
Návod pro anotaci televizních zpráv 
 

1. Hlavní požadavky 
Následuje soupis požadavků, které musí být splněny, je-li nahrávka anotována: 

a) Musí být označeny, segmentovány a přepsány všechny části, ve kterých mluví moderátor 
(moderátoři) ve studiu. 

b) Anotace musí obsahovat informaci o tom, kdo mluví a jsou-li vidět jeho (jejich) rty na 
obrazovce. 

2. Podrobné pokyny 
Následující tabulka zachycuje, které části daného pořadu a jakým způsobem se mají zpracovávat. 
 
Hlavní zprávy (ČT1 od 19:15): 
 

Název Popis Zpracovat 
Hlavní zprávy  Anotovat 
Kultura, ekonomika,… Krátké, speciální zprávy Nezpracovávat 
Předpověď počasí  Nezpracovávat 
Sport  Anotovat 
Reklama  Označit hranice jednotlivých reklam
Self-promotion Upoutávky na pořady apod. Nezpracovávat 

2.1. Výběr scén pro anotaci 
Relevantní jsou pouze ty úseky, ve kterých mluví moderátor ve studiu, je vidět zepředu a je na 
obrazovce dostatečně veliký. 
 

 
Obrázek 1: Relevantní scéna – moderátor mluví ve studiu a je vidět zepředu. 

 
Relevantní může být i scéna, ve které moderátor mluví v terénu, ale musí mluvit přímo na kameru. 
 



 
Obrázek 2: Relevantní scéna – moderátor je v terénu a mluví přímo na kameru. 

 
Anotovat je možné i vstupy reportérů. 
 

 
Obrázek 3: Ukázka běžné scény s moderátorem a reportérem. 

 
Ostatní případy nejsou relevantní a neanotují se. 
 

  
Obrázek 4: Nevhodné scény – moderátor nemluví přímo na kameru nebo nejsou vidět rty. 

 

 
Obrázek 5: Nevhodná scéna – obraz moderátora je příliš malý. 

 



2.2. Anotace obrazové informace 
V případě, že je vybrána scéna, která bude anotována, musí být anotována nejméně jedna věta, 
během níž se relevantní scéna objeví. Nejlépe je anotovat celý vstup reportéra, popřípadě celou 
reportáž. Anotace musí obsahovat informaci o počtu moderátorů právě viditelných na obrazovce. 
Moderátor je viditelný, jestliže jeho obraz je dostatečně velký a dívá se přímo do kamery. Pokud 
nějaký úsek neobsahuje informaci o počtu viditelných moderátorů, znamená to, že žádný moderátor 
není viditelný. Tuto skutečnost není třeba zapisovat jiným způsobem. Moderátora ve studiu je třeba 
označit znakem m, kdežto reportéra v terénu znakem r. Za znakem řečníka (řečníků) musí být 
uveden počet těchto řečníků. V případě, že jsou viditelní další lidé v pozadí nebo v okolí, o kterých 
se nepředpokládá, že budou mluvit, je třeba tuto skutečnost označit znakem d. Počet těchto lidí není 
třeba označovat. Např.: 
 
Není vidět mluvčí: „dobrý den.”. 
Samotný moderátor: „<m1> dobrý den. </m1>”. 
Dva moderátoři: „<m2> dobrý den. </m2>”. 
Samotný reportér: „<r1> dobrý den. </r1>”. 
Jeden reportér s lidmi na pozadí: „<r1d> dobrý den. </r1d>”. 
Jeden moderátor a jeden reportér: „<m1r1> dobrý den. </m1r1>”. 
 
Moderátor může začít mluvit, ale viditelný může být až po chvíli. Přechod z jedné scény do druhé 
nemusí být skokový, ale plynulý. Je-li v oné druhé scéně viditelný moderátor, pak je možné označit 
jej za viditelného až v okamžiku, kdy se první scéna zcela ztratí, jak ukazuje šipka na následujícím 
obrázku. 
 

 
 
Začne-li být moderátor viditelný v půli jednoho slova, přesune se informace o změně viditelnosti až 
za toto slovo. Přestane-li být řečník viditelný v půli slova, přesune se informace o změně viditelnost 
před toto slovo. 
 
Segment obsahující reklamu stačí pouze opatřit informací, že se jedná o reklamu, vložením značky 
„<commercial>“. Označte začátek a konec ostatních pořadů značkou <begin Název> a <end 
Název>. Segment, ve kterém je značka začátku pořadu, musí začínat současně s tímto pořadem. 
Segment, ve kterém je značka konce pořadu, musí s tímto pořadem také končit. 

