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Anotace 

Diplomová práce Specifika internetového vysílání v České republice se zaměřením na 

divácké komentáře k pořadu Jak nás vidí svět (Stream.cz) se zabývá typickými znaky online 

televizního vysílání v České republice a jejich porovnáním s typickými znaky tradičního 

televizního vysílání. V praktické části se práce zaměřuje na divácké komentáře k pořadu Jak 

nás vidí svět. Hlavním cílem diplomové práce je popsat současné postavení internetového 

televizního vysílání v České republice s jeho specifiky a zároveň jeho rozdíly oproti vysílání 

tradičnímu, se zaměřením na pořad Jak nás vidí svět (Stream.cz), konkrétně divácké 

komentáře pod pořadem. V první části práce je nejprve definováno tradiční a internetové 

vysílání a jsou blíže rozebrána jejich specifika, která jsou ve zvláštní kapitole následně 

porovnána. Cílem teoretické části práce je najít a definovat specifika internetového 

televizního vysílání v Česku, především v porovnání s tradičním televizním vysíláním, 

s vědomím probíhající konvergence médií a toho, že se jednotlivé formy sbližují a někdy 

i prolínají. V praktické části vycházíme z jednoho z typických znaků online vysílání, a to 

participace formou komentářů, konkrétně pod pořadem Jak nás vidí svět (Stream.cz). Zajímá 

nás, zda uživatelé pořad komentují a zda jsou jejich komentáře relevantní k obsahu 

vybraných epizod. Cílem kvantitativní části analýzy je zjistit, jestli uživatelé možnosti 

komentovat využívají a jestli stejní uživatelé komentují spíše jednu či více sledovaných 

epizod a pod jednu epizodu zveřejňují spíše jeden či více komentářů. V rámci kvalitativní 

části analýzy je cílem zjistit, zda jsou divácké komentáře relevantní k obsahu vybraných 

epizod pořadu, či nikoliv.    

 

Annotation 

This diploma thesis The Specifics of Internet Broadcasting in the Czech Republic with Focus 

on the Viewers‘ Comments on the Show Jak nás vidí svět (Stream.cz) deals with the typical 

features of online television broadcasting in the Czech Republic and their comparison to the 

typical features of traditional television broadcasting. In the practical part, the thesis focuses 

on the viewers‘ comments on the show Jak nás vidí svět. The main aim of the thesis is to 

describe the current position of internet television broadcasting in the Czech Republic with 

its specifics and its differences compared to traditional broadcasting, focusing on the show 

Jak nás vidí svět (Stream.cz), specifically on the viewers‘ comments on the show. First, 

traditional and internet broadcasting are defined and their specifics are analyzed in detail, 



 

 

 

which are then compared in a separate chapter. The aim of the first part of the thesis is to 

find and define the specifics of internet television broadcasting in the Czech Republic, 

especially in comparison with traditional television broadcasting, with regard to the ongoing 

media convergence and the fact that the individual forms converge and sometimes intersect. 

The practical part is based on one of the typical features of online broadcasting, namely 

participation in the form of comments, specifically under the show Jak nás vidí svět 

(Stream.cz). We are interested in whether users publish comments and whether their 

comments are relevant to the content of the selected episodes. The aim of the quantitative 

part of the analysis is to find out if the users comment under the episodes and wheather the 

same users comment on mulitple episodes or not and if they comment multiple times on the 

same episode. The qualitative part of the analysis aims to determine whether or not the 

comments are relevant to the content of the selected episodes.  
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Úvod 

Změna je zásadním znamením modernity, pro kterou je typické jednak rozbíjení starých 

struktur, jednak nárůst nových znalostí. Během minulého století se klíčové platformy 

kolektivní znalosti přesouvaly z řádků knih a novin na řádky televizní obrazovky, rádio 

začala ohrožovat televize, a tu později kino a internet. Společným znakem tzv. starých médií 

bylo, že na vrcholu své síly nezůstaly napořád. Televize, potažmo televizní vysílání, toto 

pravidlo jen potvrzuje (Hartley 2009, s. 20). 

 

To však neznamená, že by původní médium vytlačené ze svého vrcholu zaniklo úplně. 

„Moderní média nejsou nahrazena, ale doplněna jejich nástupci.” (Hartley 2009, s. 20). Jak 

shrnuje ve své knize Tři podoby televize Martin Štoll (2013, s. 7), e-knihy nezničily ty 

tištěné, film nedal zmizet divadlu a kino filmu. Stejně tak televize podle Štolla úplně 

nezanikne. I dle dalších autorů však prochází dlouhodobě změnou, kterou definují nové 

technologie, požadavky publika či regulace (viz Bignell 2008). Někteří autoři mluví 

o televizi 2.0 (odkaz na web 2.0), která odpovídá nejnovějším technickým požadavkům 

(Parks 2004). V práci Spigelové a Olssona (2004) se objevuje termín „Television After TV” 

(televize po televizi) a Turner a Tay (2009), kteří na předchozí autory navazují, mluví 

o „Television in the post-broadcast era”, tedy televizi v postvysílací éře. Postvysílací éra je 

pak typická personalizovanou televizí (Parks 2004, s. 135). 

 

Sami rozhodujeme o tom, na co se budeme dívat a zda obsah zhlédneme v zamýšlené 

podobě, nebo některé jeho části přeskočíme. Sledování televize se přesunulo z obývacích 

pokojů do dalších místností domu, ale i za zdi našich domovů. Obsahy můžeme sledovat 

v telefonu na cestě do školy či zaměstnání, v kavárnách, obchodech, jednoduše kdekoliv, 

kam si s sebou můžeme vzít technické zařízení umožňující sledování obsahu. Obsahy 

můžeme sami vytvářet a jednoduše sdílet na internetu. To mj. ústí v zásadní proměnu 

chování diváků a jejich očekávání (Hartley 2009, s. 20-21). Jedním z nich je interaktivita 

a participace, kterou významně rozvinul nástup webu 2.0. Divák nemusí následovat 

sestavený televizní program, ale může si pomyslně vytvořit svůj, a to kdykoliv a kdekoliv. 

I tradiční televize na to reagují a nezůstávají pozadu, kromě funkce timeshift nebo HbbTv 

často umožňují sledování svého obsahu na internetu díky OTT TV. Všechny tyto fenomény 

v průběhu práce popíšeme. Zmíněné prvky nemají mnoho společného s tradiční formou 
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vysílání, a svou podstatou se přibližují k internetovému vysílání a divákovi, který klade nové 

požadavky.  

 

Proto jsme se rozhodli v této práci nezkoumat pouze čistě internetové televize, ale i ty 

tradiční a jejich cestu k divákovi na internetu. Hlavním cílem diplomové práce je popsat 

současné postavení internetového televizního vysílání v České republice s jeho specifiky 

a zároveň jeho rozdíly oproti vysílání tradičnímu, se zaměřením na pořad Jak nás vidí svět 

(Stream.cz) v praktické části této práce, konkrétně divácké komentáře pod pořadem. Po 

podrobném zkoumání tématu a další rešerši literatury jsme se rozhodli v průběhu psaní 

diplomové práce cíl oproti tezím částečně rozvést a rozdíly mezi tradiční a online televizí 

nedemonstrovat přímo na příkladu pořadu Jak nás vidí svět, neboť by takové výsledky 

přinesly velmi specifické a těžko obecně aplikovatelné závěry. Pro oba druhy televize 

naopak nabízíme více příkladů z české mediální scény a v oblasti online vysílání se 

soustředíme především na internetovou televizi Stream.cz, která pořad Jak nás vidí svět 

vysílá. Tento pořad je pak předmětem výzkumné části, konkrétně jeho divácké komentáře. 

V kapitole o tomto pořadu jsou pak rovněž demonstrována specifika online vysílání, která 

jej odlišují od tradičního vysílání. Věříme, že tento rozšířený cíl má větší přínos a postihuje 

současný stav online vysílání v České republice lépe. 

 

S vědomím probíhající konvergence a toho, že typické znaky obou televizí se vzájemně 

sbližují a prolínají, je cílem teoretické části vystihnout hlavní rozdíly mezi online a tradičním 

televizním vysíláním a definovat současná specifika online vysílání v České republice. 

V praktické části se soustředíme na pořad Jak nás vidí svět (Stream.cz), konkrétně na typický 

prvek pro online vysílání, identifikovaný v teoretické části, divácké komentáře. Cílem 

výzkumu je zjistit, zda diváci možnosti participace formou publikování komentářů 

využívají, a dále jak. Bude nás zajímat, zda jsou jejich komentáře relevantní k obsahu 

epizody.  

 

Není v našich možnostech popsat celý televizní trh a trh online vysílání, neboť takový cíl by 

přesahoval možnosti diplomové práce. Vybereme zásadní celoplošné plnoformátové stanice 

a zároveň důležité internetové televize, které nám poslouží jako relevantní zástupci dvou 

sbližujících se světů. Že se tyto dva světy skutečně přibližují a vzájemně přebírají některé 
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své prvky, ukáže kapitola Srovnání hlavních rozdílů mezi tradičním a online vysíláním. 

Specifika internetového vysílání budeme demonstrovat na různých příkladech z českého 

prostředí se zaměřením na internetovou televizi Stream.cz, neboť ta zkoumaný pořad Jak 

nás vidí svět vysílá.  

 

Kvůli přehlednosti práce jsme se v průběhu psaní rozhodli přesunout některé kapitoly na 

logičtější místo, případně je spojit do jedné. Kapitoly Metodologie a Jak nás vidí svět jsme 

přesunuli k výzkumné části do praktického oddílu, kapitolu Platformy přejmenovali kvůli 

přesnosti na Zařízení umožňující sledování online a kapitolu zaměřenou pouze na Stream.cz 

přesunuli do sekce věnující se předním online televizím, přičemž tato kapitola nepotřebovala 

rozdělení do dalších podkapitol, avšak zachovává si plánovaný obsah načrtnutý v tezích.  

 

V analýze obsažené v praktické části diplomové práce se zaměříme na divácké komentáře 

k pořadu Jak nás vidí svět důležité české internetové televize Stream.cz. Uživatelé mohou 

pořad komentovat jak přímo na Stream.cz, tak na facebookových stránkách pořadu. 

V kvantitativní části výzkumu budeme řešit, zda možnost využívají, a to tak, že ukážeme 

počet komentářů pod jednotlivými epizodami, podíváme se, zda uživatelé mají tendenci 

komentovat jen jeden díl z celkového vzorku či více, a zda jeden díl komentují spíše jednou 

či vícekrát. Oproti návrhu v tezím (rozbor 15-25 epizod) jsme se kvůli velkému množství 

komentářů rozhodli vzorek zúžit na 10 epizod po domluvě s vedoucím diplomové práce. Od 

doby vypracování tezí mnoho komentářů pod epizodami přibylo, a počet v našem výzkumu 

(2519 za 10 epizod) je dostačující a relevantní pro potřeby této práce. Domníváme se, že 

důvod k nárůstu komentářů může být zveřejnění nových dílů pořadu, které mohly přilákat 

diváky ke starším epizodám. Na Facebooku jsme shromáždili komentáře vždy pouze pod 

prvním příspěvkem, který epizodu propagoval, abychom zajistili srovnatelné podmínky jak 

pro Stream.cz, tak pro Facebook.  Důvodem je, že některé díly byly na facebookové stránce 

pořadu propagovány opakovaně a některé jen jednou.  

 

V kvalitativní části výzkumu nás bude zajímat, jak možnosti komentovat uživatelé využívali, 

konkrétně se zaměříme na relevanci komentářů k obsahu jednotlivých vybraných epizod. 

Vybrali jsme relevantnost k obsahu z toho důvodu, že jsme jako jeden z charakteristických 

znaků komentářů v teoretické části popsali reaktivnost. V původním návrhu jsme sice mezi 
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relevantnost řadili i reakce na formu a kvalitu pořadu, nicméně praxe ukázala, že pro tyto 

ukazatele bychom museli zvolit odlišné typy výzkumu, a společně by neukazovaly jednotný 

výsledek. Na základě podrobnějšího zkoumání literatury a definování komentáře 

v teoretické části jsme se proto rozhodli zaměřit pouze na relevanci vztahující se k obsahu, 

která může přinést jednotný výsledek a zároveň prozkoumat onu reaktivnost komentáře. 

Výsledek kvantitativní části výzkumu na facebookové stránce pořadu Jak nás vidí svět navíc 

ukázal, že uživatelé na Facebooku komentují velmi zřídka, a počet jejich komentářů (celkem 

39) je naprosto nedostačující pro potřeby relevantního kvalitativního výzkumu. Výsledek by 

nepřinesl obecný závěr, a to ani v případě, že bychom vzorek 10 epizod rozšířili na více 

epizod. Proto jsme komentáře na Facebooku zahrnuli pouze do kvantitativního výzkumu, 

a jejich kvalitativní analýzu kvůli nedostatečnému množství dat vypustili. Kvalitativní 

výzkum jsme zrealizovali z komentářů na Stream.cz, a to vždy za prvních 100 komentářů 

k pořadu, tedy celkem na 1000 komentářích. Tento počet považujeme pro potřeby výzkumu 

za dostačující a výsledek za relevantní.  

 

Pro transparentnost výzkumu jsme do příloh zahrnuli analyzované komentáře 

z kvalitativního výzkumu spolu s kódováním. Všechny je potřeba posuzovat na základě 

zhlédnutí daných epizod, jejichž odkaz je dostupný přímo v praktické části u každého dílu. 

Zbytek komentářů z kvantitativního výzkumu není součástí příloh kvůli velkému množství 

dat, a tím pádem i délce příloh. Všechny komentáře jsou však dostupné přímo pod epizodami 

jak na Stream.cz, tak na Facebooku. Co se osobních rozhovorů a elektronické korespondence 

s respondenty v teoretické části práce týče, ty jsme se do příloh nakonec rozhodli nezahrnout 

kvůli délce a tomu, že by jejich zveřejnění nepřineslo jiné poznatky než ty, které jsou již 

v práci popsané. Všichni respondenti obdrželi část práce, ve které jsou citovaní 

a parafrázovaní, včas k dispozici k případným připomínkám.  

 

Jsme si plně vědomi toho, že v době neustálého rozvoje nových technologií a možností 

internetu lze jen těžko najít taková specifika, která budou obecně platná i za několik let. 

Věříme však, že prvky popsané v této práci odpovídají současnému stavu online vysílání, 

s tím, že některé by pro bližší pochopení stály za další výzkum. Jedním z nich je například 

měření sledovanosti internetových televizí (například Youtube, Stream.cz, Mall.tv apod.) 

a možné propojení těchto dat s daty tradičních televizí.  
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Téma diplomové práce jsem si vybrala kvůli své zálibě v online televizích a proto, že mi tato 

problematika přijde v současnosti v České republice málo prozkoumaná a popsaná. Kvůli 

neustálému sbližování tradičního a internetového televizního vysílání se domnívám, že 

výzkumy tohoto tématu budou v budoucnosti více zapotřebí. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Základní pojmy 

V této kapitole budou vysvětleny pojmy, které se v průběhu diplomové práce objeví 

a v některých případech budou v daných částech dále rozvedeny. Jejich definici je věnována 

zvláštní kapitola proto, aby je bylo možné dohledat přehledně na jednom místě. 

 

HbbTv 

HbbTv (Hybrid Broadcast Broadband TV) je hybridní televize, která propojuje televizní 

vysílání a širokopásmový internet (Česká televize 2018). Jde o nadstavbovou technologii, 

která je vysílána společně s televizními daty, a uživatel si ji může na přání vyvolat za pomoci 

ovládacího zařízení (Koubský 2019). Příkladem může být chytrý televizní program či 

možnost zpětného přehrávání videí. 

 

SmartTV 

SmartTV, tedy chytrá televize, je televizní přijímač, který lze připojit k internetu (Česká 

televize 2018). 

 

Smartphone 

Smartphone, česky chytrý telefon, v této práci odkazuje na takový mobilní telefon, který se 

opírá o operační systém, aplikační rozhraní a možnost připojení k internetu a jehož 

uživatelské funkce můžeme téměř přirovnat k těm počítačovým (Sun Marketing 2019). 

 

VoD (Video on Demand) 

VoD, česky video na přání, je video, které si uživatel sám vybere z programové nabídky na 

internetové stránce poskytovatele skrze svůj počítač, telefon, tablet či televizi, a které si 

v libovolnou chvíli přehraje1. Přehrání umožňuje tzv. Real-Time Streaming Protocol 

(RTSP protokol), tedy protokol pro přenos v reálném čase. Díky němu si uživatel může 

                                                
1 Někteří autoři (viz Tryon 2013) mluví o tzv. On-Demand Culture, česky kultuře na přání. Tento pojem 

odkazuje v souvislosti s televizním vysíláním na možnost uživatelů získat okamžitý přístup k filmům, seriálům 

či jiné televizní produkci odkudkoliv a kdykoliv. To na jedné straně přináší výhody ve formě rozšíření nabídky 

pro diváky, na druhou stranu i nevýhody, jako je například fragmentalizace médií. 
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kdykoliv video spustit, pozastavit, znovu přehrát atd. Zatímco principem tradiční televize je 

vysílací technologie (broadcast technology), VoD je založeno na unicast2 přenosu (Krejčí 

a Zeman 2008, Techopedia 2019).  

 

Konvergence  

Konvergenci definuje Moravec (2016, s. 36-37) mj. jako proces sbližování a rozsáhlý proces 

změn, který patří k hlavním principům mediamorfózy. Pojem konvergence má mnoho rovin, 

a často se začal objevovat v době nástupu digitalizace a rozvoje PC sítí v 80. letech 20. 

století. „Z mnoha důkazů konvergence jako hlavního principu digitální mediamorfózy 

zmiňme pro začátek jen šest: propojování přístrojů pro příjem mediálních obsahů do 

jednoho (viz chytré telefony a televizory), fragmentaci publika, vznik mediálně-

telekomunikačních konglomerátů či kartelů, sloučení obsahové a technologické regulace, 

překlenutí rozdílů v lokální a globální komunikaci a posilování fenoménu produžívání 

(produsage).“ (Moravec 2016, s. 37). Moravec pojem konvergence ve své studii používá 

především ve dvou významech, z nichž v prvním „jde o popis technických aspektů integrace 

telekomunikací, informatiky a médií“ a ve druhém „o polyfunkční metaforu rozsáhlého 

procesu změn, k němuž tento jev přispívá.“ (Moravec 2016, s. 37).  

 

V této práci konvergence odkazuje mj. na sbližování jednotlivých médií, jejich původně 

jedinečných znaků a částečně i strategií. Jde o přibližování se modelů, které se dříve mohly 

zdát oddělené. Zatímco tzv. tradiční televize (tomuto pojmu se budeme více věnovat dále) 

byly dříve charakteristické lineárním vysíláním a rozhodovací mocí nad tím, co bude divák 

sledovat3, dnes už toto striktně neplatí. Před internetovým vysíláním daly do rukou moc 

divákům VHS a DVD, dnes jsou to internetové televize. Samozřejmě jejich typické znaky 

nevymizely úplně, ale byly doplněny charakteristikami, které jsou specifické pro online 

vysílání a které umožnil i vznik webu 2.0. 

