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Všeobecná analýza hlavních zpravodajských relací ČT 1, TV 

Nova a TV Prima 

- autoři: Brijarová Lucie, Němcová Zuzana, Špániková Zuzana, Heloňa Stanislav, Martyščák Peter

                            

1. Představení výzkumu 

Téma: Analýza hlavních zpravodajských relací ČT 1, Nova a Prima 

Metoda: Kvantitativní obsahová analýza 

Analyzovaný vzorek: Hlavní zpravodajské relace ČT 1, TV Nova a Prima vysílané od 1. září 2014 

do 30. září 2014. Vzorek byl zvolen metodou nepravděpodobnostního výběru – konkrétně šlo o 

účelový výběr vzorku1 (stanoven v rámci kurzu VSMB). 

Typ analýzy: všeobecná; komparace mezi relacemi jednotlivých stanic z hlediska různých 

proměnných (viz dále). 

Počet relací: 90.2 

Kódovací jednotkou výzkumu je zpráva3, formou a tématem ucelený příspěvek moderátora či 

reportéra v televizním zpravodajství. 

Počet analyzovaných zpráv:  

Televizní stanice Počet zpráv % 

ČT 1 1018 37,7 % 

TV Nova 946 35 % 

TV Prima 736 27,3 % 

Celkem 2700 100 % 

Tab. č. 1: Počet analyzovaných zpráv na jednotlivých stanicích 

Největší počet zpráv ve sledovaném období byl zaznamenán v Událostech na ČT 1, a to 

například proto, že má dlouhodobě jednu z nejdelších relací. U TV Prima je malý počet zpráv proto, 

že ve všedních dnech dosahuje relace trvale zhruba polovičního počtu příspěvků oproti dalším 2 

stanicím. 

                                                           
1 Viz např. Disman 2002: 112-113. 
2 Každá stanice měla 30 relací v měsíci září 2014. 
3 Za synonymum zprávy je pro účely tohoto výzkum považován (zpravodajský) příspěvek. 
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Sledované proměnné a jejich obory hodnot: 

A. Identifikační proměnné:4 

 Datum (1.-30.9.2014), 

 stanice (ČT 1, TV Nova, TV Prima), 

 titulek (pokud se u zprávy nevyskytoval, bylo úkolem kodéra jej vhodně zformulovat), 

 pořadí zprávy v relaci (č. v rozmezí 1-42). 

o zajímavost: nejvíce zpráv v jedné relaci (42) ze všech stanic měla TV Nova, a to 5. září 2014. 

 jméno kodéra (iniciály). 

 

B. Analytické proměnné: 

 Délka zprávy (měřena v sekundách), 

 délka relace (měřena v sekundách), 

 lokalizace: 

o domácí bez zahraničního přesahu, 

o domácí se zahraničním přesahem, 

o zahraniční se vztahem k ČR, 

o zahraniční bez vztahu k ČR, 

o nelze určit. 

 Tematická kategorie5: 

o sociální témata, 

o vnitřní politika, 

o vnitřní pořádek, 

o krimi, 

o nehody a katastrofy, epidemie, 

o ekonomika, 

o mezinárodní dění a konflikty, 

o kultura, náboženství, svátky, 

o human/animal interest, vaření, 

o počasí, 

o sport, 

o životní prostředí a věda, 

o self-promo, 

o jiné. 

                                                           
4 Scherer rozlišuje identifikační (podle těch lze zprávu lehce dohledat) a analytické proměnné (viz Scherer 2004: 43). 
5 Výsledná kategorizace témat vznikla na základě domluvy účastníků kurzu v hodině VSMB. Jedním z inspiračních 

zdrojů byla kategorizace Kariela a Rosenvalla (viz Kariel – Rosenvall 1995:10), dále pak Cohen 2013. 
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 Forma zprávy6: 

o headline (úvodní zpráva relace rozvinutá dále v relaci), 

o reportáž s moderací, 

o reportáž bez moderace, 

o čtená zpráva (bez obrazové složky), 

o obrazová zpráva (vždy s obrazovou složkou), 

o živý vstup, 

o interaktivní obrazovka, 

o upoutávka interní (na zprávy dané relace), 

o upoutávka externí (na pořady mimo danou relaci), 

o nelze určit. 

 Reportér/ři: 

o jména reportérů jednotlivých stanic (případně dvojice/trojice, … autorů zpráv) byla 

zapisována při kódování. 

 Živý vstup (v rámci každé zprávy): 

o reportér, 

o jiný aktér či mluvčí, 

o reportér a jiný aktér či mluvčí, 

o žádný živý vstup. 

 Hudební podkres (hudba s přímým vztahem ke zprávě nekódována): 

o ano/ne v rámci každé zprávy, 

 prvky human interest (vztažení prezentované události k osudu jednotlivce, převedení 

abstraktních ukazatelů na konkrétní věci, se kterými mají „běžní lidé“ zkušenost, …): 

o ano/ne v rámci každé zprávy, 

 self promo (verbální zmínka o dané televizní stanici, jejích reportérech či pořadech, anebo o 

exkluzivitě daných informací - „víme první…“): 

o ano/ne v rámci každé zprávy, 

 aktuálnost: 

o ano (zpráva s přímým vztahem ke dni vysílání, příp. k předchozímu dni či dni 

následujícímu), 

o ne (zpráva bez přímého vztahu ke dni vysílání, příp. dni následujícími či 

předcházejícímu), 

o nelze určit.  

                                                           
6 Zde uvedené formy zpráv byly určeny na základě předvýzkumu. 
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2. Výzkumné otázky (VO) a hypotézy (H) 

Bylo stanoveno 7 VO a s nimi souvisejících 10 H, a dále také 6 otázek bez hypotéz. 

