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Abstrakt
Tato práce zkoumá vztah informačních technologií a zpravodajského po adu České
televize, Událostí. Jejím cílem je postihnout hlavní aspekty zm n ve vyuţití
informačních technologií, které v hlavní zpravodajské relaci České televize, Událostech,
nastaly v období mezi lety 2007 a 2017. Práce charakterizuje televizní zpravodajství,
jeho technologický vývoj a zpravodajské televizní relace včetn Událostí. V tšina
teoretické část práce se zam uje na deskripci informačních technologií ve vztahu
k televizní produkci České televize obecn

i ve zpravodajské oblasti. Dále jsou

definovány p ípady vyuţití informačních technologií, které je moţné p ímo v televizní
zpravodajské relaci rozpoznat. Praktická část práce popisuje po ad Události v prvním
týdnu let 2007 a 2017 z pohledu aplikace informačních technologií v n m, kvantitativn
analyzuje jejich mnoţství a hledá rozdíly v jejich vyuţití mezi t mito roky.
Hlavním výsledkem práce je zjišt ní nár stu vyuţití informačních technologií
v Událostech o 21,3Ř %. P ínosem práce je i kvalitativní analýza zm n v po adu
z pohledu aplikace informačních technologií.

Abstract
This work explores the relationship between information technology and Czech
Television's news program, Události. Its aim is to determine the main aspects of
changes in the use of the information technology, which occurred in the main newscast
of the Czech Television, Události, between 2007 and 2017. The work characterizes
television news, its technological development and newscasts, including Události. Most
of the theoretical part of the thesis focuses on the description of the information
technology in relation to the television production of the Czech Television in general

and in the news field. There are also defined cases of the use of the information
technology that can be detected directly in the TV news session. The practical part of
the work describes the program Události in the first week of 2007 and 2017 from the
point of view of application of the information technology in it, quantitatively analyzes
their amount and looks for differences in their use between these years.
The main result of this work is finding of an increase in the use of the information
technology in Události in the amount of 21,3Ř %. The contribution of the work is also a
qualitative analysis of changes in the program from the point of view of application of
the information technology.
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Úvod
Rychlý technologický vývoj mezi roky 2007 a 2017 ovlivnil mnoho oblastí lidské
činnosti a lze p edpokládat, ţe to v p ípad televizního zpravodajství nebylo jinak.
Hlavním cílem této magisterské diplomové práce je postihnout hlavní aspekty vyuţití
informačních technologií v hlavní zpravodajské relaci České televize, Událostech,
v roce 2017, popsat je a porovnat se situací o deset let d íve.
Informačními technologiemi se v této práci rozumí technologie určené pro
shromaţďování, vým nu, uchování, zpracování a zp ístupn ní informací, které se
uplatnily v televizní zpravodajské produkci a natrvalo ovlivnily její charakter. V p ípad
televizní produkce se jedná p eváţn o počítače, počítačové sít a jejich moţnosti.
V teoretické části práce bude čtená i p edstaven charakter televizního zpravodajství
s jeho výrazovými prost edky a poté hlavní zpravodajská relace České televize,
Události, s jejími specifiky a nejnov jším vývojem. Dále bude stručn vymezen pojem
informační technologie a následn

popsána jejich aplikace v televizní produkci

v podob informačních systém fungujících v České televizi. Záv rem teoretické části
práce je popis vyuţití informačních technologií p ímo v p íprav

televizního

zpravodajství. Popsány budou informační systémy pro jeho výrobu a prvky, na jejichţ
p íprav se informační technologie p ímo podílí a je moţné je rozpoznat p ímo ve
vysílání, tedy virtuální studio nebo počítačová infografika.
Teoretický úvod nechť je základem pro vytvo ení metodologie následné kvantitativní a
kvalitativní analýzy televizních zpravodajských relací ve vybraném období let 2007 a
2017. Na základ provedené analýzy se práce pokusí postihnout hlavní rozdíly ve
vyuţití informačních technologií mezi sledovanými obdobími.
K napsání této práce autora vedl dlouhodobý zájem o oblast televizního zpravodajství a
uplatňování nových technologií v n m, který se projevil jiţ p i výb ru tématu jeho
bakalá ské diplomové práce „ůplikace chytrých telefon

v televizním zpravodajství

České televize“ z roku 2015. S prost edím televizního zpravodajství České televize má
autor také zkušenost praktickou, a to ze své studijní stáţe v redakci zpravodajství. Tam
m l v roce 2013 šanci poznat proces výroby televizního zpravodajství z blízka a sám se
do n j zapojil.
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Teoretická část
V této části se práce bude v novat teoretickým východisk m, která jsou d leţitá pro
následný výzkum. Vysv tleny budou také základní pojmy, se kterými bude práce poté
pracovat.
Oproti p edloţeným tezím práce byla do teoretické části začlen na kapitola
„Charakteristika televizního zpravodajství“, aby byla zkoumaná část televizního
zpravodajství začlen na do kontextu a byly vysv tleny základní pojmy, které bude práce
následn

vyuţívat. Logicky na ni navazují kapitoly v nující se televizním

zpravodajským relacím nejprve obecn Ědopln no oproti tezímě a poté p ímo zkoumané
relaci Události.
Dalším dopln ním práce je za azení kapitoly se stručným p ehledem technologického
vývoje televizní techniky, který je p irozeným základem rozvoje informačních
technologií v televizní produkci. Informační technologie jsou následn

obecn

definovány. Obecná historie informačních technologií byla oproti p vodním zám r m
nahrazena historií informačních technologií p ímo v České televizi, coţ více odpovídá
tématu práce. Dopln ny byly také kapitoly popisující současné vyuţití informačních
technologií jak v celé televizi, tak ve zpravodajské produkci, coţ vzhledem k tématu
povaţuje autor za uvedení celé práce do kontextu.

1

Charakteristika televizního zpravodajství

Televizní zpravodajství se i po p íchodu zpravodajských kanál

adí k hlavním pilí m

vysílání televizních stanic. Je jedním z nemnoha po ad vysílaných ţiv , který je navíc
pevn

ukotven v jejich programovém schématu. O významnosti zpravodajství pro

televizní stanice sv dčí i fakt, ţe bývá za azeno na začátek hlavního vysílacího času.
S trochou nadsázky lze dokonce tvrdit, ţe kaţdá televizní stanice, které chce p sobit
seriózn , má své vlastní večerní zpravodajství. ĚLokšík in Osvaldová a kol., 2011, s. Ř0ě
Televizní zpravodajský servis poskytuje divák m informace z domova i ze zahraničí
nejen s denní periodicitou v podob hlavních zpravodajských relací Ěviz níţeě, ale také
kontinuáln spolu s vývojem událostí. Zpravodajské televizní kanály dokonce i v dnešní
dob soupe í s internetovým zpravodajstvím na poli nep etrţitého a nejaktuáln jšího
zpravodajství, a to zejména díky novodobým technologickým moţnostem, které
umoţňují audiovizuální materiál rychle zpracovávat a vysílat.
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Podle Lokšíka Ěin Osvaldová a kol., 2011, s. Ř1ě je zpravodajská produkce širokou
oblastí ţurnalistické práce, která je zhmotňována v určitých zpravodajských produktech
definovaných ţánrem Ěsoubor konvencí, apel

a očekáváníě, kompoziční formou

Ěnarativní a stylistické postupy vlastní pouze televiznímu zpravodajstvíě a formátem
Ěuspo ádání produkt do b ţných programových typ ě. Televizní zpravodajství dále
ovlivňuje „… charakter a zaměření televizní stanice, způsob jejího financování, její
technické a technologické kapacity a vybavení, personální zajištění, síť vlastních
zpravodajů

doma

i

v zahraničí,

možnost

využívat

výměnného

zpravodajství

mezinárodních televizních organizací a světových tiskových a obrazových agentur, ale i
kulturní tradice a složení divácké obce, včetně politické situace ve státě.“ Ětamtéţě
Zmín né vlivy se podílejí i na zp sobech rozd lení zpravodajského televizního vysílání.
Podle územního pokrytí m ţeme rozd lit televizní zpravodajství na celoplošné
Ěcelostátníě, regionální nebo místní. Tematické zam ení určuje rozd lení zpravodajství
na domácí, zahraniční, ekonomické, sportovní, kulturní, kriminální, zprávy o počasí,
zprávy o celebritách aj. Zejména na televizi ve ejné sluţby pak m ţeme najít i
zpravodajství určené sociodemografickým postavením divák , nap íklad vysílání pro
menšiny Ězprávy ve znakové ečiě nebo burzovní zpravodajství.

1.1 Audiovizuální jazyk
Televizní zpravodajství je audiovizuální, to znamená, ţe divák jej m ţe p ijímat jak
očima, tak ušima. Jedná se o kombinaci pohyblivých obraz , zvuk a mluveného slova,
jeţ poskytuje nejp irozen jší a nejkomplexn jší zp sob jakým je lidský mozek schopen
p ijímat informace o okolním sv t . (Lokšík in Osvaldová a kol., 2011, s. 73)
Zp sob spojení všech t chto částí televizního zpravodajství je velmi d leţitý jak pro
p edání informací, tak pro divákovo porozum ní. Na rozdíl od novinového nebo
rozhlasového zpravodajství je televizní zpravodajství p edáváním informaci v
audiovizuálních záb rech. Jeho tvorba p ipomíná myšlení a vypráv ní v obrazech,
k čemuţ pouţívá sob vlastní vyjad ovací styl, který lze označit jako audiovizuální
jazyk.
ůudiovizuální jazyk, tedy výrazové a vyjad ovací prost edky, které televizní redakto i
pouţívají, lze metodicky rozd lit do dvou částí, a to na sloţku obrazovou a sloţku
zvukovou. Jejich uspo ádání a vzájemná kombinace je hlavní prací televizních
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redaktor . P íprava televizního zpravodajství potom vrcholí prací ve st iţn a za azením
p ísp vku do schématu televizní zpravodajské relace.
Obrazová sloţka televizního zpravodajství se skládá z následujících pohyblivých i
nepohyblivých vizuálních prvk : „Tradiční druhy a nosiče obrazového záznamu
transformovaného do televizního signálu (živé vysílání ze studia, přímé přenosy a živé
vstupy, video, film, fotografie), dekorace a psaný text v nejrůznějších podobách,
syntetická počítačová infografika (včetně 2D a 3D efektů, animace a virtuálního
prostředí) a nejnověji také internetové formy videa (YouTube, Skype, Facebook a další
druhy sociálních sítí).“ (tamtéţ)
Hlavním prvkem zvukové sloţky audiovizuálního jazyka televizního zpravodajství je
mluvené slovo. To se vyskytuje nejčast ji jako čtený text ve form

komentá e,

synchronní výpov ď jako monolog, jako dialog v rozhovoru, „stand-up“ Ěvystoupení
redaktora p ed kamerouě, asynchronní promluvy a skutečné zvuky a ruch prost edí. Ne
tak často v televizním zpravodajství zvukovou sloţku zastupuje hudba a ticho.
T etím výrazovým prost edkem jsou neverbální prvky, nap íklad r zná gesta, mimika,
drţení a pohyb t la, zvolené oblečení, doplňky či dekorace. Tyto prvky se uplatňují p i
p edávání zpravodajských sd lení divákovi spolu s ečí moderátora či redaktora.
Určujícím znakem audiovizuálního jazyka je záb r, tedy zachycení pohybu a zm ny v
určitém časovém úseku. Záb r je „základní stavební jednotkou obrazu a je nositelem
jeho obsahového významu.“ ĚLokšík in Osvaldová a kol., 2011, s. 74ě
Povaha záb ru je určená jeho vlastnostmi, velikostí a funkcí. Mezi vlastnosti záb ru se
adí nap íklad rámování a kompozice obrazu, postavení kamery a její pohyb nebo úhel
záb ru. Základní d lení záb r podle velikostí určuje takzvaná záb rová triáda, tedy
d lení záb r na celek, polocelek a detail Ědále popsáno níţeě. Funkci záb ru určujeme
vzhledem ke sd lované informaci. Mezi p íklady funkce záb ru pat í funkce orientační,
emotivní, dramatizační, registrační nebo symbolická. Záb ry m ţeme rozd lit ješt na
„filmové a televizní, černobílé a barevné, němé a zvukové, pohyblivé a statické, denní a
noční nebo technické a skladebné,“ Ětamtéţě a to podle druhu a pouţité technologie.

1.2 Princip vizuální kontinuity
Podle Lokšíka Ětamtéţě platí pro audiovizuální sd lování informací princip tzv.
„vizuální kontinuity“, čímţ se rozumí zp sob vyjád ení časové a d jové plynulosti
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p edávaného sd lení. Televizní tvorba má jako jiná média sv j vlastní zp sob pro
dodrţování

zmín ného

principu,

který

částečn

p evzala

z poznatk

pi

vytvá ení filmového týdeníku a z rozhlasové tvorby a částečn jej dotvo ila. Televizní
zp sob dodrţování principu vizuální kontinuity spočívá ve spojování jednotlivých
záb r pomocí st ihu a obrazové montáţe.
Sloţení a návaznost jednotlivých záb r ve výsledném produktu, tedy televizní zpráv ,
by m la odpovídat specifickým poţadavk m lidského vnímání a zároveň ve zkratce
reprezentovat interpretovanou událost.
Dodrţování principu vizuální kontinuity se v praxi dociluje vyuţíváním zmín né
záb rové triády. Jde o kombinaci t í záb r r zné velikosti, a to celku, polocelku a
detailu. Pomocí vhodné kombinace záb r a správného dopln ní mluveným slovem a
zvukovou sloţkou obecn

Ěviz níţeě televizní zpravodajství odpovídá na základní

zpravodajské otázky, stejn jako jiná média. Mezi základní zpravodajské otázky, na
které zpravodajství p ináší odpov di, pat í: Kde?, Kdy?, Kdo?, Co?, Jak? a Proč?
Jak jiţ bylo zmín no, t i nejčast ji uţívané záb ry (celek, polocelek a detail) se liší
velikostí zabírané reality, ale také zpravodajskou otázkou, na kterou zpravidla
odpovídají. Celky jsou nejširším záb rem zobrazované skutečnosti, plní hlavn
orientační funkci. Ukazují divákovi prost edí ve kterém se událost odehrála, rozmíst ní
protagonist d je a p ibliţnou dobu. Odpovídají tak na otázky Kde? a Kdy? se událost
odehrála.
Polocelky jsou p echodovým záb rem mezi celkem a detailem. Nejčast ji odpovídají na
zpravodajské otázky Kdo? a Co? pomocí bliţšího určení hlavních subjekt d je, jejich
vzájemných vztah a akcí. Jsou vhodné pro zobrazení subjekt d je v pohybu.
„Detaily jsou solí a kořením obrazového zpravodajství a v televizi se uplatňují i
vzhledem k relativně malému rozměru obrazovky.“ ĚLokšík in Osvaldová a kol., 2011,
s. 75) P inášejí odpov di na otázky Jak? a Proč? k události došlo, a to pomocí zobrazení
povahy d je. Veškerá pozornost diváka je záb ry sm ována na daný prvek události,
okolí d je je vyloučeno a m ţe tak dojít k pochopení jádra události a jejích p íčin.
Detaily lze pouţít pro vyjád ení silných emocí a dramatizaci d je. Pouţívají se také pro
natáčení výpov dí aktér na kameru.