 

                                                
2 Unicast je opakem broadcastu. Unicast znamená, že datové toky jsou odesílány pouze k jednomu uživateli, 

zatímco principem broadcastu je jejich odesílání do všech cílů najednou (Krejčí a Zeman 2008, Techopedia 

2019). 
3 Byť jsme si vědomi, že divák si sám vybírá z programové nabídky; ta je ale stanovená televizní společností. 
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Nová média 

K pojmu nová média můžeme najít mnoho různých definicí. Všechny mívají jeden společný 

bod, a to dodatek, že jasná definice neexistuje, v čase se proměňuje a že samotný pojem 

nová4 je velmi problematický. Každé nové musí jednou nutně zestárnout. Při definování 

nových médií si zde jako definicí médií půjčíme tu od Pavlíčka5 (2010, s. 7), který je definuje 

jako „prostředky sdílení či komunikaci”. Může být jistě problematické definovat nová média 

z literatury staré několik let, nicméně i novější definice v době psaní diplomové práce 

v zásadě přinášejí stejné poznatky a propojují již existující definice, a proto zde bude 

citována především kniha Nová média a sociální sítě od Antonína Pavlíčka, který přináší 

velmi ucelený a přínosný obrázek světa nových médií se stále relevantními informacemi. 

Další užitečnou publikací pro definici nových médií byl pro tuto práci Úvod do nových médií 

od Jakuba Macka (2011).  

 

Lister et al. (2009) popisují nová média následujícími klíčovými slovy: digitální, 

interaktivní, hypertextuální, virtuální či zasíťovaná. Pavlíček (2010, s. 16-18) 

upozorňuje, že jako nová média nesmíme automaticky označit všechna ta, která využívají 

technologii digitálního zpracování dat, a nabízí proto další charakteristiky nových médií 

(přičemž vychází z teorie Štěpána Kotrby). První je multimedialita, umožňující sdružení 

textu, fotografií, videí, grafiky apod. skrze počítač (či jiné zařízení, které multimedialitu 

umožňuje) a jejich proudění skrze více kanálů. Podstatnou část představuje právě technické 

zařízení, např. počítač, a proudění skrze různé kanály, které podporují šíření informací. 

Multimedialitu bychom jinak mohli najít i v článku v magazínu doplněném o fotografie. 

Dále je to virtualita, vytváření abstraktního prostoru, který uživatelé vzájemně mohou sdílet 

a tvořit. S tím souvisí interaktivita, která nová média od těch tradičních výrazně posouvá 

dále k uživatelské participaci. Globalita, internacionalizace a mobilita pak nová média 

posouvají za hranice států a odpoutávají je od závislosti na čase a místu.  

 

                                                
4 Macek (2011, s. 13) poukazuje v souvislosti s pojmem nová na to, že digitální počítače procházely vývojem 

už v první polovině 20. století, konkrétně ve 40. letech, počítačové sítě v letech 60. a 70. léta přinesla vývoj 

osobních PC a emailů. Proto, mluvíme-li o nových médiích v souvislosti s technologiemi, vidíme, že pojem 

nová je velmi nevystihující.  
5 Definici médií použijeme z knihy Pavlíčka proto, že v této kapitole pracujeme především s jeho definicí 

nových médií, a je proto nezbytné držet se jednotné terminologie.  
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Za důležitý považuje Pavlíček (2010, s. 18) i nesekvenční přístup, který zajišťuje větší 

pohodlnost a umožňuje konzumovat uživatelům obsah v libovolné formě (přeskakovat, 

posouvat videa apod.). Nesekvenční přístup v historii přinesla už knižní vazba, co se však 

elektronických médií týče, záznamové technologie jako VHS trpěly podobným problémem 

jako svitky papyru – vyhledat jednu konkrétní pasáž bylo možné, ale komplikované. 

Můžeme říci, že nesekvenční přístup částečně zindividualizoval elektronická média. Dalšími 

vlastnostmi nových médií jsou prohledávatelnost (snadné vyhledání klíčových slov na 

stránce), již zmíněná hypertextovost, ale i anonymita. Ta je dle Pavlíčka (2010, s. 25) 

diskutabilní a operuje spíše s pojmem pseudoanonymita, kterou bychom mohli popsat jako 

omezenou anonymitu. Kvůli síťovému protokolu je úplná anonymita totiž těžko dosažitelná.  

 

Velmi ucelený obrázek nových médií nabízí i Jakub Macek (2011). O technologiích 

v souvislosti s novými médii hovoří jako o proměnlivých, nestálých a procházejících 

vývojem. Jako příklad rychlých proměn poukazuje na proměnu webu mezi lety 2000 a 2010, 

kdy se uživatelé mohli například přesunout od anonymních chatů k sociálním sítím. Autor 

zároveň upozorňuje i na to, že pokus o definici s sebou přináší ten problém, že některá 

z nových médií definici naplňovat nebudou a nemusí být o nic více interaktivní než tradiční 

televize (Macek 2011, s. 13-14). Podstatné je však jejich založení na digitálním kódování 

obsahů a využívání binárního kódu, který s sebou nese již zmíněnou síťovatelnost. 

Síťovatelnost znamená, že se média díky jednotnému technologickému základu mohou 

spojovat do sítí a mohou mezi sebou přenášet objekty díky digitálním kódům. 

 

Dle Macka (2011, s. 21-31) jsou nová média nestranná, modulární, manipulovatelná, 

variabilní a automatizovatelná. Nestrannost znamená, že nestraní jednomu typu sdělení 

(zvuku, obrazu či textu), naopak jsou otevřená všem typům. Modularita je oddělenost 

jednotlivých objektů, například informací o textu, layoutu či fotografiích na webu. 

Manipulovatelnost částečně navazuje na předchozí bod, například můžeme změnit 

jednotlivé části obsahu webové stránky, aniž bychom museli změnit i ty ostatní. „Zatímco 

analogová média jsou od určitého okamžiku ‘hotová’, digitální média jsou setrvale otevřena 

manipulaci.” (Macek 2011, s. 23).  Manipulovatelnost s sebou přináší variabilitu, tedy 

proměnlivost v čase a prostoru (jednotlivé části můžeme přesouvat napříč platformami 
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a časem nejsme omezeni) a automatizovatelnost odkazuje na množství a rychlost dat, která 

jsou zpracovávaná (Macek 2011, s. 23). 

 

Web 2.0 

Pro pochopení fungování online vysílání v dnešní podobě je důležité pochopit důležitost 

nástupu webu 2.0. Zhruba kolem roku 2007 jsme se stali svědky zásadní proměny internetu, 

která ovlivnila nejen chování uživatelů a způsob jejich práce s obsahem, ale následně 

i způsob fungování zavedených institucí, jako jsou například televize a rozhlas. Web 2.0, 

který označuje web druhé generace, přinesl mimo jiné přerod z centralizace na decentralizaci 

(co se změny softwaru týče), vylepšený prostor pro spolupráci uživatelů či posun od 

publikování k participaci (co se uživatelů týče) (Pavlíček 2010, s. 83). Obecně přijímaným 

autorem tohoto termínu je Tim O’Reilly.  

 

Pavlíček nabízí následující charakteristiky, které jsou klíčové pro pochopení fungování webu 

2.0 a proměn, které přináší: „Koncentrace uživatelů a dat, formátové sjednocení, uživatelé 

přidávající hodnotu, komunikační model many-to-many, producent / konzument = 

prozument, long tail.” (Pavlíček 2010, s. 90). Tyto znaky si níže vysvětlíme. 

 

Bez koncentrace uživatelů by internetová stránka webu 2.0 nebyla příliš cenná, neboť je to 

ve velké míře množství sesbíraných dat od uživatelů, co jí dává hodnotu. Formátové 

sjednocení znamená odluku formy a obsahu. Web 2.0 se vyznačuje posunem od jazyka 

HTML (HyperText Markup Language) ke XML6 (eXtensible Markup Language). HTML 

jazyk nese stopu jak obsahu dokumentu, tak jeho grafického zpracování, zatímco jazyk XML 

je zaměřen pouze na obsah a pomíjí formu (font, velikost písma, barva atd.). Grafickou 

podobu zajišťuje XSL (eXtensible Stylesheet Language) (Pavlíček 2010, s. 90-93). 

 

Uživatel, který dodává hodnotu, má v definici webu 2.0 klíčové postavení. K tomu 

O’Reilly poznamenal, že právě aktivita uživatelů je pro fungování nové generace webu 

nepostradatelná a klíčové je dát uživatelům možnost vytvářet obsah. To s sebou přináší 

výhody nízkých nákladů, oddanost uživatelů a aktuálnost (Pavlíček 2010, s. 94). Porušení 

lineárního směru informací a zapojení uživatelů do tvorby obsahu s sebou samozřejmě nese 

                                                
6 V kontextu webové stránky mluvíme o podmnožině XHTML (Pavlíček 2010, s. 92). 



 

 

14 
 

i rizika. Může jít o špatnou, případně nemožnou ověřitelnost informací, nezdrojování či horší 

kvalitu jak formy, tak obsahu.  

 

Komunikační model many-to-many definuje Vin Crosbie (2006) jako typický pro tzv. 

nová média. Před novými médii bychom našli interpersonální médium (one-to-one) jako 

prvopočáteční model, ve kterém má každý účastník komunikace nad obsahem kontrolu. 

Odesílatel sdělení může obsah individualizovat, ale pouze pro jednoho příjemce.  

 

Následně se vyvinulo masové médium, ve kterém komunikace směřuje od jednotlivce 

k mase (one-to-many), ať už skrze knihy, hry, kino, televizi či rádio. Důležitým znakem je 

stejnost obsahu pro všechny příjemce a kontrola média nad podobou obsahu. Příjemci tedy 

chybí individualizovaný obsah a jakákoliv možnost do obsahu zasáhnout (Crosbie 2006). 

V Crosbieho teorii se tedy až do nástupu nových médií sdělení mohlo individualizovat, ale 

pouze pro jednotlivce, či vysílat k mase, ale v jednotné podobě pro všechny. Tento výběr 

podstatně rozšířila nová média, která tyto znaky spojují dohromady a umožňují 

individualizovaně promlouvat k mase (Crosbie 2006). Jedná se samozřejmě o velmi 

zjednodušené vysvětlení složitých modelů, které je však pro potřeby této práce postačující. 

 

Nová média jsou závislá na technologiích, která jim dala vzniknout. Bez nich by lidé nebyli 

schopni tento typ komunikace provozovat. Mezi klíčové technologie Crosbie (2006) řadí 

například vznik digitální komunikace ve 40. letech 20. století, vyvinutí sítě ARPANET na 

konci 60. let 20. století, výrobu osobních počítačů a v neposlední řadě rozšíření internetu 

mezi širokou veřejnost kolem roku 1992. Tehdejší Československo se k internetu oficiálně 

připojilo 13. února 1992 (Krčmářová 2012). Všechny tyto elementy podle autora konvergují 

a otevírají prostor novým médiím (Crosbie 2006).  

 

Dalším znakem webu 2.0 je splynutí producenta a konzumenta v prozumenta. Jedná se 

o termín Alvina Tofflera, který odkazuje na to, že konzument už jen pasivně nepřijímá obsah, 

ale minimálně se na jeho tvorbě spolupodílí. Tento fenomén bude blíže popsán v kapitolách 

o internetovém vysílání (Pavlíček 2010, s. 95). 
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Long tail efekt (efekt dlouhého chvostu) poukazuje na to, že „web 2.0 umožňuje soustředit 

se i na méně četné skupiny zákazníků, a přitom stále využívat úspor z rozsahu. Jádrem teorie 

je pak fakt, že váha dlouhého chvostu řídce prodávaných produktů či málo čtených 

mediálních obsahů je větší než váha všech bestsellerů, respektive nejsledovanějších 

informačních zdrojů.” (Pavlíček 2010, s. 91-92).  

 

Můžeme si všimnout, že web 2.0 dokázal nabídnout atraktivní prostor pro široké množství 

uživatelů, dal jim do rukou moc ovlivnit obsah a nabídl vysoce personalizovaný přístup. 

I tradiční média se však posunula mnohem dál a můžeme si troufnout tvrdit, že mnohdy stojí 

na pomezí tradičních a nových, respektive dochází ke konvergenci těchto typů médií. Jako 

příklad uveďme službu na internetu Moje iVysílání České televize, kde si po zaregistrování 

uživatel může vytvářet playlisty, získat upozornění na nové díly, napsat si k dílům pořadu 

své vlastní poznámky či je hodnotit ve svém programu. Je jasné, že tyto parametry řadí 

službu do sekce nových médií.  

 

Na silnou fragmentaci publika nestačí reagovat jen rozšířením a specifičností kanálů 

(například ČT Art, ČT: D, ČT Sport; Prima LOVE, Prima Krimi, Prima ZOOM a další), ale 

i rozšířením platforem (např. iVysílání na počítači i jako aplikace pro Android a iPhone). 

Proměny, kterými televize procházejí již od 90. let spojených s digitalizací, prolínání 

„starých“ technologií s počítačovými a rychle se rozvíjející možnosti rozšířené a virtuální 

reality ukazují, že tradiční televizní vysílání se bude i nadále přizpůsobovat novým trendům, 

a je pravděpodobné, že se hranice mezi tradičním a internetovým vysíláním vytyčené 

v dalších kapitolách začnou ještě více sbližovat a stírat.  

2. Legislativa 

Rozhlasové, televizní a internetové vysílání se řadí mezi elektronická média. Co se týče 

internetového vysílání, od rozhlasového a televizního se významně liší tím, že má 

neomezený počet přenosových cest (Rozehnal 2004, s. 44). Rozhlasové vysílání je pro tuto 

práci nepodstatné, a nebude mu proto věnována pozornost. Televizní vysílání upravují 

především zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon 

č. 483/1991 Sb., o České televizi, zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních 

poplatcích a zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. 



 

 

16 
 

Internetové vysílání reguluje zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách 

na vyžádání. Vztahuje se na něj, stejně jako na televizní a rozhlasové vysílání, zákon 

č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (Rozehnal 2004, Štoll 2013).  

 

Na všechny typy vysílání má samozřejmě vliv usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zákon č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. Nakonec nesmíme opomenout ani směrnice Evropského parlamentu, jejichž 

obsah by měli zákonodárci postupně reflektovat i v české legislativě (Štoll 2013, s. 17). 

 

Tato kapitola blíže vybrané zákony popíše, a především poukáže na rozdíly mezi právní 

úpravou televizního a internetového vysílání. Tím nejzásadnějším rozdílem je způsob vzniku 

vysílání a požadavky na obsah, které Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na 

provozovatele a poskytovatele klade. 

2.1 Televizní vysílání 

V České republice vzniknul po sametové revoluci duální systém, který rozlišuje 

veřejnoprávní a soukromé (komerční) provozovatele vysílání. Jak upozorňuje Aleš Rozehnal 

(2004), z hlediska práva jsou tyto pojmy jednoznačně rozlišeny, terminologicky se však 

může zdát veřejnoprávní vysílání nejednoznačné. Na rozdíl od soukromých stanic, které 

vznikají skrze soukromoprávní akty, je veřejnoprávní vysílání zřízeno zákonem. 

„Veřejnoprávní provozovatel vysílání tak po svém zřízení žije vlastním, na státu nezávislým 

životem a je řízen prostřednictvím svých zastupitelů.” (Rozehnal 2004, s. 42).  

2.1.1 Soukromí provozovatelé televizního vysílání  

Soukromí provozovatelé televizního vysílání jsou „subjekty založené na základě 

soukromého práva a jejich hlavním zdrojem financování jsou příjmy z jejich podnikatelské 

(komerční) činnosti” (Rozehnal 2004, s. 43).  

 

Podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 

pozdějších předpisů, je soukromý vysílatel ten, který provozuje činnost na základě udělení 
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licence, a dle toho se nazývá provozovatel vysílání s licencí, či na základě registrace (ta je 

rovněž formou licence), a stává se provozovatelem převzatého vysílání. Na registraci má 

oproti licenci právní nárok dle příslušného zákona, splní-li podmínky popsané v § 27 až 

§ 28a příslušného zákona (Rozehnal 2004, s. 69).  

 

Licenci uděluje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) maximálně na dobu 12 let 

v rámci řízení o udělení licence. Po obdržení licence musí televizní vysílatel zprovoznit 

vysílání nejdéle po 360 dnech od právního nabytí tohoto udělení (pokud nestanoví zákon 

jinak). O prodloužení licence si provozovatel může RRTV zažádat jednou, dobu lze opět 

stanovit na 12 let. O registraci si subjekt musí požádat nejpozději 60 dní před začátkem 

vysílání. Registrace vznikne v den, kdy rozhodnutí o registraci udělené RRTV nabyde právní 

moci (Zákon č. 231/1991 Sb.). 

 

Jak provozovatel vysílání s licencí, tak převzatého vysílání může (zároveň i musí) „vysílat 

programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona 

a v jeho mezích” (Zákon č. 231/1991 Sb.). Dále mu zákon stanovuje povinnost vysílat 

objektivní a nezkreslené informace, oddělovat zpravodajství od názorů a komentářů, 

poskytnout pestrou programovou nabídku pro všechny skupiny obyvatelstva, 

nezvýhodňovat jednu politickou stranu, vysíláním nepotvrzovat stereotypy ve společnosti či 

neodůvodněně vysílat osoby v situaci, která snižuje lidskou důstojnost (Zákon č. 231/1991 

Sb.). 

 

Aby byla zajištěna pluralita vysílání, zákon stanovuje, že jedna osoba smí být držitelem 

pouze jedné licence umožňující celoplošné vysílání (vztahuje se na rozhlas i televizi). To 

však neplatí pro digitální, kabelové a satelitní vysílání (Zákon č. 231/1991 Sb.). 

 

Zákon č. 231/1991 Sb. myslí na podporu evropské tvorby a nařizuje provozovatelům 

vysílání tam, kde je to proveditelné, zařadit do vysílacího času programu každé své stanice 

evropskou tvorbu v nadpoloviční většině. Z vysílacího času, ze kterého má být nadpoloviční 

většina věnována evropským dílům, se odečítá čas věnovaný zpravodajství, sportu, 

reklamám, teleshoppingu, teletextu a soutěžím. Provozovatelé vysílání jsou tedy díky § 42, 
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který je dále rozveden, povinni tímto způsobem podporovat evropskou a evropskou 

nezávislou a současnou tvorbu (Zákon č. 231/1991 Sb). 

2.1.2 Provozovatelé vysílání ze zákona 

Provozovatelem televizního vysílání ze zákona je Česká televize (ČT) zřízená zákonem 

č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, vzniklá 1. 1. 1992. Veřejnou 

službu zajišťuje prostřednictvím poskytováním televizních programů a dalších služeb, jimiž 

plní demokratické, kulturní a další potřeby společnosti v České republice. „Hlavními úkoly 

veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména 

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených 

a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, 

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky 

c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro 

všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry 

a přesvědčení, kulturu, etnický a národnostní původ (...) 

d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků 

národnostních nebo etnických menšin 

e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, 

uměleckých, dramatických, sportovních, zábavních a vzdělávacích pořadů 

a pořadů pro děti a mládež.” (Zákon č. 483/1991 Sb., § 2). 

 

Na Českou televize se rovněž vztahuje povinnost zařazovat do svého programu díla evropské 

tvorby podle § 42 zákona č. 231/2001 Sb. 

 

Generální ředitel (v současnosti Petr Dvořák) je statutárním orgánem ČT. Jmenuje ho Rada 

České televize na dobu šesti let. Rada České televize je kontrolním orgánem veřejnoprávní 

instituce a skládá se z 15 členů volených a odvolávaných Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu České republiky (PS PČR). ČT je zákonem zřízena jako právnická osoba, jejíž 

financování je na státním rozpočtu nezávislé a jejíž hlavní příjem plyne z koncesionářských 

poplatků stanovených zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních 

koncesionářských poplatcích a o změně některých zákonů. Další příjmy televize získává 
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ze zákonem vymezené podnikatelské činnosti. Kromě sídla v Praze jsou součástí ČT i studia 

v Ostravě a Brně (Rozehnal 2004, Zákon č. 483/1991 Sb., Česká televize 2019a). 