VO1: Jak se liší průměrná délka příspěvku v relacích jednotlivých stanic? 

 H1: ČT bude mít ve své zpravodajské relaci průměrně delší příspěvky než TV Nova a Prima. 

VO2: Jak se liší tematická agenda jednotlivých stanic? 

 H2a: ČT bude věnovat stejný či podobný prostor všem tématům. 

 H2b: Ve zpravodajství TV Prima se nebudou objevovat témata „krimi“ a „celebrity“. 

 H2c: ČT bude věnovat více prostoru politickým a ekonomickým tématům, než kolik 

těmto tématům věnuje TV Nova a Prima. 

VO3: Mají reportéři jednotlivých stanic stálé portfolio témat, jimž se věnují, nebo zpracovávají 

spíše různá témata? 

 H3: Na všech třech stanicích se u reportérů bude projevovat tematická specializace, tj. 

častěji se jednotliví lidé budou věnovat určitým konkrétním tématům. 

VO4: Jak často využívají stanice hudební podkres? 

 H4: TV Nova a Prima využívají hudební podkres častěji než ČT. 

VO5: Jak z hlediska četnosti pracují jednotlivé stanice s prvky "dramatizujícími" a 

"emotizujícími"? 

 H5: Dramatizující a emotizující prvky (stand-up, hudební podkres, human interest – dále 

jen HI) využívají více TV Nova a Prima, naopak ve zpravodajství veřejnoprávní ČT je 

těchto prvků méně. 

VO6: Liší se podíl domácích a zahraničních zpráv u jednotlivých stanic? Věnuje se některá z 

nich výrazně více zprávám domácím či naopak zahraničním událostem? 

 H6a: ČT coby veřejnoprávní médium se sítí zahraničních reportérů vysílá větší podíl 

zahraničních zpráv než ostatní sledované stanice. 

 H6b: TV Nova bude mít větší podíl zahraničních zpráv než TV Prima. 

VO7: Objevují se v českém televizním zpravodajství také zprávy "neaktuální", tj. takové, které 

nemají přímý vztah ke dni vysílání? 

 H7: Zprávy bez přímého vztahu ke dni vysílání se objevují ve zpravodajství všech tří 

sledovaných stanic.  

 

 

 



Závěrečná výzkumná zpráva  

KZU/VSMB, 5.1.2015 

5 
 

3. Vyhodnocení výzkumu 

VO1: Jak se liší průměrná délka příspěvku v relacích jednotlivých stanic? 

 H1: ČT bude mít ve své zpravodajské relaci průměrně delší příspěvky než TV Nova a TV 

Prima. 

 zdroje pro H: veřejnoprávnost (dostatečný a stejný prostor pro všechna témata), kvalita 

zpravodajství (Kodex ČT), dále na základě předvýzkumu zpozorováno, že by ČT 1 mohla mít 

delší zpravodajské relace než ostatní stanice. 

 

Stanice Délka zprávy průměr  Délka relace průměr 

ČT 1 0:01:20 0:46:32 

Nova 0:01:15 0:40:50 

Prima 0:01:23 0:35:58 

Tab. č. 2: Průměrná délka příspěvku a relace na jednotlivých stanicích 

H1: Hypotéza se nepotvrdila.  

V průměru nejdelší příspěvky byly ve Zprávách FTV Prima (0:01:23). Důležitý faktor zde 

může být ten, že víkendové vydání zpráv na TV Prima má přes 1 hodinu, tudíž zde mohou být 

umístěny delší příspěvky. Pokud analyzujeme průměrnou délku všech forem zpráv, pak je tento 

předpoklad pravdivý, jelikož průměrná délka zpráv na TV Prima ve všedních dnech je 0:01:14, 

kdežto o víkendech je průměrná délka zpráv na této stanici celých 0:01:39. 

Další možné zdůvodnění lze hledat v počtu zakódovaných zpráv. Ve zpravodajské relaci ČT 1 

se nacházelo každý zkoumaný den minimálně 27 příspěvků, na Nově minimálně 23 příspěvků, ale na 

Primě se každý den nacházelo minimálně pouze 17 příspěvků. Relací, ve kterých tedy na Primě bylo 

18 příspěvků a více, už nebylo 30, ale méně, příspěvky mohly tedy být delší. Roli zde ale 

samozřejmě hraje také celková délka relací.  

V průměru nejdelší byly hlavní zpravodajské relace v Událostech na ČT 1 (0:46:32), 

předpoklad zpozorovaný v rámci předvýzkumu se tedy potvrdil. Největší rozptyl mezi nejkratší a 

nejdelší relací byl však v relacích TV Prima7: maximální délka relace byla 1:04:33, kdežto minimální 

byla pouhých 0:25:23. Tento velký rozdíl v délce relací (skoro 40 minut) je způsoben tím, že 

víkendové zprávy na TV Prima jsou výrazně delší než zprávy ve všední den (v září byly do 

víkendového zpravodajství zařazeny speciály z velkých měst, což relace prodloužilo). Nebýt 

speciálního dlouhého víkendového zpravodajství TV Prima, nedošlo by také zřejmě k tomu, že by 

Prima měla v průměru nejdelší zprávy (0:01:23). 

 

 

 

                                                           
7 U zbývajících dvou stanic byl tento rozdíl max. kolem 5 minut. 
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VO2: Jak se liší tematická agenda jednotlivých stanic? 

 H2a: ČT bude věnovat stejný či podobný prostor všem tématům. 

 H2b: Ve zpravodajství TV Prima se nebudou objevovat témata „krimi“ a „celebrity“. 

