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 Brn�nské veletrhy a výstavy 

 Masaryk�v okruh 

 Nemocnice a neziskové organizace 

 Školy (vysoké, st�ední i zkladní) 

 a další 

Toto jsou hlavní zdroje informací pro brn�nskou redakci zpravodajství. V literatu�e, 

lze najít další zp�soby získávání témat, jako nap�íklad volní noviná�i tzv. freelancers, ale 

s brn�nskou redakcí zpravodajství �eské televize žádný nespolupracuje.  

5.3.2. Redak�ní porady 

Vzájemná komunikace mezi redaktory, editorem, produkcí, plánova�em a šéfredaktorem je 

zásadní pro tvorbu zpravodajských p�ísp�vk�. Na redak�ních poradách, které vede editor, 

dochází k nezbytným vým�nám informací. �as porad je pevn� stanoven: první z nich za�íná 

v 8:30, druhá v 11:00 a t�etí v 15:00.  

Ranní porada – 8:30 – Této porady se povinn� ú�astní všichni redakto�i, kameramani 

ve služb�, zpráva�, editor, archivá�, plánova� a produk�ní.  Za�íná hodnocením p�edchozího 

vysílacího dne. To má za úkol zpracovat vždy jeden z redaktor�, kterého ur�í editor. 

V hodnocení n�kolika v�tami shrne podstatu reportáže a to jestli, podle jeho názoru, p�ísp�vek 

obsahoval požadované sd�lení. Poté hodnocení okomentuje editor, který otev�e diskuze nad 

chybami, nedostatky �i naopak dobrými prvky reportáží. Následuje vý�et témat, která se 

budou ten den zpracovávat. Editor ur�í redaktor�m, jaké události budou zpracovávat. 

Produk�ní p�i�adí k redaktor�m kameramany. Po p�id�lení témat, následuje jejich zevrubný 

popis a diskuze o podob� zpravodajského p�ísp�vku.116 Pokud je t�eba informovat �leny 

redakce o dalších skute�nostech, týkajících se chodu redakce �i televizního studia, u�iní tak 

šéfredaktor na konci porady.  

Dopolední porada – 11:00 – Ú�astní se jí editor, produk�ní a redakto�i, kte�í z�stali 

p�ítomní v redakci. Navzájem konzultují témata týkající se dalšího vysílacího dne a kontrolují 

postup natá�ení jednotlivých reportáží. V situaci, kdy ráno dohodnutou reportáž není možné 

z r�zných d�vod� zpracovat, hledá se na této porad� adekvátní náhrada. Rozhodne o tom 

editor.  

Odpolední porada – 15:00 – Editor na ni p�ichází se složeným, nebo tém�� složeným 

bodovým scéná�em pro ve�erní vysílání Událostí v regionech. S p�ítomnými redaktory 

                                                
116 Nap�íklad: kdo bude v reportáži respondentem, jakou bude mít p�ibližn� reportáž stopáž, jak by m�l vypadat 
stand up. 
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probírá témata na další den. „Porada ve 3, tam už se všichni bavíme o tom, jak by m�l vypadat 

bo�ák, a d�lají se poslední opravy. Zkonzultuje se to. Zárove� se bavíme o zít�ku, abychom 

m�li t�ch 80% témat vy�ešených, abychom v�d�li co a jak.“117

5.3.3. Zpracování tématu na zpravodajský výstup 

Autor v této �ásti textu popíše, jaký je postup p�i zpracování reportáže poté, co je na 

redak�ní porad� schválené a redaktorovi p�id�lené téma. Postup bude autor demonstrovat na 

nejb�žn�ji vyráb�ném zpravodajském p�ísp�vku – reportáži.  

Po schválení reportáže nastává p�ípravná �ást. Redaktor musí zajistit organiza�ní 

záležitosti natá�ení, mezi to pat�í:  

1) Kontaktovat osoby, které budou v reportáži vystupovat a se kterými bude d�láno 

interview.  Je nutné s nimi dohodnout �as a místo setkání. �asto tyto kontaktované osoby 

vyžadují vysv�tlení smyslu reportáže a informace o tom, jak bude probíhat natá�ení, 

p�ípadn� i konkrétní seznam otázek, na které se bude redaktor dotazovat.  

2) Zajistit prostory k natá�ení, je-li to pot�eba, nebo zajistit vstup do t�chto prostor. Pokud je 

zisk povolení k natá�ení �asov� p�íliš náro�ný, asistuje produkce. Podobn� je tomu i 

v situacích, kdy je t�eba štáb akreditovat. 