 

Česká televize je kromě externí regulace (např. zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, 

zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a další) 

regulována interně. Na pomezí stojí Etický kodex, který je sice zpracováván redakcí 

a schvalován Radou České televize, ale ta jej předkládá ke schválení PS PČR. Tím jej 

můžeme označit jak za externí, tak za interní regulaci. Jako interní regulaci můžeme zmínit 

Etický panel. Dalšími instituty jsou Editoriální panel a ombudsman ČT, kterým je 

v současnosti Čestmír Franěk (Česká televize 2019b, Česká televize 2019c). Celkově z toho 

plyne, že je Česká televize regulována ve vysoké míře. 

2.2 Internetové vysílání 

Vysílání na internetu upravuje především zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních 

mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů. Nejprve je nutné definovat, 

co znamená audiovizuální mediální služba na vyžádání. Zákon ji upravuje následovně: 

„Audiovizuální mediální službou na vyžádání (se myslí) služba informační společnosti, za 

kterou má redakční odpovědnost poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání 

a jejímž hlavním cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo 

vzdělání, a která umožňuje sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho 

individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem (...).” (Zákon 

č. 132/2010 Sb., § 2). Poskytovatel tedy na dané internetové stránce nabízí spektrum pořadů, 

ze kterých si divák sám vybírá, který a v jaký čas si přehraje.  

 

Poskytovatel internetového vysílání se právně nachází v mnohem snazší situaci než 

soukromý provozovatel televizního vysílání/provozovatel vysílání ze zákona. V dalších 

odstavcích můžeme vynechat veřejnoprávního vysílatele, neboť jeho postavení je specifické 

právě tím, že jeho existenci zřizuje zákon. Soukromý provozovatel televizního vysílání si na 

rozdíl od poskytovatele online obsahu musí žádat o licenci (případně registraci), jejíž 

požadavky musí naplnit.  
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V případě, že se subjekt rozhodne vysílat obsah online, stačí si zřídit živnostenský list 

a nejdéle do 30 dnů od jeho vzniku dodat RRTV údaje o audiovizuální mediální službě na 

vyžádání (název, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, identifikaci sítě a přístup k ní, datum 

počátku vysílání). RRTV jej zařadí do Evidence poskytovatelů audiovizuálních mediálních 

služeb na vyžádání, která je veřejnosti dostupná online na internetových stránkách RRTV 

(Zákon č. 132/2010 Sb.).  

 

Zákon ukládá poskytovatelům několik povinností, mezi nimiž nalezneme například 

poskytnutí přístupu k základním údajům o subjektu, který službu provozuje (název/jméno, 

adresa/bydliště dle toho, jedná-li se o právnickou či fyzickou osobu, identifikační číslo, 

pokud jej subjekt obdržel, a sídlo organizační složky v Česku v případě, že se jedná 

o zahraničního poskytovatele). Dále se jedná o kontakt umožňující spojení s poskytovatelem 

a informaci o tom, že RRTV je dohledovým orgánem nad poskytovatelem (Zákon 

č.  132/2010 Sb.). 

 

Co se obsahu týče, nesmí mít dle příslušného zákona sdělení záměrný účinek na podvědomé 

vnímání diváků. Nesmí vybízet k rasové, náboženské či jiné nenávisti, ohrozit psychický, 

fyzický a mravní vývoj dětí. Pro zrakově či sluchově postižené diváky musí poskytovatel 

tam, kde je to účelné a pokud je má k dispozici, nabízet titulky (otevřené či skryté), tlumočení 

do českého znakového jazyka či zvukovou stopu. Poskytovatel rovněž musí zajistit, aby po 

ukončení poskytování pořadu byl daný pořad dostupný alespoň 30 dní v dostatečné 

technické kvalitě. To samé se vztahuje na audiovizuální obchodní sdělení. Poskytovatel musí 

pořady půjčit RRTV, pokud ta si o ně požádá (Zákon č. 132/2010 Sb.). 

 

Ani poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání se podpoře evropské 

tvorby nevyhnou. § 7 zákona č. 132/2010 Sb. jim ukládá povinnost rezervovat alespoň 10 % 

z celkového počtu svých pořadů v katalogu za sledované období (kalendářní rok) pro díla 

evropské tvorby tam, kde je to proveditelné. Z tohoto celkového počtu se rovněž odečítají 

zpravodajské pořady, sport a soutěže (Zákon č. 132/2010 Sb.). V porovnání s provozovateli 

televizního vysílání tedy musí evropské tvorbě dle české legislativy vyhrazovat mnohem 

menší prostor.   
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Z výše popsaných zákonů vyplývá fenomén, který Václav Moravec (2016, s. 163) označuje 

jako regulační paradox. Podle autora knihy Média v tekutých časech: konvergence 

audiovizuálních médií v ČR, kde o tomto paradoxu mluví, vidíme na jedné straně silně 

regulovaná tzv. tradiční média, na straně druhé velmi málo regulovaný online svět (Moravec 

2016, s. 163). Bude jistě zajímavé sledovat, jak se budou právní regulace internetu 

proměňovat, neboť je jasné, že online platformy jsou významnou součástí i budoucností 

médií. Nabízí se rovněž otázka, zda je vysoká regulace tradičních médií stále relevantní, 

a zda bude inspirací pro regulaci internetu. To však není předmětem této práce. Můžeme 

konstatovat, že právní regulace pokulhávají za rychle se proměňujícím světem médií a za 

konvergencí jak technických zařízení, tak obsahů.  

3. Tradiční televizní vysílání 

Jako jednu z definic televize nabízí Martin Štoll (2013, s. 9) „technologický komunikační 

princip”, který pomocí daného přístroje „má za účel učinit objekt, nalézající se na místě A 

v libovolném místě B.” (Štoll 2013, s. 9).  

 

Pod pojmem televize si však můžeme představit i instituci, fenomén zasahující do politiky, 

kultury a společnosti a v neposlední řadě prostor pro tvorbu (Štoll 2013, s. 7-13). Všechny 

tyto rámce s sebou přinášejí specifika, jako jsou tvorba programového schématu či důležitost 

tzv. prime-time, které budou rozvedeny v kapitole 5.3.  

 

Definovat, co přesně pod pojem televize spadá, je velmi obtížné. Lynn Spigel (2004, s. 1) 

píše, že se televize jako instituce, obor i součást kultury zásadně proměňuje7. Avšak tvrdit, 

že kvůli tomu ztrácí své postavení, by byla chyba. Spigel (2004, s. 1) tvrdí, že má ve 

společnosti stále centrální roli a pokud ji chceme popsat a pochopit, je nutné zabývat se jak 

její minulostí, tak i současností. Tu nazývá „Television After TV” (televize po televizi). 

Televizní vysílání samotné definuje Štoll (2013, s. 17) jako „svébytný typ komunikace, který 

je určen specifickými technickými prostředky pro vznik obsahů, jejich přenos a příjem 

a svébytnými komunikačními, estetickými a tvůrčími možnostmi.”.  

                                                
7 Graham Meikle a Sherman Young (2012, s. 34), ve své knize o mediální konvergenci uvažují nad tezí, že 

všechna média včetně televize jsou neustále vyvíjena a znovu objevována díky tomu, že se dostávají do rukou 

novým uživatelům, kteří je využívají jiným způsobem, a možná k jiným účelům.  
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Pro potřeby této práce a jasné odlišení tradiční televize od té internetové považujeme za 

tradiční televizi takovou, která vznikla k účelu provozování televizního vysílání 

a televizní vysílání provozuje. Tradiční vysílání je tedy televizní vysílání, které provozuje 

společnost k tomuto účelu vzniklá a provozuje jej v současnosti digitálně, ať už terestricky, 

kabelově či satelitně8. Původně tradiční televize (například Česká televize), která svůj obsah 

přenáší i na internet (iVysílání) a zároveň umožňuje službu HbbTv, je stále považována za 

tradiční televizi, nicméně zmíněné služby (iVysílání, HbbTv), jsou již z povahy věci 

považovány za online vysílání. Tento rozdíl bude vždy jasně zmíněn tam, kde by pojmy 

mohly vyvolat nejasnosti. Jako příklady tradičních televizí si v této práci bereme 

plnoformátové celoplošné stanice, cílem práce není pokrýt celý televizní trh.  

 

V této části diplomové práce budou stručně rozebrány rozdíly mezi analogovým a digitálním 

televizním vysíláním a v neposlední řadě zde budou popsána specifika tradičního televizního 

vysílání, můžeme-li v době konvergence stále ještě o něčem takovém hovořit. Internetové 

vysílání je totiž tradičnímu velkým konkurentem, a pro tradiční instituce je nezbytné držet 

s poskytovateli online vysílání krok. Na druhou stranu i internetové televize mají ty tradiční 

existující i na internetu jistě za konkurenci. Není žádným překvapením, že byť stále ještě 

existují rozdílné znaky tradičního a online vysílání, mnoho prvků se prolíná a vše nasvědčuje 

tomu, že to tak i nadále bude.  

3.1 Analogové televizní vysílání 

„(...) Princip televize spočívá v přeměně optického obrazu na elektrický signál, v přenosu 

tohoto signálu a jeho zpětné přeměně na optický obraz.” (Vambera 2014, s. 24). Přenos 

televizního obrazu jak analogového (spojitého), tak digitálního vysílání na obrazovku je 

umožněn promítáním rychle se střídajících nepohyblivých obrazů, které jsou uspořádány do 

řádků. Využívají nedokonalosti lidského oka, které, pokud je přeneseno alespoň 25 snímků 

za vteřinu, vnímá obraz jako pohyblivý (Zach 2011, s. 10; Poisl 2006). Setrvačnost lidského 

zraku dovoluje při správných podmínkách vnímat obraz bez blikání. K tomu je zapotřebí 

                                                
8 Napříkad Aymar Jean Christian (2018, s. 4) označuje televize, které vysílají lineárně formou one-to-many, 

také jako „Legacy TV“. Legacy v češtině znamená odkaz či dědictví.  
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určitý kmitočet blikání, který je například u systému PAL (popsáno níže) 50 Hz (Zach 2011, 

s. 10). 

 

Existují tři základní druhy vysílání: pozemní (terestrické), kabelové a družicové. 

V Československu byla vybudována síť vysílačů, které byly samozřejmě uzpůsobeny 

analogovému vysílání. Když Česká republika přecházela na přelomu století na vysílání 

digitální, vyskytl se problém s transformací digitálního jazyka do analogového přijímače. 

Mezi lety 2002 a 2012 řešil tento problém set-top-box, který dokázal digitální vlnu uzpůsobit 

příjmu analogové televize. V roce 2012 pak došlo k vypnutí posledního analogového 

vysílače, a televizní přijímače na trhu už byly uzpůsobeny digitálnímu vysílání (Štoll 2013, 

s. 137). 

 

Analogové televizní vysílání vzniklo během 20. let 20. století. Zpočátku byla televize pouze 

černobílá. Ve Spojených státech amerických se po zahájení pravidelného televizního 

vysílání v roce 1935 zavedl standard NTSC (National Television System Commitee) a v 50. 

letech 20. století postupně USA přecházely na televizi barevnou. Oproti tomu se v Evropě 

v roce 1967 pro barevné vysílání zavedl systém PAL (Phase Alterning Line) (Zach 2011, 

s. 9). V českých, respektive československých podmínkách se nejprve využíval systém 

SECAM. 

 

Analogová televize funguje na principu rozložení obrazu na řádky. Standard NTSC je 

nastaven na 525 řádků a PAL, evropský systém, na 625. Televizní obraz je možné snímat 

buď neprokládaným9, nebo prokládaným10 řádkováním11. „V obou případech je elektronový 

paprsek ve snímací elektronce vychylován současně ve vodorovném i svislém směru 

                                                
9 V neprokládaném řádkování je obraz snímán tak, že se elektronový paprsek posouvá zleva doprava 

(horizontální činný běh), a při zpětném návratu doleva se posouvá o řádek níže (horizontální zpětný běh) 

a pokračuje opět doprava, dokud nesejme celý snímek. Když elektronový paprsek dosáhne konce, tedy pravého 

dolního rohu, vrátí se zpět na začátek do levého horního rohu (vertikální zpětný běh) a pokračuje znovu stejným 

způsobem (Zach 2011, s. 10-11). 
10 Jak uvádí Zach (2011, s. 11-12), prokládané řádkování přeměňuje jeden celý snímek na dva půlsnímky, 

z čehož jedna polovina obsahuje liché a druhá sudé řádky. Nejprve se zobrazuje lichý půlsnímek, poté sudý, 

avšak tento princip funguje pouze tehdy, když se informace o obrazu v obou půlsnímcích liší jen minimálně. 
11 V obou případech řádkování ještě existuje řádkový a půlřádkový zatemňovací impuls, který je nutný 

proto, že jak horizontální, tak vertikální zpětný běh neprobíhají okamžitě. V době, kdy k nim dochází, je část 

řádku či snímku zatemněna. V evropském systému PAL je z celkového počtu 625 řádků zatemněno 50, 25 

v obou půlsnímcích. Zatemněný řádek nenese informaci o obrazu, ale, jak dodává Zach (2011, s. 10-11), může 

nést například data teletextu či kontrolní signály. 
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elektromagnetickým vychylovacím systémem, a snímá tak postupně obrazovou informaci ze 

snímací elektrody na stínítku.” (Zach 2011, s. 10).  

 

Nevýhodou analogového vysílání je podle článku ČT Výhody a nevýhody digitální televize 

(Česká televize 2019d) omezené využívání kmitočtového spektra. Jeden program zabíral 

v Česku až 8 MHz, což logicky znamená, že i počet programů musel být omezen. Analog 

rovněž nedovoloval tak vysokou kvalitu obrazu jako digitální vysílání, neboť při příjmu 

signálu mohlo docházet k různým typům rušení. Na obrazovce se tak objevovaly třeba šikmé 

plovoucí pruhy. Rovněž barevný obraz nedosahoval takové kvality, jakou umožňuje vysílání 

digitální. Systémy NTSC, SECAM i PAL využívaly k přenosu informací o barvě a jasu jedno 

pásmo kmitočtů, tudíž nemohlo dojít k oddělení červených, modrých a zelených kanálů, 

které jsou přenášeny na obrazovku. Mnohdy docházelo k rozmazaným barevným 

přechodům. Analogové vysílání vyžaduje mnohem vyšší výkon vysílače než vysílání 

digitální (Česká televize 2019d). 

3.2 Digitální televizní vysílání 

„V analogových zařízeních byl televizní signál spojitá funkce, zatímco v digitálních je to sled 

čísel v binární formě, které dohromady popisují barvu, sytost a jas jednoho obrazového bodu 

za druhým.” (Vambera 2014, s. 180). Zhruba od 90. let 20. století se v Česku usilovalo 

o přechod na digitální výrobu, záznam i vysílání a po roce 1995 započala digitalizace 

Kavčích hor (Vambera 2014).  

 

Jak uvádí Zach (2011, s. 17), v analogovém vysílání může být v rámci jednoho kanálu 

vysílán pouze jeden televizní program. Digitální systém oproti tomu umožňuje díky 

multiplexu12 vysílat větší množství programů v rámci jednoho kmitočtového pásma. To je 

jedna z klíčových výhod digitálního vysílání a podle Zacha (2011, s. 17) rovněž jeden 

z důvodů k jeho zavedení. Analog již neumožňoval další rozšiřování televizních programů 

ani další vývoj. Nelze přesně spočítat, kolik kanálů v digitálním vysílání nahradí jeden kanál 

v analogovém. V době vzniku článku ČT Výhody a nevýhody digitální televize uvažovali 

autoři o zhruba 4 až 6 kanálech (České televize 2019d).  

                                                
12 Multiplex znamená propojení různých toků dat do jednoho proudu. Ten může nést nejen televizní kanály, 

ale i rozhlasové stanice nebo internet a teletext. K obrazové a zvukové složce jsou tedy přidávána další data 

(Zach 2011, s. 22). 
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Obecné rozlišení pro digitální televizi najdeme podle ČT (Česká televize 2019e) pod 

zkratkou DTV (Digital Television). Pro obecné pozemní digitální vysílání se užívá zkratka 

DTT (Digital Terrestrial Television), pod kterou spadají všechny tři světové standardy 

digitálního pozemního vysílání: systém ATSC v Americe, ISDB-T v Japonsku a konečně 

DVB-T, užívaný v Evropě (Česká televize 2019e).  

 

U nás rozlišujeme tři druhy digitálního vysílání13, které se označují zkratkami: DVB-T 

(Digital Video Broadcasting Terrestrial): pozemní (terestrický příjem); DVB-C (Digital 

Video Broadcasting Cabel): kabelový příjem; DVB-S (Digital Video Broadcasting 

Satellite): satelitní příjem (Zach 2011, s. 17). K nim ještě podle Slovníčku pojmů ČT můžeme 

doplnit DVB-H pro příjem v mobilních telefonech (pozemní příjem), satelitní příjem druhé 

generace DVB-S2 (oproti DVB-S využívá jinou kompresi) a DVB-T2 (oproti DVB-T 

umožní vysílání až čtyř kanálů ve vysokém rozlišení v rámci jednoho kanálu) (Česká televize 

2019e). 

 

Digitální vysílání vyžaduje jasový a chromizační obrazový signál, přičemž oba jsou 

převáděny na signály digitální a představují oddělený tok stejně jako signál zvuku. Signály 

analogové jsou při převodu na ty digitální nejprve vzorkovány (jasový a chromizační signál 

jsou vzorkovány jinou frekvencí), hodnoty se kódují do dvojkové soustavy, a nakonec 

dochází ke kompresi (Zach 2011, s. 17-21).  

 

Digitální signál je odolný vůči znehodnocování signálu ruchy a jeho kvalita je ve srovnání 

s analogovým vysíláním mnohem vyšší. Obraz je čistší díky tomu, že tři základní barevné 

složky (červená, modrá, zelená) jsou přenášeny odděleně, a nedochází tak ke zkreslování. 

Televiznímu vysílači stačí menší výkon k pokrytí jednoho území než vysílači analogového 

vysílání, což dělá podle ČT digitální vysílání levnějším (Česká televize 2019d).  

 

                                                
13 Standardy pro digitální vysílání v Evropě definovala expertní skupina DVB, ve které zasedly například 

televizní společnosti, telekomunikační regulátoři, operátoři sítí a další (Zach 2011, s. 17). Jak uvádí Štoll (2013, 

s. 138), digitální kabelový i družicový příjem je možný pouze se speciálním přijímacím zařízením, jakým je 

například zavedený kabel do domácnosti. 
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Digitální vysílání je možné přijímat i přes technologii IPTV (Internet Protocol Television), 

které se budeme věnovat v sekci o internetovém vysílání. 

3.3 Specifika tradičního televizního vysílání 

3.3.1 Institucionální chod  

V případě nazírání na televizi jako na instituci upozorňuje Štoll (2013), že ji musíme 

(z následujících řádků vyjímáme provozovatele vysílání ze zákona) chápat jako firmu, která 

má svoji strukturu, specifický chod a velmi specifické měření úspěšnosti fungování, 

respektive sledovanosti (share, rating, reach). Na její fungování má vliv majitel, který se 

logicky snaží pro televizi získat dobré postavení na trhu, v tomto případě mediálním.  