8
Pro p edávání zpráv má ovšem televizní zpravodajství i nespočet dalších moţností, tedy
nelze záb rovou triádu povaţovat za tu jedinou správnou cestu. Je to pouze obecn
platné pravidlo audiovizuální tvorby, nikoliv závazné dogma.

1.3 Obrazová složka televizního zpravodajství
Pro vizuální část televizního zpravodajství je typická reportáţní metoda zaznamenávání
reality. Jejími znaky jsou autenticita, bezprost ednost a univerzálnost, dokumentární
v cnost a neutrálnost. Prost edky, které televizní zpravodajství pouţívá pro zobrazování
skutečnosti, by ji nem ly zkreslovat, deformovat, ani umoţňovat víceznačné pochopení.
Podle Lokšíka Ětamtéţě p evaţují proto civilní záb ry snímané z úrovn lidských očí
osv tlené sv tlem z p irozeného úhlu. Pro spojení záb r se nejčast ji pouţívá ostrý
st ih, tedy p ímý p echod z posledního snímku jednoho záb ru na první snímek záb ru
druhého. Jiné st ihové metody, nap íklad prolínání a stírání záb r , či jiné triky, se v
televizním zpravodajství pouţívají výjimečn . Kv li d íve pouţívané analogové
technologii a snaze dostat do vysílání pokud moţno co nejvíce zpravodajských
p ísp vk je v praxi i dnes, p i pouţívání technologie digitální, obvyklý st ihový postup,
p i kterém se nejd íve p ipraví zvuková sloţka p ísp vku. Teprve poté se hledají vhodné
p ipravené záb ry, které se s textem spojí. Tato metoda dnes ovlivňuje celkovou úroveň
televizního zpravodajství a označuje se jako obrazový rozhlas. Podle dvojice autor
Hudson a Rowlands Ě2012ě umoţňuje metoda, p i které se nejprve sest íhá vizuální část
audiovizuálního p ísp vku, p ipravit lepší výsledný produkt. ůutor p i ní musí být
schopen pracovat s textem tak, aby vyplnil poţadovanou délku, ale ani úseky
s autentickým zvukem prost edí bez komentá e nejsou na škodu. Pouţití opačné
metody, označované jako obrazový rozhlas, m ţe zp sobit ztrátu autentických ruch
z místa události, zbytečné prodluţování informačn

chudých záb r

a nemoţnost

pouţití vizuáln atraktivních záb r . Výhodou této metody je na druhou stranu moţnost
p ípravy a namluvení komentá e bez obrazového materiálu pouze s jeho hrubou znalostí
a následná rychlá kompletace p ísp vku ve chvíli, kdy je jiţ obrazový materiál
dostupný.
Trvání samotných záb r se ídí b ţnými pravidly pro st ih, zkušenostmi st ihače, ale i
dalšími faktory. Pokud záb r obsahuje hodn informací, m l by divák dostat čas na
jejich pochopení. Záb r tedy musí být delší – celky bývají obecn delší neţ detaily,
protoţe obsahují více informací. Pokud v záb ru dochází k akci v pohybu, nebo se p i
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zabírání pohybuje kamera Ěp iblíţení, oddálení, otáčení kamery podél vlastní osy,
ch ze, jízdaě, m l by takový záb r být zahájen a ukončen v klidové fázi. Délku záb r
ovlivňuje také jejich vzájemná vazba a umíst ní v p ísp vku. Úvodní a záv rečné
záb ry jsou v tšinou delší. Pokud je záb r synchronní, tedy je doprovázen zvukem
odpovídajícím d ní v záb ru Ěnap . výpov ď na kameruě, odpovídá délka záb ru délce
v cn uzav ené a samostatn nosné zvukové části. V p ípad , ţe je p íliš dlouhá,
pouţívají se jiné záb ry související s tématem výpov di či s jejím nositelem na p ekrytí
prost ední části záb ru. Úvodní a záv rečná část se v tšinou ponechávají v p vodní
synchronní podob pro snazší orientaci a lepší pochopení divákem. Častým faktorem
ovlivňujícím délku pouţitých záb r je i jejich mnoţství a kvalita v hrubém materiálu.
Pokud je k pokrytí d leţité nebo informačn

nasycené události k dispozici mén

vhodného materiálu a nedojde k pouţití ilustračních či archivních záb r , musí být
záb ry logicky delší.

1.4 Vztah obrazu a zvuku
Velký význam v televizním zpravodajství má vzájemné propojení obrazu se zvukem.
Natočený obrazový materiál, p vodní ruchy prost edí a p ipojené mluvené slovo by
m ly tvo it funkční celek, který získává v tší informační hodnotu, neţ kdyby jednotlivé
prvky byly pouţity odd len . Zvuk tedy dostane smysl na základ dopln ní obrazem a
obraz na základ zvukové sloţky dostane další význam.
Zpravodajské p ísp vky by v televizním zpravodajství m ly být stručné, jasné, v cné,
hutné a p esné. Pr m rná jejich stopáţ se pohybuje okolo ř0 sekund, hlavní témata ale
bývají delší. Vyskytují se i kratší p ísp vky v délce okolo p l minuty. V takovém
krátkém časovém úseku hraje vyváţenost obrazové a zvukové sloţky velkou roli. Jen
p ísp vek, který naplňuje výše zmín né zásady bude kompaktní a pro diváka
srozumitelný. Je to totiţ práv vazba obrazu a zvuku, která p ináší odpov di na základní
zpravodajské otázky.
Pro vnímání obrazu a zvuku platí zásada, „že to, co vidím, měl bych také slyšet, ale to,
co slyším, nemusím vidět.“ ĚLokšík in Osvaldová a kol., 2011, s. 77ě Zároveň by m ly
být respektovány odlišnosti a specifičnosti ve vnímání obrazu a zvuku.
Obraz vnímá lidský mozek diskontinuáln . Zpravodajské p ísp vky se skládají ze
záb r mnoha druh , mezi nimiţ bývá nejčast ji ostrý st ih. Čím více r zných velikostí
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záb r z r zných úhl pak divákovi poskytneme, tím lepší si m ţe ud lat p edstavu o
realit .
U zvuk

prost edí a lidské eči naopak pot ebuje lidské vnímání kontinuitu, tedy

logickou a časovou posloupnost. Kaţdé její narušení má negativní efekt na divákovo
vnímání a porozum ní události a divák jej povaţuje za chybu. V praxi zp sobují zásahy
do zvukové návaznosti výpadky v obraze zvané obrazové skoky. Pro potlačení
negativních efekt takového nedokonalého st ihu se pouţívají r zné st ihové postupy,
nejčast ji rychlé prolnutí obrazu či bílé zablesknutí v délce n kolika obrazových
snímk .
Práv kv li lineárnímu vnímání zvuku se ve zpravodajských p ísp vcích h e pouţívají
reálné zvuky prost edí. Pokud nechceme, aby byly zvuky potlačeny v pozadí jako
nevýrazná kulisa a chceme je vyuţít, musíme po ídit dlouhý záb r s kontinuálním
záznamem zvuku. Obrazová sloţka takového záb ru se následn m ţe p ekrýt záb ry
jinými, zatímco zvuková sloţka z stane p vodní se zachovanou kontinuitou.
V seriózních zpravodajských p ísp vcích se nevyskytuje hudba, pokud není p ímo
ruchem v prost edí události. Výjimkou je hudba v p ísp vcích, které nejsou
doprovázeny mluveným slovem. Hlavní uplatn ní nachází hudba ve skladb
zpravodajských po ad

jako celku. Pouţívá se na p íklad v úvodních zn lkách,

p ed lech mezi částmi zpravodajských po ad i jednotlivými zpravodajskými p ísp vky
p i zm n jejich charakteru, upoutávkách i headlines. Její hlavní funkcí je zvýšení
atraktivity a rozbití monotónnosti po adu. Hudba umí dodat zpravodajským po ad m
rytmus a dynamiku a pomáhá sebeprezentaci média.
ůby zpravodajské p ísp vky byly srozumitelné, musí být části s asynchrony
Ěnamluvený komentá ě pokryty odpovídajícími záb ry. Navíc musí navazovat na
synchronní výpov di, které by m ly posouvat d j p ísp vku vţdy k dalšímu odstavci
asynchronního komentá e. Zpravodajské p ísp vky tedy nejsou pouze shlukem
nahodilých informací, ale pro jejich stavbu platí p ísná pravidla a zásady. P ísp vky by
m ly být vystav ny „…na základě jejich významové důležitosti, vyváženosti a logické
souvztažnosti.“ ĚLokšík in Osvaldová a kol., 2011, s. 77ě
Porušení vazby obrazu s komentá em má t i moţné následky: 1ě ůnulace – rozcházení
obrazu a komentá e, kdy kaţdá z t chto sloţek íká n co jiného, a tím se vzájemn
vyruší. 2ě ůlienace – odcizení jedné sloţky od druhé. P i alienaci buď dominuje
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komentá , který p ináší všechny d leţité informace, a obraz nehraje ţádnou roli Ějiţ
zmín ný obrazový rozhlasě, nebo dominuje obraz Ěnap íklad silné emotivní záb ryě a
komentá je nicne íkající. 3ě Superpozice – zdvojení informace – obsah komentá e
p esn odpovídá obsahu záb r , obojí vypovídá o tom samém.
Práv

popsané druhy porušení vazby obrazu a komentá e narušují vyváţenost

zpravodajských p ísp vk a v extrémních p ípadech mohou p sobit rušiv . V n kterých
situacích mohou ale být ţádoucí a v televizním zpravodajství se pouţívají nap íklad
k vysv tlení nejasného nebo dvouznačného obrazového záznamu, ke zvýrazn ní
d leţitých informací nebo k jejich zdvojení nap íklad p i vysílání pro neslyšící diváky.
Tím, jak se v poslední dob informace v televizním zpravodajství p edávají paraleln
Ěrozum j stejná informace n kolika zp soby narázě, nacházejí popsané postupy stále
čast jší

vyuţití.

Navíc

bývají

dopln ny

toutéţ

sd lovanou

informací

ješt

prost ednictvím digitalizovaného televizního signálu pomocí 2D či 3D infografiky či
animace.
S digitalizací televizního vysílání a celkovým p esunem televizní zpravodajské
produkce na digitální serverové technologie Ěviz níţeě zesílil také význam infografiky.
Ve své p vodní funkci slouţila infografika p eváţn jako dopln k zpravodajských
p ísp vk

a umoţňovala divákovi lépe pochopit n které h e sd litelné informace,

nap íklad čísla či vlastnické struktury. Dnes je infografika vyuţívána také jako
samostatn fungující prvek zpravodajství p eváţn ve form tzv. news tickeru, tedy
textové lišty, která divákovi v tšinou v dolní části obrazovky p edává textové zprávy
v titulkové, často jednov té form . Zprávy se v lišt pohybují. V tšinou p ejíţd jí
zprava doleva horizontáln , ale mohou se st ídat i svisle. Zvýšené vyuţití infografiky
v televizním zpravodajství vedlo v poslední dob i k vytvo ení nové redakční pracovní
pozice – grafického editora. ĚLokšík in Osvaldová a kol., 2011, s. 80) Práv vyuţívání
počítačové infografiky, jakoţto p edstavitele zm n, které p inesly informační
technologie do zpravodajství, a které jsou pro diváka nejz eteln jší, bude v práci dále
p edstaveno.
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2

Televizní zpravodajské relace

Výraz „zpravodajství“ označuje nejen noviná skou činnost samotnou, ale i její produkt.
Televizní zpravodajství jako produkt noviná ské práce je symbolizováno p edevším
televizní zpravodajskou relací.
Televizní zpravodajské relace p edstavují nejobvyklejší zpravodajský formát v tšiny
televizních stanic. Lze je rozd lit do dvou kategorií podle jejich délky a uvedení
v programovém schématu televizní stanice. V současné mediální produkci se vyskytují
relace krátké a dlouhé, tedy hlavní.
Krátké zpravodajské televizní relace se vyznačují typickou zn lkou na začátku a konci
po adu. Jejich délka se pohybuje okolo 5 minut a v tšinou obsahují p ibliţn
5 aktuálních zpráv doprovázených komentá em moderátora. B hem dne se t chto
krátkých po ad do vysílání dostává zpravidla více. Jejich struktura se ovšem liší nap íč
stanicemi a i podle dn v týdnu. N kde slouţí nap íklad pouze jako upoutávky na hlavní
zpravodajskou relaci stanice, jinde obsahují pouze krátké zprávy titulkového charakteru.
Hlavní zpravodajské relace se v tšinou vytvá í ve stejném designu jako krátké relace a
mívají podobnou zn lku. Jejich trvání je ale delší a v tšinou se vysílají v hlavním
vysílacím čase. Cílem hlavních zpravodajských televizních relací je p edevším
informovat diváky o hlavních událostech ze dne vysílání po adu. Hlavní zpravodajské
relace jsou v tšinou součástí programového schématu kaţdé seriózní televizní stanice,
ať uţ soukromé nebo televize ve ejné sluţby, a tvo í hlavní pilí jejich denního
zpravodajství. Nejčast ji se vysílají v ustálený čas v podob hlavních večerních zpráv.
V programovém schématu bývají za azeny na začátek hlavního vysílacího času, aby
mohly zasáhnout co nejv tší publikum. Často jsou v nich rozvinuty zprávy z kratších
zpravodajských po ad vysílaných v pr b hu dne, ale nap íklad hlavní zpravodajská
relace České televize, Události, obvykle obsahuje i zpravodajské p ísp vky jedinečné,
které se na jiných stanicích, ani ve vysílání České televize, neobjevily.
Kaţdý den p inášejí hlavní zpravodajské relace nové zprávy, ale vzorec, podle kterého
jsou vytvá eny, z stává stejný. „Zpravodajské relace jsou komplexními televizními díly,
v nichž je dohromady spojeno mnoho prvků. Je pravděpodobné, že se v nich vyskytnou
sekvence, v nichž moderátor mluví přímo k divákovi, sekvence s reportážemi, dialog
mezi odborníkem a moderátorem ve studiu či reportéři živě natáčející v místě, kde se
právě odehrává nějaký zpravodajský příběh.“ (Orlebar, 2012, s. 116)
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2.1 Hlavní zpravodajská relace České televize – Události
Zpravodajským pilí em České televize je hlavní zpravodajská relace programu ČT1,
Události. Televizní zpravodajská relace Události je takzvanou hlavní zpravodajskou
relací České televize. Po ad Události se ve vysílání České televize objevil poprvé 1.
ledna 1993, kdy nahradil zpravodajský po ad Československé televize. Od té doby se
vysílá pod tímto názvem.
Ve sledovaném období, a to jak v roce 2007, tak v roce 2017, se relace vysílala od
19:00. Stopáţ relace Ědélka po aduě se v roce 2007 pohybovala mezi 21 a 27 minutami a
v roce 2017 to bylo 44 aţ 49 minut Ěvlastní m ení, viz praktickou část práceě.
Události jsou nejsledovan jším zpravodajským po adem České televize. V českém
mediálním prost edí se aktuáln

jedná o druhou nejsledovan jší hlavní televizní

zpravodajskou relaci. Pr m rná sledovanost Událostí České televize byla v roce 2016
830 tisíc divák starších patnácti let. ĚPlívová, 2007) Nejsledovan jší jsou dlouhodob
Televizní noviny stanice TV Nova. Jejich pr m rná sledovanost byla v prosinci téhoţ
roku 1 milion a 4Ř0 tisíc divák starších 15 let. Ěůsociace televizních organizací, 2017)