2.3. Segmentace 
Promluva má být rozdělena na segmenty nejlépe tak, že jeden segment obsahuje jednu větu. 
V případě, že dvě krátké věty jdou tak rychle za sebou, že je není možné přijatelně oddělit (např.: „a 
to je vše. děkuji za pozornost. nashledanou.“), mohou být obě věty v jednom segmentu pokud jsou 
věty odděleny tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem (viz anotace zvukové informace). Pokud je věta 
naopak příliš dlouhá, měla by být rozdělena do více segmentů tak, aby ve všech segmentech byl 
smysluplný text. Např. věta 
 
„myslím že je chybou zúžit celý problém pouze na disidenty protože existují u nás desítky až stovky 
nejrůznějších občanských sdružení nadaci hnutí a dokonce jsou i sdružení jednoúčelová která se 
věnují určitému konkrétnímu problému a zanikají jakmile je problém vyřešen.“ 



 
by měla být rozdělena na dva segmenty: 
 
„myslím že je chybou zúžit celý problém pouze na disidenty protože existují u nás desítky až stovky 
nejrůznějších občanských sdružení nadací hnutí,“ 
 
a 
 
„a dokonce jsou i sdružení jednoúčelová která se věnují určitému konkrétnímu problému a zanikají 
jakmile je problém vyřešen.“. 

2.4. Anotace zvukové informace 

2.4.1. Označení řečníka 
V případě moderátorů ve studiu musí být označen řečník jménem, které se zobrazuje na začátku 
zpráv (viz Obrázek 5). Pokud je to možné, je to dobré udělat i v ostatních případech. Pokud to 
možné není, stačí řečníka označit jako neznámý. Ve všech případech musí být označeno pohlaví 
řečníka a to, jestli je nebo není rodilý mluvčí. 

2.4.2. Užití znaků 
Věta musí být ukončena tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem. Pokud je dlouhá věta rozdělena do 
více segmentů, jsou věty v jednotlivých segmentech s výjimkou posledního ukončeny čárkou. 
Uvnitř věty jsou povoleny pouze čárky. 
Věta začíná malým písmenem, pokud nezačíná vlastním jménem nebo zkratkou. Velká písmena 
jsou pouze na začátku vlastních jmen (např.: „Václav Klaus, Praha,…“) a ve zkratkách jako např. 
„IBM“. Čísla musí být zapsána pomocí slov. Číslice jsou nepřípustné. 

2.4.3. Zkratky 
Zkratky, které se hláskují, musí být zapsány tak, jak se píší a jako komentář, tj. do složených 
závorek, musí být zapsáno, jak byly skutečně vysloveny. Např.: „byla to firma IBM{aj bí em}, která 
se toho ujala.“. Pokud se zkratka nehláskuje, není třeba psát komentář. Např.: „abychom byli 
v NATO co platní.“. 

2.4.4. Přeřeknutí, nespisovná a cizí slova 
Musí být přesně zapsáno to, co řečník říká. A to i v případě, že řečník mluví nespisovně. Např.: „byl 
to ňákej volezlej votrapa.“ 
Pokud se řečník přeřekne, zakoktá či jinak v řeči škobrtne, tak musí být řečené ohraničeno znakem 
hvězdička. Např.: „on je vzdělaný, *dos* dost chápavý.“ nebo „mimo *všech* všechna podezření.“. 
Pokud však řečník ustavičně zaměňuje některá slova, za přeřeknutí to nepovažujeme. Např.: 
posranci namísto poslanci. 
Jestliže řečník zadrhává, nebo z jiných příčin neřekne slovo celé, musí být ve slově označeno 
pomlčkou, že na tom místě část slova chybí. Např.: „během mého dět- dětství“. 
Pokud řečník řekne slovo v jiném jazyce, musí být tento úsek ohraničen hranatými závorkami. Za 
takto ohraničeným úsekem musí být jako komentář, tzn. do složených závorek, zapsáno to, co bylo 
skutečně vysloveno. Např.: „byl to [Bill] {bil} [Gates] {gejts} který to řekl.”. Pokud anotátor není 
schopen zapsat správný tvar slova, zapíše do komentáře jen to, co bylo vysloveno. V případě, že se 
cizí slovo zcela běžně používá, může být zapsáno v počeštěné verzi. 