 

„Hlavní komoditou na televizním trhu je vysílací čas,” (Štoll 2013, s. 48) uvádí autor s tím, 

že cena vysílacího času se liší na každé stanici, a proměňuje se i v rámci dne. Vyšší cena 

času zajistí televizi hodnotný prostor, který přiláká zadavatele různých forem reklamy. 

Televize je tedy jako instituce financována především z reklamy, product placementu, 

obchodních sdělení a teleshoppingu (Štoll 2013, s. 48-50).  

 

Pro chod televize jako instituce je nezbytné sídlo s určitým technickým vybavením. Velikost 

prostor však nemusí být nutně výhodou, jak se ukázalo v 90. letech, kdy Česká televize 

zdědila prostory zaniklé Československé televize na Kavčích horách. To, co se zprvu zdálo 

jako plus, se s nástupem komerčních televizí a jejich flexibilní, rychlou a levnější výrobou 

ukázalo spíše jako zátěž. Dalším nezbytným prvkem televize jako instituce je management, 

jehož struktura záleží na velikosti a typu firmy (Štoll 2013, s. 42-43).  

 

Televize dále musí nabídnout program, výrobu a techniku. Tyto tři linie se liší nejen tím, co 

zajišťují, ale i profesemi, které se na jejich fungování podílí. V televizi v linii programu 

pracují producenti, dramaturgové a šéfdramaturgové, redaktoři a editoři, správci vysílacích 

oken atd. Výroba zahrnuje produkční stránku pořadů od smluv až po postprodukci 

a technická linie např. přenosové vozy, mikrofony a mikroporty, kamery, světla, studia a pro 

postprodukci technické zajištění střihu nebo zvuku (Štoll 2013, s. 147-150). 
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3.3.2 Zpětná vazba a měření sledovanosti 

Provozovatelé tradičního televizního vysílání mají specifický způsob hodnocení úspěšnosti 

své činnosti. Jednoduše jej můžeme nazvat zpětná vazba a měření sledovanosti, které je 

zároveň klíčové pro financování komerční televize (kvůli ceně vysílacího času). Níže budou 

vysvětleny pojmy share, rating a reach, které se ke sledovanosti televize vážou.  

 

Share je „podíl na sledovanosti. Jde o podíl televizní stanice v daném okamžiku (nebo 

průměr časového intervalu) na celkové sledovanosti všech ostatních stanic.” (Štoll 2013, 

s. 109). Zaznamenává se v procentech a celek musí tvořit 100 %. Podstatné tedy je, kolik 

lidí má v daný okamžik puštěný televizor, share je potom procentuální část z tohoto celku 

diváků, kteří se ve sledovaný čas dívali na určitý televizní kanál (Štoll 2013, s. 109).  

 

Rating, respektive sledovanost, „ukazuje, kolik osob z cílové skupiny se v průměru ve 

sledovaném období na vysílání dívalo.” (Štoll 2013, s. 108), přičemž se hlavní cílovou 

skupinou14 míní diváci ve věku 15 let +, či v rozšíření o děti, tedy skupinou 4 roky +. Měří 

se rovněž v procentech a 100 % znamená celkový počet potenciálních diváků, kteří si 

televizor v danou chvíli mohli zapnout (Štoll 2013, s. 108).  

 

Reach, neboli zásah, ukazuje „procento jednotlivců, kteří sledovali v daném období danou 

stanici alespoň 3 minuty vcelku.“ (Nielsen Admosphere 2019a, s. 17).  

 

Tyto ukazatele v Česku měří agentura Nielsen Admosphere pro Asociaci televizních 

organizací (ATO) pomocí elektronických peoplemetrů, které byly v České republice 

zavedeny v roce 1997. Na období 2018-2022 probíhá měření na vzorku 1900 domácností, 

což je cca 4 450 osob. Peoplemetry měří aktivitu všech členů domácnosti starších 4 let. Od 

roku 2013 počítá i s odloženým sledováním, proběhne-li nejpozději do 7 dní od původního 

vysílání pořadu, např. skrze SmartTV (Nielsen Admosphere 2019b, Peoplemetry 2019). 

 

                                                
14 Cílová skupina je skupina diváků, na kterou obsah pořadu cílí a jejíž pozornost se snaží získat. Je nutná jak 

pro tvorbu samotných pořadů (odlišná podoba pořadu pro děti, seniory, ženy v domácnosti apod.), tak pro 

sledování ratingu (Štoll 2013, s. 110-112). 
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Avšak s narůstající aktivitou uživatelů na internetu a rozvojem VoD toto měření přestalo 

vyhovovat a rostla poptávka po tzv. crossplatformním elektronickém měření, které by 

zahrnovalo sledování videí šířených po internetu na zařízeních, jako jsou počítače, 

smartphony a tablety. Na začátku roku 2018 bylo do výzkumu crossplatformní měření 

zahrnuto, včetně sledovanosti skrze platformu HbbTv na SmartTV a video reklamy online. 

Tuto digitální část měření, PEM D, umožňuje dle parametrů aktuálního měření sledovanost 

v České republice technologie site-centric, která měří sledovanost v rámci internetového 

prohlížeče, technologie HbbTv či v rámci mobilní aplikace (Nielsen Admosphere 2019c, 

Asociace televizních organizací 2018). Oblíbenosti jednotlivých technických zařízení pro 

sledování online obsahu a měření PEM D bude více věnována pozornost v části věnující se 

online vysílání. 

 

Pro úplnost dodejme, že Česká televize navíc využívá k měření spokojenosti diváků 

deníčkové záznamy, kde vybraní diváci hodnotí na škále od mínus do plus 10 svou 

spokojenost s pořady, programovými typy, časovými okny, celou stanicí a s určitým 

obdobím, například týdnem či měsícem (Štoll 2013, s. 112-113).  

 

Zpětnou vazbou diváků tradičním televizím, které však nevypovídají o úspěšnosti činnosti 

televize, mohou být dopisy či emaily redakci, v případě České televize například skrze 

Divácké centrum, kde je možné klást otázky i skrze online formulář. Výjimečným případem 

je i telefonické spojení se studiem, jehož příkladem je v minulosti vysílaný pořad TV Nova 

Volejte řediteli s Vladimírem Železným.  

3.3.3 Zpravodajské pořady a počasí 

Mareike Jenner (2014, s. 8) uvádí ve svém článku zaměřeném mj. na Netflix a fenomén tzv. 

bing watching15, že Netflix nenabízí žádné žánry „tradičních televizí“, jako jsou například 

zprávy nebo sportovní přenosy. Stejný fenomén můžeme snadno vypozorovat i v českém 

prostředí, vezmeme-li si za příklad zmíněné zpravodajské pořady.  

 

                                                
15 Zjednodušeně řečeno se jedná o sledování více epizod jednoho pořadu za sebou. Tomuto fenoménu bude 

věnována pozornost v části věnované online vysílání. 
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Významným znakem plnoformátových televizních stanic tradičních televizí je pravidelné 

vysílání zpravodajských pořadů, po kterých mnohdy následují události ze světa sportu 

a počasí. Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního zpravodajství, 

dokonce definuje plnoformátovou stanici jako takovou, která poskytuje svým divákům 

vysílání různorodých pořadů, zejména zpravodajských, filmových, vzdělávacích apod.16 

(Zákon č. 231/2001 Sb.). U internetových televizí bychom je sice rovněž mohli najít, jedná 

se ale spíše o výjimku, kterou jsou například Seznam Zprávy (vysílají Polední zprávy, 

Večerní zprávy). Na tomto místě je nutné zmínit, že původně internetová televize Seznam 

Zprávy získala licenci na televizní vysílání v říjnu 2017 a Seznam.cz spustil Televizi Seznam 

v lednu 2018 (Kapuciánová 2018).  

 

Program Seznam Zpráv se velmi podobá tomu u tradičních televizí, nabízí rozhovory 

o aktuálním dění jako Duel, Výzva či Víkendový rozhovor, reportážní pořady Zvláštní 

vyšetřování, Reportéři Seznamu a další (Seznam Zprávy 2019). Pokud bychom tyto typy 

pořadů srovnali s plnoformátovou ČT1, viděli bychom mnoho podobností. V poledne kanál 

vysílá Zprávy ve 12, následované předpovědí počasí a sportovními zprávami. V ranním 

Studiu 6 České televize bychom našli podobné rysy jako u Rána na gauči Seznam Zpráv. 

Co se týče diskusních pořadů, jako jsou na Seznamu Duel či Výzva, ty můžeme typologicky 

připodobnit k Událostem, komentářům zpravodajského kanálu ČT24. Tam se neubráníme 

ani srovnání pořadu veřejnoprávní televize Horizont ČT24 (dění ve světě zpracované 

zahraniční redakcí) a pořadů Seznamu Svět bez obalu či Obzor Filipa Horkého (Česká 

televize 2019f, Seznam Zprávy 2019). 

 

Umožnění takového srovnávání je spíše výjimečné. Pokud bychom se podívali na jiné 

internetové televize, například HBO GO, Netflix, Mall.TV nebo iDnes Kino (nahradilo 

Playtvak.cz, viz kapitola Přední online televize na českém internetu), zpravodajské pořady 

typické u tradičního vysílání, jako jsou krátké zpravodajské pořady a hlavní zpravodajské 

relace, bychom nenašli. Právě tyto dva zmíněné typy zpravodajských pořadů řadí Lokšík 

                                                
16 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání ukládá provozovatelům vysílání 

povinnost vysílat vyvážené a objektivní informace s cílem umožnit divákům utvářet si svobodně vlastní názory. 

Vlastní hodnocení, komentáře a názory musí být od zpravodajství jasně odděleny. Provozovatelé musí ve 

zpravodajství a politicko-publicistických pořadech dbát na vyváženost a objektivitu, a v celku vysílání nesmí 

stranit žádné politické straně či hnutí (Zákon č. 231/2001 Sb.). 
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(2011, s. 80-82) k nejčastějším formátům zpravodajské produkce. Zatímco krátké 

zpravodajské pořady se skládají zhruba z 5 až 6 příspěvků, které dohromady dávají kolem 3 

až 5 minut vysílání, hlavní relace se pohybuje od 15 do 25 minut a skládá se z 10 až 18 

příspěvků. Toto číslo se samozřejmě mění v závislosti na událostech dne, pokud se odehrála 

významná či velmi tragická událost, bude jí věnován větší prostor na úkor dalších příspěvků, 

čímž se jejich počet může snížit. Zmíněná čísla jsou spíše orientační a ukazují hlavní rozdíl 

těchto dvou typů zpravodajství – délku. Dalším rozdílem je, že hlavní relace obvykle otevírá 

televizní prime-time, tzn. mezi 19. a 20. hodinou (Prima 18:55, ČT 19:00, Televize Seznam 

19:15, Nova 19:30).  

 

Ačkoliv vyšla kniha Zpravodajství v rozhlase a televizi od Andrewa Boyda v roce 1995, 

stále (samozřejmě na výjimky) obsahuje některé relevantní informace týkající se televizního 

zpravodajství. Zmiňuje se například o důležitém postavení informací o počasí. To rozhodně 

platí i pro dnešní tradiční televize, počasí je součástí hlavních zpravodajských relací 

(například mu těsně předchází, viz Události za okamžik a počasí na ČT1 a ČT24) a vysíláno 

bývá i během dne kolem zpravodajských bloků (např. na ČT1 Předpověď počasí, Sportovní 

zprávy, Události v regionech plus, vysílané po Zprávách ve 12). Boyd (1995, s. 11) píše, že 

za normálních okolností bývá počasí vysíláno až po zpravodajské relaci, to však v českém 

prostředí úplně neplatí. Výjimku, jak popisuje Boyd (1995, s. 11), tvoří případy, kdy se 

počasí stane významným tématem zprávy v rámci relace, například při přírodních 

katastrofách a extrémních výkyvech počasí.  

 

Zpravodajské pořady jsou typickým znakem tradičních televizí, které je do svého programu 

řadí, a v případně hlavních zpráv dokonce na velmi důležité místo, a to před zahájením 

prime-time. Tento fenomén v prostředí internetových televizí chybí, výjimku představují 

Seznam Zprávy (a Stream.cz, viz kapitoly o online vysílání), které zpravodajské pořady 

podobající se těm u tradičních stanic do své nabídky zahrnují. 

3.3.4 Výroba a výrobní centra 

Prvotním úkolem tradiční televize je sice vysílat, ne pořady vyrábět, nicméně, jak 

upozorňuje Štoll (2013. s. 119), plnoformátové stanice v České republice musí nabízet 

divákům původní tvorbu, jinak jim RRTV neudělí licenci. Ačkoliv by dle autora televizím 
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pro naplnění tohoto požadavku téměř stačilo jen vysílat zpravodajství během dne, české 

plnoformátové stanice se vlastní výrobě věnují. Aby byla televizní stanice schopna vytvářet 

pestrý program a nabízet vlastní původní tvorbu (viz kapitola Tvorba programových 

schémat), musí v rámci instituce existovat oddělené redakce (případně celky, centra) které 

mají tuto tvorbu na starost.  

 

Televize má dle Štolla (2013, s. 119-120) hned několik možností, jak pořady k vysílání 

získat. Jedním z nich je vlastní výroba; projekt vzniká v rámci instituce, která se stává 

vysílatelem a producentem zároveň. Fáze vlastní produkce zahrnují vývoj, předprodukci, 

produkci a postprodukci (Bignell 2008, s. 138). 

 

V následujících řádcích si opět za příklad vlastní výroby vezmeme Českou televizi. Štoll 

(2013, s. 120) vidí v čele výrobní centrum s producentem, případně šéfproducentem, pod 

nějž spadají výrobní skupiny s výkonnými producenty. Obsahovou stránku centra má 

v popisu práce šéfdramaturg, pod něhož spadají tvůrčí skupiny vedené dramaturgy. Vedle 

nich ještě stojí oddělení akvizic (viz níže). Zodpovědnost mezi výrobní centra se rozděluje 

na základě výrobního plánu televize, který je nerozlučně spjat se schématickým plánem 

(Štoll 2013, s. 120). 

 

Důležitým centrem je v ČT Zpravodajství a sport. Dále tam můžeme najít Vývoj pořadů 

a programových formátů, jehož odnožemi jsou Tvůrčí producentské skupiny a Filmové 

centrum. Mezi tvůrčí producentské skupiny (TPS) patří například TPS hrané, zábavné 

a dětské tvorby, TPS dětské tvorby, TPS aktuální publicistiky, TPS společenské publicistiky 

a dokumentaristiky, TPS seriálů a cyklické dramatiky nebo Centrum dramaturgie nových 

médií. Opomenout nesmíme ani centrum Výroby, pod které spadá Centrum realizace hrané 

tvorby, Centrum realizace hudební, divadelní a zábavné tvorby, Centrum realizace dětské 

tvorby, Centrum realizace publicistické, dokumentární a vzdělávací tvorby (Česká televize 

2019g, Česká televize 2019h).  

 

Toto různorodé množství skupin je nezbytné pro výrobu pořadů, které po vysílateli ze zákona 

vyžaduje zákon č. 231/2001 Sb., o provozování televizního a rozhlasového vysílání. Musí 

do programu zařazovat takové pořady, které uspokojí požadavky všech skupin obyvatelstva, 
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se zřetelem na náboženské, politické, národnostní, věkové, sociální, etnické a další rozdíly 

(Zákon č. 231/2001 Sb.).  

 

Televize nemusí pořady vyrábět nutně sama. Dalším způsobem je částečná zakázka, kdy 

část pořadu vznikne na základě objednávky zvenčí a postprodukci si televize zařídí sama. 

Celkové náklady pokrývá televize a patří jí copyright. Pokud však poskytla jen postprodukci, 

pak copyright nevlastní a pořad smí vysílat jen dvakrát. Zakázka neboli outsourcing 

znamená, že si televize objedná pořad zvenčí, celý jej financuje a získá vysílací práva. Při 

rozhodování se o vlastní výrobě či (částečné) zakázce zvažuje televize hlavně finanční 

stránku věci (Štoll 2013, s. 123-124). 

 

Televize se může zapojit do koprodukce, v rámci níž se spojí s jedním či více subjekty 

a společně financují projekt, který by si například jen jedna strana nemohla dovolit zaplatit 

sama. Vysílací práva se většinou dělí dle výše vkladu. „Jde o vložení prostředků (tedy 

i techniky a její amortizace) dvou a více partnerů do společného projektu. Takto vznikají 

všechna díla, která přesahují možnosti rozpočtu televize nebo nezávislého producenta.” 

(Štoll 2013, s. 122). Motivací televize ke spolupráci na vzniku např. celovečerního filmu je 

hlavně vidina vysílacích práv. Velkou výhodou pro ni je, že se na vzniku díla nemusí nutně 

podílet finančně, ale v některých případech může nabídnout jen techniku či prostory (Štoll 

2013, s. 122).  

 

Akvizice (nákup) pořadu je dalším častým způsobem získání produktu k vysílání (Štoll 

2013, s. 124). Televize je však omezena možností počtu vysílání a v případě cizojazyčného 

pořadu je v České republice běžnou praxí vyrobit k pořadu české titulky. 

 

Posledním typem je pooling systém, který se většinou týká veřejnoprávních televizních 

stanic a který je podporován Evropskou vysílací unií (EBU). Televize z různých zemí 

přispějí na společný projekt jednou části a za relativně malý vklad získají velkou plochu do 

vysílání (Štoll 2013, s. 124).  
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3.4 Tvorba programových schémat 

Pro televizi je dle Štolla (2013, s. 65) jedním z nejvíce typických znaků tvorba programu 

(z anglického scheduling). Ta je důležitá z několika důvodů; je určena divákům, kteří se díky 

programu orientují v nabídce a mohou získat podstatné informace o pořadu. Programové 

(případně vysílací) schéma je neodmyslitelně spjato s časováním, a jak již bylo popsáno 

v předchozích kapitolách, vysílací čas je důležitým prodejním artiklem televizí 

(z komerčního hlediska se tento fakt nevztahuje na veřejnoprávní ČT). A podstatný je i pro 

výrobní proces televize, která dle vysílacího schématu upravuje svou produkci, rozpočet na 

výrobu či nákup pořadů atd. Existují denní, týdenní, ale i sezónní, roční či sváteční schémata, 

která se plánují dopředu (Štoll 2013, s. 67).  

 

Pokud se podíváme na nejmenší celek, denní vysílací schéma, všimneme si, že se řídí 

běžnými lidskými návyky během dne. Začíná ranním vysíláním, jehož obsahem na 

komerčních stanicích je podle Slavíkové (2013, s. 39) především infotainment. Diváky 

nejvíce zajímá počasí, doprava a případně zpravodajství. Například plnoformátová stanice 

Nova nabízí divákům od 5:55 Snídani s Novou, Česká televize nabízí divákům na stanici 

ČT1 Studio 6, které začíná v 5:59 a jemuž předchází Události v regionech.  

 

Denní vysílání míří dle Slavíkové (2013, s. 39) především na diváky, kteří nejsou v práci 

ani ve škole. Mohou to být ženy či muži v domácnosti, lidé v důchodu či nemocní. Autorka 

uvádí jako ideální pořady na tento úsek programu telenovely, soap opery či talk show 

zaměřené na ženské publikum. Z programů jak komerčních, tak veřejnoprávních stanic si 

můžeme všimnout, že se často v programu objevují seriály, reality show, případně 

dokumenty. Ukázkovým příkladem pořadu, na který naráží autorka jako na pořad zaměřený 

na ženské publikum, je Sama doma na ČT1 od 12:30, který dává hodinu a půl rady a tipy 

nejen ženám v domácnosti. Součástí denního vysílání je i odpolední vysílání, které se 

zaměřuje i na děti vracející se ze škol (Slavíková 2013, s. 39).  