 H2c: ČT bude věnovat více prostoru politickým a ekonomickým tématům, než kolik 

těmto tématům věnuje TV Nova a TV Prima. 

 zdroje pro H: veřejnoprávnost – proto podobný prostor všem tématům (Kodex ČT), 

Prima má samostatné Krimi a VIP zprávy (proto se takového zprávy nebudou 

vyskytovat ve Zprávách FTV Prima) 

 

Graf č. 1: Tematická agenda jednotlivých stanic (počet zpráv vs. forma zprávy) 

H2a: ČT1 věnovala dle grafu č. 1 největší prostor sociálním tématům (13 %), vnitřní politice (17 %), 

krimi (14 %) a mezinárodnímu dění (18 %). Zprávy těchto tematických kategorií tvořily celkem 62 % 

všech zpráv, které byly v Událostech za září minulého roku odvysílány. Naopak minimálně byla 

zastoupena témata jako sport (0,8 %), human/animal interest + vaření (2,4 %) a počasí (0,9 %). 

Hypotéza se tedy nepotvrdila. 

H2b: Hypotéza se nepotvrdila. Tematická kategorie krimi se ve zpravodajství Primy objevovala 

nejvíce ze všech (26 %), silně bylo zastoupeno i self promo (17 %), human/animal interest + vaření 

(11 %) a nehody a katastrofy, epidemie (11 %). 

H2c: Hypotéza byla potvrzena. ČT 1 v součtu těmto tématům věnovala ve svém zpravodajství 246 

zpráv (24 %), kdežto TV Nova jen 76 zpráv (8 %) a TV Prima dokonce ještě míň, pouze 50 

příspěvků (7 %). 
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VO3: Mají reportéři jednotlivých stanic stálé portfolio témat, jimž se věnují, nebo zpracovávají 

spíše různá témata? 

 H3: Na všech třech stanicích se u reportérů bude projevovat tematická specializace, tj. 

častěji se jednotliví lidé budou věnovat určitým konkrétním tématům. 

 zdroje pro H: profesionalizace a specializace plynoucí z mediálních rutin/mediální 

logiky 

Při zkoumání tematické specializace reportérů byli z možného výskytu vyřazeni moderátoři, 

kód „nelze určit“, více jedinců podílejících se na jedné reportáži, ale také ti, kteří se u jakéhokoliv 

tématu neobjevili jako autoři alespoň 10 krát. Výsledkem je tab. č. 3. 

 
Reportér/ka 

Stanice Specializace Počet zpráv % 

1. Špalek Ondřej TV Nova krimi 22 3 % 

2.  Tomašková Karolína  TV Nova mezinárodní dění a konflikty 20 6 % 

3. Holek Martin TV Nova krimi 15 2 % 

4. Klementová Eva TV Nova mezinárodní dění a konflikty 11 3 % 

5. Berka Ivan TV Nova krimi 11 2 % 

6. Brunclíková Klára TV Nova vnitřní politika 11 4 % 

7. Karas Miroslav ČT 1 mezinárodní dění a konflikty 10 3 % 

8. Zapletal Petr TV Nova krimi 10 2 % 

9. Řezníček Martin  TV Nova mezinárodní dění a konflikty 10 3 % 

10. Vostal Bohumil ČT 1 mezinárodní dění a konflikty 10 3 % 

11. Šnajdr Martin TV Nova krimi 10 2 % 

12. Hruška Ladislav TV Nova human/animal interest, vaření 10 4 % 

Tab. č. 3: Specializace reportérů na určité portfolio témat (zastoupení 10+) 

 Z tabulky je zřejmé, že nejvíce 

specializovaných reportérů v měsíci září ve výskytu 

10+ měla TV Nova, naopak TV Prima zde nemá 

žádného zástupce. Absolutním vítězem je zde Ondřej 

Špalek, který byl uveden jako jediný autor zprávy 

celkem 22krát z 641 zpráv tematické kategorie krimi. 

Tento autor se v uvedeném období objevoval od 4. až 

do 26. zprávy Televizních novin. Informoval o 

příspěvcích na téma střelba v nemocnici, rasové 

útoky, přepadení, ujíždění před policií apod.   Ondřej Špalek (TV Nova) 

Do tabulky se dostali také reportéři sítě zahraničních zpravodajů ČT 1, Bohumil Vostal (EU) 

a Miroslav Karas (Ukrajina, Rusko), kteří informovali o mezinárodním dění a konfliktech. ČT dělá 

často se zahraničními reportéry živé vstupy přímo do vysílání. U Bohumila Vostala byl zakódován 

živý vstup s reportérem celkem 6krát z 10 výskytů této tematické kategorie, u Miroslava Karase 

celkem 4krát. 
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Z tabulky č. 3 je také zřejmé, že jediným „odborníkem“ na tematickou kategorii 

human/animal interest, vaření je zde Ladislav Hruška, který proslul reportážemi o vaření na téma 

Levně a chutně. Hruška se ale vyskytoval jen ve zhruba 4 

% všech 231 zpráv z této kategorie, což není ve výsledku 

moc velké číslo.  

Hypotéza H3 se nepotvrdila, jelikož se tematická 

specializace de facto projevila jen na TV Nova, a to jen 

v několika tematických kategoriích. Jak bylo řečeno výše, 

je to způsobeno jednak velkým počtem reportérů, ale taky 

častou spoluprací víc reportérů na jedné zprávě.     