2.4.5. Šumy, ruchy a kanály 
V případě, že zvuková informace kromě řečníkovy promluvy obsahuje šumy nebo ruchy, musí být 
tato skutečnost zapsána do anotace zvukové informace v segmentu. Následující tabulka obsahuje 



různé kategorie šumů a ruchů a značky, kterými se musí šum nebo ruch označit. Označení se 
provede zapsáním symbolu začátku před první zašuměné slovo a symbolu konce za poslední 
zašuměné slovo. Např.: 
 
„a teď předáváme slovo našemu reportérovy na václavské náměstí. <CROWD> jak asi slyšíte na 
náměstí jsou tisíce lidí. </CROWD> <MUSIC> a právě teď začala hrát hudba. </MUSIC>” 
 
Šumy a ruchy: 
 

Značka Popis 
THEME Znělka 
REMOTE_SPEECH Řeč na pozadí 
JOURNALISTS Hluk, který vydává shluk novinářů 
TRAFFIC Hluk dopravního (dopravních) prostředku (prostředků) 
WAR Hluk výbuchů a střelných zbraní 
SPORT Pokřik fanoušků, troubení, a ostatní zvuky patřící ke sportu 
CROWD Křik, skandování, potlesk a ostatní hluky, které vydává shromáždění lidí
MUSIC Hudba 
WIND Vítr 
OTHER_NOISE Hluk, který nelze zařadit ani do jedné předchozí kategorie 

 
Ve zvláštním případě kdy je anotován segment, ve kterém mluví řečník z jiného než obvyklého 
kanálu, např. z telefonu, je nutné označit tento segment podobně jako šumy a ruchy. Značky 
zachycuje následující tabulka. 
 
Kanály: 
 

Značka Popis 
PHONE Řečník mluví z telefonu 
MEGAPHONE Řečník mluví pře megafon 
OTHER_CHANNEL Kanál, který nelze zařadit ani do jedné předchozí kategorie

 
Např.: 
 
„potvrdí nám to náš reportér který je na telefonu. <PHONE> ano je to tak. </PHONE>.“ 
 

2.4.6. Neřečové události 
Vyskytnou-li se zvuky jako například nádech nebo smích, musí být příslušným způsobem zapsány. 
Definici těchto zvuků i způsob zápisu ukazuje tato tabulka. 
 
Neřečové událost: 
 

Popis neřečové události Značka 
Nádech <inhale> 
Kašlání <cought>
Smích <laught> 
Hlasité funění <breath> 
Ah  - neslovní výplň <ah> 
Er  - neslovní výplň <er> 
Um  - neslovní výplň <um> 



Mlasknutí <click> 
Šustění papírem <paper> 

 
V případě, že naopak řečník mlčí uprostřed věty, označí se tato skutečnost znakem <silence>. 
 

2.4.7. Klávesové zkratky 
Pro anotaci televizních zpráv je možno využít přednastavené klávesové zkratky.  Pro jejich využití 
je potřeba do adresáře ”C:\Documents and Settings\jmeno_uzivatele” (popř. jiný adresáře podle 
umístění systému) zkopírovat soubor ”.transcriber”. 
 
Klávesové zkratky: 
 
Popis Značka Klávesová zkratka
Jeden moderátor – začátek <m1> Ctrl-a 
Jeden moderátor – konec </m1> Ctrl-A 
Dva moderátoři – začátek <m2> Ctrl-b 
Dva moderátoři – konec </m2> Ctrl-B 
Jeden reportér – začátek <r1> Ctrl-v 
Jeden reportér – konec </r1> Ctrl-V 
Dva reportéři – začátek <r2> Ctrl-w 
Dva reportéři – konec </r2> Ctrl-W 
Jeden moderátor a jeden reportér – začátek <m1r1> Ctrl-q 
Jeden moderátor a jeden reportér – konec </m1r1> Ctrl-Q 
Jeden reportér a dav – začátek <r1d> Ctrl-o 
Jeden reportér a dav – konec </r1d> Ctrl-O 
Začátek Událostí <begin Události> Ctrl-u 
Konec Událostí <end Události> Ctrl-U 
Začátek Branek, bodů, vteřin <begin Branky, body, vteřiny> Ctrl-k 
Konec Branek, bodů, vteřin <end Branky, body, vteřiny> Ctrl-K 
Reklama <commercial> Ctrl-c 
Znělka <theme> Ctrl-T 
Řeč na pozadí <remote_speech> Ctrl-R 
Potlesk  <applause> Alt-a 
Doprava – začátek <traffic> Ctrl-i 
Doprava – konec </traffic> Ctrl-I 
Novináři – začátek <journalists> Ctrl-l 
Novináři – konec </journalists> Ctrl-L 
Sport – začátek <sport> Ctrl-h 
Sport – konec </sport> Ctrl-H 
Neřečová událost – smích <laugh> Alt-l 
Neřečová událost – er – neslovní výplň <er> Alt-e 
Neřečová událost – hlasité funění <breath> Alt-b 
Neřečová událost – mlasknutí <click> Alt-c 
Neřečová událost – kašlání <cough> Alt-g 
Neřečová událost – nádech <inhale> Alt-i 
Neřečová událost – um – neslovní výplň <um> Alt-u 
Dlouhé ticho uprostřed věty <silence> Alt-s 
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