3) U produkce domluvit pot�ebnou natá�ecí kapacitu. Obvykle na reportáž vyjíždí spolu 

s redaktorem jeden kameraman.118 Up�esní se �as odjezdu a �as p�íjezdu. Produkce 

kontaktuje kameramana a p�edá mu tyto informace. 

4) Redaktor vytvo�í p�edb�žný �asový plán v�etn� pravd�podobné doby návratu a oznámí to 

editorovi. Navzájem si také up�esní lh�tu pro zpracování zpravodajského p�ísp�vku.119  

5) Poslední a nejd�ležit�jší �ástí je p�edb�žná p�edstava celého p�ísp�vku. Edito�i požadují 

po redaktorech, aby již p�ed p�íjezdem na místo natá�ení v�d�li, jak bude daná reportáž 

vypadat kompletní. „Pokud n�co po nich vyžaduji, tak snad, aby m�li p�ed tím, než 

vyjedou na místo co nejvíce informací o tématu a aby v�d�li, jak ta reportáž má vypadat. 

M�li by mít v hlav� kostru toho, jak to pak budou skládat, Pak aspo� m�žou ud�lat p�kný 

stand-up, který se bude hodit do té repky.“120 Redaktor touto p�ípravou p�ed natá�ením 

získává v�tší p�ehled o tématu, ješt� p�edtím než dorazí na místo natá�ení. „Když tam 

jedu, tak vím co je d�ležité a snažím se, aby mi respondenti �ekli, co pot�ebuji, aby se to 

                                                
117 Rozhovor s editorem Petrem Tomí�kem. P�íloha �. 6 
118 K použití v�tšího po�tu kameraman� – štáb� – dochází jen ve výjime�ných p�ípadech. Musí se jednat o akci 
mimo�ádného rozsahu, aby bylo povoláno více štáb�. Pokud k takové situaci dojde, obvykle jsou vyslány dva 
štáby v�etn� dvou redaktor�. 
119 Na základ� toho editor reportáž umístí do bodového scéná�e.  
120 Rozhovor s editorem Petrem Tomí�kem. P�íloha �. 6 
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dalo pak v redakci p�kn� poskládat. T�eba si tu kostru i n�kdy napíši. Vím, že i ostatní 

redakto�i si to vymyslí dop�edu.“121 Tento p�ístup sebou nese i nevýhodu. Redaktor si 

m�že vytvo�it nepravdivý obraz o problému a tím m�že dojít k chybnému framingu dané 

události. 

Po fázi plánování následuje výjezd na místo natá�ení. Zde je kladen d�raz na 

fungování týmu. Kameraman i redaktor spolu musí kooperovat po celou dobu. Redaktor 

vysv�tlí kameramanovi podstatu tématu tak, aby v�d�l, na co se má p�i natá�ení zam��it. 

Redaktor v této fázi vystupuje jako vedoucí natá�ení a kameraman se musí pod�ídit. Pro dobré 

zvládnutí natá�ení je žádoucí, ne-li nutné, aby redaktor p�esn� popsal kameramanovi, jaké 

záb�ry chce nato�it. Platí zásada, že kameraman má na starosti spíše technické záležitosti 

natá�ení a redaktor obsahové.  

Po návratu do studia redaktor digitalizuje nahraný materiál pomocí nahrávacího 

za�ízení. Kameramanovi návratem do redakce kon�í závazky s tvorbou reportáže. Redaktor 

s produk�ním smluví st�ihové pracovišt� pro finalizaci reportáže. Následuje samotné psaní 

reportáže. V jeho pr�b�hu redaktor zapisuje text p�ímo do redak�ního systému iNews a 

k tomu si p�ehrává nato�ený materiál pomocí programu MediaBrowse, ze kterého vybírá 

synchrony.  