VO4: Jak často využívají stanice hudební podkres?  Ladislav Hruška (TV Nova) 

 H4: TV Nova a TV Prima využívají hudební podkres častěji než ČT. 

 zdroje pro H: cílení na emoce (komerční média, snaha za každou cenu zaujmout diváka), 

„konotativní“ prvky (ad simultánní označování a multiakcentualita) 

 

Stanice Počet zpráv v % Celkem hodnoceno zpráv 

ČT 1 202 20 % 1018 

Nova 427 45 % 946 

Prima 278 37 % 736 

Tab. č. 4: Využití hudebního podkresu 

 Hudební podkres používá ČT 1 dvakrát méně (20 % zpráv), než Nova a Prima, tento fakt 

může být způsoben tím, že ČT1 má veřejnoprávní statut a nemá potřebu užívat hudební 

podkres k cílení na emoce tak často jako Nova a Prima.  Hypotéza byla potvrzena.  

 

Graf č. 2: Hudební podkres vs. tematická kategorie (všechny stanice)8 

                                                           
8 Zobrazeny jen ty tematické kategorie, ve kterých byla obsažena min. 2 % zpráv s hudebním podkresem. 
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 Z Grafu č. 2 je zřejmé, že nejvíce zpráv s hudebním podkresem bylo použito ve zprávách 

kategorie krimi (celkem v 209 případech z 907, kde byla použita hudba ve zprávě). Z grafu lze ještě 

zmínit fakt, že hudební podkres proniká i do tematické kategorie vnitřní politika (62 případů), což 

může znamenat snahu televizních stanic zlehčovat mnohdy neatraktivní témata a přibližovat je více 

lidem. Překvapivě nejvíce příspěvků (41 z 62) prezentovala v této tematické kategorii s hudebním 

podkresem ČT 1. 

VO5: Jak z hlediska četnosti pracují jednotlivé stanice s prvky "dramatizujícími" a 

"emotizujícími"? 

 H5: Dramatizující a emotizující prvky (stand-up, hudební podkres, human interest – dále 

jen HI) využívají více TV Nova a TV Prima, naopak ve zpravodajství veřejnoprávní ČT je 

těchto prvků méně. 

 

Graf č. 3: Využití prvků HI na jednotlivých stanicích (počet zpráv) 

Stanice 
HI + hud. 
podkres 

Hudební podkres bez HI 

ČT 1 5 181 

Nova 45 382 

Prima 39 239 

Tab. č. 5: Hudební podkres a human interest v jednotlivých stanicích (počty zpráv) 

 

Prvky HI jsou užívány cca v 15 % všech příspěvků, na všech stanicích (viz graf č. 3). Žádné 

významné rozdíly na jednotlivých stanicích pozorovat nelze.  Zajímavé je, že ne všechny zprávy 

s hudebním podkresem obsahují prvky HI. Když však srovnáme Novu a Primu s ČT1, je evidentní, 

že při používání prvků HI spolu s hudebním podkresem vede Nova (45 zpráv), v těsném závěsu je 

Prima. Oproti tomu ČT1 obojí užila jen v pěti příspěvcích. Hypotéza nebyla potvrzena, jelikož ČT 1 

používala prvky HI ve 14 % svých příspěvků, stejně jako TV Nova. 
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VO6: Liší se podíl domácích a zahraničních zpráv u jednotlivých stanic? Věnuje některá z nich 

výrazně více zpráv domácím či naopak zahraničním událostem? 

 H6a: ČT coby veřejnoprávní médium se sítí zahraničních reportérů vysílá větší podíl 

zahraničních zpráv než ostatní sledované stanice. 

 H6b: TV Nova bude mít větší podíl zahraničních zpráv než TV Prima. 

 důvody: síť zahraničních reportérů u ČT 1, veřejnoprávnost (předpokládá se informování 

o všech tématech vyváženě), absence zahraniční redakce na Primě 

 

Graf č. 4: Zastoupení domácího a zahraničního zpravodajství na jednotlivých stanicích9 

Celkově: Jak se dalo předpokládat, drtivá většina (zhruba 70 %, tj. 1896 z 2700 zpráv) 

příspěvků ze všech příspěvků na zkoumaných stanicích byly zprávy domácí, bez jakéhokoliv vztahu 

k zahraničí. Téměř 20 % zpráv zahraničních vztah k ČR nemělo (469 zpráv z 2700).  

Dle stanic: podle grafu č. 4 se jasně ukazuje, že ČT1, jako veřejnoprávní médium informuje o 

zahraničí více, než Nova a Prima. Ve všech kategoriích (domácí se zahraničním přesahem, zahraniční 

se vztahem k ČR, zahraniční bez vztahu k ČR) ČT1 informuje častěji než Prima a Nova. Pokud se 

soustředíme jen na zahraniční zprávy, ukazuje se, že ČT1 vysílá 26 % zahraničních zpráv, následuje 

Nova s 21% zahraničních zpráv a na posledním místě Prima s 18 % zahraničních zpráv ve své hlavní 

zpravodajské relaci.  Hypotézy H6a a H6b byly potvrzeny. 

 

 

 

                                                           
9 V grafu není zobrazena položka „nelze určit“, jelikož měla zastoupení pod 1 %. 
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VO7: Objevují se v českém televizním zpravodajství také zprávy "neaktuální", tj. takové, které 

nemají přímý vztah ke dni vysílání? 

