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po přihlášení se zobrazí domovská stránka Monitoringu s nejnovějšími příspěvky z posledního měsíce 

DOMOVSKÉ STRÁNKY SLUŽEB > Monitoring 

3 

tříúrovňová struktura témat 

úvodní stránka zobrazuje 

nejnovější příspěvky pro 

Všechna témata dohromady 

počet nepřečtených příspěvků 

> 

přehled složek 

počet příspěvků ve složce 

přidání nové složky 

> 

> 

1 

2 

3 

> 

> příspěvky se zobrazují s metadaty: datum, zachycená témata, zdroj, rubrika, umístění, autor, odkaz, 

náklad, čtenost, cena článku   



DOMOVSKÉ STRÁNKY SLUŽEB > TVR Alerts 

domovská strana TVR Alerts zobrazuje nahrávky ze Všech témat dohromady 

nahrávky jsou ve službě uloženy po sedm dní, ruční přepisy vybraných pořadů poté naleznete 

v Monitoringu a Archivu 

4 

> 

> 

v automatické anotaci se 

zvýrazňuje aktuálně 

přehrávané klíčové slovo, 

zobrazit si můžete i přepis 

celé nahrávky 

> přepis i nahrávka jsou 

propojeny - kliknutím 

do stopy nahrávky se 

dostanete do místa 

v textu a naopak 



na domovské stránce Archivu lze vyhledávat v základním (výchozím) nebo rozšířeném hledání 

časové období 

Exportní 

složka 

Uložené 

dotazy 

Historie dotazů 

DOMOVSKÉ STRÁNKY SLUŽEB > Archiv 

5 

> 



VYHLEDÁVÁNÍ > Monitoring 

6 

příspěvky je možné filtrovat podle témat, zdroje, sentimentu, důležitosti a času vydání nebo aktualizace. 

Lze použít i negativní masku, tj. filtrovat obsah, který nechcete do výsledků zahrnout 
> 

vyhledávání podle času vysílání/vydání 

Publikováno = prohledává se pouze TV a rozhlas 

Importováno = prohledává se vše (včetně webu a tisku) 

> 
> 

Rozšířené vyhledávání umožňuje filtrovat podle 

jednotlivých témat nebo složek. Toto nastavení můžete 

Uložit jako vzor nebo nastavit jako Výchozí 

> 

časové období 

sentiment 

důležitost 



VYHLEDÁVÁNÍ > Archiv 

  

 automatické skloňování a časování 

logické operátory 

hledání různých variant psaní 

př.: mu?eum 

hledání gramaticky chybných variant 

př.: zapomněl~ 

hledání 2 slov ve vzdálenosti 

X slov od sebe 

př.: „světová metropole“~X 

> 

v Archivu lze vyhledávat podle zdroje, časového období a výrazu v základním hledání, 

nebo podle podrobnějších parametrů v Rozšířeném hledání 
> 

„“~ 

? 

AND, OR, AND NOT 

7 

~ 



VÝSLEDKY HLEDÁNÍ > Monitoring 

nalezené příspěvky se zobrazují s titulkem/názvem a základními informacemi: datum, 

téma/klíčové slovo, zdroj, autor, v případě online příspěvku také s odkazem na web 

a chytrou automatickou anotací 

8 

> 

> 

klíčová a hledaná slova 

jsou pro lepší orientaci 

podbarvena v anotaci 

i v celém textu 

celý příspěvek si lze 

během chvíle přečíst  

v libovolném jazyce 

> 

příspěvek můžete 

smazat nejen na hlavní 

stránce monitoringu, ale 

i v jeho plném zobrazení 

> 



jednotlivé příspěvky se otevřou v plném zobrazení kliknutím na titulek/nadpis 

kliknutím na záložku Sken/Média, nebo na náhled mediálního výstupu v pravém horním rohu 

lze zobrazit originální zprávu v daném media typu 

VÝSLEDKY HLEDÁNÍ > Archiv 

9 

> 

> 



rychlý export: zaškrtnutím výběrového boxu 

a kliknutím na ikonu     stáhnout (max. 200 

příspěvků). Podle Vašeho nastavení se zobrazí 

výběr šablon, ve kterých můžete příspěvky 

exportovat. 