2.2 Formální proměny Událostí v roce 2012 a 2014
Nejv tšími dv ma zm nami od svého vzniku prošel po ad Události v roce 2012 a 2014.
Od 1. dubna roku 2012 se prodlouţila stopáţ po adu, prodlouţily se délky p ísp vk a
po ad se více snaţí naplňovat ve ejnoprávní poslání televize. (Rok s novými Událostmi,
2013) Po ad se velmi prom nil i po technické stránce, nap íklad se začal vysílat
kompletn z virtuálního studia. Ětamtéţě
Jedním z d vod , které vedly generálního editele České televize, Petra Dvo áka, ke
zm n v po adu, byla zvyšující se podobnost této ve ejnoprávní televize s komerčními
televizemi na českém trhu. Zm na podle n j m la být nejen formální, ale hlavn
obsahová. ĚDvo ák in Události, O historii po adu, 2013) K formálním zm nám došlo od
1. dubna 2012 Ěnové studio, grafické a jiné zm nyě, ke zm nám obsahovým docházelo
postupn jiţ od nástupu Dvo áka do funkce 1. íjna 2011. ĚŠámal in Události, O historii
po adu, 2013)
Podle editele zpravodajství, Zdeňka Šámala, je pro zpravodajskou relaci ve ejnoprávní
televize nejd leţit jší obsah a dramaturgie, ale p ipouští i významnou roli formálních
prvk : „…povaha televize jako média si vyžaduje velice aktivní práci s formálními
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prvky a ty formální prvky jsou také něco, co láká, přitahuje největší pozornost, co
vzbuzuje největší hodnocení, negativní i pozitivní, ale je to jenom jedna stránka věci.“
ĚŠámal in Události, O historii po adu, 2013)
V lét

roku 2011 bylo Studio Ř, odkud se po ad vysílá, vybaveno novými

technologiemi, nap íklad kamerovým je ábem, který umoţňuje dálkové ovládání kamer,
nebo za ízením pro jízdu kamer. ĚCigánek in Události, O historii po adu, 2013ě P ibyla i
plazmová obrazovka. Moderáto i po adu navíc p estali moderovat v sed za pultem, ale
po studiu se pohybovali. Pro pohyb ve virtuálním studiu m li na zemi p ipravené
značky, aby mohl být dop edu p ipraven úhel záb ru pro kamery a správné nasvícení.
Ětamtéţě
V roce 2014 došlo k dalším formálním zm nám. Ve vztahu k této práci byly
nejd leţit jší zm ny v prostorové stavb studia a v grafické stránce po adu, která byla
kompletn inovována. Došlo také k barevné zm n . Po ad p evzal pouţívanou barevnou
škálu ze zpravodajského kanálu ČT24. Cílem grafických zm n, ke kterým došlo v roce
2014, bylo zp ehlednit a upozadit grafiku, tedy dát v tší prostor obrazu – všechny
grafické prvky jsou od té doby pr hledné a je skrz n vid t p vodní obraz. ĚPetr Št pán
in Události ČT poprvé v novém studiu, 2014)
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3

Stručný technologický vývoj televizního zpravodajství

Stejn

jako

je

současná

podoba

televizního

zpravodajství

dána

podobou

technologických moţností, je i jeho vývoj úzce spojený s vývojem nových technologií
v oblasti elektroniky a informačních technologií.
Technologie ovlivňuje jak zp sob, jakým se televizní zpravodajství p ipravuje, tedy
metody ţurnalistické práce, záznam obrazu a zvuku, jeho zpracování a vysílání, ale také
to, jak diváci televizní zpravodajství sledují. Podle Orlebara Ě2012, s. 17ě navíc historie
televize ukazuje, „že vývoj technologie je hnacím motorem změn ve sledovacích
návycích i v obsahu.“ P ekotný vývoj nových technologií ve všech t chto oblastech
ovlivnil za posledních n kolik desítek let televizní zpravodajství tak, ţe jeho současná
podoba se ani zdaleka neblíţí p edstavám, kte í o jeho budoucnosti tehdejší pr kopníci
mohli mít.
Nejd leţit jší milníky ve vývoji nových technologií st ţejních pro televizní
zpravodajství budou nyní obecn p edstaveny. V dalších kapitolách bude popsán vývoj
technologií se zam ením na Českou televizi.
Lokšík Ěin Osvaldová a kol., 2011, s. Řřě rozd luje proces nástupu nových technologií
s nejv tším vlivem na televizní zpravodajství do t í období. Prvním d leţitým obdobím
ve vývoji technologií pro

televizní

zpravodajství je

nástup elektronického

shromaţďování zpráv ĚENG – Electronic News Gathering) v sedmdesátých letech
dvacátého století, které p ineslo do té doby nevídané moţnosti. D íve pouţívaná
technologie pro záznam obrazu na filmový pás byla nahrazena magnetickým
analogovým záznamem. Zvukový záznam, který musel být d íve po izovaný zvlášť, se
stal součástí elektronického

et zce sloţeného z barevné reportáţní kamery a

kazetového videomagnetofonu.
Druhé období se počíná vyuţíváním satelit

pro televizní zpravodajství od konce

osmdesátých let dvacátého století ĚSNG – Satellite News Gatheringě. Tato zm na ve
zp sobu p enosu televizního signálu umoţnila po izování zpravodajského materiálu
v místech velmi vzdálených od mate ského studia a jeho následný p enos vyuţitím
telekomunikačních satelit .
Technologie z t chto zmín ných období k vývoji televizního zpravodajství sice p isp la
velkou m rou, ale jiţ byla z velké části nahrazena technologií pokročilejší. U
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elektronického shromaţďování zpráv se jedná zejména o digitální záznam obrazu (DNG
– Digital News Gathering) a zvuku. Satelitní p enosy, ačkoliv se stále vyuţívají
v odlehlejších oblastech Ědnes téţ digitáln , označované jako DSNG – Digital Satellite
News Gathering), jsou dnes z velké části nahrazeny zejména internetem, a to pro v tší
rychlost a niţší cenu.
Technologie z posledního vývojového období ovšem p etrvává dodnes a současná
podoba televizního zpravodajství se odvíjí hlavn od ní. Jsou jí digitální serverové
technologie slouţící pro výrobu i vysílání zpravodajství ĚDNPS – Digital News
Production System). Toto odv tví informačních technologií se v televizní produkci
začalo prosazovat po celém sv t
komplexní pln

na počátku jednadvacátého století. Jedná se o

integrovaný systém slouţící pro organizaci všech proces

výroby

televizního zpravodajství Ěshromaţďování, zpracováníě i vysílání audiovizuálního
materiálu. Systém pracuje s audiovizuálním materiálem ve form soubor uloţených
v binárním kódu a umoţňuje i technologickou konvergenci s vysílání televizních stanic
na internetu. Digitálním serverovým technologiím v České televizi a informačním
technologiím s vlivem na televizní zpravodajství, se v nuje následující kapitola.
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4

Informační technologie

Definice pojmu informační technologie je velmi rozkolísaná. Vhodnou ilustrací tohoto
m ţe být nap íklad stránka „Informační technologie“ na české jazykové mutaci
internetové encyklopedie Wikipedia, která uvádí celkem osm r zných definic.
ĚInformační technologie, 2001-)
Nap íklad Česká terminologická databáze knihovnictví a informační v dy definuje
pojem informační technologie takto: „Technologie určená pro sběr, zpracování, řízení,
kontrolu, zobrazení, vyhledávání a využívání dat a informací, zahrnující automatizaci
těchto procesů.“ (Potáček, 2003)
Jiní auto i informační technologie definují jako výpočetní, telekomunikační, p enosovou
a organizační techniku, která slouţí ke zpracování informací a také její programové
vybavení a organizační uspo ádání. ĚMolnár, 1992 a Stoffová, 1998 cit. podle
Horváthová, 2005)
Pro účely této diplomové práce autor pojmem informační technologie rozumí hlavn
počítače s jejich softwarovým vybavením, jejich vzájemné propojení do sítí a internet.
Podle Českého statistického ú adu dochází k nár stu vyuţití informačních technologií
ve mnoha oblastech, nap íklad ve vzd lávání, ve zdravotnictví, ve ve ejné správ nebo
v domácnostech. (Informační společnost v číslech - 2014-2016, 2017) V podnikatelské
sfé e mají tém

všechny firmy p ístup k internetu a informační a komunikační

technologie Ědále ICTě v nich hrají nezastupitelnou roli jiţ n kolik let. Zlepšuje se díky
nim komunikace jak v rámci podniku, i navenek mezi podniky. „Tyto technologie také
umožnily zcela nový způsob provádění jednotlivých podnikových procesů. ICT a jejich
použití nabízí významné pracovní příležitosti; stimuluje růst, podněcuje podniky k
investicím do inovací a může přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti.“ (Informační
technologie v podnikatelském sektoru, 2017)

4.1 Vývoj informačních technologií v České televizi po roce 1990
Po sametové revoluci došlo v tehdy ješt

Československé televizi k masivním

reorganizacím, p i kterých se ve v tšin technických útvarech zm nil management a
plošn se propoušt lo. Úsek informatiky byl p ed t mito zm nami zachrán n a mohl
pokračovat v trendu rozši ování informačních technologií v televizi započatém
nedlouho p ed rokem 1řŘř. Šlo zejména o instalaci počítačové sít a výrobu aplikací.
Po revoluci se totiţ tehdejšímu vedoucímu útvaru informatiky Mgr. Šebkovi povedlo
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p esv dčit nové vedení televize o moţnostech informačních technologií, zejména o
moţných finančních úsporách hlavn díky racionalizaci pracovních postup . (Vambera,
2014, s. 167)
P inést do vyuţití informačních technologií v České televizi systematičnost m l projekt
Globální studie ízení v České televizi, který byl vypracován v polovin devadesátých
let. „Cílem bylo zmapování a detailní popsání všech řídících procesů v televizi. Vzniklo
několik pracovních týmů, kde určitou oblast společně řešili uživatelé z příslušných
útvarů a pracovníci úseku informatiky. Váhu celému procesu dodal pokyn generálního
ředitele, kterým byl Ivo Mathé, aby se této analýzy zúčastnili příslušní vedoucí
pracovníci.“ (tamtéţ)
Projektu se povedlo kvalitn popsat systém ízení televize a zhodnotit tehdejší stav
vyuţití informačních technologií pro jeho podporu. Vedlejším výsledkem navíc bylo
vyjasn ní n kterých vztah a kompetencí mezi odd leními televize, o čemţ muselo
rozhodovat i vrcholné vedení. Hlavním výstupem z projektu ale byl návrh budoucí
aplikace informačních technologií. Ten spočíval ve vytvo ení čty nejd leţit jších
informačních systém , které by částečn p evzaly agendu desítek aplikací do té doby
v televizi fungujících.

4.1.1 Astra
Prvním z t chto systém je systém ůstra od společnosti ůveco. Tento systém si Česká
televize nechala vyvinout na míru a pouţívá ho pro automatické odbavování p ísp vk
do vysílání. Odbavování p ísp vk znamená jednoduše „sestavování signálu televizního
programu z dílčích natočených nebo živých pořadů.“ (Vambera, 2014, s. 205) Systém
byl p ipravován od roku 1řř0 a do provozu byl uveden v roce 1řř3. ůktuáln se
v České televizi pouţívá jiţ jeho n kolikátá verze. „Je to vlastně databázový systém se
servery jako externí pamětí, spojený s přímým řízením televizního zařízení.“
(Vambera, 2014, s. 16Řě Celkem je nainstalováno a v síti propojeno osm počítač a
sedmnáct obsluţných pracovišť. Dva z počítač tvo í jádro systému, z kterého se ídí ty
ostatní. Navzájem se neustále zálohují a nazývají se ůstra Back Office. Ostatním se íká
ůstra Orbiter, jsou spojeny p ímo s odbavovacími za ízeními a
technologii.