 H7: Zprávy bez přímého vztahu ke dni vysílání se objevují ve zpravodajství všech tří 

sledovaných stanicích. 

 důvody: mediální rutiny, nutnost naplnit zpravodajství každý den 

Stanice Aktuální v % Neaktuální v % 
Celkový 
součet 

ČT1 611 60 % 407 40 % 1018 

Nova 576 61 % 370 39 % 946 

Prima 431 59 % 305 41 % 736 

Celkový součet 1618 60 % 1082 40 % 2700 

Tab. č. 6: Aktuální a neaktuální zprávy 

 

Zhruba o dvacet procent více je ve zpravodajství všech stanic příspěvků, které se dají označit 

za aktuální. Přičemž aktuálnost byla vždy posuzována dle toho, zda by mohla být zpráva odvysílaná 

až pozítří (neaktuální zpráva), případně dle toho, zda se vztahuje právě ke dni vysílání (aktuální 

zpráva). Rozdíly mezi jednotlivými sledovanými stanicemi jsou minimální – překvapivě i 

veřejnoprávní ČT 1 využívala ve svém zpravodajství zhruba 40 % neaktuálních zpráv, stejně jako 

další dvě komerční stanice. Tento fakt lze vysvětlit požadavkem na informačně nabité zpravodajství 

každý den (mediální rutiny, proces gatekeepingu10). Hypotéza H7 se potvrdila a navíc se ukázalo, že 

množství neaktuálních zpráv je velmi vysoké (40 %). Stálo by snad za úvahu zpravodajství zkrátit, 

nebo i neaktuální zprávy mají mít své místo ve zpravodajství? 

Zajímavé je podívat se, v jakých tematických kategoriích lze najít neaktuální zprávy (graf č. 5). 

 

Graf č. 5: Neaktuální zprávy vs. tematická kategorie na jednotlivých stanicích (počet zpráv) 

                                                           
10 Gatekeepeři (ředitelé zpravodajství, editoři, redaktoři apod.) propustí tedy tzv. bránou i zprávy, které by se do 

zpravodajství jinak nedostaly, a to z důvodu, že nelze vysílat kratší zprávy, je tedy třeba zpravodajskou relaci naplnit 

obsahem každý den. 
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 Z grafu č. 5 je jasné, že stanice umisťovaly neaktuální zprávy do různých tematických 

kategorií různě. Například ČT 1 používala překvapivě 11 % ze všech svých neaktuálních zpráv 

v kategorii ekonomika. Nejvíce se však u veřejnoprávní stanice objevovaly neaktuální zprávy u 

sociálních témat (22 %). V této tematické kategorii se neaktuální zprávy vyskytovaly v celé relaci, od 

1. do 35. příspěvku relace, stejně tak i při pohledu na všechna témata se neaktuální zprávy u 

veřejnoprávního média vyskytovaly ve zprávách celé relace. U komerčních stanic rovněž nelze říct, 

že by se v některé části relace neaktuální zprávy nevyskytovaly, jsou tedy pevně zakořeněné do 

struktury zpravodajské relace. 

 

4. Otázky bez hypotéz 

Součástí analýzy je také zodpovězení otázek bez hypotéz, pro které nebyla nalezena podpora 

v teorii či jiných výzkumech, nicméně studenti a studentky VSMB uznali za vhodné, že by bylo 

zajímavé se jimi zabývat. Těchto otázek je v následujícím textu zpracováno celkem 6. 

1. Jak jednotlivé stanice pracují s živými vstupy – kde jsou více početně zastoupeny, kdo v 

nich vystupuje? 

Celkově bylo v měsíci září 2014 na všech stanicích použito 481 živých vstupů, ve kterých 

vystupoval buď reportér, nebo jiný aktér či mluvčí, případně oba najednou. Vezmeme-li v úvahu, 

že bylo celkem 2700 zpráv (v rámci všech stanic), pak živé vstupy byly přítomny skoro v 18 % 

zpráv. Nejvíce živých vstupů bylo na TV Nova (dohromady 199, viz tab. č. 7), což bylo přibližně 41 

% ze všech živých vstupů zkoumaného období ze všech stanic. Naopak nejméně živých vstupů bylo 

na TV Prima (celkem 105), což je jen 22 % ze všech živých vstupů ze všech stanic. Graf č. 6 ukazuje 

zastoupení typů živých vstupů na jednotlivých stanicích. 

 

 

Graf č. 6: Typy živých vstupů na jednotlivých stanicích (počet zpráv) 
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Z grafu č. 6 je zřejmé, že nejvíce zastoupeným typem živého vstupu na všech stanicích byl 

živý vstup, ve kterém vystupoval reportér. Tento výsledek se dal očekávat, a to proto, že reportéři 

často komentují dění například přímo z místa nějaké události, a to z důvodu iluze aktuálnosti zprávy. 

Navíc – živý vstup s reportérem, jakožto zaměstnancem dané stanice, je rozhodně lehčí zorganizovat 

v porovnání s organizací živého vstupu jiného aktéra – například politika, který má svůj 

harmonogram. 

Pokud porovnáme počty živých vstupů s počtem zpráv na jednotlivých stanicích, dostaneme 

následující tabulku (č. 7): 

Stanice 
Počet živých vstupů 

celkem 
% z počtu 

zpráv 
Počet 
zpráv 

ČT1 177 17 % 1018 

Prima 105 14 % 736 

Nova 199 21 % 946 

Tab. č. 7: Počet živých vstupů vs. počet zpráv jednotl. stanic 

Z tabulky č. 7 vyplývá, že největší prostor živým vstupům dává 

TV Nova, jelikož jsou přítomny ve 21 % všech zpráv na této stanici. 

Nejméně živých vstupů naopak používá TV Prima, živé vstupy jsou totiž 

přítomné jen ve 14 % zpráv této stanice. 

 

2. Jaká je nejčastěji využívaná forma příspěvků? 

Pokud se zaměříme na všechny stanice, je nejčastější formou příspěvku reportáž s moderací 

(zhruba polovina všech zpráv). Podrobnější údaje ukazuje graf č. 7. 