 

Po odpoledním vysílání následuje časný prime-time, který předchází nejdůležitější části 

dne pro televize, kterým je prime-time. Časný prime-time by měl cílit na celou rodinu, která 

se doma schází a měl by získat její pozornost tak, aby si pro prime-time vybrala právě danou 

stanici. Prime-time je nejdůležitější, hlavní vysílací čas, ve který si televizi pouští největší 
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množství diváků. Fáze často začíná zpravodajskými relacemi a následuje to nejlepší, co 

stanice může divákům nabídnout (Slavíková 2013, s. 39).  

 

Prime-time střídá noční a pozdě noční vysílání, který je dle Slavíkové určen především 

dospělým divákům a co se komerčních stanic týče, vyznačuje se krimi pořady, případně 

erotikou (Slavíková 2013, s. 40). 

 

Slavíková (2013, s. 40) dodává, že podstatné je i rozlišení všedního dne a víkendu, kdy 

mohou i v ranních hodinách trávit čas u televize skupiny diváků, které si jinak přes den 

televizi zapnout nemohou. Z hlediska dlouhodobého plánování jsou nejslabší letní prázdniny 

(kdy televize vysílají především reprízy pořadů), nejsilnější čas začíná podzimem a klíčové 

je období kolem Vánoc a Silvestra.  

 

Programové schéma operuje kompozicí, která by měla zohledňovat proměnlivost 

a atraktivitu jednotlivých časů dne. Každou svou částí se snaží získat divákovu pozornost 

a udržet jej u obrazovky co nejdéle. Skládá se z různých programových typů, které by měly 

vytvářet různorodost, co se formy, délky, obsahu a dynamičnosti týče. Důležité je nenahlížet 

na jednotlivé části schématu odděleně, ale ve spojitosti s pořady před a po, a v neposlední 

řadě z hlediska celku (Štoll 2013, s. 67). 

 

Tvorba schématu vyžaduje pevnou osu, jejíž základ tvoří u českých celoplošných stanic 

podle Štolla (2013, s. 68) zpravodajské relace. Právě večerní zpravodajství znamená začátek 

tzv. prime-time, tedy hlavního a nejvytíženějšího vysílacího času dne. Prime-time je 

klíčovým rysem tradičního vysílání a jeho atraktivita u diváků znamená pro komerční stanice 

přísun financí z reklamy. „Tyto osy člení vysílání během dne a zkázňují časový tok do 

podcelků. Dalším, podrobnějším členěním jsou tzv. vysílací okna (sloty),” píše Štoll (2013, 

s. 68) s tím, že sloty nelze považovat za synonymum pro pořady, neboť představují spíše 

„obecný prostor, rozčlenění času do obecně pojmenovaných škatulek. (...) Vysílací okno je 

jak v denním, tak týdenním schématu na přibližně stejném místě.” (Štoll 2013, s. 68). 

Společným znakem slotů je tedy cykličnost. Díky nim se diváci v programu orientují, pro 

tvůrce pak představují možnost co nejlepšího zacílení na obsah a formu (Štoll 2013, s. 68).  
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Štoll (2013, s. 69) upozorňuje, že není možné do programového schématu zařazovat jen 

kvalitní a atraktivní pořady, ty méně kvalitní naopak dodávají „hitům” punc výjimečnosti 

a někdy slouží právě k tomu, aby vyzdvihly vysokou kvalitu jiných pořadů. Schéma se 

vyznačuje principem kontrastu. Na jednu stranu musí být divák na jistou formu 

programového schématu navyklý, musí cítit stálost a promyšlenost. Na druhou stranu 

očekává vývoj, originalitu a flexibilitu. Metod programování existuje celá řada, Štoll (2013, 

s. 71-72) mezi ně řadí například zvýraznění, tentpoling, hammocking, stacking nebo 

themming17.  

4. Online vysílání  

4.1 Definice online vysílání 

Online vysílání je poměrně vágní pojem, který zatím nebyl jednotně definován. Ze slova 

online logicky vyplývá, že pro přenos obsahu k divákovi je využívána internetová 

infrastruktura, k čemuž se váže další požadavek – potřeba technického zařízení, které se 

k internetu připojí a zvládne požadovaný obsah přehrát. To však neznamená, že by každé 

video, které si uživatel internetu přehraje na svém počítači nebo telefonu, bylo jedno a to 

samé online vysílání. Youtube se zásadně odlišuje od iVysílání České televize, ale i od 

Netflixu, který si musí uživatel pro sledování videí předplatit. Specifická je i O2 TV 

provozovaná společností O2, která nabízí jak vlastní kanály (O2 TV Sport, O2 TV Fotbal, 

O2 TV Tenis), tak i kanály České televize, Novy, Primy, TV Barrandov a mnoho dalších18.  

 

V této části diplomové práce proto nabídneme možnou definici online vysílání, která 

odpovídá českému prostředí. Z definice bude vyloučeno sledování stažených pořadů z online 

                                                
17 Zvýraznění znamená, že jeden konkrétní pořad bude ve srovnání s jinými výrazně propagován. 

Tentpolingem se myslí zařazení atraktivního pořadu mezi dva méně přitažlivé, což má v ideálním případě 

diváka přilákat jak k silnému, tak slabému pořadu, který zhlédne společně s atraktivním. Opak k tomuto stylu 

programování představuje hammocking, tedy obklopení slabého pořadu dvěma atraktivními. Tento styl má 

diváky udržet u všech tří typů pořadů. Stacking označuje sdružování podobných programových typů pořadů 

a themming znamená zařazení tematicky sjednocených typů pořadů. V neposlední řadě existuje bridging, 

v rámci kterého se tvůrci programů snaží přenést pozornost diváka z jednoho kanálu na kanál druhý (například 

upoutávky stanice Prima Cool na kanál Prima Krimi). Counterprogramming pak staví jeden kanál proti 

druhému, například když ve stejný čas míří na jiné cílové skupiny (ať už vytváří konkurenci cizí stanici, či 

jinému vlastnímu kanálu), či vysílání alternativy k atraktivnímu pořadu cizí televize. Crossprogramming, 

poslední typ programování, je zařazení začátku nebo konce pořadu v době průběhu pořadu na jiném kanále. 

Cílem je, aby divák našel začátek tohoto pořadu při hledání alternativy k jinému kanálu (Štoll 2013, s. 71-72). 
18 V nejširším balíčku nabízela v únoru 2019 182 kanálů (O2 tv 2019). 
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úložišť, neboť se sice jedná rovněž o video obsah dostupný online, ale díky stahování je 

sledován v režimu offline. Tato problematika úzce souvisí s ilegálním stahováním obsahu 

na internetu a mohla by být vlastním předmětem jiné diplomové práce. Stahování 

vylučujeme z definice i s vědomím, že i některé subjekty, jako Netflix, dovolují ze svého 

videoarchivu stahovat jednotlivé pořady a sledovat je v režimu offline. Práce se rovněž 

nebude zaobírat vysíláním na sociálních sítích typu Facebook a Instagram, neboť tato 

tématika spadá spíše do oblasti sociálních sítí, případně občanské a participativní 

žurnalistiky. Byť některé tradiční televize, například BBC, na svém Instagramu nabízí krátké 

video reportáže, považujeme tuto oblast především za specifickou pro prostředí sociálních 

sítí a nepodstatnou pro účely této diplomové práce. Práce si neklade za cíl detailně zmapovat 

veškerý audiovizuální obsah na českém internetu, spíše vyzdvihnout ten zásadní a najít 

specifika, která se k němu vážou. 

 

Tímto omezením jsme pojem zúžili a můžeme se blíže věnovat jeho rozboru. Online vysílání 

budeme pro účely této práce definovat obecně jako vysílání, které pro přenos informací 

k divákovi využívá internetovou infrastrukturu. Zásadním rozdělením je pro tuto práci 

IPTV (Internet Protocol Television) a OTT televize (Over the Top; OTT TV), které budou 

rozebrány v následujících kapitolách, a vzhledem k zaměření této práce bude kladen důraz 

na OTT TV. IPTV, jak bude vysvětleno dále, nabízí i kanály tradičních stanic a může 

sledování tradiční televize velmi připomínat. 

 

Vedlejším rozdělením online vysílání může být tradiční televize, která přenesla svůj 

obsah do internetového prostředí vs. online vysílání, které od prvopočátku funguje na 

internetu. Toto online vysílání budeme někdy označovat za online, případně internetovou 

televizi, byť by jistě šlo argumentovat tím, že se o televizi v tradičním slova smyslu nejedná. 

Kvůli nestálosti a neustálému vývoji pojmů si však dovolíme termín televize použít, neboť 

i subjekty jako Stream.cz, Mall.TV, Netflix, iDnes Kino apod. jsou tradičním televizím 

konkurencí, a tradiční televize některé jejich prvky přebírají a naopak, jak bude popsáno 

níže. Zde uveďme jako zvláštní příklad Seznam Zprávy, které nejprve zahájily své vysílání 

online, a posléze získaly licenci k televiznímu vysílání, které započalo v lednu 2018 jako 

Televize Seznam (Kapuciánová 2018). To je v českém prostředí, které je typické opačným 

směrem – tedy přesunem tradičních televizí do internetového prostředí – výjimečné.  
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Další dvě kategorie představují živé vysílání vs. VoD, podle toho, zda divák sleduje online 

živý přenos, či si vybere pořad uložený ve videoarchivu. 

 

S online vysíláním úzce souvisí technologie HbbTv, potažmo červené tlačítko 

(v angličtině se používá pojem red button) která funguje jako nadstavba nad IPTV a OTT 

(Koubský 2019) a bude jí věnována zvláštní kapitola. 

4.1.1 IPTV a OTT 

IPTV (Internet Protocol Television) je druh digitálního vysílání, které využívá 

vysokorychlostní síť a které může uživateli připomínat tradiční sledování televize. Jeho 

zásadními znaky jsou zprostředkování obsahu skrze síť založenou na IP protokolu a set-top-

box (STB), který data dokáže přenést na dané technické zařízení (ať už televizi či počítač). 

Obsah IPTV bývá z pravidla dostupný pouze předplatitelům. Divák zároveň v některých 

případech musí být připojen k síti skrze infrastrukturu daného poskytovatele. To si lze 

nejlépe v českých podmínkách představit na již zmíněné O2 TV, kterou si lze naladit pouze 

s O2 set-top-boxem (O2 TV 2019, Kvalitní-internet 2017, BroadbandNow Team 2016, 

Krejčí a Zeman 2008).  

 

Výhodou IPTV je lepší kontrola provozovatele nad kvalitou služby, neboť obsah poskytuje 

přes soukromě spravovanou síť. To IPTV odlišuje od OTT televize, která je dostupná přes 

veřejnou síť a provozovatel většinou není schopen zaručit kvalitu a rychlost přehrávání videí. 

Připomeňme, že obsah IPTV není přenášen přes router přímo na zařízení sloužící k přehrání, 

ale nejprve projde set-top-boxem a až posléze je přenesen do technického zařízení, přijímače.  

 

Specifické pro IPTV je, že veškerý obsah služby dodává přímo telekomunikační společnost, 

případně poskytovatel internetového připojení za poplatek. To má IPTV částečně společné 

s tradičním vysíláním – jednoho provozovatele veškerého obsahu (musíme si však uvědomit, 

že IPTV, například již zmíněná O2 TV, nabízí i kanály tradičních vysílatelů). Naopak se od 

tradičního vysílání zásadně odlišuje ve způsobu, jakým se obsah do přijímače dostane. 

Zatímco v rámci DVB-T vysílač (zjednodušeně) odesílá více kanálů do televizního přijímače 

najednou, je v rámci IPTV vysílán do přijímače jeden konkrétní program. To může 
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teoreticky snížit rychlost přepínání programů. Klíčový problém však je, že vlastní-li 

domácnost několik televizí, není možné si na každé naladit jiný program současně, protože 

zdroj signálu je jen jeden (Peterka 2006, Kvalitní-internet 2017).  

 

K tomuto omezení však Peterka v emailové komunikaci (2019) dodává, že tento problém 

nemůžeme vnímat jako principiální omezení IPTV. Podle něj je důležitá rychlost připojení 

vedoucí do domácnosti, protože pro každý sledovaný program je zapotřebí určitý datový tok. 

Počet Mbit/s se odlišuje i dle toho, zda je program v SD nebo HD kvalitě (zde hraje svou 

roli i způsob kódování). Pokud optická přípojka dovoluje vysokou kapacitu přenosu, 

principiálně není problém pro přenos několika kanálů současně19. Rozhodnutí tedy leží na 

provozovateli IPTV, zda umožňuje připojení více set-top-boxů. Zmiňovaná O2 TV 

umožňuje ve speciálním programu využívat službu na dvou set-top-boxech (Peterka 2019, 

O2 TV 2019). 

 

Přenos IPTV funguje následujícím způsobem: televizní (i rozhlasové) kanály vstupují 

nejprve do head-end centra, což má IPTV společné s kabelovou televizí. Je jedno, zda jsou 

přijímány přes systém DVB-S, DVB-C či DVB-T (DVB-S2, DVB-T2). Z tohoto 

odbavovacího centra putují signály (Peterka je označuje jako streamy, z čehož jeden stream 

představuje jeden program) přes páteřní síť poskytovatele do přístupové sítě. Ta dále 

zprostředkovává datové toky příjemcům. Datové toky projdou set-top-boxem, který je jako 

signály přenáší do televizního přijímače. Díky tomu, že počet streamů vycházejících z head-

end centra nezávisí na počtu aktuálních uživatelů (diváků), není páteřní síť poskytovatele 

přetěžována (Krejčí a Zeman 2008, Peterka 2006). 

 

Specificky probíhá přepínání kanálu divákem. Jeden program v IPTV tvoří jednu 

multicastovou skupinu, do kterého jsou všichni diváci daného programu v IPTV přihlášeni. 

Tak Krejčí a Zeman (2008) vysvětlují, proč je signál přenášen skrze set-top-boxy, a ne 

rovnou přes router – díky tomu je šetřena přenosová kapacita. Když divák přepne, je 

odhlášen z původní multicastové skupiny a přihlášen do jiné (Peterka 2006).  

 

                                                
19 Problém může nastat, vede-li do domácnosti xDSL přípojka s omezenou kapacitou přenosu, o kterou se 

IPTV dělí s přístupem na internet (Peterka 2019).  
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Peterka (2019) tento fakt označuje za rozdíl mezi IPTV a tradičním terestrickým, satelitním 

a kabelovým vysíláním. Protože v IPTV není dostatečná kapacita na průchod všech kanálů 

najednou, výběr stanice tedy probíhá v páteřní síti. „(...) IPTV STB (set-top-box) funguje tak, 

že když divák volí program, jeho STB jen pošle ‘výše do sítě’ povel k výběru příslušného 

kanálu. Kdežto ostatní STB (DVB-T, C, S) už přímo ‘v sobě’ přepínají na jiný kanál (proto 

k nim přichází všechny).” vysvětluje Peterka v emailové komunikaci (2019). Proto může 

domácnost vlastnit omezený počet set-top-boxů k příjmu IPTV, zatímco neomezený počet 

set-top-boxů k DVB-T, C, S (Peterka 2019).  

 

Přesuňme se k druhému, pro tuto práci podstatnějšímu typu internetového vysílání, OTT 

TV. Zkratka OTT znamená Over-the-Top, v souvislosti s online vysíláním značí video obsah 

vysílaný přes veřejnou internetovou síť, jehož primárním přijímačem je internetový 

prohlížeč. Over the top (přes vrchol) tedy znamená, že přenos obsahu překračuje tradiční 

cestu (pozemní, satelitní, kabelovou). Poskytovatelé, například Netflix, Amazon Prime, 

Stream.cz nebo Mall.TV, neoperují vlastní internetovou infrastrukturou. Pro připojení navíc 

divák nepotřebuje specializované zařízení jako v případě IPTV (set-top-box), stačí mu 

technické zařízení, jako je počítač mobil či tablet, připojené k internetu. Kvalita a rychlost 

přehrávaného obsahu velmi závisí na rychlosti internetového připojení. Některé definice 

ještě dodávají, že přenášený obsah pochází od třetích stran (Kerstens 2017). OTT TV fungují 

buď na bázi předplatného, nebo jsou jejich služby zdarma a své finance získávají z reklam 

(více o těchto modelech níže). 

 

OTT TV je možné sledovat díky technologii streamingu, „která umožňuje současně 

přenášet data do počítače a zároveň je uživateli prezentovat v podobě přehrávaného videa.“ 

(Jak na internet 2014). Pro přenos jsou užívány kodeky, které video zkomprimují pro snazší 

přenos po síti, a následně jej znovu dekomprimují. Díky tomu se online video uživateli 

v internetovém prohlížeči přehraje. Nemusí čekat na stažení kompletního souboru, ale může 

jej sledovat okamžitě. Rychlost přehrávání samozřejmě závisí na rychlosti internetového 

připojení, případně i na stavu technického zařízení, na kterém si video přehrává (Jak na 

internet 2014).  
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Výhody OTT spočívají v relativně nízké ceně předplatného či dokonce získání obsahu 

zdarma a v tom, že uživatel si nemusí pořizovat speciální přístroj pro získání obsahu. Stačí 

mu technické zařízení a internetové připojení, které potenciálně při špatné kvalitě může 

způsobovat i nevýhodu OTT. Pokud je pořad původně vysílaný například přes kabelovou 

televizi, a OTT jej odkoupí, mnohdy se dostává do databáze OTT až po odvysílání všech 

dílů pořadu na dané kabelové stanici, tudíž uživatel musí počítat se zpožděním 

(BoradbandNow Team 2016).  

 

OTT je založeno na několika obchodních modelech. Nejsou sice pro tuto práci stěžejní, 

neboť se zde nesoustředíme na obchodní strategie poskytovatelů OTT, nicméně si je níže 

stručně představíme. Pro uživatele totiž mohou být zdrojem odlišného vnímání různých 

forem OTT – například iVysílání České televize zdarma a Netflixu s měsíčním předplatným. 

V další části práce však budeme operovat pouze s termínem OTT a nebudeme jednotlivé 

online televize označovat obchodními modely proto, že se jednotlivé modely mnohdy 

prolínají, a to by mohlo způsobovat nepřesnosti. 

 

Někteří autoři (viz Cammish 2016) rozlišují tři modely OTT: SVoD, AVoD a TVoD. Mads 

Kaysen (2017) k nim ještě přidává prémiový model PVoD. 

 

Nejprve je nutné definovat pojem VoD (video on demand, česky video na přání) zahrnutý 

ve všech modelech. Tento termín odkazuje na systém, ve kterém si uživatel sám vybere video 

z nabídky online archivu a přehraje si jej dle vlastního uvážení, tedy v jakoukoliv denní 

dobu, s pozastavením videa v libovolný čas, přeskakováním pasáží apod. To je obrovský 

rozdíl oproti tradičnímu lineárnímu vysílání, ve kterém si divák přepnutím stanice sice 

rovněž mohl částečně vybrat pořad (avšak z programové nabídky, kterou mu na daný čas 

sestavily televizní společnosti), ale nemohl jej přeskakovat v čase, pozastavovat a už vůbec 

si nemohl vybrat pořad, který daná stanice vysílala například před měsícem. Zde opět 

připomeňme dřívější vynález VHS, později DVD, které nelineární sledování pořadů 

umožňovaly mnohem dříve. Online videoarchiv pořadů je však pro diváky pohodlnější, 

rychlejší a vyžaduje méně úsilí ze strany diváka. 
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Jak poukazuje Kaysen (2015), termín VoD se často zaměňuje se samotným termínem OTT. 