ídí televizní
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4.1.2 Provys
V roce 1řř7 začal systém ůstra po ady do vysílání odbavovat pomocí dat z druhého
informačního systému Provys. Systém Provys byl vyvinut společností DCIT zaloţenou
v roce 1řř3 Univerzitou Karlovou a norskou státní firmou NIT, která mimo jiné
vytvá ela informační systémy pro norskou státní správu.
P es snahu České televize najít na trhu vhodný produkt pro plánování odbavování byl
nakonec systém Provys, stejn jako systém ůstra, vybudován na zakázku. Provys
slouţil pro p ípravu vysílacího plánu, evidenci po ad a sledování jejich pohyb . Díky
tomuto informačnímu systému mohly být všechny po ady ve správný čas a na správném
míst p ipraveny k vysílání. Na základ dat o po adech z tohoto systému ídil systém
ůstra jejich odbavování. „Od této akce provozuje televize informační systém, který
zajišťuje popis, archivování, vyhledávání a správu fyzických nosičů videomateriálů,
správu práv, popis pořadů a kompletní přípravu a zpracování dat pro odbavování.“
(Vambera, 2014, s. 169)
Od svého spušt ní v České televizi prošel systém Provys mnoha zm nami a rozší il se
do dalších zemí sv ta. Krom archivu, plánování a správy autorských práv k po ad m,
umoţňuje nyní plánovat a ídit televizní výrobu, internetové sluţby, prodej televizního
reklamního prostoru, zpracování digitálních materiál a další. Systém dokáţe dokonce
sledovat i to, jak je vyuţíván majetek České televize. M l by tak dokázat odhalit
p ípadné plýtvání pen zi z rozpočtu televize. V roce 2014 byl systém Provys podle
Vambery (2014, s. 169ě vyuţíván ve více neţ t iceti p ti organizacích v celé Evrop ,
nap íklad ve Velké Británii, Rusku,

ecku, a to jak ve ve ejnoprávních a komerčních

televizích, tak v produkčních společnostech a vysílacích centrech.
Systém Provys je systém takzvan relační, coţ znamená, ţe v n m nejsou uloţena pouze
data samotná, ale také jejich vzájemné vztahy – relace. Systém je obsluhován n kolika
stovkami klientských stanic.
Lze si ho p edstavit jako automatickou kartotéku všech po ad . Orientuje se p eváţn
na obsahovou stránku po ad a evidenci jejich pohyb v televizi. Kaţdý, kdo má do
systému p ístup, má ke svému účtu ud lena i zvláštní p ístupová práva, která limitují
činnosti, které m ţe v systému provád t. Toto opat ení je d leţité zejména proto, ţe
databáze, se kterou všichni uţivatelé pracují, je takzvan „ostrá“. Znamená to, ţe
zm ny, které jeden uţivatel v databázi provede, se automaticky projeví na p ístupových
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stanicích všech ostatních uţivatel . Nastavená p ístupová práva by tedy m la zamezit
p ípadnému zneuţití systému.
Kaţdý po ad, který televize zakoupila či p ipravila, p ipravuje nebo má v plánu
p ipravit, má v databázi systému Provys zaloţený vlastní záznam. Záznamy existují i u
t ch po ad , o jejichţ realizaci se zatím ješt

ani nerozhodlo. Záznamy spravuje

program Media ůsset Management Ěspráva mediálních statk ě umíst ný na serverech
systému Provys.
Kaţdý záznam je označován jako Media a obsahuje následující údaje:


Essence – název a číslo audiovizuálního, audio nebo video záznamu, který
televize pouţívá.



Metadata – podrobné údaje o materiálu. Kde se v televizi nachází a jakou má
podobu, tedy zda je to digitální verze uloţená na serverech, kazeta nebo filmová
páska. Krom toho záznam obsahuje detailní informace, které jsou o tomto
snímku dostupné, a také informace o jeho vztazích s ostatními záznamy
z databáze i mimo ni.



Práva – právní status po adu. Záznam o tom, zda byl po ad televizí zakoupen, či
zda pochází z vlastní výroby. Pokud je to po ad vlastní, má televize v tšinou
všechna práva k po adu. Pokud byl po ad zakoupen, obsahuje záznam informace
o tom, kolikrát jej televize m ţe odvysílat a komu práva k po adu pat í. Televize
m ţe k po adu získat i takzvaná práva nelineární, tedy k umoţn ní vysílání na
vyţádání diváka, na p íklad na internetu. U všech po ad zároveň obsahuje
záznam i údaje o tom, kolikrát a kdy byly odvysílány. Pokud se má daný po ad
odvysílat, kontroluje navíc systém automaticky, zda má televize k vysílání
pot ebná práva.

4.1.3 Sap
Dalším relačním databázovým informačním systémem, který v České televizi funguje,
je systém Sap. Činnosti, které lze provád t v systému Provys jsou navázány na rozpočet
televize. Sledování a správu rozpočtu celé televize má na starosti práv systém Sap.
Jméno Sap se pouţívá jak pro systém ke správ financí, tak jako název nadnárodní
firmy, která systém vyvíjí.
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Pokud televize p ijme či vystaví fakturu, její údaje jsou následn nahrány do systému
Sap, kde se nimi dále pracuje. Systém Sap totiţ umoţňuje sledovat veškeré vnit ní a
vn jší finance, ídí celé účetnictví televize, sleduje p íjmy a výdaje a t ídí je podle typ
poloţek. Systém zaznamenává náklady na jednotlivé zakázky a vytvá í p ehledné
sestavy o celkovém pen ţním hospoda ení televize.
Stejn jako systém Provys je i systém Sap obsluhován tém

tisícem klientských stanic

umíst ných po celé televizi, které umoţňují p ístup na základ p ístupových údaj
s danými právy. K p ipojení do systému je krom p ístupových údaj pot eba ješt
počítač s programovým vybavením, které p ístup umoţňuje.
Krom t chto nejv tších informačních systém v televizi funguje ješt

ada dalších,

nap íklad systém pro správu p ístup do budov, tzv. elektronická vrátnice, nebo systém
pro ízení klimatizace. Tyto systémy čas od času vyuţívají data ze systém

jiţ

popsaných.
Nákup televizních po ad a ízení jejich výroby tvo í základní část činnosti televizní
stanice. Vyuţití informačních systém Sap a Provys je velmi usnadňuje. Vedení České
televize nejprve stanoví rozpočet pro nákup a výrobu po ad na celý rok. Ve vytvá ení
rozpočtu zčásti pomáhá informační systém Provys, kde jsou uloţena data o po adech na
celý rok dop edu. Vysílací schéma obsahuje jak po ady vlastní, tak p evzaté, pravidelné
i jednorázové a pomocí jeho sestavování a pln ní naplňuje televize své cíle. P íprava
rozpočtu vyţaduje mnoho zkušeností, ale dá se p i ní ídit rozpočty p edchozími.
V České televizi funguje produkční systém, který do praxe p ivedl uţ v minulém
tisíciletí bývalý editel Ivo Mathé. Spočívá v rozd lení povinností p i výrob po ad
mezi jednotlivé produkční. Kaţdý produkční má v systému Sap určeny po ady, které má
na starosti, spolu s jejich rozpočtem a termínem, kdy mají být hotovy. Hned od počátku
práce produkčního Ězajišt ní scéná e, výb r reţiséra, casting herc ě odečítá a kontroluje
systém Sap výdaje na daný po ad. V kaţdou chvíli tak produkční vidí, kolik pen z mu
ješt na výrobu po adu zbývá. Po výb ru technických prost edk televize, rezervace
termínu jejich pouţití a nahrání t chto informací do systému Sap, musí produkční získat
elektronický souhlas od producenta. Slangov se mu íká „obligo“. B hem samotného
natáčení po adu, ale i p i postprodukci Ěsestavování hrubého materiálu do finální
podobyě sleduje systém veškeré výdaje. Dokonce ješt t i m síce po odvysílání po adu
se do systému dají zaúčtovat dodatečné náklady spojené s po adem.
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Systémy Sap a Provys kontrolují i finanční stránku nákupu p evzatých po ad , ačkoliv
to má na starosti jiné odd lení televize. Na rozdíl od výroby po ad jsou v systémech
uloţeny informace o cen po adu, cen práv za vysílání a reprízování r znými zp soby,
cena dabingu či titulk aj.
Systém Sap spravuje i databázi dat z tzv. peoplemetr , tedy za ízení pro m ení
sledovanosti televize, umíst ných v domácnostech vybraného vzorku televizních
divák . Diváci jsou vybíráni na základ sociodemografických ukazatel Ěv k, pohlaví,
sociální situaceě tak, aby jejich procentuální zastoupení odpovídalo populaci. Systém
Sap obsahuje tedy údaje o tom, kolik jakých divák jaký po ad sledovalo a dokáţe i
vypočítat, jaké byly náklady na jednoho diváka po adu.

4.1.4 Proces odbavování po adů do vysílání z technologického pohledu
Odbavování po ad

do vysílání se provádí na základ

vysílacího schématu

v informačním systému Provys. Kaţdý program České televize má programovým
editelem p id leného koordinátora pro naplňování vysílacího schématu daného
programu na kaţdý den. Vysílací schéma je uloţené v systému Provys pod názvem
PlayList a čty ikrát za hodinu je z tohoto systému p enášeno do jiţ výše popsaného
odbavovacího systému ůstra.
Vysílací plán, PlayList, lze b ţn upravovat nejpozd ji t i hodiny p ed vysíláním.
Po ady, které jsou v plánu za azeny k vysílání za mén neţ t i hodiny, smí upravovat uţ
jen reţisér dne.
Zároveň jsou všechny po ady p ipravené k vysílání t i dny p ed ním za azené na
takzvaný IngestList, tedy seznam po ad určených k nahrání na odbavovací server.
Procesu nahrávání po ad

na tento server se íká nabírání a provádí ho obsluha

nabíracího stanovišt podle seznamu IngestList. T i hodiny p ed časem vysílání po adu
systém ůstra automaticky zkontroluje, zda byl po ad nabrán na odbavovací server a
pokud ano, sám ho p evede na server vysílací. Pokud systém zjistí, ţe po ad nebyl
nabrán, dozví se o tom obsluha odbavovacího pracovišt . Pokud se jí nepoda í po ad
z kazety včas nabrat na odbavovací server, lze p ehrávat po ad p ímo z kazety pomocí
jednoho z šesti k tomu určených za ízení.
Vysílací server systému ůstra dává odbavovací reţii pokyny pro vysílání po ad podle
seznamu PlayList. Krom vysílání p edem p ipravených po ad , kterých je v tšina, a
které bylo výše popsáno, tvo í část vysílání ţivé po ady nebo jiné externí zdroje.
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V tšinu ţivého vysílání tvo í zpravodajství, jeţ začne v pravý čas vysílat signál, který
odbavovací pracovišt p epojí do vysílání. Po skončení ţivého vysílání pak stiskem
tlačítka p epne reţie zdroj vysílání zp t na automatické odbavování p edem
p ipravených materiál .
Celé vysílání je tak podmín né bezchybnou souhrou všech výše popsaných systém .
V systému Provys vznikne seznam PlayList, který íká, co se kdy bude vysílat. Podle
seznamu IngestList se p ipraví po ady do systému. Vysílací systém ůstra od systému
Provys opakovan dostává vysílací plán a automaticky p ipravené po ady odbavuje.
Tyto procesy jsou pozorn sledovány systémem Sap, který stále započítává vzniklé
náklady.

4.2 Informační technologie v televizním zpravodajství
Jak bylo napsáno p edchozí kapitole, Česká televize zavedla čty i velké informační
systémy. T i z nich mají na starosti správu po ad , jejich odbavování a kontrolu financí
televize. Jsou to Provys, ůstra a Sap. Do Provysu a Sapu má odd lení zpravodajství
p ístup pomocí klientských stanic. Systém ůstra pro ízení automatického odbavování
p ísp vk je pro zpravodajství z ízen zvlášť. Čtvrtý systém, který ješt pospat zbývá,
slouţí čist zpravodajství a nazývá se DNPS, tedy zkrácen Digital News Production
System.

4.2.1 Digitální zpravodajský produkční systém
Jak jiţ bylo popsáno v kapitole 3, digitální zpravodajský produkční systém (DNPS – viz
výšeě je vrcholem technologického vývoje televizního zpravodajství.

V televizní

produkci se začal prosazovat od počátku nového tisíciletí a podoba současného
televizního zpravodajství se odvíjí p edevším od n j.
Do produkce televizního zpravodajství p inesl z technologického hlediska zejména tyto
inovace: záznam audiovizuálního materiálu v binárním kódu pomocí bezpáskové
technologie (Blu-ray disky, pevné disky, aj.ě, postupné p esouvání archivu na stejné
nosiče, práci s audiovizuálním materiálem výhradn v podob datových soubor
pomoci počítače, odbavování zpravodajských p ísp vk

za

do vysílání pomocí

serverových technologií a počítač , a technologickou konvergenci s internetem, coţ
umoţňuje provozování internetového zpravodajského portálu televize a on-line vysílání.

24
Digitální zpravodajský produkční systém je z určitého hlediska podobný systému
Provys, ale na rozdíl od n j neobsahuje pouze záznamy o daných p ísp vcích, ale p ímo
samotné p ísp vky v digitální podob . „Je to provozní databáze zpravodajských
příspěvků, úložiště zpravodajských pořadů a lze z něho odbavovat.“ (Vambera, 2014,
str. 179)
Do systému DNPS se nahrávají všechny po ízené zpravodajské materiály jak v hrubé
podob , ale obsahuje i jiţ odvysílané po ady. Systém je dále propojen se st ihovým
pracovišt m, které m ţe vyuţívat hrubý materiál v n m pro p ípravu po ad . Do
systému mají p ístup také krajské redakce, které jsou vybaveny vlastními st ihovými a
grafickými pracovišti pro práci s materiálem ve vysokém rozlišení.
Vysílací plán v systému Provys je pro zpravodajství vytvo en zvlášť. Odbavování
p ísp vk

totiţ probíhá ručn , protoţe délka ţivých po ad

není pevn

daná, ale

ovlivňují ji nap íklad jednotliví ečníci, moderáto i aj. P epnout vysílání lze, aţ ve
chvíli, kdy všichni p estanou mluvit.
ůktuáln pouţívá Česká televize jiţ druhou verzi systému DNPS, takzvaný DNPS 2.
(ROZPOČET ČESKÉ TELEVIZE na rok 2016, 2015) Oproti první verzi je systém
modern jší a rychlejší. S jeho nástupem odpadlo velké omezení staršího systému DNPS,
a to nízká kapacita pam ti pro p ísp vky, kv li čemuţ musela být pam ť denn
promazávána a p ísp vky určené k zachování posílány do archivu spravovaného
systémem Provys. Firma Silicon Graphics, která systém do televize dodala, totiţ jiţ
zanikla a systém nebyl delší dobu inovován. ĚVambera, 2014, str. 179)

4.2.2 Redakční textový databázový systém ve zpravodajství
Ve zpravodajství České televize se vyuţívá ješt

jeden informační systém. Je to

redakční textový databázový systém Octopus. Octopus je software české firmy
OCTOPUS Newsroom se sídlem v Praze.
Systém slouţí k p íprav zpravodajských p ísp vk po textové stránce. Shromaţďují se
v n m také zprávy, obraz i zvuk od zpravodajských agentur, jejichţ servis Česká
televize odebírá.
V dob

vzniku této práce umoţňuje nejnov jší verze systému pouţívaná ve

zpravodajství České televize – Octopus 8 – mimo jiné správu vysílacího plánu
zpravodajských p ísp vk , ízení jejich p ípravy včetn p id lování úkol jednotlivým
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uţivatel m podle zabudovaného kalendá e, sestavování struktury jednotlivých
p ísp vk , editaci textu p ísp vk

s automatickým p epočtem délky textu na

odpovídající délku mluveného slova, sledování sociálních sítí ĚFacebook, Twitter a
YouTubeě včetn moţnosti publikace na nich a další funkce, které výrazn zp ehledňují
a usnadňují tvorbu televizního zpravodajství. (Octopus features, 2016)

4.3 Úprava obrazu televizního zpravodajství pomocí informačních
technologií
Informační technologie nenachází v České televizi vyuţití jen pro organizaci chodu
instituce či sestavování p ísp vk . Díky digitalizaci videosignálu a jeho umíst ní na
velkokapacitních serverech umoţňují i práci s ním.
Práv promítnutí práce počítače do finální podoby vysílání, kterou b ţný divák m ţe
vid t, bude tato práce dále zkoumat. Nejprve budou p edstaveny jednotlivé moţnosti
počítačové úpravy a výroby televizního signálu a poté bude zjišt na četnost jejich
vyuţívání.