 

Graf č. 7: Formy zpráv bez rozlišení na jednotlivé stanice11 

                                                           
11 Zobrazeny jen formy, které se vyskytovaly ve více než 2 % všech zpráv. 
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Na 2. místě je obrazová zpráva (413 zpráv z 2700), což je způsobeno také používáním bloků 

zpráv ve zpravodajství zkoumaných stanic. Tyto bloky jsou často tematicky podobné, např. blok 

zahraničních či domácích zpráv. Tento blok (zahraničních) zpráv se vyskytoval například 20. září na 

ČT1, kdy šlo o 6. a 7. zprávu relace a šlo o zprávy o zvolení generála Petra Pavla do vedení NATO a 

reakce prezidenta na toto zvolení. Na komerční stanici byl tento blok zahraničních zpráv např. 29. 

září (TV Nova), kdy šlo o 31. a 32. zprávu relace a řešily se dvě události: výbuch sopky v Japonsku a 

volba nového afghánského prezidenta. 

 Graf č. 8 ukazuje, jak se situace změní, zaměříme-li se na formy zpráv v rámci jednotlivých 

stanic. 

 

Graf č. 8: Formy zpráv v rámci jednotlivých stanic (počet zpráv) 

Jak lze vyčíst v grafu č. 8, tak na všech stanicích rovněž převládá reportáž s moderací jako 

nejzastoupenější forma zpráv, přičemž na TV Nova jich bylo ve zkoumaném období nejvíce – 

reportáže s moderací na TV Nova tvořily 19 % všech zpráv, které byly na všech třech stanicích 

odvysílány. V grafu lze jasně vidět, že je na všech třech stanicích vyrovnaný počet headlinů. To je 

způsobeno tím, že headliny lze vždy najít na začátku zpravodajské relace (ustálená forma), přičemž 

počet headlinů je stálý, ve zkoumaném období kolísá mezi 2 až 3 zprávami, nejčastěji byly však 

používány headliny v počtu tři v relaci. Tyto headliny jsou tedy přítomny vždy v podobném, ne-li 

stejném počtu na začátku každé relace všech stanic. 

 Zajímavé je zaměřit se na nejkratší a nejdelší reportáž s moderací jakožto nejzastoupenější 

formu zprávy. Nejdelší byla reportáž s moderací na TV Nova (0:10:36), a to 30. září 2014. Příspěvek 

byl z kategorie krimi a pojednával o tom, že policie hledala původní majitele kradených věcí (25. 

zpráva relace). Nejkratší reportáž s moderací měřila pouze 10 sekund a odvysílala jí ve své 

zpravodajské relaci opět TV Nova, tentokrát 20. září 2014. Šlo rovněž o zprávu z kategorie krimi. 

Zpráva byla o tom, že byl Bílý dům evakuován kvůli vetřelci a šlo o 26. zprávu relace. 
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3. Jaká je aktuálnost headlinů? 

Nyní se podíváme na aktuálnost headlinů. Jelikož se tyto zprávy nacházejí vždy na místech 

prvních zpráv v relaci, existuje zde předpoklad, že budou vždy aktuální. Z celkového počtu 276 

headlinů ze všech stanic bylo aktuálních (tedy takových, které měly vztah ke dni vysílání, mohly 

však být vysílány den před datem a den po datu vysílání) 218, což je celkem skoro 79 %. Tabulka č. 

16 ukazuje, jak je to s aktuálností headlinů v rámci jednotlivých stanic. 

 

Stanice Aktuální V % Neaktuální V % Celkem 

ČT1 73 76 % 23 24 % 96 

Prima 70 80 % 18 20 % 88 

Nova 75 82 % 17 18 % 92 

Celkem 
 

276 

Tab. č. 8: Aktuálnost headlinů v rámci jednotlivých stanic 

  

Podle tabulky č. 8 jsou výsledky všech stanic z hlediska aktuálnosti headlinů podobné, nejsou 

zde žádné velké odchylky. Nejvíce aktuálních headlinů (82 % ze všech v dané stanici) měla TV 

Nova, nejméně potom – ač nejde o rozdíl tak markantní oproti TV Nova - Česká televize (76 %). 

Předpoklad o tom, že první zprávy relace jsou aktuální, se zdá jako potvrzený, jelikož naprostá 

většina headlinů na všech stanicích aktuální byla. 

 

4. Témata headlinů 

Je zajímavé zjistit, jaká témata se objevují v prvních zprávách relace, tedy ve formách 

příspěvků s názvem headline. Bližší výsledky analýzy nám poskytne tab. č. 9. Pokud se na 

problematiku díváme z hlediska všech zpráv všech stanic, nejzastoupenější byla tematická kategorie 

krimi, která se objevila v 32 % všech headlinů. Vysvětlením může být to, že stanice společně cílí na 

základní lidské city a pudy, podobně jako bulvár či tzv. žlutá žurnalistika. Jejich cílem je tedy 

zaujmout všechny vrstvy obyvatel, nehledě na věk, vzdělání a podobně. Nicméně je třeba říct, že u 

ČT tvoří headliny s tematickou kategorií krimi pouze 16 % všech jejich headlinů (x u TV Nova je to 

40 %, u TV Prima dokonce 42 %), nelze tedy tvrzení úplně zobecňovat na všechny zkoumané 

televizní stanice – lze zde vidět rozdíl v používání headlinů u veřejnoprávní a komerční stanice. 

Kategorii krimi plnily zprávy typu: soudní rozhodnutí, ohrožování osobní svobody či napadení, 

loupeže, strach z pedofilů, odhalení případů dětského porna, falešné faktury, rasové útoky, loučení se 

zavražděnou Eliškou z Klášterce nad Ohří apod. 

