
 Internet, jako zdroj informací je v současné době asi 
nejpoužívanějším zdrojem informací a zpráv. 

 

 Formy, které na internetu nalezneme:  

 

1. Stránky zpravodajských televizních kanálů na internetu 
včetně online vysílání . 

2. Stránky tištěných periodik. 

3. Internetové zpravodajské servery. 

4. Stránky tiskových agentur 
 

 

 

 

http://www.mf.cz/produkty/formen/


 

 Nejznámější zpravodajské televizní stanice mají své stránky 
samozřejmě také na internetu.  

 Nalezneme na nich kompletní zpravodajský servis v různých 
formách (video, fotografie, text…), mnohdy v několika 
jazycích.   

 Řada z nich nabízí on-line televizní vysílání v reálném čase. 

 

 Mezi takové servery patří např:   
CNN (www.cnn.com), BBC (http://www.bbc.co.uk/news/) 

Deutsche Welle (http://www.dw-world.de/) 

Euronews (http://www.euronews.net/) 

TV 5 (Francie - http://www.tv5.org/)  

N-tv  (Německo – www.n-tv.de) , N24 (Německo – www.n24.de)  

ČT 24 (ČR – www.ct24.cz), TA3(Slovensko - www.ta3.com/)  
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 Tištěna forma zpravodajství je realizována prostřednictvím 
periodik – novin. 

 Vybereme si některé, z různých částí světa.  
New York Times – USA  (www.nytimes.com)  

Newsweek  - USA (http://www.newsweek.com) 

Time – USA (http://www.time.com/time/)  

Daily Telegraph – VB (http://www.telegraph.co.uk/) 

London Times – VB (http://www.thetimes.co.uk/tto/news/) 

Le Monde – FR (http://www.lemonde.fr/) 

Der Spiegel – N (http://www.spiegel.de/) 

Die Welt – N (http://www.welt.de/) 

Pravda – RU (http://www.pravda.ru/) 

Corriere della Sera – IT (http://www.corriere.it/) 

Wiener Zeitung – Rak. (http://www.wienerzeitung.at/) 

SME – Svk (http://www.sme.sk/) 

 

 Užitečná stránka s přehledem webových verzí mnoha periodik   
                je  http://newspaper-world.com/.  
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 MLADÁ FRONTA DNES – www.idnes.cz,   

 PRÁVO – www.pravo.cz 

 LIDOVÉ NOVINY – www.lidovky.cz 

 HOSPODÁŘSKÉ NOVINY – www.ihned.cz 

 DENÍK ROVNOST - http://brnensky.denik.cz/ 

 DENÍK (rgionální deníky ze všech regionů) - http://www.denik.cz/ 

 SPORT (sportovní zprávy) - http://isport.blesk.cz/ 

 

    A trocha bulváru 
 Blesk - http://www.blesk.cz/ 

 AHA - http://www.ahaonline.cz/ 

 ŠÍP - http://sip.denik.cz/ 
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 AP (http://www.ap.org/) 

 Reuters (http://www.reuters.com/) 

 AFP  - Fr. (http://www.afp.com) 

 Bloomberg (www.bloomberg.com) 

 DPA –Něm. (http://www.dpa.com/) 

 ITAR-TASS – Ru (http://www.itar-tass.com/) 

 CTK – ČR – (http://www.ctk.cz/) 

Seznam zpravodajských agentur určitě najdeme na internetu, třeba zde. 

 

Online zpravodajské servery 

 
 www.novinky.cz - on-line magazín deníku Právo & Seznam.cz 

 www.aktualne.cz - první čistě online deník v České republice 

 www.ceskenoviny.cz – zpravodajský server ČTK 

 http://www.eurozpravy.cz/,  

 Online weby Mladé fronty - www.doma.cz,  www.zive.cz, www.e15.cz, 

                       Týdeníky Euro, Týden ( www.euro.cz , www.tyden.cz) ,  
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 Postupně navštiv výše uvedené stránky s 
tématikou zpravodajství. 

 Najdi na internetu názvy některých dalších 
tiskových agentur. 

 

 