   Poté, co redaktor dokon�í text reportáže, ho zkonzultuje s editorem vydání, který ho 

schválí, nebo nechá zrevidovat. Schválený text odchází redaktor zpracovat na st�ižn� do 

finální podoby. Nejd�íve namluví všechny komentá�e, které jsou st�iha�em zpracovány a 

poskládány tak, jak to vyžaduje kompozice reportáže. Následn� jsou vloženy rozhovory i 

s obrazem na svá místa. V poslední fázi je pokrývána reportáž obrazov�. Redaktor musí 

vybrat nejvhodn�jší záb�ry, které mají zárove� co nejv�tší vypovídající hodnotu a obrazov�

potvrzují zvukový komentá�. Zpracování reportáže trvá v pr�m�ru 30 minut, záleží na 

množství materiálu a p�ipravenosti redaktora122. Potom je reportáž zkopírována na vysílací 

server, odkud je dostupná pro editora. Audiovizuální p�ísp�vek definitivn� schválí editor, poté 

je za�azen na playlist neboli rundown jednotlivé zpravodajské relace.  

                                                
121 Rozhovor s redaktorkou Anetou Hronovou. P�íloha �. 2 
122 Pokud redaktor p�ed nástupem do st�ižny u�inil prost�ih materiálu (vybral nejlepší záb�ry) pomocí programu 
MediaBrowse, vyst�ihnul použité synchrony a nau�il se bezchybn� p�e�íst komentá�, je doba zpracování mén�
než 30minut. 
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Schéma 2: Postup p�i vytvá�ení zpravodajského p�ísp�vku v RZ TS Brno �T (zdroj: archív autora) 

5.3.4. Zpravodajské p�ísp�vky 

Nej�ast�ji vyráb�ným zpravodajskými výstupem redakce zpravodajství brn�nského studia �T 

je reportáž. Autor v této kapitole popíše p�t druh� p�ísp�vk�, které se objevují v Brn�

vyráb�ných zpravodajských relacích.123 Sou�ástí této kapitoly je i pr�zkum �etnosti t�chto 

typ�, které se objevili ve vysílání Událostí v regionech v týdnu od 8. do 12. prosince.  

1) Reportáž – je komplexní audiovizuální zpravodajský p�ísp�vek, který obsahuje rozhovory, 

a redaktor�v komentá�. V rundownu bývá uveden název p�ísp�vku, redaktor, kameraman 

                                                
123 Typologie t�chto formát� vychází z Tuggle 2004: 163-171 
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a stopáž.124 Stopáž reportáže se liší dle d�ležitosti informace, kterou obsahuje. U mén�

závažných sd�lení je stopáž do 50–75 sekund, normální sd�lení je trvá od 80 do 100 

sekund a závažn�jší, komplikované �í exkluzivní informace mají stopáž až do 130 sekund. 

Ve výše zmín�ném období bylo odvysíláno 36 reportáží, v pr�m�ru jich na jedno vysílání 

Událostí v regionech p�ipadlo sedm. 

2) �tená reportáž – ozna�uje text, který �te moderátor, zatímco na obrazovce je poušt�n 

obrazový záznam z místa události. Tento typ p�ísp�vku se používá, ke zvýšení dynamiky 

relace. Stopáž bývá 30 až 35 sekund. V rundownu se ozna�uje „+crt“.125 Za druhý 

prosincový týden roku 2008 bylo v relacích celkem p�t �tených reportáží. 

3) �tená reportáž se synchronem – je stejná jako p�edchozí typ, s tím, že na jejím konci 

následuje rozhovor. Stopáž t�chto p�ísp�vk� je delší vzhledem k použitému rozhovoru, 

bývá ale pravidlem, že nep�esáhne 45 sekund. Ve sledovaném období se jich na obrazovce 

objevilo osm. 

4) Telefonát – jedná se o živý telefonický vstup do zpravodajské relace. Moderátor diskutuje 

s respondentem po telefonní lince. Zpravidla se moderátor dotazuje na jednu až t�i otázky. 

Respondenty �asto bývají redakto�i, kte�í se pohybují p�ímo v míst� události, v n�kterých 

p�ípadech také redakto�i �eského rozhlasu.126 Stopáž je velmi závislá na tématu od minuty 

po 120 sekund. Od 8. do 12. prosince byly v relaci použity t�i telefonáty, p�i�emž jeden 

prob�hl kv�li technické závad� neúsp�šn� a moderátorovi se nepoda�ilo uskute�nit 

rozhovor 

5) Živý vstup – ozna�uje vstup v reálném �ase do zpravodajské relace, v tomto p�ípad� do 

Událostí v regionu, do jiných relací vyráb�ných brn�nskou redakcí se nepoužívá. Režie 

po�adu se audiovizuáln� spojí s SNG vozem, který je v míst� události. Redaktor v živém 

záb�ru od�íká p�edem p�ipravený text, moderátor mu m�že položit dopl�ující otázky. 