4.3.1 Počítačová grafika
Počítačová grafika, to jsou obrazy a slova vytvá ené na počítači a následn pouţité
v televizním po adu. Sloţitost pouţívané počítačové grafiky doznala za posledních
n kolik let ohromného nár stu. Pouţívání slov a obraz

vytvo ených na počítači

ovlivnilo zp sob, jakým se dnes vytvá ejí televizní zprávy. Moderní grafika p inesla
nové moţnosti redaktor m ve vytvá ení p íb h a zjednodušila vysv tlování sloţitých
p íb h . Pokud je grafický prvek zároveň nositelem informace, hovo íme o tzv.
infografice.
Moţností tvorby počítačové grafiky je stále víc a víc a je stále sloţit jší a p sobiv jší,
p edevším díky vzr stající výpočetní kapacit počítač . Spolu se zvyšováním výpočetní
kapacity počítač klesá cena p vodn drahých za ízení a moţnosti výroby sloţitých
grafik a vizuálních trik , které si d íve mohla dovolit pouze nejlepší hollywoodská
filmová studia, se dostávají do rukou i televizím pro b ţné denní vysílání. Tím, co podle
dvojice autor

Hudson a Rowlands určuje současný objem pouţívané grafiky

v televizním zpravodajství, není cena, ale časová náročnost její výroby. Uvést do
pohybu na obrazovce čísla s písmeny či vytvo it pohybující se 3D (3 dimensions – t i
rozm ryě objekty, zabere mén času neţ kdy p edtím, ale stále stejn času zabere
grafickému editorovi tvorba či výroba obrazových materiál , rozvrţení objekt

a
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sestavení scéná e pohybu. P íprava animace trvající 15 sekund m ţe zabrat aţ hodiny
p ípravy, zatímco natočení 15 sekund audiovizuálního materiálu trvá stále 15 sekund.
V počátcích televizní grafiky bylo prací grafického pracovníka pohybovat kartonovými
deskami s informacemi na pokyn. Mapy stály p ímo ve studiu na tabulích. V té dob by
3D grafika nebyla drahá a náročná na p ípravu – byla by nemoţná.
P i současných minimálních nárocích vyvstává otázka, do jaké míry je moţné doplňovat
či nahrazovat grafikou standardní záb ry. 3D grafika byla v televizní produkci vţdy
významnou metou. Kdyţ však britská ve ejnoprávní televize BBC p išla v roce 2005
s novým trojrozm rným grafickým pojetím své p edpov di počasí, za které utratila
milion liber Ětehdy p ibliţn 42 milion koruně, sklidila u divák kritiku a musela
grafiku zm nit. ĚHudson a Rowlands, 2012)

4.3.2 Historie počítačové grafiky v České televizi
Úpln poprvé byla počítačová grafika pouţita v p edpov di počasí. Bylo to ješt za
televize Československé, a to v zá í roku 1řř2. ĚMelichar, 1řř4, s. 13ě Grafika se
vytvá ela pro vý ezy v obrazu pomocí počítače zvaného ůmiga.
O rok pozd ji byl v reţii 6 zaveden nový systém, který spolupracoval s počítačem pro
práci s grafikou známým pod názvem QUANTEL. Od ledna 19ř4 se na n m vyráb la
grafika pro p edpov ď počasí. Systém umoţňoval jednoduchou animaci jednotlivých
pohyb , která se pouţívala nap íklad ke zvýrazňování graf . Systém byl velmi
uţivatelsky p ív tivý, jeho moţnosti byly široké a p íprava grafiky rychlá. Hlavní
vyuţití nacházel systém QUůNTEL ve zpravodajství, ale pouţíval se i v jiných
po adech. S jeho pomocí byla vytvo ena grafika nap . pro po ady Kufr, Objektiv či
ekonomické po ady. Byly v n m vytvo eny i zn lky n kterých po ad .
Podle Melichara (1994) byla p edpov ď počasí po adem, ve kterém se grafika pouţívala
nejvíce a proto se všechny grafické novinky zavád ly nejprve v n m. Poprvé byla
v počasí pouţita také sloţit jší animovaná grafika, a to v kv tnu 1řř4 za pomoci
nového počítače GETRIS. Ětamtéţě Počítač byl po zavedení napojen na počítač
meteorologického ústavu odkud si sám stahoval data a vkládal je do p edp ipravených
šablon. Po úvodním nastavení tak dokázal grafiku pro počasí p ipravovat sám.
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4.3.3 Forma infografických prvků
Pro určení základních druh počítačové infografiky je nutné podotknout, ţe v rámci
jednotlivých druh

m ţe docházet k odlišnostem. „Informační grafika je vnitřně

diferencovaný a zároveň provázaný systém, v němž panují různorodé tendence. Podle
těchto tendencí pak můžeme klasifikovat jednotlivé druhy a hledat mezi nimi podobnosti
nebo odlišnosti.“ (Dufek, 2008, s. 24)
Podle p ítomnosti či absence pohybu v grafických prvcích lze zp soby vyuţití
počítačové infografiky za adit do kategorie animované či statické. ůnimovaná
infografika je taková, p i které se na obrazovce vyuţívá počítačem vytvo ený pohyb.
K pohybu m ţe dojít u prvk grafiky, které na obrazovce jiţ jsou nebo mohou být
pohybem na obrazovku uvád ny prvky nové. Stejn tak se pohybu vyuţívá p i ukončení
grafické části. P i pouţití jiné st ihové techniky neţ ostrého st ihu m ţe u statické
grafiky dojít k pohybu, ale není to animace grafiky, pokud jsou p i n m všechny prvky
grafiky stále ve stejných pozicích v či sob navzájem.
Počítačovou infografiku m ţeme rozd lit také na trojrozm rnou Ě3Dě a dvojrozm rnou
Ě2Dě. Trojrozm rná grafika je taková, která vytvá í dojem plasticity prvk a často bývá
spojena s animací. Na p íklad ve sportovním zpravodajství ji lze pouţít pro analýzu
pohybu hráč

na h išti, p ičemţ jednotlivé postavy jsou počítačem generované a

pohybují se tak, jak si analýza ţádá. Trojrozm rné animované postavy se pouţívají na
p íklad také pro rekonstrukci kriminálních čin

pro divákovo lepší pochopení

rozmíst ní a akcí jejich aktér .
Další d lení, které se p i kategorizaci infografiky nabízí, je d lení podle plochy, kterou
zabírá. Pokud je grafika nosným prvkem celého sd lení, bývá zobrazena na celé ploše
obrazovky. Jindy zabírá pouze část obrazovky a stále m ţe být vid n moderátor. U
grafik jako jsou mapy, grafy, schémata, tabulka, citát či komplexní grafika dominuje
zobrazení celoplošné, ale m ţe být nahrazeno také zobrazením pouze na části
obrazovky či na obrazovce ve studiu. Textové lišty a titulky se zobrazují pouze v části
obrazovky.

4.4 Současné způsoby využití počítačové infografiky
V této kapitole budou popsány základní zp soby vyuţití počítačové infografiky
v televizním zpravodajství, tedy prvku, který je nositelem informace a doplňuje
obrazovou a zvukovou sloţku audiovizuálního jazyka televizního zpravodajství.
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4.4.1 Textové lišty
Jednou z nejjednodušších a nejčast ji pouţívaných forem vyuţití počítačové infografiky
jsou textové lišty. V tšinou to jsou obdélníky s vypln ným pozadím, které zajišťuje
vyšší čitelnost textu.
Nejčast jším p ípadem jejich vyuţití jsou jmenovky. Slouţí k identifikaci autora
výpov di. Obsahují jméno a často funkci dotyčného, p ípadn

vztah k referované

události.
Mimo jmenovek se pouţívají lišty informační, které obsahují nap íklad titulky a
podtitulky daných reportáţí, označení druhu záb r Ěilustrační, archivníě, zdroje záb r
Ětelevizní po ad, sociální sít , konkrétní osobyě, datum po ízení záb r

Ěv p ípad

záb r z jiného po adu je datum ze dne prvního vysílání po aduě či místo po ízení
záb r .
Zvláštním druhem textové lišty jsou titulky, které zobrazují p eklad v p ípad výpov di
v cizí nebo nesrozumitelné eči. V p ípad tzv. breaking news Ěvoln se p ekládá jako
nejnov jší zprávyě se pouţívá lišta, ve které se neustále dokola opakují nejd leţit jší
informace z dané události ve stručné podob .
Velikost, umíst ní a vizuální ztvárn ní jednotlivých lišt se u jednotlivých stanic liší.
Vizuáln

se lišty často odlišují ješt

pouţitím statické či animované výpln , její

pr hlednosti a také zp sobem, jakým se do obrazu dostanou. Vyuţívají se pro to
rozličné nástroje st ihové skladby Ěostrý st ih, stíračka, nájezd, aj.).

4.4.2 News ticker
Symbolem kontinuálního zpravodajství se stala drobná textová lišta zvaná news ticker
Ějinde nap íklad ticker-tape, newsbar či crawler – kraulovací lištaě umíst ná
horizontáln z jednoho okraje obrazu na druhý. Lištou neustále probíhá text, který
stručnou titulkovou formou informuje o nejd leţit jších událostech. Sm r a zp sob
pohybu textu se op t liší nap íč spektrem televizních stanic.
Jejím účelem je v kontinuálním televizním zpravodajství poskytnout práv p išedšímu
divákovi ty nejd leţit jší zprávy dne b hem n kolika minut. Díky tomu se tak stanice
m ţe v novat mén d leţitým témat m, p ípadn probírat témata do hloubky, a nemusí
stále dokola opakovat to nejd leţit jší.

29

4.4.3 Komplexní infografika
Spolehlivým nástrojem k usnadn ní pochopení komplikovaného tématu je grafická
technika spojující text, obrázky, fotografie a další vizuální prvky, včetn
popsaných druh

jiných

infografiky, do jednoho. Takové ztvárn ní informací m ţe být

zobrazeno buď vedle moderátora ve studiu na zvláštní obrazovce, ať uţ skutečné či
virtuální, nebo p es celou obrazovku. Setkat se také lze s technikou, p i které se
moderátor do takového obrazu p idává elektronicky takzvaným klíčováním Ěviz níţeě.

4.4.4 Komplexní infografická sekvence
Komplexní infografika bývá často vyuţívána v sekvencích. ůč n kdy m ţe p sobit
extravagantn , je to zp sob, kterým lze odvypráv t sloţitý p íb h jednodušeji neţ
tradičními zp soby. Moderátor či reportér pak s její pomocí vysv tluje danou událost.
Text k této grafice m ţe být ale namluvený i p edem.

4.4.5 Grafy
Pouţití graf

je zp sob, jak zjednodušit a p edat divákovi komplexní statistickou

informaci k porovnání čísel nebo objasn ní jejich vztah . Volební výsledky, finanční
zprávy a další pro mluvené slovo h e sd litelné informace se jednoduše znázorní
pomocí graf . Ty se v televizním zpravodajství pouţívají sloupcové, výsečové
Ěkoláčovéě, spojnicové a mnohé další. Čísla pouţívaná v grafech se v tšinou
zaokrouhlují pro jednodušší pochopení. U graf bývá často uvád n zdroj, coţ lze adit
k dobrým noviná ským praktikám ĚHudson a Rowlands, 2014, s. 303). Také u graf se
lze setkat s 2D i 3D provedením, r znými barvami a výrobními technikami. P i
pouţívání graf existuje riziko zkreslení skutečnosti, protoţe r zné druhy graf mohou
být náročn jší na správné provedení. Je d leţité i správná interpretace grafu, nap íklad
m ítko. Na Českou televizi se snesla vlna kritiky po odvysílání zpráv se špatn
provedeným grafem p edvolebního modelu v roce 2015. ĚKasík, 2015) Nakonec se sice
ukázalo, ţe graf byl vytvo en správn , ale byl chybn interpretován. ůni PR odd lení
televize to ale neodhalilo a omluvilo se za chybu. Ětamtéţě

4.4.6 Mapy
Mapy se v televizním zpravodajství pouţívaly jiţ dlouho p ed zavedením grafiky.
Usnadňují geografickou orientaci diváka v rámci r zn velkých celk Ěod plánku bytu
p es plán m sta a mapu zem , aţ po globusě. Pomocí map lze znázornit nejen lokaci a
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odpov d t tak na zpravodajskou otázku „Kde?“, ale mohou zobrazit i vzdálenost či
plochu ve vztahu k události.
Velké televizní společnosti pouţívají nap íklad software Curious World Maps, který
jednoduše vytvo í ať uţ statickou mapu nebo animaci, která dokáţe p iblíţit jakékoliv
místo na zem kouli. ĚHudson a Rowlands, 2014, s. 303ě D íve se zpravodajská odd lení
televizí potýkala s dlouhou dobou p ípravy map a navíc jen st ţí zakrývala porušování
autorských práv. Ětamtéţě Nyní jsou mapy vytvá eny legáln a velmi rychle. Mapové
podklady se pouţívají r zné, podle toho, k čemu se mapa pouţívá, nap íklad všeobecn
zem pisné, politické či letecké. Oblíbený je i virtuální globus společnosti Google, zvaný
Google Earth, který dokáţe zobrazit zem kouli jako p i pohledu z druţice a pohybovat
se nad ní všemi sm ry. Vyuţívají se také 3D animace terénu.