přidání příspěvku do složky: kliknutím na štítek 

pod článkem, nebo zaškrtnutím výběrového boxu 

a výběru složku pod ikonou      štítku 

příspěvky v Monitoringu lze exportovat samostatně nebo hromadně  

EXPORTY > Monitoring > Hromadný export 

10 

> 

novou složku lze vytvořit vyplněním názvu do řádku 

pod oddílem Složky a kliknout na tlačítko      přidat 

> 

> 

> 

hromadně lze příspěvky exportovat v tématech 

nebo ve vytvořených složkách 

> 



díky přednastaveným nejčastěji používaným atributům můžete rychle exportovat 

ve zvolené šabloně a formátu  

EXPORTY > Monitoring > Rychlý export 

11 

> 

změnit název 

nastavit jako výchozí 

můžete jakoukoli ze šablon 

vlastnosti výsledného 

exportu podrobněji 

nastavíte v sekci 

Rozšířený export 
vytvořit můžete také novou šablonu, stačí 

zadat název, nastavit její parametry, uložit ji 

a poté vytvořit výsledný export 

> 



EXPORTY > Monitoring > Rozšířený export > Přehled zpráv, Metadata 

12 

v Rozšířeném exportu lze upravit nastavení 

výsledného exportu do nejmenších detailů 
> 

> kromě nastavení zobrazení skenů, podsvícení klíčových 

slov, anotací, obsahu, tematických a obsahových duplicit 

nebo odkazů lze konfigurovat i složení metadat, která si 

přejete zobrazit v konečném exportu 

> u Šablon lze nastavit formu exportu pro výchozí Rychlý 

i Rozšířený export bez nutnosti opakovaného nastavení 

> volitelný Obsah exportu se zobrazuje na samostatné 

stránce a umožňuje lepší orientaci ve výstupním exportu 

(dostupné pouze pro formáty PDF a DOCX) 



EXPORTY > Monitoring > Rozšířený export > Seskupení a řazení, Název 

13 

> v sekci Seskupení a řazení lze mimo 

jiné seřadit jednotlivé zprávy ve všech 

složkách exportu ručně (drag&drop) 

> výsledný export lze v sekci Export 

před uložením libovolně pojmenovat 

> export může být seskupen podle 

všech složek. Vytvořená složka se 

chová vizuálně stejně jako téma, 

názvy složek jsou v exportu viditelné 

> seskupování dle zdroje umožňuje dát 

dohromady zprávy za jednotlivé 

mediatypy s možností zvolení 

vlastního pořadí mediatypů 

> funkci Zobraz všechny podobné 

zprávy využijete při tvorbě přehledu 

medializace nebo dopadů tiskových 

zpráv 



po vstupu do Exportní složky můžeme 

příspěvky ve zvoleném formátu hromadně 

Exportovat nebo složku vyprázdnit 

příspěvky do Exportní složky v Archivu 

přidáte kliknutím na štítek Exportní složka 

pod jednotlivými příspěvky 

do Exportní složky vstoupíte přes štítek 

na domovské stránce Archivu 

EXPORTY > Archiv 

14 

> 

> 

> 



pomocí spojnicových, kruhových, sloupcových 

grafů a tabulek lze zobrazovat počty příspěvků 

podle tématu, typu média, zdroje, autorů, 

posledních zpráv, sentimentu, nebo ceny 

jednotlivých příspěvků 

analytické prostředí pro další práci s příspěvky Monitoringu se 

zobrazí po kliknutí na tlačítko Grafy 

ANALYTIKA > Monitoring 

> 

15 

> 

> grafy lze exportovat jednotlivě nebo v souhrnu 



z domovské stránky Archivu se kliknutím na ikonu grafu       zobrazí spojnicový graf 

zobrazující vývoj počtu příspěvků v čase 

zobrazený graf lze jednoduše stáhnout 

ANALYTIKA > Archiv 

16 

> 



NASTAVENÍ > Uživatel 

do uživatelského Nastavení vstoupíte přes nabídku umístěnou pod šipkou vedle jména uživatele > 