VoD není podkategorie OTT, spíše obecný pojem, který se někdy objevuje jako synonymum 

k OTT (Kaysen 2015). Petr Koubský (2019) k tomuto dodává, že bychom termín VoD 

neměli s OTT zaměňovat, neboť se nejedná o synonyma. Jako příklad OTT, která není VoD, 

uvádí synchronní živé televizní vysílání po internetu20.  

  

SVoD (Subscription VoD, česky předplacené video na přání), je forma OTT, ve které si 

uživatel (často měsíčně) předplácí přístup k databází videí nabízených provozovatelem 

a obsah může sledovat neomezeně. Kaysen (2015) poukazuje na fakt, že právě měsíční 

závazek, od kterého se dá snadno a rychle odstoupit, je podstatnou změnou od kabelové 

televize, ke které se uživatelé přihlašují na období 6 měsíců či i jednoho roku (či jiné období, 

liší se na základě dané televize). Pro provozovatele SVoD modelu je větší výzvou udržet si 

diváky a nenechat je po jednom měsíci odejít.  

 

Nejklasičtějším příkladem tohoto modelu je již několikrát zmiňovaný Netflix, v českých 

podmínkách uveďme Voyo televize Nova. Za měsíční poplatek nabízí například seriály 

televize Nova ještě dříve, než je stanice odvysílá v televizi, či sportovní přenosy, zahraniční 

filmy, seriály apod. (Voyo 2019). Částečně bychom do tohoto modelu mohli zařadit 

videoarchiv Barrandov TV, kde uživatelé mohou zdarma zhlédnout pouze několik typů 

pořadů (například Naše zprávy a Moje zprávy). Ostatní patří do tzv. prémiového archivu, 

který je možné si předplatit na týden, měsíc či půlrok (Barrandov TV 2019). Televize Prima 

nabízí na stránce iprima.cz svůj obsah buď zdarma s reklamami (AVoD, viz níže), či 

zpoplatněné sledování iPrima bez reklam, které uživateli zpřístupní jak videa, tak i články 

bez zobrazování reklam. Divák si může službu předplatit na jeden měsíc, půlrok či rok. 

Nezíská přístup k žádnému obsahu navíc v porovnání se sledováním zdarma, rozdíl je tedy 

pouze ve vypuštění reklam (iPrima 2019). Na základě údajů agentury Kagan21 z roku 2018 

by se měl SVoD v evropských zemích rozrůstat, za pět let dokonce zdvojnásobit22 (Brychta 

2018). Jak je však vidět výše, mnoho poskytovatelů jednotlivé modely propojuje.  

                                                
20 To můžeme sledovat jak v rámci IPTV při sledování vybraného televizního kanálu, tak skrze OTT, pokud 

daná televizní stanice nabízí živé vysílání i online.  
21 Agentura Kagan patří pod firmu S & P Global Market Intelligence (Brychta 2018). 
22 Za nárůstem má stát jak pokračující lokalizace Netflixu, tak například i aplikace od HBO nebo nárůst 

Amazon Prime Videa (Brychta 2018). 
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TVoD (Transactional VoD, česky transakční video na přání) je model, ve kterém se uživatel 

může bez poplatku zaregistrovat, ale posléze platí za počet zhlédnutých videí. Může si tedy 

vybrat pouze obsah, který mu vyhovuje, a platit jen za něj. Podle Kaysena (2015) mohou 

modely TVoD často nabízet nově vydané pořady, neboť na jednotlivém obsahu vydělávají 

v přepočtu více peněz. Jako příklad (který však není úplně možné označit za čistou OTT 

službu) uvádí Kaysen Apple iTunes. V českých podmínkách nabízí televize Prima některé 

své pořady v rámci služby Videopůjčovna online ještě dříve, než je odvysílá v televizi, tzv. 

k zapůjčení na omezenou dobu (například 48 hodin) za poplatek pohybující se v desítkách 

korun. Daný pořad však později ve své databázi nabízí opět zdarma (Kluska 2019). Tento 

způsob nelze označit za čistě TVoD model, bere si však jeho určité prvky a kombinuje je 

s jinými modely. V České republice není tento model nijak výrazně rozšířen. 

 

AVoD (Advertising, případně Ad-based VoD, česky video na přání založené na reklamě), 

nabízí uživatelům přístup k obsahu bez poplatku. Obsah je však doplněn o reklamy, které 

zprostředkovávají provozovatelům přísun financí. Výhodou této reklamy je, že se může 

přizpůsobovat jednotlivému divákovi na základě údajů o něm shromážděných (historie 

vyhledávání apod.). To není možné v klasickém modelu vysílání, kde se reklama jedinci 

a jeho osobním preferencím přizpůsobovat nemůže. Kaysen (2015) uvádí, že tento typ OTT 

TV je nejméně prozkoumaným odvětvím OTT. Zároveň v tomto směru dle něj vyvstává 

otázka existence prémiového obsahu na platformách AVoD. Nicméně, jak podotýká, na 

myšlence sledování obsahu zdarma a konzumaci reklam bylo postaveno i tradiční vysílání 

(Kaysen 2015). Autor se domnívá, že s tímto modelem se možná budeme v budoucnosti 

setkávat stále více.  

 

Co se českého prostředí týče, našli bychom mnoho příkladů modelu AVoD a zde si uvedeme 

ty zásadní23. Jedním z nich je Stream.cz provozovaný společností Seznam a.s. či relativně 

nový projekt Mall.TV spadající pod Mall Group. Mall.TV nabízí i živé vysílání (v sekci 

Živě & Slow TV), které uživatel může odebírat, a získávat tak upozornění na začátek živého 

vysílání. Dalším zástupcem je projekt DVTV Martina Veselovského a Daniely Drtinové, 

který byl spuštěn v roce 2014 a který na základě smlouvy dodává video obsah vydavatelství 

                                                
23 Jednotlivým online televizím se budeme více věnovat v kapitole Přední online televize na českém trhu. 
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Economia (Aktuálně.cz 2016). Moderátoři natáčejí rozhovory na politická, byznysová 

a společenská témata. V menším množství oproti ostatní produkci nabízí i živá vysílání, 

často tiskových konferencí. Ta je možné sledovat jak v archivu na webu DVTV, tak i na 

facebookovém profilu projektu. Na Facebooku často zpřístupňují ukázky rozhovorů 

dostupných na jejich webu. Na principu sledování zdarma s reklamami funguje iDnes Kino 

(dříve Playtvák), které provozuje MAFRA, a.s. 

 

Model AVoD u nás využívají i tradiční televize; jak již bylo zmíněno, omezené množství 

pořadů zdarma nabízí Barrandov TV, archiv zpřístupňuje televize Prima a omezeně Nova. 

Na pomezí AVoD stojí iVysílání České televize. Před video je zařazeno jen naprosté 

minimum reklam, často jen jedna, právě díky tomu však modelu AVoD teoreticky odpovídá. 

Na druhou stranu video není reklamami přerušováno. Označení iVysílání jako AVoD je tedy 

diskutabilní, a spíše stojí stranou od ostatních modelů. Stranou stojí i Youtube, který 

Koubský (2019) označuje v osobním rozhovoru za hostingovou platformu OTT, která však 

technické parametry OTT naplňuje. Uživatelé, kteří mají účty, mohou na platformu sami 

nahrávat videa, což Youtube odlišuje od ostatních zde zmíněných modelů. Youtube bychom 

mohli částečně označit i za sociální síť.  

 

Pro oblíbenost využívání modelu AVoD v českém prostředí svědčí i neochota Čechů platit 

za online obsah obecně. Podle dat výzkumné agentury Boomerang Communication z roku 

2019, vzešlých na základě výzkumu na vzorku 1000 respondentů, je za obsah na internetu 

ochotno platit pouze 8 % Čechů (Straková 2019).   

 

Posledním modelem je PVoD (Premium VoD, česky prémiové video na přání). Prémiové 

v tomto případě znamená buď novinku, nebo tzv. blockbuster film či seriál. PVoD tedy 

nabízí svým uživatelům takový obsah, který stále ještě běží v kinech, či jej zařadí do nabídky 

velmi krátce po ukončení projekce v kinech. Kaysen (2017) uvádí, že založit tento model je 

velmi náročné a první pokusy připomínaly spíše exkluzivní TVoD, neboť zpoplatňovaly 

jednotlivá videa. PVoD služby nabízí například britské kino Curzon Cinema (členové si 

mohou doma spustit některé filmy, které stále ještě běží v kinech) (Kaysen 2017). V českých 

podmínkách je příklad PVoD velmi obtížné dohledat.  
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Byť například Netflix můžeme označit za čistý SVoD model, můžeme si všimnout, že 

v Česku najdeme mnoho smíšených modelů. Brychta (2018) poukazuje na to, že ve východní 

Evropě převažují hybridní formy na pomezí AVoD, SVoD a TVoD, které získávají finance 

především z reklam. Tento poznatek odpovídá i českému prostředí. Nicméně s neustálou 

proměnou uživatelského chování nemůžeme počítat s tím, že tyto modely zůstanou 

neměnné, a zřejmě se budou přizpůsobovat novým požadavkům uživatelů. Koneckonců 

musíme mít na paměti, že i modely IPTV a OTT se mohou kombinovat a jejich hranice se 

mohou stírat. Pro pochopení fungování online vysílání jsou však tyto dva modely zásadní. 

4.1.2 HbbTv 

HbbTv (Hybrid Broadcast Broadband TV) je v rámci online vysílání podle Koubského 

(2019) nadstavbová technologie stojící nad IPTV i OTT. Česká televize (2018) na svých 

stránkách v sekci HbbTv uvádí, že hybridní televizi HbbTv lze přenášet jak skrze 

širokopásmový internet, tak přes systém digitální televize. Jedná se o přídavek, který je 

vysílán společně s televizními daty, a uživatel jej může vyvolat na přání pomocí ovladače či 

konzole. Aby jej uživatel mohl přijímat, potřebuje vhodné technické vybavení: SmartTV, 

set-top-box v případě obyčejné televize, webový prohlížeč či mobilní aplikaci, která tuto 

službu umožňuje. HbbTv nesmíme zaměňovat za SmartTV, což je televizní přijímač, který 

je možné připojit k internetu. V dnešní době je jednou z nejčastějších forem HbbTv v České 

republice chytrý televizní program, který je proklikávací, nabízí video ukázky apod. 

(Koubský 2019). Dále je to zpětné přehrávání videí či bonusová videa, jak si ukážeme níže 

na příkladu České televize.  

 

HbbTv v sobě technicky dokáže obsáhnout mnohem více, než jsme zmínili v předchozím 

odstavci. Jako příklad uvádí Koubský (2019) tzv. chytrou reklamu, která dokáže uživateli 

v případě zájmu vyhledat k zakoupení například oblečení, které má na sobě postava ve 

sledovaném seriálu. Experimentovalo se již i s různými úhly kamery při sportovních 

zápasech, které by si uživatel mohl z nabídky vybírat.  
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HbbTv, kterou lze aktivovat červeným tlačítkem, už v Česku nabízí většina televizních 

stanic24 (České radiokomunikace 2018). Česká televize tuto nadstavbu umožňuje od roku 

2012 na všech svých kanálech (Česká televize 2018). Po stisknutí červeného tlačítka je 

uživatel přesměrován do nabídky aplikací ČT bod. Může se například podívat na již zmíněný 

chytrý program. Ten je pro období jednoho týdne nazpět propojen se službou iVysílání, tudíž 

si uživatel může rovnou proklikem vybraný pořad přehrát, je-li v archivu iVysílání dostupný. 

Samotná aplikace iVysílání umožňuje uživatelům přehrát si všechna videa z tohoto archivu. 

iVysílání: D je určeno dětským divákům, kteří naleznou všechny pro děti vhodné pořady na 

jednom místě. Dětem je určena i hra ve formě kvízu Ábécédéčko a aplikace DIV, což je 

vzdělávací projekt video encyklopedie. Mezi další aplikace patří Lišta ČT poskytující 

přehled zpráv nebo Panorama přinášející infoservis z lyžařských center. Česká televize 

využívá HbbTv i pro doplnění pořadů o další obsah, například aplikace Nejchytřejší Čech 

nabízela uživatelům různé kvízové otázky a bonusová videa (Česká televize 2018).  

4.2 Specifika online vysílání 

4.2.1 Nelineární sledování videa  

Jedním z nejvýznamnějších znaků online vysílání je možnost nelineárního sledování videa25. 

Jak u IPTV, tak u OTT mají uživatelé možnost sami si vybrat ze široké nabídky videí 

a přehrát si je v libovolný čas. Zde je však nutné dodat, že přes IPTV si mohou diváci naladit 

i vysílání tradičních televizních stanic a pokud poskytovatel IPTV nedovoluje zpětné 

přehrávání videa, pak tuto výhodu uživatel ztrácí. Pro tuto formu zpětného sledování se užívá 

pojem odložená sledovanost. Koubský (2019) v osobním rozhovoru uvádí, že jakmile je 

obsah dodáván přes internetovou infrastrukturu, technicky vždy existuje možnost zpětného 

přehrávání videí a je pouze strategickým rozhodnutím poskytovatele, jak s touto možností 

naloží. V případě OTT je pak možné si přehrát kdykoliv všechna videa, která poskytovatel 

v danou chvíli na daném území nabízí.  

 

I zde existuje výjimka, a to v případě, že televizní společnost nabízí na svém online portálu 

sledování živého vysílání (např. Česká televize na iVysílání), které nepůjde přehrát zpětně. 

                                                
24 Podle tiskové zprávy Českých radiokomunikací využívaly HbbTv v Česku zhruba 2 miliony diváků, nejvíce 

v Praze (České radiokomunikace 2018). 
25 Jak již bylo mnohokrát zmíněno, to umožňoval již videorekordér a DVD, jedná se však o tak důležitý fakt, 

že jej pro pořádek musíme znovu zmínit. 
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Nemusí to být nutně jen online nabídka tradičních televizí, Sanson a Steirer (2019) přichází 

s myšlenkou na příkladu OTT Hulu, že živé vysílání by se mohlo více objevovat i na OTT 

a přestat být jakousi výhradou a dědictvím tradičních televizí. Jsme ho svědky na Youtube, 

u nás jej nabízí i DVTV (často tiskové konference) nebo Mall.TV (pro upozornění na 

zahájení živého vysílání se uživatelé mohou přihlásit k odběru). 

 

Pro upřesnění dodejme, že původně tradiční televize však již rovněž nenabízí jen lineární 

způsob vysílání, ale například díky funkci timeshift si diváci mohou pořad pozastavit 

a později znovu začít sledovat znovu, protože se zaznamenává na disk (Mall.cz 2019). Tato 

služba, která umožňuje odložené sledování, ukazuje prolínání prvků tradičního a online 

vysílání. Nelineární sledování je jako výhoda sledování obsahu online nesporná, a je v zájmu 

televizních společností ji divákům rovněž umožňovat. Stále však platí, že nelineární 

sledování není podstatou tradičního vysílání, spíše doplňkem, který rozšiřuje její možnosti. 

4.2.2 Binge watching a self-scheduling  

Možnost nelineárního sledování videa zásadně proměňuje chování a požadavky diváků. 

Diváci měli částečně možnost rozhodovat o tom, co budou sledovat, dávno před 

internetovým vysíláním díky VHS a DVD. V obou případech si mohli diváci obsah spustit 

v moment, o kterém rozhodli oni sami, přetočit pasáže, pozastavit video v daný moment 

a znovu se k němu vrátit.  

 

Tento nelinerální způsob sledování je klíčový pro chování uživatelů v prostředí internetové 

konzumace video obsahu. Diváci si již dříve částečně navykli sledovat obsah na základě 

vlastního výběru, nicméně neměli k tomu tak široké možnosti, jaké přineslo online vysílání. 

V souvislosti s tím se setkáváme s termínem binge watching. Tento pojem často odkazuje 

na seriály, konkrétně na sledování více dílů za sebou. Je nutné zmínit, že se pojí 

i s konzumací obsahu na DVD. Neexistuje jednotné vysvětlení toho, kolik divák musí 

zhlédnout dílů, aby se již dalo mluvit o binge watchingu. Podle šetření Harris Interactive pro 

Netflix se jedná o 2 až 6 epizod za sebou. Jenner (2017, s. 6) k tomu dodává, že v dnešním 

světě je binge watching velmi individuální a pro každého může představovat jiný počet 

zhlédnutých dílů. Objevují se i názory, že sledování několika hodin televize (byť různých 
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programů) by se také mohlo dát označit za binge watching, a nejedná se tedy pouze o výsadu 

seriálů sledovaných online (Jenner 2017, s. 5-6).  

 

Byť je zmíněná poznámka o binge-watchingu na tradičních televizích jistě na místě, 

vezmeme-li si za příklad sledování jednoho konkrétního pořadu, například seriálu, tradiční 

televize binge watching z většiny neumožňují, pokud nevysílají samy více epizod v řadě za 

sebou. Jednotlivé díly mohou divákům zprostředkovat například díky HbbTv technologii, 

ale to již nemluvíme o tradiční televizi.  

 

Typickým zástupcem online televize umožňující binge watching je Netflix, který diváky ke 

sledování dalších dílů přímo vybízí i automatickým přehráváním další epizody několik vteřin 

po skončení předchozí. U seriálů vždy nabízí všechny dostupné díly v dané sérii. Takový 

postup však nemůžeme označit za jediný přístup online televizí, a to obzvláště v českém 

prostředí. HBO GO rovněž vybízí diváky ke sledování více epizod automatickým 

přehráváním dalších dílů, u nových sérií však zveřejňuje online zpravidla jeden díl týdně, 

případně několik souvisejících týdně26. To se týká i internetové televize Stream.cz, která 

většinou zveřejňuje také jeden díl týdně a rovněž automaticky přehrává další epizody. 

 

Mall.TV nabízí nové epizody pořadů v různých časových intervalech, některé dvakrát týdně 

(Menutovka), jednou za týden (Rozum v troubě, NO-GO ZONE, Události Luďka Staňka 

a další) či jednou za dva týdny (Dělníci života, Noční směna s Adélou). Automatické 

přehrávání epizod rovněž nabízí, uživatel si jej však může vypnout. 

 

Stále však platí, že po zveřejnění všech epizod mohou diváci zhlédnout všechny díly 

najednou. Pokud pak online televize automaticky přehrává další díly, binge-watching jasně 

podporuje. K tomuto sledování může diváky vybízet i délka pořadů, která se pohybuje kolem 

několika minut. 

 

Na tomto místě zmiňme i pojem self-scheduling, který odkazuje na to, že divák sám si může 

naplánovat sledovaní pořadů dle jeho přání a potřeb (Jenner 2017, s. 8). Příkladem může být 

                                                
26 To se týká například 3. řady seriálu Terapie, jejíž příběhová linie pokrývá čtyři různé pacienty (či skupiny 

pacientů), přičemž každému je věnován jeden díl.  
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ukládání pořadů v již zmiňované službě České televize Moje iVysílání, ale i vlastní výběr 

pořadu z videoarchivu. Tato možnost individualizace programu stojí v přímé opozici 

k programovým schématům tradičních televizních stanic, které se zaměřují na cílové 

skupiny diváků. Byť jedna televizní společnost může provozovat několik stanic mířících na 

různé, někdy i úzké, cílové skupiny, nemůže být schopna vysílat program uzpůsobený 

konkrétnímu jednotlivci.  