4.4.7 Citát
Funkcí tohoto druhu počítačové grafiky je zprost edkovat divákovi výrok, který nemá
redakce k dispozici ve zvukové podob , anebo ho nem ţe odvysílat. Často se jedná o
část dokumentu Ěna p íklad smlouvyě, úryvek z elektronické komunikace Ěe-mail, SMS)
či z dopisu. Citát bývá nejčast ji dopln n namluvenou verzí téhoţ sd lení, identifikací
p vodce citátu a zdroje.

4.4.8 Schéma
Schéma se vyuţívá pro znázorn ní sloţitých vztah , proces , vliv

apod. Pomocí

schématu je snazší znázornit nap íklad vlastnickou strukturu, pohyb pen z či osob nebo
kauzalitu událostí.
Schéma se v televizní produkci vyskytuje jak ve statické i animované podob , výjimkou
není ani jeho trojrozm rné zpracování. Schémata sestávají v tšinou z textu, r zných
jednoduchých grafických symbol Ěloga, šipkyě a fotografií.

4.4.9 Tabulka
Hlavní p edností tabulky je p ehledné a porovnatelné zobrazení dat, nejčast ji čísel.
Tabulka vychází ze statistických údaj
uspo ádána v n kolika sloupcích a ádcích.

jako graf. V tšinou jsou data v tabulce
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4.4.10 Telefonát
Tento druh grafiky se pouţívá p i vysílání záznamu telefonního hovoru. Záznam se
doplňuje jmenovkou autora a často téţ fotografií nebo p episem hovoru. P epis se m ţe
objevit hned zpočátku celý, nebo po částech s pr b hem telefonátu. Tato grafika je
vzhledov podobná citátu, ale u citátu dodává zvukovou sloţku televize a textovou
zdroj. U telefonátu je to naopak.

4.4.11 Ţivý telefonát
Druh grafiky pouţívaný p i ţivém vstupu do vysílání, který probíhá pouze po zvukové
stránce. Hovo ícího na druhé stran tedy není moţné p i telefonátu vid t. Ţivý telefonát
se v tšinou označuje jmenovkou, textovou lištou s nápisem „ţiv “, lokací, odkud zdroj
hovo í, a fotografií.

4.4.12 Telemost
Druhou moţností pouţití grafiky u ţivého vstupu do vysílání je tzv. telemost. Oproti
ţivému telefonátu je zde k dispozici krom ţivého zvuku také obraz. Jedná se o zp sob
p edání slova ze studia reportérovi v terénu. Na začátku dojde k rozd lení obrazovky na
dv okna, p ičemţ v levém je vid t moderátor ve studiu a v pravém nejčast ji reportér
v míst události. Výhoda vyuţití této techniky spočívá v tom, ţe divák m ţe p ímo
vid t reakci reportéra na moderátor v dotaz. Současné zobrazení osob, které spolu
vedou rozhovor, vytvá í iluzi, ţe se dívají vzájemn do očí, i kdyţ se ve skutečnosti
nevidí. Kaţdé okno je vypln né vý ezem z obrazu z jiné kamery a bývá označené
lištami s identifikací aktér , lokací a okno s reportérem ješt údajem „ţiv “. Okna jsou
od sebe a od okraj obrazovky odd lena nejčast ji neutrálním grafickým pozadím, které
m ţe být animované. Po p edání slova v telemostu bývá zobrazen pouze samotný
reportér. N kdy telemost z stává zobrazen a namísto jednoho z aktéru v oknech
Ěv tšinou moderátoraě mohou být zobrazeny záb ry vztahující se k probíranému tématu.
Počet oken p i takovémto zp sobu rozd lení obrazovky není omezen pouze na dv . Na
p íklad u zprávy z politiky mohou být současn s moderátorem v telemostu i další dva
akté i ze soupe ících politických stran. V současném televizním vysílání jsou k vid ní i
p ípady, kdy televize vyšle do terénu n kolik reportér zároveň a do zpravodajství
potom ţiv vstupují z r zných míst zároveň.
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4.4.13 Rozd lení obrazovky
Rozd lování obrazovky do více segment

pomocí grafiky nelze n kdy označit za

infografiku. Jde o p ípady, kdy grafika pouze poskytuje prostor více zdroj m
televizního signálu, ale sama nep ináší ţádnou informaci. Tento zp sob vyuţití grafiky
se pouţívá nap íklad v p ípad ţivého vstupu do vysílání, a to pokud ho chce reţie
doplnit obrazovým materiálem, ale zároveň ponechat v obraze reportéra, nap íklad dát
tak prostor jeho neverbální komunikaci.

4.5 Další způsoby využití informačních technologií
Počítačová infografika není jediný zp sob, jak televizní zpravodajství vyuţívá
moţnosti, které mu informační technologie poskytují. Na jejich existenci má hlavní
podíl zejména technologická konvergence, tedy postupné sbliţování médií Ětelevize,
rozhlas, on-line, sociální sít aj.ě z hlediska výroby a distribuce obsahu. Tento jev je
d sledkem technologického vývoje a má za následek prom nu tradičního pojetí
noviná ské práce a tradičních ţánr .
Konvergencí pro účely této práce rozumíme procesy, které stojí za zm nami, které v
médiích probíhají od Ř0. let 20. století, ale nejvýrazn ji mediální sv t zasáhly s
vynálezem internetu. Konvergence v mediálním sv t m ţe nabývat mnoho podob, ale
nás bude zajímat p edevším pro zm ny, které zp sobila v tradičních médiích.
Podle Jakubowicze Ě2013ě spouští konvergence v tradičních médiích, tedy i televizi, t i
procesy. Prvním z nich je vyuţívání více distribučních kanál , tedy programov produkční konvergence. ů to jak v rámci jednoho newsroomu, tak v celém mediálním
podniku. Druhým procesem zap íčin ným konvergencí je p em na noviná

na

multimediální, tedy takové, kte í dokáţí získat obsah pro všechny formy distribuce,
které médium vyuţívá. Posledním procesem je otev ení médií pro obsah tvo ený
uţivateli ĚUGC – user-generated content).

4.5.1 Amatérský obsah
Práv zapojení uţivatel do procesu výroby v současné mí e je umoţn no informačními
technologiemi.
Zapojení divák do po ad je zp sob, jak vyuţít aktivitu divák ke zvýšení atraktivity
po adu a ulehčení, p ípadn

částečnému nahrazení práce televizního redaktora.
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V televizním zpravodajství českých televizí se m ţeme setkat s n kolika formami
zapojení divák , ať uţ aktivními či pasivními:


Vyuţívání obsah

po ízených diváky. Do zpravodajství se často dostávají

amatérské materiály po ízené televizními diváky, nejčast ji fotografie a krátká
videa, ale občas i kompletní zpravodajské materiály – reportáţe. Zp sob ,
jakými se obsah do televize dostane, m ţe být více.
ůutor materiálu m ţe poslat sv j p ísp vek do redakce sám z vlastní iniciativy –
nejčast ji mají televize uţ pro tyto p ípady nastavené postupy, nap íklad na
jakou e-mailovou adresu p ísp vek poslat, či jaký honorá autor obdrţí. Často
jsou takové materiály k vid ní nap íklad ve zprávách o počasí.
Pokud chybí redakci k n jaké události obrazový materiál, m ţe pot ebný
materiál vyhledat na sociálních sítích či na

videoserveru YouTube

(www.youtube.com) a v rámci zpravodajské licence ho do zpravodajství legáln
p evzít. Nejčast ji se s materiálem z YouTube a jiných internetových zdroj
m ţeme setkat u zpráv ze zahraničí, a to v p ípadech, kdy v dané zemi nemá
televize svého zpravodaje, nebo jde o nečekanou událost a k dispozici není ani
materiál od zpravodajských agentur.
T etí moţností je p ímé vybízení divák k natáčení vlastních zpravodajských
materiál , jako je tomu nap íklad u po adu Divácké zprávy vysílaném na kanálu
FTV Prima, nebo vyuţívání mobilní aplikace iReportér od České televize.


Získávání informací od divák . Nové technologie zásadn ovlivnily také zp sob,
jakým redaktor sbírá informace. Nemusí se obracet pouze na zavedené
informační zdroje, jako jsou nap íklad agentury, ale m ţe vyuţívat i sociální
sít , nejčast ji Facebook a Twitter. Noviná i vyuţívají také internetových blog ,
p ípadn serveru YouTube. Po ád by ale m la platit zásada ov ování informací,
coţ ovšem s d razem na rychlost bývá opomíjeno. Zobrazování celých
textových p ísp vk

ze sociálních sítí není výjimkou a n kdy nahrazuje

infografiku ve form citátu.


Poskytování zp tné vazby redaktorovi. S nástupem sociálních sítí se také
objevila pro diváky jednoduchá moţnost, jak noviná i poskytnout zp tnou
vazbu. V tšina médií totiţ sociální sít

nevyuţívá pouze pro získávání

amatérského obsahu, ale i pro jeho distribuci. U publikovaných materiál
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dostávají diváci moţnost na obsah reagovat. Jejich reakce si následn m ţe
p ečíst nejen jakýkoliv další divák, ale i autor obsahu, který m ţe adekvátn
zareagovat.
Stejn

jako u sociálních sítí mají diváci moţnost na p ísp vky reagovat i

prost ednictvím p idávání komentá

v internetových archivech televizního

vysílání.

4.5.2 Televizní studio
Jedním z klíčových prvk ve výrob televizního zpravodajství je televizní studio. Studio
lze definovat jako prost edí s více kamerami, ve kterém lze vytvo it celý po ad. Studia
se liší v mnoha aspektech. Existují studia r zných velikostí a r zn technicky vybavená.
V n kterých lze hostit publikum, ale jiná jsou kompaktn jší, nap íklad ta k výrob
televizních zpravodajských po ad . Studia jsou v tšinou zvukov izolována od okolí a
nemívají venkovní okna. Okna ze studia mají trojité sklo kv li dobré zvukové izolaci.
V tšinou spojují studio s reţijním pracovišt m, ale existují i studia s okny pro
technickou kontrolu, p ípadn pro návšt vníky Ěnap . v BBC). (Orlebar, 2012, s. 182)
Studia m ţeme rozd lit na skutečná a virtuální. Skutečná studia lze definovat jako ta,
jejichţ pozadí je skutečné. Pozadí virtuálních studií je potom vytvo ené pomocí počítače
metodou klíčování. Takzvané klíčování, jinde chroma-keying, bluescreen či
greenscreen, je metoda, p i níţ počítač nahrazuje část obrazu snímaného jednou
kamerou obrazem z jiného zdroje. D lá to na základ jednotné barvy prvku snímaného
prost edí. Nejčast ji se pouţívají modrá nebo zelená bezešvá plátna. Počítač dokáţe p i
zpracování obrazu nahradit Ěnaklíčovatě celou oblast s danou barvou obrazem jiným. Ve
virtuálních studiích je tak moţné vytvo it nap íklad iluzi, ţe se moderátor pohybuje
v jakémkoliv p edem natočeném prost edí.
P es počáteční náklady na po ízení virtuálního studia je studio výhodné zejména
moţností jednoduše m nit prost edí, ze kterého se po ady vysílají. D leţité pro správné
vyuţití této metody je zejména správné nasvícení klíčovacího pozadí a v p ípad vyuţití
zdánliv reálného pozadí také správné nastavení reakcí klíčovacího softwaru na pohyb
kamer. P i pohybu kamer se kv li zm n perspektivy totiţ musí m nit také pozadí.
P i vyuţívání klíčování se ale nemusí nahrazovat celá pozadí. Je moţné nahradit pouze
část obrazu skutečného studia, tedy oblast, která je pro klíčování vhodná. Takto
naklíčovaná oblast m ţe slouţit na p íklad namísto televizních obrazovek jako součást
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televizních studií skutečných. Protoţe velikost naklíčovaného obrazu záleţí čist na
velikosti jednobarevné plochy, mohou takové virtuální obrazovky dosahovat
p sobivých rozm r .
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Praktická část
5

Metodologie

Jádrem praktické části této práce je komparace prvk

televizního zpravodajství

vzniklých za vlivu informačních technologií v televizním po adu Události. Cílem práce
je zjistit, jak se tento po ad z pohledu vyuţívání informačních technologií prom nil za
časové období deseti let.
V práci se p edpokládá, ţe vzhledem k mí e vlivu, jaký mají informační technologie
v jiných oblastech lidské činnosti, tomu v produkci televizního zpravodajství nebude
jinak. Vzhledem k tomu, ţe objektem, který budeme zkoumat, je zve ejn ná
zpravodajská relace, musíme hledat vliv informačních technologií p ímo v ní. T ţko
m ţeme z finálního produktu zjistit, jaký vliv na n j m ly nap íklad výše popsané
informační systémy.
Sloţka zpravodajské relace, která je kompletn vytvo ena informačními technologiemi,
tedy počítačem, je v p ípad televizního zpravodajství počítačová grafika. Informační
technologie stojí i za vysíláním obsahu vytvo eného uţivateli a dalšími jejich výše
popsanými aplikacemi. Na t chto prvcích m ţe i b ţný divák bez interních znalostí
praktik televizní zpravodajské produkce poznat, jak moc jsou tyto technologie
v produkci televizního zpravodajství vyuţívány.
Základní hypotézou práce je p edpoklad nár stu vyuţívání informačních technologií,
který vychází z jejich stoupající popularity a vyuţívání v jiných oborech lidské činnosti
a b ţném ţivot . Zda k nár stu skutečn došlo a jak je veliký, bude práce zkoumat
pomocí kvantitativní analýzy. Kvalitativn potom práce posoudí p ípadné zm ny.
Výzkumná otázka, na kterou práce odpovídá, zní: Jak se mezi lety 2007 a 2017 zm nilo
mnoţství vyuţití informačních technologií v po adu Události?
Výb rovým souborem, na který bude moţné výsledky zkoumání vztáhnout, je soubor
vysílání zpravodajského po adu České televize Události z let 2007 a 2017. Zkoumaným
vzorkem z výb rového souboru je první týden vysílání z daných let, tedy 1. 1. 2007 –
7. 1. 2007 a 1. 1. 2017 – 7. 1. 2017. Ve vybraném vzorku jsou v kaţdém roce
rovnom rn zastoupeny dny v týdnu a jeden státní svátek.
Základním analyzovaným prvkem je zpravodajská relace.
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6

Analýza
6.1 Analýza Událostí z roku 2007

6.1.1 Studio
Ve sledovaném období roku 2007 byly Události vysílány z reálného studia. V pozadí za
dvojicí moderátor bylo sklen né okno, za kterým se nacházel takzvaný „velín“, tedy
pracovišt vedení zpravodajství České televize. Diváci tak krom moderátor mohli
vid t čilý pracovní ruch v redakci. Takové ešení pozadí moderátor
ojedin lé ani bezúčelné. Trampota Ě2006, s. řřě píše,

zpráv není

ţe „…časté zobrazování

pracujících redaktorů v pozadí moderátorů během vysílání ze studia má svou roli
v sebeprezentaci média a sděluje nám, že divák si ho může interpretovat jako znak toho,
že médium zpracovává neustále nové informace a usiluje tak o co nejvyšší aktuálnost.“
Dominantou studia byl velký d ev ný st l z lakovaného ohýbaného d eva, u kterého
sed li dva moderáto i po adu. St l zakrýval moderátory od pasu dol .