Tento prvek je poslední dobou stále více žádán díky schopnosti zdynamizovat a zaktuáln�t 

zpravodajství. Stopáž je, stejn� jako u telefonátu, závislá ne tématu a na dalších prvcích, 

jako p�ítomnost respondenta ve vstupu, �i �ekání na konkrétní událost. „SNG používáme 

jenom na aktuálky, protože u nás to zpravodajství není ješt� na takové úrovni jako t�eba 

BBC, kde je to na vstupech založené. Do doby než to bude u nás taky tak, budu používat 

spíše reportáže, kde mluví jednotliví mluv�í a není tam redaktor, který to všechno 

                                                
124 V anglosaském prost�edí bývá v rundownu ozna�ována zkratkou PKG, z anglického slova „package“ 
(p�eklad: balík). (Tuggle 2004: 170) 
125 Anglosaské ozna�ení VO, ze slovního spojení „voice-over“ (p�eklad: hlas-p�es). 
126 S t�mi �eská televize spolupracuje v rámci ve�ejnoprávní služby. Redakto�i �eského rozhlasu jsou za to 
speciáln� honorováni. Od za�átku roku 2008 posílají redakto�i �eského rozhlasu každé ráno nabídku témat, které 
nabízí práv� ke zpracování na telefonát. Editor rozhoduje o tom, jestli n�jaké téma bude ve zpravodajské relaci.  
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parafrázuje. Nicmén� živé vstupy jsou takovým dynamickým prvkem a zaktuální ty 

zprávy.“127 Za autorem sledované období prob�hly celkem t�i živé vstupy, z toho jeden 

byl z prostor� Zlínské redakce. 

P�í výstavb� reportáže používá redaktor n�kolik kompozi�ních prvk�. Autor je popíše 

v následujících p�ti bodech. V reportáži m�že redaktor použít všechny výstavbové prvky, 

v „�tené reportáži“ se používá jen moderátor�v komentá� a na konec „�tené reportáže se 

synchronem“ se napojuje jedna výpov�� respondenta v podob� synchronu.   

1) Komentá� – je text, který �te redaktor a tvo�í informa�ní základ reportáže. Je zde 

asynchronní zvuk a obraz. Proto je pro komentá� využíván i termín asynchron neboli 

komentá� mimo obraz. Stopáž jednoho komentá�e by nem�la p�ekro�it 30 sekund. 

V reportáži je komentár� více a zpravidla jsou odd�lovány jiným výstavbovým prvkem.  

2) Synchron – znamená synchronní obraz i zvuk. Obrazový záb�r je reprodukován 

s autentickou zvukovou stopou. Používá se jako redaktorem vybraná �ást rozhovoru, která 

spolu s komentá�i tvo�í mozaiku reportáže. Není žádoucí, aby se v synchronu a komentá�i 

objevovali duplicitní informace. Synchron je do reportáže p�idáván pro zvýšení autenticity 

a dynami�nosti. P�i aplikaci synchron� do reportáže, jsou dodržovány zásady zmín�né 

v kapitole Opat�ení �editele zpravodajství. 

3) Gerojš – je specifický typ synchronního audiovizuálního sd�lení. Lze ho ozna�it také jako 

ruch, v anglické literatu�e se objevuje termín „natural sound“.128 Svým umíst�ním 

v reportáži p�ispívá k vyšší autenticit� p�ísp�vku. Zpravidla se používají takové záb�ry, 

které mají výrazný zvukový doprovod a n�co vyjad�ují.129

4) Stand-up – je záb�r, ve kterém vystupuje redaktor p�ed kamerou a od�íká jednu �i dv�

v�ty. Stand-up lze umístit na za�átku, uprost�ed i na konci p�ísp�vku. Jeho délka by m�la 

být mezi 8 a 12 sekundami.130 V prost�edí �eské televize redakto�i nej�ast�ji používají 

záv�re�né stand-upy obsahující odhlášku. Umístit stand-up do reportáže je brn�nskými 

editory vyžadováno, výjimku mají pouze za�ínajícími redakto�i, ale i tak jsou nuceni 

stand-up p�i natá�ení nato�it z cvi�ných d�vod�.  

