravodajských relací, tak i případných mimořádných vysílání. 

Tím největším důkazem je realizované kontinuální vysílání – parlamentní I prezidentské 

volby, které v minulosti bylo ve vysílání TV Nova nemyslitelné. 

Odpověď 4: Pro TV Nova je politické zpravodajství zajímavé především proto, že diváci 

vnímají politiky stále častěji jako celebrity. Zvláště v poslední době, kdy jakákoliv zpráva 

spojená například s Hradem je velmi diskutovaná a diváky žádaná. Zároveň to ale TV Nova 

umožňuje relevantní politické zpravodajství do vysílání zařadit daleko častěji a tím 

poskytnout divákovi širší politický přehled. 

Odpověď 5: Protože i toto je součástí image jednotlivých politických stran. Divák má právo 

vědět, jak si politické strany “žijí”. Jestli například její členové zneužívají kontakty k tomu, 

aby dostali protekční SPZ, zda jsou odtrženi od reality běžného člověka či nikoliv. 

Odpověď 6: Rok 2013 byl politicky velmi exponovaný. Uskutečnili se první přímé volby 

prezidenta ČR. Sjezd byl velmi očekávaný, protože na něj první přímo zvolený prezident 

mířil, očekávalo se, jak se postaví ke své domovské straně. Zda podpoří Bohuslava Sobotku 

nebo ne. Myslím, že hlavním důvodem tohoto rozsáhlého pokrytí byl právě prezident 

Zeman. 

 

Petr Semecký, vedoucí vydání ve zpravodajství televize Nova 

Odpověď 1: Určitě sis všimla, že se společnost názorově velmi polarizuje. Výjimkou není 

ani politická scéna. To, čeho jsme v posledních letech svědky, bych si já osobně před 

nějakými deseti, patnácti lety dokázal představit jen stěží. Politická kultura upadá, názorové 

rozdíly jsou čím dál extrémnější. Čím dál tím častěji se „politické prádlo“ pere na veřejnosti 

v přímém přenose. Spory přerůstají do osobní roviny. Týká se to nejen vztahů mezi 

reprezentanty různých stran, ale i mezi oponenty uvnitř politických subjektů. Kde jsou spory, 

tam jsou i emoce. Čím větší jsou spory a ochota politiků je exhibovat na veřejnosti, tím 
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atraktivnější téma je to pro nás. Emoce jsou ten lesklý celofán, do kterého komerční televize, 

jejíž život je závislý na zájmu diváků, balí informaci, kterou divákovi předává. 

Odpověď 2: Spory, konflikty, emoce. Až v druhém plánu informace. 

Odpověď 3: Určitě rozhovor s lídrem strany. Jinak pro celý blok platí stejná pravidla jako 

pro libovolnou nepolitickou reportáž. Prvotní je emoce, která upoutá a umožní do divákova 

vědomí importovat informaci. Začíná to výběrem atraktivních synchronů a gerojšů, 

pokračuje to vypíchutím zajímavých detailů a souvislostí a výběrem expresivních 

jazykových prvků to končí. Je třeba si uvědomit, že televize je obrazové médium. Obraz je 

vždy prvotní, slovo druhotné. Události tohoto typu jsou ale obrazové zřídka. Tu atraktivitu 

je proto třeba zařídit jinými prostředky. 

 Odpověď 4: To není závislé ode mě, ale od vedení redakce. Obecně si ale myslím, že 

posilovat politické zpravodajství není pro televizi typu TV Nova ta správná cesta. Na to jsou 

tady jiní, kteří mají úplně jiné možnosti a od kterých to taky veřejnost očekává. Pokud si 

vzpomenu na poslední průzkum, který se tady dělal před pár lety, byla právě politika to, co 

od nás divák skoro vůbec nechtěl. Ale praxe ukazuje, že jsme se stejně vydali trochu jinou 

cestou. 

Odpověď 5: Od tohoto trendu se ustupovat nebude. Vracím se tím oklikou k tomu, co jsem 

už napsal. Sjezdy jsou v podstatě neobrazová záležitost. Tyto typy reportáží dávají divákovi 

na chvíli oddychnout, možnost se podívat na něco jiného, než dokola se opakující záběry 

z jednacího sálu. Představa, že obyčejný člověk vydrží 20, 30, 40 minut sedět a „louskat“ 

složitá témata vyžadující naprosté soustředěn a přemýšlení (navíc na pozadí monotónního 

obrazového vjemu), je nesmyslná. To je ostatně i jedním z důvodů, proč se dnes bodový 

scénář řadí tak, jak se řadí. 