6.1.2 Struktura po adu ve sledovaném období roku 2007
Po ad Události m l ve sledovaném období jasn danou strukturu, která byla stejná po
celý týden. Po ad začínal p ivítáním moderátory, následovaly headlines Ěnejd leţit jší
zprávy v titulkové form ě a poté reportáţe jednotlivých autor , které byly dopln ny
krátkými čtenými zprávami. P ibliţn v polovin po adu byly za azeny upoutávky na
reportáţe z druhé části po adu. V souvislosti s programovým schématem televize byly
za azovány také upoutávky na blíţící se publicistické po ady 16Ř hodin a Otázky
Václava Moravce. Speciálním druhem p ísp vku, který byl ve sledovaném období
za azen celkem dvakrát, byla prezentace reportéra ve virtuálním studiu. P i prezentaci
reportér p echázel mezi dv ma klíčovacími plochami, na kterých se st ídav
zobrazovaly r zné obsahy vztahující se k tématu, nap íklad tabulky, grafy, fotografie,
text i audiovizuální materiál. Jedna z ploch p itom reagovala na moderátor v dotyk a
umoţňovala mu v jedné části prezentace spoušt t projekci zobrazovaného materiálu.1
Délka po adu byla b hem celého sledovaného týdne prom nlivá. Nejkratší byla
zpravodajská relace v ned li. Její stopáţ byla 21 minut a 24 vte in. Délka ostatních díl
po adu ve sledovaném období se pohybovala od 24 do necelých 27 minut.
Od takto častého pouţívání virtuálního studia se ale pozd ji z d vodu velké časové náročnosti p ípravy
prezentace upustilo. Sledovaný týden byl na pouţívání virtuálního studia nejbohatší. ĚStejskalová, 2007ě
1
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Za celé sledované období se v po adu odvysílalo celkem řř p ísp vk . Nejmén
v ned li, kdy byla relaci nejkratší, a to 11. V dalších sledovaných dnech se počet
p ísp vk pohyboval mezi 13 a 16.

6.1.3 Charakteristika pouţití informačních technologií
Ve sledovaném období se v po adu Události vyskytlo celkem 474 prvk televizního
vysílání, na jejichţ p íprav

se podílely informační technologie. Nejčast ji se do

vysílání dostávala infografika, která tvo ila celkem 345 z 474 výskyt

pouţití

informačních technologií. Nejvíce zastoupeným typem infografiky ve sledovaném
období byla jmenovka, která se na obrazovce objevila celkem 237krát. V po adí podle
počtu výskyt

následovala jiná textová lišta Ěnap . „ilustrační záb ry“, celkem 30

výskyt ě, telemost Ě13 výskyt ě, ţivý vstup Ě12 výskyt ě, mapa Ě10 výskyt ě. Další typy

infografiky byly ve sledovaném období zastoupeny mén neţ desetkrát. ĚViz tabulku 1ě
ůmatérský obsah pouţila televize ve sledovaném období pouze t ikrát, ve všech
p ípadech se jednalo o amatérské video. Dvakrát byl pouţit snímek webové stránky.
P esn 124 p ípad

vyuţití informačních technologií ve sledovaném období tvo ila

grafika podílející se na form po adu. Šlo zejména o p ed ly a zn lky po adu Ě53
výskyt ě, grafickou úpravu úvodu reportáţe Ě5Ř výskyt ě, textovou lištu se jmény
moderátor

relace zobrazovanou na začátku relace Ě6 výskyt ě a kraulovací lištu

nesoucí jména autor po adu zobrazovanou na konci relace Ě7 výskyt ě. Textová i
kraulovací lišta se zobrazovaly kaţdý den, pouze v jednom p ípad se textová lišta
neukázala. Lze se domnívat, ţe v reţii došlo k chyb a tento prvek nebyl do vysílání
za azen pouze omylem.
Grafické ztvárn ní úvodu reportáţe nebylo v teoretické části práce popsáno, protoţe
ţádný ze zdroj

práce se o n m nezmiňuje. Tento prvek byl za azován na úvod

autorských reportáţí. Jedná se o rám, který ohraničuje vý ez st edové části obrazu
z reportáţe. V tšina obrazové plochy je rámem zakryta. Samotný rám je vyveden
v barvách po adu a je animovaný. Jeho animace spočívá v pohybu sv telných paprsk ,
nep sobí rušiv a umoţňuje se soust edit na ostatní části obrazu. Pod vý ezem z obrazu
reportáţe se nachází nápis „p ipravil“ Ěp ípadn p ipravili či p ipravily podle mnoţství a
pohlaví autor v souladu s pravopisnými pravidly českého jazykaě a pod ním jméno
autora Ějména autor /autorekě.
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Jedním druhem infografiky, který se ve sledovaném období ve vysílání neobjevil, je
schéma. Stejn nebyl v po adu objeven ţádný výskyt animace jako infografiky Ětak jak
je popsána výšeě.
ůnimovaná ale byla v tšina sledovaných prvk – jmenovky, telefonát a úvodní rám
reportáţe. ůnimace i barevné provedení t chto prvk je ve stejném stylu jako v p ípad
výše popsaného grafického ztvárn ní úvodního rámu reportáţí, liší se pouze plochou.
Bohatší animaci obsahovala úvodní a záv rečná zn lka po adu a p ed ly mezi
jednotlivými částmi po adu. Hlavním motivem byla otáčející se stylizovaná zem koule
se znázorn nými sv tadíly v barvách po adu. P evaţovaly na ní tmavé odstíny červené
barvy. V blízkosti zem koule se pohybovaly ješt t i další prvky v podobných barvách –
kruţnice otáčející se kolem zem koule, sv telné vlny podobné sluneční korón a drobné
bílé obdélníčky, které se pohybovaly v pravoúhlé síti.
V p ípad p ed lu uprost ed po adu byla navíc p es zem kouli od kraje ke kraji obrazu
umíst na lišta s názvem po adu napsaným velkými písmeny v bezpatkovém fontu, tedy
„UDÁLOSTI“.
Všechny p ed ly i zn lky byly doprovázeny hudbou. Hudba byla ve sledovaném období
za azována také v úvodních headlines Ěpopsáno výšeě a v krátkých čtených zprávách.
Vţdy šlo o dramatický instrumentální hudební podkres.
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Tabulka 1: Počet výskyt prvk vytvo ených za vlivu informačních technologií v jednotlivých relacích roku 2007
Datum relace

1.1.2007

2.1.2007

3.1.2007

4.1.2007

5.1.2007

6.1.2007

7.1.2007

–

Den v týdnu

Pond lí

Úterý

St eda

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Ned le

–

Délka relace [mm:ss]

26:20

25:20

24:46

24:14

25:26

24:32

21:24

Celkem

Počet p ísp vků relace

15

16

13

16

13

15

11

99

Jmenovka

30

36

31

37

34

41

28

237

Jiná textová lišta

5

4

4

3

5

4

5

30

Komplexní grafická sekvence

0

0

0

0

1

1

0

2

Komplexní infografika

1

0

0

1

0

0

0

2

Titulky

0

1

1

1

2

1

2

8

Citát

1

0

0

2

2

0

3

8

Mapa

3

1

0

1

1

4

0

10

Graf

1

1

2

1

1

2

0

8

Schéma

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabulka

0

2

1

0

2

0

0

5

Telefonát

2

2

2

2

1

0

0

9

Telemost

4

3

0

2

2

1

1

13

Jiné rozd lení obrazovky

0

0

0

0

0

1

0

1

Ţivý vstup

4

3

0

2

2

0

1

12

Animace

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem infografika
Prům rný počet infografik
na jeden p ísp vek

51

53

41

52

53

55

40

345

3,40

3,31

3,15

3,25

4,08

3,67

3,64

3,48

ůmatérské video

0

1

0

2

0

0

0

3

ůmatérská fotografie

0

0

0

0

0

0

0

0

P ísp vek na sociální síti

0

0

0

0

0

0

0

0

Webová stránka

0

0

1

0

0

1

0

2

P ed l či zn lka

6

7

6

7

9

9

9

53

Textová lišta

1

0

1

1

1

1

1

6

News ticker

1

1

1

1

1

1

1

7

Rám úvodu reportáţe

7

9

7

8

9

10

8

58

Celkem všechny prvky
Prům rný počet prvků na 1
minutu stopáţe relace
Prům rný počet prvků na 1
p ísp vek

66

71

57

71

73

77

59

474

2,51

2,80

2,30

2,93

2,87

3,14

2,76

2,76

4,40

4,44

4,38

4,44

5,62

5,13

5,36

4,79

Infografika

Ostatní
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6.2 Analýza Událostí z roku 2017
6.2.1 Studio
Jak jiţ bylo napsáno v teoretické části této práce, po ad Události se od své formální
prom ny v roce 2012 vysílá z virtuálního studia. Jedná se o studio SK 8 v budov
zpravodajství v areálu České televize na Kavčích Horách v Praze. (Vambera, 2014)
V podob , v jaké byl po ad vysílán ve sledovaném období, se vysílá od roku 2014.
Jediným fyzickým vybavením studia je drobný st l válcového tvaru sahající k pasu
moderátor , který slouţí k odkládání desek s poznámkami, a kulatá podlaha
s vyobrazenou kresbou severní zemské polokoule, po které se moderátor pohybuje.
Veškeré ostatní plochy zabírané kamerami jsou klíčovací plochy, na které se obraz
p idává aţ pomocí počítače, výše popsanou klíčovací technologií. Klíčování vytvá í ve
studiu efekt dvou velkých obrazovek s pozadím, na kterém je zobrazeno panorama
velkom sta v horní části dopln né pruhem s televizními obrazovkami sv tových
zpravodajských televizí. Klíčovací plochy jsou pouţívány stále, a to nejen pro promítání
neutrálního pozadí, ale téţ pro zobrazování data a názvu po adu. Tyto údaje se na
virtuálních projekčních plochách st ídají s dalším obrazovým materiálem.

6.2.2 Struktura po adu ve sledovaném období roku 2017
Struktura po adu ve sledovaném týdnu byla nem nná. Po úvodní zn lce následovalo
p ivítání moderátorem či moderátorkou a p ečtení headlines. P i tom se obrazový
materiál zobrazoval na pozadí za moderátorem a dopln n byl podkresovou dramatickou
hudbou. Po headlines se aţ do konce relace st ídaly kratší a delší p ísp vky a p ibliţn
v první t etin byla za azena pozvánka moderátora na vybranou reportáţ v druhé části
po adu. Na konci po adu ve sledovaném období vţdy došlo k p edání slova
moderátorovi sportovní zpravodajské relace, která se vysílá po Událostech ze stejného
studia.
Délka po adu se ve sledovaném období pohybovala mezi 44 a 4ř minutami. Nejkratší
relace byly o víkendu, jejich stopáţ byla p ibliţn 44 minut. Stopáţ relací ze všedních
dn se pohybovala mezi 47,5 a 4Ř,5 minutami. Celkový počet odvysílaných p ísp vk
ve sledovaném období byl 1Ř2. Nejmén to p ekvapiv nebylo ve víkendové, tedy kratší
relaci, ale v úterý 3. ledna 2017. P ísp vk
pravd podobn

se tehdy do relace vešlo jen 21,

za to mohou t i n kolikaminutové ţivé vstupy. Počty p ísp vk

v ostatních relacích se pohybovaly od 24 Ěvíkendové relaceě aţ do 32 Ěpátekě.
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6.2.3 Charakteristika pouţití informačních technologií
Počet prvk , na jejichţ p íprav

se podílely informační technologie, dosáhl ve

sledovaném období celkem 1103. Velkou v tšinu z tohoto počtu tvo ila infografika,
celkem ř55 výskyt . U zbylých 14Ř pouţití informačních technologií šlo o pouţití
amatérského obsahu či webových stránek Ě50 výskyt ě a zn lky a p ed ly ĚřŘ výskyt ě.
Nejčast ji zastoupeným druhem infografiky byla jmenovka s počtem výskyt 416 za
celé sledované období roku 2017. Druhým nejpočetn jším druhem infografiky byla jiná
textová lišta Ě2řŘ výskyt ě. Nejčast ji se pouţívala jako titulek p ísp vku a bývala
b hem n ho zobrazována i n kolikrát a z stávala často zobrazena dlouhou dobu. S její
pomocí se i divák, který začal daný p ísp vek sledovat v p lce, dozv d l téma
p ísp vku a snadn ji se zorientoval. T etím nejpočetn jším druhem infografiky byly
titulky s 61 výskyty. Čtvrtou nejpočetn jší infografikou byly komplexní grafická
sekvence a infografika ţivého vstupu Ěoboje 2ř výskyt ě. V po adí podle počtu potom
následovala tabulka Ě25 výskyt ě, telefonát Ě21 výskyt ě, citát Ě1ř výskyt ě, jiné
rozd lení obrazovky Ě1ř výskyt ě, mapa Ě14 výskyt ě, komplexní infografika Ě12
výskyt ě, telemost ĚŘ výskyt ě a graf Ě4 výskytyě.
Z popsaných druh infografiky se ve sledovaném období v relaci nepouţila kraulovací
lišta Ěnews tickerě, schéma ani animace. ůnimované bylo celé virtuální pozadí
s panorámatem m sta, zn lky a p ed ly a animovaný byl také zp sob p íchodu
Ězobrazeníě infografiky na obrazovku.
Pokud se ve vysílání objevila infografika mimo samostatný tradiční zpravodajský
p ísp vek a byla uvád na moderátorem ve studiu, vţdy byla spušt na na klíčovací ploše
za moderátorem a teprve poté byla zobrazena na celé obrazovce. V t chto p ípadech šlo
p eváţn o komplexní grafické sekvence. St ídání jednotlivých snímk zajišťoval sám
moderátor pomocí tabletu, který m l celou dobu trvání relace v ruce. Díky tabletu
z stává celá infografika pod jeho kontrolou a m ţe se tak soust edit na obsah sd lení a
na další snímek p epnout podle svého tempa eči aţ sám bude chtít. Protoţe moderátor
vidí klíčovací plochu pouze jako jednobarevnou plochu, slouţí mu tablet také pro lepší
orientaci v tom, co se práv za n j na plochu promítá. Pokud moderátor vede ţivý
rozhovor s osobou, kterou diváci mohou vid t na jedné z virtuálních ploch, moderátor
se pak otáčí k ploše čelem a na tabletu m ţe sledovat podklady pot ebné pro vedení
rozhovoru.
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Hlavním motivem zn lky a p ed l po adu je otáčející se stylizovaná zem koule. Jak
v t chto grafických prvcích, tak v infografice dominují t i základní barvy – bílá, červená
a modrá. Motiv zem koule doplňují r zné druhy čar a pruh ve zmín ných barvách.
Hudba se v relaci pouţívá v úvodní a záv rečné zn lce, v p ed lech mezi jednotlivými
částmi po adu a na pozadí headlines a krátkých, moderátorem čtených zpráv. Hudba je
instrumentální, tedy beze slov, a p sobí dramaticky.
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Tabulka 2: Počet výskyt prvk vytvo ených za vlivu informačních technologií v jednotlivých relacích roku 2017
Datum relace