5) Anketa – p�i ní redaktor se redaktor ptá náhodných osob na anketní otázku. Je t�eba dbát 

na vyváženost respondent�.131 Existuje i typ ankety s p�esn� vybranými respondenty, 

                                                
127 Rozhovor s editorem Petrem Tomí�kem. P�íloha �. 6 
128 P�eklad: p�írodní zvuk. Viz. Tuggle 2004: 149 
129 Nap�íklad v Událostech z regionu vysílaných 12.12.2008 v reportáži o poslední jízd� vlakového spojení na 
Poho�elicku byl použit gerojš pískající lokomotivy. Zatímco v reportáži o nedostatku sn�hu na Moravských 
svazích byl gerojš pozdrav lyža�� z lyža�ské školy.  
130 Tuggle 2004: 147 
131 Tím se rozumí jejich v�ková, sociální, p�íjmová a vyváženost. Samoz�ejmostí je i vyváženost obou pohlaví.  
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spolu s komentá�i tvo�í mozaiku reportáže. Není žádoucí, aby se v synchro

�te redaktor a tvo�í informa�ní základ reportáže. Je zde 

e by nem�la p�ekro�it 30 sekund. e by neme by nem

V reportáži je komentár�V reportáži je komentárV reportáži je komentár  více a zpravidla jsou oddV reportáži je komentárV reportáži je komentár  více a zpravidla jsou odd�lovány jiným výstavbovým prvkem.  
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v takovém p�ípad� se jedná o odbornou anketu. Použití ankety se vyžaduje u reportáží, 

kde téma má sociální dopady, nebo pro potvrzení redaktorových argument�.  

5.4. Po�íta�ové redak�ní systémy  

V brn�nské redakci je využíván kompletní softwarové vybavení firmy Avid, pat�í sem klient 

iNews, MediaBrowse a Editor. Dále je využíván systém Octopus díky napojení na ostatní 

redakce �eské televize. Pro úsp�šné odvysílání zpravodajské relace je zcela nezbytné, aby 

tyto systémy fungovaly. Jejich použitím je zkracována doba p�ípravy celé zpravodajské relace 

a tím dochází k tolik pot�ebnému efektu zrychlování zpravodajství.132 V pr�b�hu ledna 2008 

redakce p�ešla na systém Octopus. „Jedná se o sjednocení redak�ních systém� v rámci celé 

�eské televize. Je t�eba, aby všechny redakce používaly stejný systém. Pokud jsme my m�ly 

systém iNews, tak stejn� museli redakto�i vkládat ty texty reportáží i do Octopusu. iNews byl 

dobrým �ešením, ale musíme to sjednotit. Ty funkce jsou v obou systémech totožné.“133

Vzhledem k tomu, že p�i zpracování této studie redakce pracovala zejména se systémem 

iNews, bude mu autor v�novat v�tší pozornost.  

5.4.1. Systém iNews 

Softwarový systém iNews je svými funkcemi velmi rozsáhlý. Je p�ístupný pro všechny �leny 

redakce. Edito�i v n�m tvo�í a kontrolují bodový scéná�, redakto�i vkládají a upravují texty 

reportáží a titulky, zárove� v n�m mohou najít archiv odvysílaných reportáží. V následujících 

odstavcích autor stru�n� popíše hlavní funkce tohoto systému. 

    Archiv reportáží – V systému se p�ístupn� uchovávají všechny odvysílané reportáže. 

Redakto�i p�i vkládání reportáží uvád�jí její klí�ová slova, žánr a i tematickou skladbu 

obrazového materiálu. Zárove� se uchovává autor reportáže, kameraman a zpravodajská 

relace, ve které byl daný p�ísp�vek odvysílán. Vyhledávat v tomto archivu lze na základ� data 

odvysílání, názvu p�ísp�vku, klí�ových slov, redaktora �i zpravodajské relace. Archiv je 

redaktory denn� využíván. P�i zpracovávání témat reportáží redakto�i zjiš�ují, co bylo 

k danému tématu již d�íve zpracováno. Archiv využívá i editor vysílání, který v n�m 

kontroluje, zda nová reportáž pouze neopakuje již odvysílané informace.  

    Napojení na �TK – Systém iNews je propojen s databankou �eské tiskové kancelá�e. 

Tím je umožn�n redaktor�m v rychlý p�ístup k jejím informacím. Databázi �TK je možné 

filtrovat na domácí a zahrani�ní. Dále v jednotlivých sekcích na zpravodajství, kulturu, sport 

atd. V této databázi je možné i vyhledávat. 

                                                
132 Viz. Boyd 2008: 250-254 
133 Rozhovor s Romanem Ondr�jem. P�íloha �. 7 
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