U České televize jakožto veřejnoprávní instituce dominovala v headlinech tematická 

kategorie vnitřní politika (28 % všech jejich headlinů) těsně následovaná kategorií mezinárodní dění 

a konflikty (27 %). Tyto dvě kategorie jsou zastoupeny více proto, že se v září hodně mluvilo o válce 

na Ukrajině, sankcích proti Rusku, Skotsku a jeho nezávislosti, kandidatuře Věry Jourové v Evropské 

komisi, státním rozpočtu na rok 2015, ale třeba i o zahájení politických kampaní v Česku před 

senátními a komunálními volbami, které proběhly v říjnu.  
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Tematická kategorie   ČT1 v % Prima v % Nova v % Celkem v % 

Krimi 15 15,63 % 35 39,77 % 39 42,39 % 89 32,25 % 

Mezinárodní dění a konflikty 26 27,08 % 5 5,68 % 23 25,00 % 54 19,57 % 

Vnitřní politika 27 28,13 % 3 3,41 % 8 8,70 % 38 13,77 % 

Nehody a katastrofy, epidemie 5 5,21 % 15 17,05 % 7 7,61 % 27 9,78 % 

Sociální témata 10 10,42 % 11 12,50 % 5 5,43 % 26 9,42 % 

Human/animal interest, vaření 1 1,04 % 8 9,09 % 4 4,35 % 13 4,71 % 

Vnitřní pořádek 5 5,21 % 4 4,55 % 3 3,26 % 12 4,35 % 

Ekonomika 5 5,21 % 1 1,14 % 1 1,09 % 7 2,54 % 

Kultura, náboženství, svátky 2 2,08 % 3 3,41 % 0 0,00 % 5 1,81 % 

Počasí 0 0,00 % 1 1,14 % 1 1,09 % 2 0,72 % 

Sport 0 0,00 % 1 1,14 % 1 1,09 % 2 0,72 % 

Self-promo 0 0,00 % 1 1,14 % 0 0,00 % 1 0,36 % 

Celkový součet 96 100 % 88 100 % 92 100 % 276 100 % 

Tab. č. 9: Tematické kategorie headlinů na jednotlivých stanicích 

 

5. Délka příspěvků / téma 

Další oblastí, které se tato analýza bude krátce věnovat, bude délka zpráv ve vztahu 

k tématům zpráv. Nejdelší příspěvek (reportáž s moderací) měřil 10 minut a 36 sekund a byl 

kategorie krimi, odvysílala ho TV Nova a pojednával o tom, že policie hledá původní majitele 

kradených věcí (viz otázka bez H č. 2). Naopak nejkratší příspěvek měl jen 2 sekundy (interaktivní 

obrazovka) a odvysílala ho Česká televize – příspěvek byl o tom, že Skotsko rozhoduje o 

nezávislosti. 

 

6. Self-promo a upoutávky 

Z celkových 2700 zpráv ze všech stanic bylo 559 (21 %) označeno za takové, které obsahují 

prvky self-promo. To bylo definováno jako verbální zmínka o dané televizní stanici či jejich 

reportérech nebo pořadech, případně verbální vyjádření typu: přinášíme vám exkluzivně..., víme 

první… a podobně. Jak byly prvky self-promo zastoupeny v rámci jednotlivých stanic, to prozradí 

graf. č. 9. 
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Graf č. 9: Self-promo na jednotlivých stanicích (počet zpráv) 

Existuje zde předpoklad, že komerční stanice používají více self-proma ve svých 

zpravodajských relacích, a to proto, aby si zajistily diváky a tím pádem mohly prodávat reklamní čas 

za co nejvyšší sumy peněz. Tento předpoklad se ukázal jako pravdivý. V této kategorii se stala 

pomyslným vítězem TV Prima, ve které je celých 31 % všech zpráv obohaceno prvky self-promo. 

Nejméně (14 % zpráv) self-proma používala v měsíci září v Událostech veřejnoprávní ČT 1. 

Co se týká externích a interních upoutávek jako forem zpráv, existuje zde stejný předpoklad, 

a to tedy takový, že více upoutávek bude přítomno na komerčních stanicích. Zda tento předpoklad 

platí i tady, to ukáže tab. č. 10 (hodnoty lze odvodit i z grafu č. 8). V měsíci září v rámci všech stanic 

bylo zakódováno celkem 356 interních a externích upoutávek, přičemž interních bylo 144 (40 %) a 

externích 212 (60 %). Celkově se tedy dá říct, že televizní stanice ve svých zpravodajských relacích 

upoutávají více na pořady mimo zpravodajskou relaci než na následující zprávy v téže relaci. 

 
ČT1 % z Prima % z Nova % z Celkem 

Upoutávka externí 57 53 % 91 68 % 64 55 % 212 

Upoutávka interní 50 47 % 42 32 % 52 45 % 144 

Celkový součet 107 100 % 133 100 % 116 100 % 356 

Tab. č. 10: Upoutávky na jednotlivých stanicích 

 Z tabulky č. 10 vyplývá, že používání upoutávek není záležitostí jen komerčních stanic, ČT 

má totiž sice nejmenší počet upoutávek (107), ale o moc za ostatními stanicemi nezaostává. 

Používání upoutávek je u ČT a TV Nova vyrovnané, používají zhruba stejný počet upoutávek 

externích i interních.  
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Jinak je ale tomu u TV Prima, která používá výrazně více externích upoutávek (68 %) než 

interních (32 %), navíc i vůči dalším dvěma stanicím je toto číslo abnormálně vysoké (celkem 133 

upoutávek, což je 37 % ze všech upoutávek všech stanic). TV Prima odkazuje ve své zpravodajské 

relaci ve zkoumaném období například na Divácké zprávy, na projekt Jedeme za Vámi, VIP zprávy, 

svět Prima Zoom, Krimi zprávy, nové díly Ano, šéfe, večerní program a podobně. Tato strategie TV 

Prima může ukazovat například to, že je jejím cílem zvýšit si celkově sledovanost, nejen sledovanost 

hlavní zpravodajské relace. 
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5. Závěr 

Výzkum na téma Všeobecná analýza hlavních zpravodajských relací ČT 1, TV Nova a TV 

Prima přinesl mnohá zjištění, která by se dala rozvíjet v dalším výzkumném šetření. Už proto, že šlo 

o všeobecnou analýzu, tzn. nebylo cílem vyčerpávajícím způsobem prozkoumat všechny proměnné, 

byly některé oblasti prozkoumány detailně, jiné povrchně a další vůbec. Proto by bylo vhodné na 

tento výzkum navázat. Výzkum může sloužit také jako obraz stavu zpravodajství hlavních českých 

zpravodajských relací v roce 2014. 