17 

> měnit lze Nastavení uživatele 

včetně výchozího jazyku aplikace, 

telefonního čísla a e-mailu pro 

zasílání upozornění nebo hesla 



NASTAVENÍ > Přehled produktů 

přehled veškerých aktivních produktů s jejich názvy naleznete v Přehledu produktů > 

18 



NASTAVENÍ > Monitoring > Uživatelská práva 

> funkce Monitoringu jsou vázány na práva jednotlivých uživatelů 

  Power user Editor Reader 

Vytvářet veřejné složky ✓ ✓ -  

Vytvářet soukromé složky ✓ ✓ ✓ 

Měnit soukromí veřejné složky ✓ ✓ - 

Přiřazovat/odebírat zprávy do/z veřejných složek ✓ ✓ - 

Přiřazovat/odebírat zprávy do/ze soukromých složek ✓ ✓ ✓ 

Export z veřejné složky max. 1 000 zpráv max. 200 zpráv bez možnosti mazat zprávy 

Nastavení veřejné složky ✓ ✓ - 

Vymazat obsah veřejné složky ✓ ✓ - 

Export ze soukromé složky max. 1 000 zpráv max. 200 zpráv max. 200 zpráv 

Nastavení soukromé složky  ✓ ✓ pouze název 

Vymazat obsah soukromé složky ✓ ✓ ✓ 

Nastavení uživatelských složek ✓ ✓ pouze soukromé složky 

Měnit sentiment u zpráv ✓ ✓ - 

Označit zprávu jako TOP ✓ ✓ - 

Vymazat zprávy v monitoringu ✓ - - 

19 



NASTAVENÍ > Monitoring > Newsmail, Historie newsmailu 

v Nastavení v sekci Newsmail upravíte specifika zasílání e-mailových upozornění pro jednotlivá témata a monitoringy 

 

každodenní přehled všech článků z daného tématu obdržíte e-mailem v podobě tzv. newsmailu. Všechny odeslané přehledy 

se ukládají do sekce Historie newsmailu ve vašem uživatelském nastavení Monitoringu 

 

> 

20 

Nastavení zasílání 

Odeslat náhled 

Odstranit 

> 



složky můžete smazat,  upravit její název 

a zaškrtnutím boxu Soukromá určit, zda bude 

privátní, nebo sdílená pro všechny uživatele 

> v záložce Složky mohou oprávnění uživatelé upravovat (exportní) složky Monitoringu 

NASTAVENÍ > Monitoring > Složky 

21 

zvolte téma Monitoringu 

Nová složka: do rámečku napište jméno  

a přidejte ji kliknutím na ikonu      přidat 

> 

> složky využijete například při exportu, nebo 

jiné segmentaci příspěvků: 

     př.: export pro marketingové oddělení 

     př.: složka s názvem Přečíst později > 

> 



NASTAVENÍ > Monitoring > Hromadné odebírání zpráv 

22 

ve složce s názvem Všechny složky označíte vybrané zprávy a zvolíte Vymazat ze složky. Ve vyskakovacím okně 

upřesníte, ze kterých typů složek (Soukromé, Veřejné, Analytické) chcete zprávy odebrat a potvrdíte tlačítkem OK 

> 



NASTAVENÍ > Ostatní 

v Ostatním nastavení  můžete měnit výchozí měnu a velikost zobrazení přehledu výsledků > 

23 



v nastavení Archivu lze upravit výchozí zobrazování výsledků hledání 

NASTAVENÍ > Archiv 

24 

možnost povolit nebo zakázat zobrazování duplicitních výsledků z regionálních titulů 

> 

1 

1 

2 

2 zobrazují se vybrané katalogy zdrojů z vámi sledované mediální krajiny 



v nastavení služby TVR Alerts lze nastavit zasílání upozornění na váš telefon a e-mail 

NASTAVENÍ > TVR Alerts > Způsob doručení oznámení 

25 

> 



NASTAVENÍ > TVR Alerts > E-mailová upozornění 

po zaznění klíčového slova v televizním nebo rozhlasovém vysílání obdržíte na e-mail upozornění 

obsahující tlačítko Zobrazit nahrávku vedoucí do nahrávky v aplikaci 

e-mailová upozornění pro jednotlivá témata lze nastavit zvlášť pro každý účet v nastavení TVR Alerts 

26 

> 

> 
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