 

Online televize, jako jsou Stream.cz, Mall.TV, DVTV či iDnes Kino, sice neskládají 

divákům individualizovaný program, ale dávají jim do rukou moc pomyslně si jej složit 

sami. To vyžaduje aktivní participaci diváka, pokud si sám z videoarchivů aktivně pořady 

vybírá. Je logické, že se uživatelům online televize snaží usnadnit formou doporučování 

obsahu. Pokud divák sleduje živé vysílání televizní stanice přes IPTV, pak tuto možnost 

skládání programu nemá. Self-scheduling je i tak nedílnou součástí a podstatnou 

charakteristikou online vysílání. 

4.2.3 Vývoj obsahu 

Online televize mají jiné možnosti odhadu úspěšnosti seriálu či filmu, než mají televize 

tradiční. V tomto směru není podstatné, zda obsah jen kupují, nebo i vyrábějí. Za příklad si 

vezmeme Netflix, který však nutně neukazuje, že stejný způsob využívají i další OTT či 

IPTV. Minimálně však mohou mít podobné možnosti, což je podstatné. Krátce v této 

kapitole zmíníme i internetovou televizi Stream.cz. 

 

Netflix měl v lednu 2019 kolem 139 milionů předplatitelů celosvětově (Fiegerman 2019). 

Toto číslo představuje i obrovské množství dat, které od nich může získat. Jak upozorňuje 

Marr (2018), nejsou to jen data, ale i složité analytické nástroje ke zpracování těchto dat, 

které představují obrovskou výhodu. Mezi údaje, které Netflix od svých uživatelů dokáže 

(ve vztahu k obsahu) získat, patří: co divák sleduje, kdy, kde, na jakém zařízení, zda se 

sledovaný obsah odlišuje dle zařízení používaného ke sledování, kdy dá divák pauzu, 

kdy přeskočí pasáž, kdy se vrátí zpět, kdy pořad vypne nebo jaké má vyhledávací 

návyky na stránce doporučující pořady (Patel 2013). Podle Patela například Netflix zjistil, 

že (alespoň v roce 2013) lidé sledovali přes týden spíše seriály a o víkendu filmy.  
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Podstatné je, jak Netflix tato data využívá. Jednak je to samozřejmě k doporučování 

vhodného obsahu pro dané účty. Už při začátku titulků na konci pořadu nabízí Netflix 

v případě sledování filmu další filmy. V případě seriálu po několikavteřinové pauze rovnou 

přehrává další díl. Vedle malé upoutávky na další díl, který se spustí sám, pokud jej uživatel 

nevypne, se zobrazuje i upoutávka na jiný, často nový seriál. Netflix pak samozřejmě má na 

hlavní stránce sekci, která doporučuje top výběr pro uživatele Top Pics for... 

Personalizovaná je i sekce Because You Watched…, která na základě předchozího sledování 

určitého obsahu rovnou doporučí obsah obdobný. Užitečné jsou i sekce, které zobrazují 

nejoblíbenější obsah Netflixu z poslední doby Trending now nebo obecně Popular on 

Netflix. Všechen obsah je možné ukládat si do vlastní sekce na později My List. Podle Marra 

(2018) je až 80 % výběru obsahu uživateli ovlivněno tím, co jim Netflix ke sledování 

v některé z kategorií doporučil. Podle analýz této OTT ztratí typický uživatel Netflixu zájem 

po jedné minutě až 90 sekundách, pokud si ve výběru nic nenajde (Marr 2018). Je tedy jasné, 

že perfektně uzpůsobený doporučovací systém je pro úspěch Netflixu zásadní.  

 

Ovšem není to jen doporučovací systém, co napomáhá Netflixu k úspěchu. Je to i produkce 

tvorby založená právě na uživatelských datech. Tradiční televize má podle Marra (2018) 

a Patela (2013) zhruba 30% až 40% úspěch s novou televizní tvorbou (tedy že obsah nebude 

z obrazovek pro nedostatek diváků stažen). Toto číslo však musíme brát s jistou nadsázkou, 

neboť je obtížné jej obecně lokalizovat na české prostředí. Patel (2013) k tomu dodává, že 

tradiční televize při nasazení nových pořadů sází spíše na tradici, případně na instinkt. I zde 

musíme dodat, že tradiční televize si může zaplatit určité testy a výzkumy, případně může 

vycházet ze zkušenosti ze zahraničí, což je typické při nákupu formátu pořadu a jeho 

lokalizaci. Nicméně úspěch nových pořadů Netflixu se má pohybovat kolem 70 až 80 %, 

což je nezanedbatelně vyšší číslo (Patel 2013, Marr 2018).  

 

Klasickým příkladem, jak Netflix využívá data k odhadu úspěchu pořadu, je seriál House of 

Cards. Podle Patela (2013) má k dispozici OTT několik druhů údajů před tím, než se 

rozhodne obsah do nabídky zahrnout. V případě zmíněného amerického seriálu je to počet 

diváků, kteří se dívali na filmy natočené stejným režisérem, Davidem Fincherem, kolik lidí 

sledovalo britskou verzi stejného seriálu a jestli se ti, kteří sledovali britskou verzi také dívali 

na filmy, kde hraje Kevin Spacey nebo které natočil David Fincher. Netflix si tedy dle Patela 
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(2013) dokáže spočítat, kolik takových lidí má mezi svými uživateli a zda se mu pořad 

vyplatí zahrnout. Netflix za dvě řady, které dohromady obsahují 26 dílů, zaplatil přes 100 

milionů dolarů, což je jedna z jeho největších investic do obsahu. Úspěch obsahu se měří 

i dle toho, kolik přivede nových předplatitelů a pro kolik ze stávajících to bude důvod 

předplácet si tuto OTT i nadále (Patel 2013, Leonard 2013).  

 

Z rozhovoru s manažerem provozu Stream.cz Filipem Vážanským (2019) však vyplývá, že 

podobná data jako Netflix Stream dokáže analyzovat, nicméně v praxi jde o velmi 

komplikovaný proces. S nástroji, které mají k dispozici, nakládají strategicky, a pro běžnou 

každodenní práci využívají spíše tradiční metody. Zaměřují se více na makro data, která 

reprezentují spíše celek než jednotlivce (dokoukanost pořadu, vývoj sledovanosti pořadu 

apod.).  

 

Vývoj obsahu na Streamu se proměnil po příchodu již zmíněného Filipa Vážanského 

a Daniela Strejce, šéfproducenta hrané tvorby. Podle Vážanského (2019) se před jejich 

příchodem v lednu 2018 Stream zaměřoval spíše na intelektuální pořady a témata, zatímco 

v současnosti míří spíše na mainstream. 

 

To znamená, že se snaží být plnoformátovou27 televizí a nabízet obsah pro všechny skupiny 

diváků. Největší množství diváků se na Stream.cz dostává z homepage Seznamu, případně 

napřímo z webu Stream.cz, a Vážanský k tomu dodává, že si uvědomují, že tím jim bude 

obecenstvo stárnout. Strategií tedy je zaměřit se více na mladé lidi a sociální sítě, a tomu 

pomalu přizpůsobovat obsah. „Děláme pokusy pro mladší diváky, nebudeme to kormidlo 

otáčet hned k mladším, (...) nemůže to být okamžitě něco jiného, než na co jsou diváci zvyklí, 

přechod musí být postupný.“ dodává Vážanský (2019). Zahrnuje to například spolupráci 

s českým rapperem Johnym Machette (Jonáš Čumrik) (Vážanský 2019).  

 

                                                
27 Stream.cz nabízí i zpravodajské pořady z produkce Televize Seznam. Díky propojování různých obsahů 

v rámci Seznam.cz má tuto výhodu oproti jiným OTT televizím, které jsou primárně na internetu, a nejedná se 

o tradiční televize přenášející svůj obsah na web. U těch klasické zpravodajství z většiny chybí, neboť se jedná 

o náročnou produkci vyžadující velký tým lidí a finanční prostředky. Jediné, co Streamu podle Vážanského 

(2019) historicky funguje špatně, je sport. Streamu tato cílová skupina chybí, a to i přesto, že zhruba 60 % 

diváků jsou muži starší 35 let.  
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Když si Stream není s úspěšností plánovaného pořadu jistý, nebo má pochybnosti, spoléhá 

například na sociologická šetření typu focus group nebo dotazníková šetření, což má 

společné s tradiční televizí. 

  

Co se výroby pořadů pro Stream týče, prochází tato internetová televize dynamickými 

změnami, a zde můžeme popsat pouze současný stav, který se může brzy změnit. V první 

polovině roku 2018, kdy přišel Filip Vážanský do Streamu, si většinu pořadů nechávali 

vyrábět externími agenturami na klíč (zhruba v poměru 80 %:20 % ve prospěch 

outsourcingu). Důvod byl nedostatek zaměstnanců, kteří by pořady vyráběli. Situace se však 

v průběhu roku 2018 změnila, a v březnu 2019 odhaduje Vážanský (2019) poměr výroby 60 

%:40 % ve prospěch vlastní výroby.  

 

Ukazuje to fenomén velké flexibility této internetové televize, která se umí rychle 

přizpůsobovat novým trendům a změnám. Flexibilitě jistě napomáhá i fakt, že se nejedná 

o velkou instituci s rigidními pravidly, byť je součástí velké internetové firmy Seznam.cz. 

Stream má v současnosti dvě vlastní studia (v Seznamu je však studií více, některá slouží 

pro tvorbu obsahu do Televize Seznam, studio kuchyně například pro obsah na Proženy.cz) 

a vlastní techniku. Nemá význam srovnávat toto zázemí s výrobními centry České televize, 

nicméně vidíme, že velké zázemí nemusí být pro vlastní tvorbu klíčové.  

 

Dodejme, že i pro internetové televize je vlastní nákup pořadů. U Netflixu a HBO GO je 

tento fenomén nepřehlédnutelný, ale i televize jako Stream.cz některé pořady nakupuje (viz 

pořad Lajna od online televize Obbod). Můžeme tedy konstatovat, že ačkoliv se teoretické 

možnosti vývoje pořadů mezi tradiční a online televizí liší, české internetové televize28 

pokročilé analytické nástroje jako Netflix zřejmě nevyužívají, nebo to alespoň není známé, 

a některé postupy při vývoji obsahu se překrývají (sociologické průzkumy, outsourcing, 

vlastní výroba a nákup pořadu).  

4.2.4 Sledovanost a zpětná vazba 

Sledovanost audiovizuálního obsahu na internetu je problematika, která zatím není plně 

vyřešena. V Česku, ale ani v zahraničí neexistuje jednotná metodika měření všech online 

                                                
28 Internetové televize vzniklé v České republice, jako jsou Stream.cz, Mall.TV, iDnes Kino apod. 
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videí. Je samozřejmě otázkou, zda o to jednotlivá média mají zájem a zda se vzájemně 

považují za konkurenci – v tom případě by jistě jednotná metodika byla více zapotřebí. Pod 

videi často bývá údaj počet zhlédnutí videa, ten má však naprosto minimální vypovídající 

hodnotu. Není totiž jasné, jak velkou část videa musel uživatel zhlédnout, aby bylo jeho 

zhlédnutí do tohoto čísla započítáno. Může se tedy stát, že na videa klikne omylem 

(obzvláště u automatického přehrávání dalších epizod). Například počet zhlédnutí pod 

Stream.cz znamená počet uživatelů, kteří zhlédli alespoň 10 % pořadu (Vážanský 2019). To 

je však údaj platný pro Stream.cz, ne pro další OTT TV, byť nevylučujeme, že některé 

mohou užívat stejné číslo.  

 

Co se týče televizí zapojených do měření sledovanosti TV v Česku agenturou Nielsen 

Admosphere pro ATO, ty už data o sledování na internetu získávají a vyhodnocují. Od 1. 

ledna 2018 bylo sledování televizního vysílání na televizorech (PEM TV) rozšířeno 

o sledování na internetu (PEM D). Klíčovým požadavkem na měření sledovanosti na 

internetu byla možnost srovnávat tato čísla s ratingem, tedy ukazatelem sledovanosti 

průměrné vteřiny pořadu u sledování televizního vysílání v televizi. Měření sledovanosti na 

internetu odkazuje rovněž na sledovanost průměrné vteřiny videa. Započítáváni jsou diváci, 

kteří odsledují celý pořad. V případě, že odsledují jen jeho část, jsou započítáni poměrně – 

to znamená, že pokud zhlédnout 50 % pořadu, jsou započítání jako polovina jednoho diváka 

(Nielsen Admosphere 2018).  

 

Ve výsledku je tedy zahrnuta část diváků, kteří zhlédli pořad celý, a část diváků, kteří zhlédli 

jen jeho část. Jistou odchylku v měření představuje fakt, že agentura není schopna zjistit, zda 

divák sledoval pořad na internetu sám, či v přítomnosti dalších diváků. To samé platí pro 

případ, kdy jeden divák zhlédne pořad víckrát. V případě, že jej zhlédne například dvakrát, 

v měření se promítne jako dva diváci. Renata Týmová, vedoucí výzkumu v České televizi 

dodává, že ČT tato čísla neuvádí jako unikátní počet diváků, a je třeba mít tento fakt při 

interpretaci dat na mysli (Týmová 2019; Nielsen Admosphere 2018).  
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Jak v případě PEM TV, tak PEM D, se měří i odložená sledovanost29. V případě sledovanosti 

v televizorech se měří sedm dní po dni, ve kterém byl pořad odvysílán na televizní stanici 

(v podstatě tedy osm dní). Číslo se počítá od 6:00 do 6:00. Znovu zde platí, že když jeden 

divák zhlédne pořad několikrát, bude započítán jako počet diváků dle toho, kolikrát jej zhlédl 

(Nielsen Admosphere 2018).  

 

Při harmonizaci dat vzešlých z PEM TV a PEM D se bere v potaz pouze sledování pořadu, 

ne reklam. Sledování videa na jednom zařízení více diváky řeší projekt PEM přihlašováním 

členů domácnosti, kteří jsou přítomni zapnutému televizoru, případně zapnutému počítači, 

skrze který probíhá sledování televizního obsahu. Podle dat agentury Nielsen Admosphere 

sleduje průměrně televizor 1,3 až 1,4 diváků ve věkové kategorii 4 +, počítač 1,1 diváků, 

a ještě nižší hodnoty agentura předpokládá u mobilních telefonů a tabletů, které považuje za 

osobní zařízení pro jednotlivce. Roli hraje samozřejmě i velikost obrazovky technického 

zařízení. Díky těmto datům agentura možnou odchylku neřeší a sledování obsahu na jednom 

zařízení typu počítač, smartphone a tablet, považuje za sledovanost jedním divákem (Nielsen 

Admosphere 2018). 

 

Pro sledovanost na internetu využívá Nielsen Admosphere následující vzorec: Rating 000 

= Time / délka / 1000. Rating 000 je rating vyjádřený v tisících a odkazuje na sledovanost 

průměrné vteřiny videa. Time (Total Time Spent) odkazuje na celkový počet vteřin sledování 

videa všemi uživateli dohromady, délka znamená celkový počet vteřin videa. 

 

Zatímco rating v případě procentuálního vyjádření u PEM TV odkazuje k základu jako 

k populaci vlastnící minimálně jeden funkční televizor, v případě měření sledovanosti na 

internetu se za základ považuje celá populace30. Pokud bychom rating u sledování vysílání 

v televizoru vztáhli na celou populaci, číslo se částečně sníží, avšak jen minimálně. Výše 

uvedený vzorec pro PEM D jako na základ odkazuje na celou populaci a nelze jej vztáhnout 

na žádnou konkrétní cílovou skupinu. Při vykazování výsledků sledování videí na internetu 

tedy Nielsen Admosphere udává celkový počet diváků (Rating 000), a procentuálně jej 

nevztahuje k žádné části populace. Tím se snaží předejít možným zkreslením a chybným 

                                                
29 Odloženou sledovaností se myslí sledovanost pořadu, který byl dříve odvysílán na některé z televizních 

stanic zapojených do měření. 
30 Jde o takzvaná census data. Ta za základ nepovažují vzorek, ale celou populaci. 
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interpretacím. Pokud bychom výsledky PEM TV a PEM D chtěli porovnávat, musíme 

u PEM TV odkazovat na nejširší možnou měřenou cílovou skupinu, kterou je 4 + (Nielsen 

Admosphere 2018). 

 

Výsledky se vykazují v různých kategoriích: D Rating 000 živě, D Rating 000 TS0-3, D 

Rating 000 TS0-7, D Rating 000 TS0-30, D Rating 000 P-30, přičemž TS odkazuje na 

odloženou sledovanost, 0 na den odvysílání a následující čísla na dny po odvysílání. TS0-3 

tedy znamená odložená sledovanost v den odvysílání až tři dny po odvysílání v televizi. P-

30 znamená sledovanost na internetu až 30 dní před premiérou vysílání v televizi. Podle 

Nielsen Admosphere nejvíce lidí sleduje pořady v den odvysílání v televizi či následující tři 

dny poté, tato čísla tvoří dohromady až 80 % sledovanosti (Nielsen Admosphere 2018).  

 

Výše zmíněné kategorie Nielsen Admosphere dokáže ještě rozložit na jednotlivá technická 

zařízení (TV, počítač, mobilní telefon, tablet), a televizní společnosti tak mají k dispozici 

cenná data. Co se odlišného doporučování obsahu na různých technických zařízení týče, 

minimálně ve Stream.cz a na iVysílání toto není důležité (Vážanský 2019, Týmová 2019). 

iVysílání zatím obsah jednotlivcům nedoporučuje ani jim nabídku nepřizpůsobuje na 

žádném technickém zařízení, musíme však mít na mysli, že se jedná o veřejnoprávní 

instituci, která si nemůže dovolit stejný postup jako komerční subjekty (Nielsen Admosphere 

2018).  

 

Sledování skrze HbbTv se započítává jak do sledovanosti v televizi31, tak přes internet. 

Televizní společnosti proto mají přístupná i data sledovanosti přes internet bez televize.  

 

Data PEM TV a PEM D se dávají dohromady díky identifikátoru pořadu „CrossID“. Tento 

identifikátor je přiřazen k danému pořadu a má stejné hodnoty pro pořad v televizi a na 

internetu. Započítání sledovanosti živého vysílání přes internet je možné díky identifikátoru 

„ID kanálu“, který opět identifikuje jak PEM TV, tak PEM D. PEM TV data kromě toho 

obsahují i informaci, zda živé vysílání proběhne i na internetu (Nielsen Admosphere 2018).  

 

                                                
31 Do živé či odložené do sedmi dní po odvysílání v televizi 
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Podle dostupných dat společnosti Nielsen Admosphere z roku 2016 sleduje v České 

republice online video alespoň někdy32 98 % populace starší 15 let, která je na internetu 

aktivní. Mezi jednotlivými věkovými skupinami je možné vypozorovat rozdíl v tom, jaký 

typ obsahu nejčastěji vyhledávají. Obecně sledují uživatelé alespoň několikrát týdně typy 

obsahu v tomto poměru (Nielsen Admosphere 2016): 

 

Vtipná videa: 38 % 

Seriály: 37 % 

Filmy: 37 % 

Zpravodajská videa: 33 % 

Hudební klipy: 33 % 

 

Zatímco u věkových skupin 35 až 49 let a 50 let plus jsou nejoblíbenější zpravodajská videa, 

skupina 15 až 20 let nejraději sleduje hudební klipy a skupina 21 až 34 let vtipná videa 

a seriály (Nielsen Admosphere 2016).  