1.1.2017

2.1.2017

3.1.2017

4.1.2017

5.1.2017

6.1.2017

7.1.2017

–

Den v týdnu

Ned le

Pond lí

Úterý

St eda

Čtvrtek

Pátek

Sobota

–

Délka relace [mm:ss]

44:20

48:10

48:20

47:27

48:36

48:06

44:16

Celkem

Délka relace v sekundách

2660

2890

2900

2847

2916

2886

2656

19755

Počet p ísp vků relace

24

28

21

28

25

32

24

182

Jmenovka

61

63

56

62

60

61

53

416

Jiná textová lišta

45

50

40

48

39

37

39

298

Komplexní grafická sekvence

8

5

6

4

2

2

2

29

Komplexní infografika

2

1

2

2

2

3

0

12

Titulky

13

10

7

8

6

12

5

61

Citát

2

3

4

3

4

1

2

19

Mapa

3

4

3

1

0

2

1

14

Graf

0

0

1

1

0

2

0

4

Schéma

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabulka

2

3

4

2

3

8

3

25

Telefonát

3

3

3

4

3

0

5

21

Telemost

1

1

2

2

1

0

1

8

Jiné rozd lení obrazovky

3

2

1

2

0

4

7

19

Ţivý vstup

5

5

4

4

4

2

5

29

Animace

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem infografika
Prům rný počet infografik
na jeden p ísp vek

148

150

133

143

124

134

123

955

6,17

5,36

6,33

5,11

4,96

4,19

5,13

5,25

ůmatérské video

3

3

1

0

0

0

1

8

ůmatérská fotografie

1

13

3

5

2

0

9

33

P ísp vek na sociální síti

1

3

0

1

1

0

0

6

Webová stránka

0

2

0

1

0

0

0

3

P ed l či zn lka

8

15

15

15

14

15

16

98

Textová lišta

0

0

0

0

0

0

0

0

News ticker

0

0

0

0

0

0

0

0

Rám úvodu reportáţe

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem všechny prvky
Prům rný počet prvků na 1
minutu stopáţe relace
Prům rný počet prvků na 1
p ísp vek

161

186

152

165

141

149

149

1103

3,63

3,86

3,14

3,48

2,90

3,10

3,37

3,35

6,71

6,64

7,24

5,89

5,64

4,66

6,21

6,06

Infografika

Ostatní
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6.3 Komparace
6.3.1 Zm ny ve studiu
ůsi nejvýrazn jším rozdílem, kterého si lze p i porovnávání po adu Události mezi lety
2007 a 2017 všimnout, je nové studio. Po ad se po deseti letech jiţ nevysílal ze
skutečného studia s newsroomem v pozadí, ale ze studia virtuálního. Virtuální studio je
z v tší části vytvo eno pomocí informačních technologií metodou klíčování. Moderáto i
relace b hem vysílání nesedí za stolem, ale stojí a pohybují se po studiu. Pouţití
klíčovacích ploch ve studiu ovlivnilo mnoţství pouţité infografiky a částečn nahradilo
n které zp soby jejího vyuţití.

6.3.2 Zm ny ve struktu e po adu
Výrazn se prom nila délka po adu. Události byly ve sledovaném období roku 2017
pr m rn o 22 minut a 25 sekund delší. Spolu s délkou po adu vzrostl i počet p ísp vk
v po adu, a to z pr m rných 14 na 26. Zajímavým zjišt ním je fakt, ţe pr m rný počet
p ísp vk v 10 minutách relace se zm nil jen mírn . Klesl z 5,75 p ísp vk v roce 2007
na 5,53 p ísp vk v roce 2017.

6.3.3 Zm ny ve vyuţití informačních technologií v obrazové sloţce relace
V této kapitole budou porovnány počty jednotlivých vyuţití informačních technologií ze
dvou sledovaných období. Čtená by p i čtení této kapitoly m l vzít na v domí rozdílné
stopáţe relací, protoţe u jednotlivých druh

sledovaných prvk

budou uvád ny

absolutní počty výskyt .
Celkové mnoţství sledovaných prvk stouplo z 474 výskyt v roce 2007 na 1103 v roce
2017. Pokud se tyto počty p epočítají podle pr m rné stopáţe relace v jednotlivých
sledovaných týdnech, vychází zvýšení vyuţití ze 2,76 prvku za 1 minutu v roce 2007 na
3,35 prvku za 1 minutu v roce 2017. Za desetileté období došlo tedy k nár stu více neţ
p tinu, p esn o 21,3Ř %.
P i p epočtu na jednotlivé p ísp vky relace vychází nár st o 26,51 %, tedy v relacích
z roku 2007 se v jednom p ísp vku vyskytlo pr m rn 4,7ř prvku, kdeţto v roce 2017
to bylo 6,06. ĚRozdíl oproti nár stu prvk

za 1 minutu je dán rozdílnou délkou

p ísp vk . V roce 2017 jsou m ly p ísp vky delší trvání.)
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Graf 1: Srovnání pr m rného počtu výskyt prvk v 1 minut relace a v 1 p ísp vku v letech 2007 a 2017
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Vyuţití jednotlivých popsaných druh sledovaných prvk ale nestouplo u všech stejným
tempem. Nejvýrazn jší rozdíly budou nyní popsány.
Nejvýrazn jší kvantitativní zm nou ve vyuţití informačních technologií pro zásahy do
výsledné podoby relace je aplikace textových lišt v podob titulk pro kaţdý p ísp vek.
Tím se zvýšil počet pouţitých „jiných textových lišt“ z 30 týdn v roce 2007 na 298
týdn v roce 2017. Textová lišta jako titulek reportáţe nahradila rám na úvod reportáţe,
který poskytoval informace o jejích autorech. Jména autor reportáţe se tak divák dozví
aţ z odhlášení reportéra v samotném p ísp vku.
Dalším druhem infografiky, u kterého došlo k výraznému nár stu, jsou titulky.
Z 8 pouţití ve sledovaném týdnu roku 2007 stoupla jejich četnost na 61 ve sledovaném
týdnu roku 2017. D vodem je zm na p ístupu k zahraničnímu zpravodajství, která
zastavila dabování cizojazyčných text Ějak bylo v roce 2007 b ţnéě a nahradila jej
práv titulky.
Velmi se zvýšil počet pouţitých amatérských obsah . Zatímco amatérské fotografie
nebyly v roce 2007 ve sledovaném období pouţity v bec, v roce 2017 jich za sledovaný
týden bylo pouţito 33. U videí nár st nebyl tak markantní, ale také k n mu došlo Ě2007:
3 výskyty, 2017: Ř výskyt ě.
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Velký nár st zaznamenaly komplexní infografické sekvence, které se v roce 2007
p ipravovaly pouze pro virtuální studio a ve sledovaném období byly dv . Dv byly i
pouţité komplexní infografiky. Ve sledovaném období roku 2017 bylo komplexních
infografik 12 a celkem 29krát se vyskytly v sekvenci.
Prvkem, kterého za desetileté období naopak výrazn ubylo, byl telemost. Infografika
telemost se ve své standardní podob Ěpopsané výšeě ve sledovaném období roku 2007
objevila t ináctkrát a v roce 2017 pouze osmkrát. D vodem výrazného úbytku pouţití
tohoto druhu infografiky je virtuální studio. V p ípadech, ve kterých se v roce 2007 tato
infografika pouţívala, byla v roce 2017 nahrazena klíčovací plochou. Jde nap íklad o
p edávání slova moderátorovi, který vstupoval ţiv do studia.
U mnoţství pouţitých jmenovek, graf a map také došlo k úbytku. U graf je to dáno
jejich častým zapojením do komplexních grafických sekvencí a komplexních infografik.
Velkou prom nou za p isp ní informačních technologií prošla grafická stránka po adu.
Veškeré grafické prvky, nap . infografika, zn lky a podobn , prošly kompletní
obnovou, která prob hla na obrazovkách počítače.
Zám r upozadit p i formální prom n relace grafiku Ěpopsáno v kap. 2.2), je poznat na
infografických prvcích, které oproti roku 2007 jiţ nejsou v roce 2017 animované.
ůnimované byly jmenovky, r zné textové lišty i velkoplošné druhy infografiky.
ůnimace, tedy pohyb, p itahovala pozornost diváka a odvád la ji tak od toho hlavního,
co cht lo zpravodajství sd lit, tedy od zpráv.
D leţitou roli v grafické stránce po adu hraje téţ písmo. Mezi dv ma sledovanými
obdobími se písmo grafických prvk zm nilo. Písmo pouţívané ve sledovaném období
v roce 2017 bylo vytvo eno p ímo pro pot eby České televize v rámci formálních zm n
po adu v roce 2014. Oproti písm m pouţívaným nap íklad pro tišt ná média jsou na
písmo kladeny jiné poţadavky splňující specifika pro text na televizní obrazovce,
nap íklad poţadavek na rychlejší čtení. Jeho výhodou je mimo jiné lepší čitelnost
v menších velikostech. Jeho autorem je Marek Pistora. ĚPetr Št pán in Události ČT
poprvé v novém studiu, 2014)
Graf 2: Srovnání pr m rného počtu výskyt infografických prvk v 1 minut relace v letech 2007 a 2017
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Graf 3: Srovnání pr m rného počtu výskyt ostatních prvk v 1 minut relace v letech 2007 a 2017
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Záv r
Cílem této diplomové práce bylo postihnout hlavní aspekty vyuţití informačních
technologií v hlavní zpravodajské relaci České televize, Událostech, a vystihnout
zásadní rozdíly v jejich vyuţití v letech 2007 a 2017. Práce p edpokládala nár st jejich
vyuţití v souvislosti s celkovým nár stem jejich vyuţití v současné společnosti.
Práce p inesla teoretický vhled do aktuální situace ve vyuţití informačních technologií
jak v televizní produkci České televize obecn , tak ve výrob televizního zpravodajství.
Dále byly definovány p ípady, p i kterých se pouţití informačních technologií projevuje
na finálním produktu noviná ské práce, televizní zpravodajské relaci.
Zpravodajská relace Události byla následn kvalitativn a kvantitativn prozkoumána
s ohledem na p ítomnost a mnoţství definovaných prvk , jejichţ vznik doprovázejí
informační technologie.
Na základ

kvantitativní analýzy byl zjišt n rozdíl ve vyuţívání informačních

technologií v Událostech mezi lety 2007 a 2017. Vyuţití informačních technologií
stouplo za toto období o p ibliţn jednu p tinu Ě21,38 %).
Kvalitativní analýza také ukázala zvýšení vyuţití informačních technologií, a to hlavn
ve vyuţití technologie klíčování. Ta se v roce 2007 pouţívala pouze výjimečn ve
zvláštním studiu, ale v roce 2017 se celá relace vysílala z virtuálního studia vytvo eného
za pomocí této technologie.
Práce tedy potvrdila hypotézu o nár stu vyuţití informačních technologií v televizním
zpravodajském po adu České televize, Událostech.
ůutor práce si uv domuje, ţe vliv informačních technologií na televizní zpravodajství
je mnoho a ve finálním produktu, tedy zpravodajské televizní relaci, se jich projevuje
jen část. Z výsledné relace není moţné zjistit nap íklad to, jaký materiál byl natočen
mobilním telefonem, jaký dorazil do redakce e-mailem nebo jak usnadňuje moderní
redakční systém tvorbu p ísp vk .
P ínosným dopln ním této kvantitativní analýzy by tedy mohla být kvalitativní metoda,
která by zkoumala nap íklad rutiny zpravodajské produkce, získávala data pomocí
hloubkových rozhovor s televizními profesionály a p inesla by celkový obraz vliv
informačních technologií na televizní zpravodajství.
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Summary
The aim of this diploma thesis was to cover the main aspects of the use of information
technology in the main news program of the Czech Television, Události, and to
illustrate the fundamental differences in their use between the years 2007 and 2017. The
work anticipated an increase in their use in connection with the overall increase in their
use in contemporary society.
The work brought a theoretical insight into the current situation in the use of the
information technology both in the TV production of Czech Television in general and in
the production of television news.
Furthermore, the work defined cases in which the use of the information technology is
reflected in the final product of journalistic work, television newscast.
The program Události was subsequently qualitatively and quantitatively explored with
regard to the presence and the number of defined elements that are associated with the
information technology.
On the basis of a quantitative analysis, the difference in use of information technology
in the program Události between 2007 and 2017 has been found. The use of the
information technology increased by approximately one fifth (21,38 %).
Qualitative analysis has also shown an increase in the use of the information
technology, mainly in the use of a chroma keying technology. This technology was used
only exceptionally in 2007, but in 2017 the whole program was broadcasted from a
virtual studio which was created using this technology.
The thesis thus confirmed the hypothesis of the increase in the use of the information
technology in the TV news program of the Czech Television, Události.
The author of the work realizes that there is more influences of the information
technology on the TV news than we can tell from the final product – the TV newscast.
From the final product, it is not possible to find out, for example, what material has
been shot by the mobile phone, which has arrived in the newsroom by an e-mail, or how
the modern editing system facilitates the creation of the news pieces.
A beneficial addition to this quantitative analysis could therefore be a qualitative
method that would investigate, for example, news routines, gather data through in-depth
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interviews with television professionals, and bring the overall picture of an IT impact on
the television news.
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