 V práci jsme zodpověděli 7 výzkumných otázek, se kterými se pojilo 10 hypotéz. Navíc byly 

analyzovány i otázky bez hypotéz (celkem 6), jejichž zjištění mohou být opět námětem pro další 

bádání. V rámci výzkumu se 6 hypotéz se potvrdilo, 4 se nepodařilo potvrdit. 

 Na základě provedeného výzkumu lze říct o zpravodajství ČT 1 následující: V září 2014 bylo 

v porovnání s ostatními zkoumanými stanicemi na veřejnoprávní stanici odvysíláno nejvíce zpráv 

(1018). ČT 1 měla také v průměru nejdelší hlavní zpravodajskou relaci (0:46:32). Oproti předpokladu 

se nevěnovala rovnoměrně všem tématům, nejvíce prostoru dostaly zprávy tematických kategorií 

sociální témata, vnitřní politika, krimi a mezinárodní dění. Zprávy těchto kategorií tvořily v součtu 

62 % všech zpráv odvysílaných v Událostech za zkoumané období. Tematická specializace reportérů 

v různých tématech v zastoupení 10+ se nepotvrdila. V tomto výběru se objevili pouze 2 reportéři -  

spadali do sítě zahraničních zpravodajů a přirozeně informovali o mezinárodním dění a konfliktech. 

Veřejnoprávní stanice používala zhruba 2krát méně hudebního podkresu ve svém zpravodajství než 

bylo použito v relacích komerčních stanic. Stanice informovala výrazně více o zahraničním dění než 

komerční stanice, opět zde tedy hrála roli síť zahraničních zpravodajů, kterou ČT disponuje. Stanice 

používala neaktuální zprávy ve svém zpravodajství podobně jako komerční stanice. U veřejnoprávní 

stanice byl navíc zaznamenán nejmenší počet (interních + externích) upoutávek ze všech stanic, což 

naznačuje odlišné fungování veřejnoprávních a komerčních médií. 

 O zpravodajství TV Nova ve sledovaném období bylo zjištěno toto: z hlediska témat se 

nejvíce zpráv dalo zařadit do tematických kategorií krimi, human/animal interest + vaření a 

mezinárodní dění a konflikty. Nejvíce prostoru stanice věnovala kategorii krimi – celkem 32 % všech 

zpráv této stanice pojednávalo o tomto tématu. U TV Nova se ukázala vysoká specializace reportérů, 

hned několik (nejvíce ze všech stanic) se jich dostalo do zastoupení 10+, a to v tematických 

kategoriích krimi a mezinárodní dění a konflikty. Podle těchto výsledků je zřejmé, na která témata 

dává TV Nova důraz. Ze všech analyzovaných stanic TV Nova ve svých Televizních novinách 

používala největší množství zpráv s hudebním podkresem. Zároveň se tato stanice může chlubit 
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nejkratší a nejdelší reportáží s moderací ve zkoumaném období (ze všech stanic), nepřekvapivě šlo o 

zprávy kategorie krimi. TV Nova měla také největší množství aktuálních headlinů, nejvíce jich opět 

bylo z kategorie krimi. Posledním zajímavým prvenstvím této stanice je to, že věnovala ve své 

zpravodajské relaci ze všech stanic největší prostor živým vstupům. 

O zpravodajství TV Prima lze dle výsledků výzkumu tvrdit následující: Stanice měla ve 

sledovaném období nejméně zpráv v porovnání s ostatními stanicemi (jen 736), měla ale v průměru 

zprávy nejdelší (0:01:23). Nepotvrdilo se, že ve zpravodajství této stanice bude minimální množství 

témat z kategorie krimi (existence samostatné relace), naopak zprávy z této kategorie byly 

zastoupeny ve zprávách této stanice nejvíce (26 %), dále zde byly nejvíce zastoupeny self promo, 

human/animal interest + vaření a nehody a katastrofy, epidemie. U reportérů se v zastoupení 10+ 

neobjevilo ani jedno jméno z řad reportérů stanice, nelze zde tedy mluvit o tematické specializaci 

reportérů, pokud mluvíme o zprávě s jedním autorem (ne moderátorem). TV Prima měla nejméně 

živých vstupů ve svých zprávách v porovnání s ostatními stanicemi – jen 14 % všech zpráv této 

stanice obsahovalo živý vstup. TV Prima se stala pomyslným vítězem v používání prvků self-promo 

v příspěvcích, celých 31 % všech zpráv této stanice bylo totiž obohaceno prvky self-promo. Stanice 

navíc používala výrazně více upoutávek ve svých relacích, přičemž zde byla značná převaha 

upoutávek externích, což může znamenat snahu stanice zvýšit svou celkovou sledovanost, nejen 

sledovanost hlavní zpravodajské relace. 

 Co se týká možností dalšího bádání, nabízí se jich mnoho, například detailnější prozkoumání 

používání bloků obrazových zpráv ve zkoumaných stanicích, analýza výskytu různých témat na 

různých místech relací, detailnější analýza autorů zpráv – počty dvojic, trojic reportérů apod. 
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