 

Vzhledem k již několikrát zmiňované individualizaci programu se nabízí otázka, zda vysoký 

počet diváků (případně spuštění videa) znamená vysokou úspěšnost, a pokud ano, po jak 

dlouhé době po vložení pořadu do videotéky by se tato sledovanost měla měřit. Dostupná 

data ukazují, že největší sledovanost u obsahu tradičních televizních společností probíhá na 

internetu do tří dnů od původního odvysílání v TV. Diváci však například při čekání na 

novou epizodu seriálu (jak jsme si již ukázali, v českém online prostředí je nezařazování celé 

série najednou do videotéky časté) mohou vyhledávat podobný typ obsahu a zhlédnout pořad 

starý několik měsíců, či dokonce let. Možnost vyhledat si další obsah při čekání na nové 

epizody může uživatele udržet u dané online televize déle (a případně se neodhlásit od 

předplatného v případě modelu SVoD).  

 

Na Streamu se podle manažera provozu Filipa Vážanského (2019) započítávají jako 

zhlédnuté jen takové pořady, z nich diváci viděli alespoň 10 %. Čísla, která vidí diváci pod 

epizodami jako počet zhlédnutí, se tedy rovná počtu uživatelů, kteří viděli minimálně 10 % 

                                                
32 Co přesně se myslí pojmem alespoň někdy není v dostupné studii blíže definováno. 
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epizody. Důležitá je pro Stream.cz pro sledování úspěšnosti tzv. dokoukanost33, která pro 

tuto online televizi představuje zhlédnutí alespoň 75 % pořadu.  

 

Sledovanost Stream měří v rámci interního programu Reportér, který ukazuje jak čísla 

v reálném čase, tak i data z definovaného období (týden, měsíc, rok apod.). Při 

vyhodnocování úspěšnosti epizody se tedy mohou ve Streamu podívat, jak si vedla epizoda 

předchozí týden, jaká byla sledovanost jiného pořadu touto dobou před měsícem apod. 

Systém neukazuje pozastavení videa, podle Vážanského (2019) je možné, že některé 

oddělení na Seznamu je tento faktor schopno měřit, ale pro jejich práci to není klíčové. Co 

však měří, je, odkud diváci přišli – zda z homepage Seznamu, přímo z webu Streamu, 

z aplikace apod. Aktuálně se neměří sledovanost skrze HbbTv. Zároveň pro Stream v tuto 

chvíli není zásadní, zda uživatelé sledují obsah skrze počítač, smartphone, tablet či televizor, 

způsob doporučování videí by na všech zařízeních měl fungovat stejně (Vážanský 2019). 

 

Stream je však výjimečný v tom, že některé jeho pořady jsou vysílány v rámci Televize 

Seznam. Souvisí to s celkovým propojováním obsahu v rámci Seznam.cz, což samozřejmě 

dělá z internetové televize Stream zvláštní příklad pro tuto diplomovou práci. Přestože 

Vážanský (2019) uznává, že sledovanost pořadů (na Streamu a Televizi Seznam) mohou 

sčítat, prozatím to pro ně není podstatné, neboť sledovanost Televize Seznam v tuto chvíli 

nedosahuje srovnatelných čísel jako Stream.cz.  

 

Zajímavé je, že s měřením sledovanosti může být provázaná i délka pořadů. Podle 

Vážanského (2019) vyrábí mnoho pořadů o délce jen pár minut i proto, že je vyšší 

pravděpodobnost dokoukanosti epizody.  

4.2.5 User engagement, interaktivita a participace 

Online televize, potažmo i jiná online média, dávají uživatelům do rukou dříve nevídanou 

moc nad tím, jakým způsobem mohou obsah konzumovat, ale i možnost aktivně se zapojit 

do tvorby nebo šíření obsahu a participovat na jeho podobě (viz Napoli 2010). Tradiční 

média se v rámci koexistence s těmi novějšími, a v rámci probíhající konvergence médií, 

                                                
33 Termín dokoukanost budeme dále používat jako terminologii vztahující se k měření úspěšnosti v rámci 

Stream.cz. 
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musejí přizpůsobovat, a některé prvky vlastní pro online prostředí zahrnout do své nabídky 

také (Ksiazek, Peer a Lessard 2016). Co se týče video obsahu, někteří mluví o přeměně 

komunikace „push“ na „pull“. „Push“ model odkazuje na způsob, kdy producenti „tlačili“ 

(z anglického push) obsah lineární cestou k divákům omezeným množstvím komunikačních 

kanálů, a předpokládali, že diváci obsah přijmou tak, jak jej nabízejí. Příkladem nám může 

být tradiční televizní vysílání. V současnosti se však producenti pohybují ve vysoce 

konkurenčním, a především nelineárním prostředí34, ve kterém si uživatelé sami vybírají typ 

a způsob konzumace obsahu, a musejí nabízet i obsah, který bude uživatele vybízet 

k většímu zapojení se (v angličtině se používá termín user engagement, který kvůli jeho 

větší přesnosti budeme dále používat35) (Ksiazek, Peer a Lessard 2016).  

 

User engagement můžeme v úzkém smyslu slova definovat jako soubor reakcí jednotlivce 

na určitý produkt, v tomto případě mediální (Rouse 2014). Ksiazek, Peer a Lessard (2016) 

označují user engagement jako široký pojem, který odkazuje na jakýkoliv druh pozornosti 

uživatele a jeho interakci s médiem. Výzkumy zaměřené na user engagement často měří 

účast uživatelů (v angličtině se užívá pojem involvement), ať už v oblasti konzumace, 

sdílení nebo produkce obsahu (Ksiazek, Peer a Lessard 2016). O účasti se mluví i jako 

o interaktivitě, která je tedy dle definice autorů podmnožinou user engagement. Média typu 

online televize jsou dle této definice ze své podstaty interaktivní, uživatele přímo vybízí 

k tomu, aby obsah nejen konzumovali, ale i jej dále šířili (sdíleli) nebo například 

komentovali a hodnotili. Nicméně tento způsob výkladu interaktivity (jako účasti) není 

jednotný, například Henry Jenkins rozlišuje mezi interaktivitou a participací. 

 

Interaktivita je podle Jenkinse vlastnost technologie, která je naprogramovaná tak, aby 

dokázala reagovat na aktivitu uživatele. Participace je oproti tomu součást kultury; 

participační kultura se rozmáhá právě ve světě nových médií a technologií, a umožňuje 

uživatelům bohatší zážitek z konzumace obsahu (Schoenau-Fog et al. 2015). Participace36 

                                                
34 A propojování lineárního a nelineárního vysílání, viz funkce timeshift. 
35 Překlad engagement do češtiny jako zapojení by nemusel být přesný, neboť by spíše odkazoval na anglický 

pojem involvement. Dalšími možnosti překladu by mohla být aktivita uživatelů nebo angažovanost, které však 

správně nezachycují význam tohoto slova. Proto se budeme pro zachování přesnosti držet anglické 

terminologie, kterou vysvětlíme.  
36 Mezi zásadní formy participace řadí Jenkins (2006) připojení (affiliation), například k sociální síti typu 

Facebook, vyjadřování (expressions), kterým se myslí například digitální vzorkování, natáčení 

fanouškovských videí či psaní textů, společné řešení problémů (collaborative problem-solving), kam patří 
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a zapojení uživatelů jsou pojmy odkazující na aktivitu uživatelů, oproti tomu interaktivita je 

vlastnost dané technologie.  

 

V souvislosti s aktivitou uživatelů a jejich participací na online obsahu se můžeme setkat 

s termínem user generated content (v češtině obsah generovaný uživatelem), o kterém 

pojednávají například Anna Maria Jönsson a Henrik Örnebring37 (2011). Byť o tomto pojmu 

píší především v souvislosti s online zpravodajskými weby, nabízí velmi přínosné rozdělení 

obsahu generovaného uživatelem dle míry participace a dle typu obsahu, na jehož produkci 

se podílejí.  

 

Podle výzkumníků se lidé nejčastěji zapojují u populárních kulturních či každodenních 

soukromých témat. U obsahu zpravodajského charakteru je již participace nižší. Byť 

výzkumné závěry nemůžeme bez dalšího šetření vztáhnout na Českou republiku, můžeme 

využít jejich teoretických poznatků a definice různých stupňů obsahu generovaného 

uživateli, neboť ten je pro tuto práci důležitý. Zde si je proto rozebereme, propojíme s pojmy 

konzument, prozument, prouživatel a producent, a v neposlední řadě zasadíme do 

prostředí internetového vysílání. 

 

Jönsson a Örnebring (2011, s. 130) vycházejí z předpokladu, že na participaci nemůžeme 

nahlížet jako na binární jednotku dle toho, zda se uživatel zapojí, nebo nezapojí. Vzhledem 

k tomu, že existují různé možnosti generovat uživatelský obsah, je příhodné participaci 

rozlišit na základě vyžadované míry aktivity uživatele. Tato míra řadí uživatele do jedné 

z následujících kategorií. 

 

                                                
spolupráce typu Wikipedie, a oběh (circulation), což Jenkins (2006) označuje i jako formování toku médií 

a spadá sem například natáčení podcastů nebo blogování. 
37 Základním poznatkem jejich výzkumu provedeného ve Velké Británii a ve Švédsku je, že přestože některá 

média nabízejí široký prostor pro uživatele, stále drží kontrolu ve svých rukou, a uživatelé nemají kontrolu nad 

obsahem. Jimi generovaný obsah se podle Jönsson a Örnebringa (2011) nedá označit za žurnalistiku, byť se 

mnohdy můžeme setkat například s pojmem participativní, nebo občanská žurnalistika. 
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Konzument 

Konzumentství vyžaduje nejnižší míru participace uživatele (Jönsson a Örnebring 2011, 

s. 131). Autoři tento obsah generovaný uživateli označují jako takový, který je viditelný jen 

pro uživatele, tzn. například přenastavení existující podoby obsahu do jiné, přizpůsobené 

uživateli. Příkladem v českém online prostředí může být personalizované nastavení 

homepage Seznam.cz, ve kterém si uživatelé mohou vybrat, co a na jakém místě se jim bude 

zobrazovat. Dalším typem tohoto konzumentství je zapojení se do skupinové aktivity, kde 

individualizované příspěvky nejsou možné. Příkladem je anketa, kde sice uživatelé hlasují 

sami za sebe, nicméně jejich individuální aktivita není viditelná. Přístupná může být pouze 

ve formě celkového výsledku, kde je schovaná ve skupině stejně hlasujících uživatelů 

(Jönsson a Örnebring 2011, s. 131). 

 

Byť výše zmíněné formy participace skutečně vyžadují nízkou míru aktivity, musíme si 

uvědomit, že i samotné sledování videí v online prostředí si žádá vyšší aktivitu než sledování 

tradiční televize (například zapnutí počítače, zapnutí internetového prohlížeče, vyhledání 

online televize, výběr videa, spuštění obsahu atd.). Pouhé konzumentství je v našem 

kontextu spíše pojem, který se hodí pro sledování tradičního televizního vysílání. Pro účely 

této práce proto přehodnotíme pojem konzumentství a použijeme termín konzumentství 2.0, 

potažmo konzument 2.0, který odkazuje na možnosti webu 2.0 a řešenou problematiku lépe 

vystihuje.  

 

Prozument 

Autorem termínu prozument (prosumer) je americký futurolog Alvin Toffler. Pojem použil 

již v roce 1980 ve své knize Třetí vlna. Zjednodušeně bychom mohli prozumentství 

definovat jako zvýšené zapojení uživatele do produkce. Uživatel může mít díky své aktivitě 

a zpětné vazbě částečný vliv na to, jak bude produkt ve výsledku vypadat (Jönsson 

a Örnebring 2011, s. 130; McQuail 2016, s. 192).  

 

McQuail (2016, s. 192) k termínu dodává, že v oblasti komunikace se pracuje spíše 

s termínem prouživatel (produser), se kterým přišel Axel Bruns v roce 2008. „Ten jej 

používá pro označení uživatelů nových médií, kteří se aktivně podílejí na tvorbě mediálních 

obsahů a formování mediálních platforem.“ (McQuail 2016, s. 192).  
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Ve studii Jönsson a Örnebringa (2011, s. 131-132) je prozument spojen se střední mírou 

participace, ve které jsou individuální příspěvky povoleny, a jsou viditelné, nicméně jen 

tehdy, jsou-li vyžádány médiem samotným. Vždy se vztahují k již existujícímu obsahu. 

Uživatelé tak mohou komentovat video zveřejněné médiem, ale nemohou vytvořit vlastní38.  

 

Příkladem mohou dále být zaslané otázky na hosta ve studiu, které mu moderátorka klade 

(Q&A), email autorovi videa, nebo vyžádaný obsah typu fotografie z místa události, o které 

médium referuje (Jönsson a Örnebring 2011, s. 131-132). Tento způsob participace se 

shoduje s možnostmi tradičního vysílání. 

 

Producent 

Uživatele s nejvyšší mírou zapojení označují Jönsson a Örnebring (2011, s. 132) jako 

producenty (producer). Jde o takový uživatelsky generovaný obsah, který mohou uživatelé 

tvořit i v případě, že je o to médium nepožádá nebo je k tomu nevyzve. Byť stále může být 

kontrolován médiem (diskusní fórum rozdělené do tematických kategorií, wiki apod.), podle 

autorů se jedná o iniciativu uživatelů, která vyžaduje vysokou aktivitu.   

 

NÍZKÁ 

PARTICIPACE 

Konzument 2.0 

STŘEDNÍ PART. 

prozument 

VYSOKÁ PART. 

producent 

Hodnocení Komentář Blogy 

Hlasování Email Čtenářské články 

Účast v anketě Vyžádaný obsah Podcasty 

RSS Q&A Wiki 

Tabulka 1: Tabulka rozdělující uživatelskou participaci dle míry aktivity. Zdroj: Jönsson a Örnebring 2011, 

s. 131. 

                                                
38 Jistou odchylku představují Seznam Zprávy, které umožňují pouze video komentáře. Nicméně ty prochází 

kontrolou redakce a rovněž se jedná o komentáře k existujícímu pořadu, ne výrobu vlastního pořadu. Byť si 

tento typ komentáře žádá větší míru aktivitu, dokonce i lepší schopnost práce s technologiemi, v rámci tohoto 

řazení bychom i video komentáře na Seznam Zprávách zařadili do střední participace.  
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Komentáře, sdílení a hodnocení 

Vzhledem k tématu této práce vybereme typické prvky participace v oblasti online vysílání. 

Začneme prostorem pro komentáře pod video obsahem, který je jedním ze základních 

způsobů, jak uživatele vybízet k participaci. Dle výše uvedené teorie můžeme komentáře 

označit jako způsob prozumentství, který vyžaduje střední míru participace na obsahu. 

Stream.cz umožňuje uživatelům videa komentovat psanou formou, přičemž uživatel se musí 

přihlásit přes svůj facebookový účet. To od uživatelů vyžaduje jednu aktivitu navíc39, 

a některé to potenciálně, i kvůli nemožnosti anonymního komentáře, může odradit. Mall.TV 

uživatelům rovněž umožňuje obsah komentovat, musí se však zaregistrovat. DVTV oproti 

těmto dvěma online televizím prostor pro komentáře nenabízí, uživatelé však ukázky 

rozhovorů hojně komentují na Facebooku DVTV.  

 

Komentář definuje Reagle (2015, s.1-2) jako druh sociální komunikace, pro který je typická 

krátká délka a reaktivnost. Reaktivnost na něco však automaticky nemusí znamenat, že 

komentář reaguje na obsah článku či videa, pod který je umístěn. Reagle upozorňuje, že 

mnohdy dochází k tomu, že uživatel napíše komentář na základě titulku, aniž by přečetl či 

zhlédl daný obsah. Pak se samozřejmě stává, že komentář s obsahem, na který reaguje, 

nesouvisí. Ani krátká délka nemusí být pravidlem, a můžeme se setkat s komentáři o délce 

několika odstavců. Komentář se rovněž vyznačuje asynchronitou. Uživatel tedy nemusí na 

obsah reagovat hned, ale klidně až po roce. Příkladem nám mohou být některé komentáře 

pod pořadem Jak nás vidí svět, které se objevily několik měsíců (i rok) od data zveřejnění 

epizody ve videoarchivu. Reagle (2015, s. 2) dodává, že výše zmíněná definice je poměrně 

nejasná, a můžeme si například položit otázku, jak dlouhý musí komentář být, abychom jej 

už nepovažovali za komentář. V této práci za komentář považujeme příspěvek uživatele 

v prostoru vyhrazeném pro komentáře.  

 

Autor s nadsázkou cituje Shane Liesegang (@AvoidComments), když píše, že prostor pro 

komentáře není umístěn „na dně“, tedy v dolní části webové stránky, bezdůvodně. Což 

vystihuje dle autora i jakási obecná rada „nečti komentáře“ (Reagle 2015, s. 1-2). Na druhou 

stranu, tato problematika bývá nahlížena i z pozitivního konce; na sociálních sítích, jak 

                                                
39 V případě, že k Facebooku nejsou přihlášeni automaticky.  
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popisuje Reagle (2015, s. 1), se komentáře pojí i s termínem obsah generovaný uživateli 

(user-generated content), a aktivní participace velkého množství lidí bývá označována jako 

kolektivní inteligence (collective inteligence). Reagle (2015, s. 3) k tomu dodává, že 

komentáře mohou být pozitivní a přinášet nové informace, podněty ke zlepšení, ale mohou 

i manipulovat, obsahovat lži apod. Komentáře proto nelze jednoznačně označit jako 

pozitivní nebo negativní prvek, který online svět přináší. V praktické části této práce nás 

proto bude zajímat nejen zda uživatelé možnosti komentovat využívají, ale v rámci 

kvalitativního výzkumu i zda komentáře souvisí s obsahem vybraných dílů pořadu Jak nás 

vidí svět.  

 

Další možností participace je sdílení obsahu na různé sociální sítě. To již vyžaduje aktivitu 

nižší, stačí buď kliknout na tlačítko sdílet, v některých případech lze ke sdílenému příspěvku 

dopsat i status. Videa na Stream.cz je možné sdílet na Facebook, Twitter nebo Google+. 

Mall.TV oproti Streamu nabízí i možnost sdílení přes Messenger, ale ne přes Google+.  

  

V neposlední řadě mohou online televize nabízet hodnocení pořadu, a to buď palcem 

nahoru, či dolů (Netflix, Mall.TV), nebo počtem hvězdiček (iVysílání). Mall.TV nabízí 

i tlačítko srdíčko, na které může uživatel pod epizodou kliknout. Jistou formou participace 

je i odebírání epizod (Stream.cz, Mall.TV), nebo jejich přidávání do vlastních playlistů 

(iVysílání). Stream.cz hodnocení epizod nenabízí. Všechny tyto aktivity můžeme označit 

jako konzumentství 2.0.  

 

Ze strany uživatelů je samozřejmě možné kontaktovat provozovatele skrze sociální sítě nebo 

emailem, tento typ aktivity je možný i u tradičních televizí. Jednalo by se o střední 

participaci, tedy prozumentství. V minulosti Stream.cz nabízel prostor pro vlastní videa 

uživatelů, což by byl klasický příklad producentství, tedy vysoké míry participace.  

4.2.6 Délka pořadů 

Internetové vysílání není omezeno vysílacími okny, která jsou typická pro schémata 

tradičních televizí. Délka jednotlivých epizod tudíž nemusí být striktně daná. Jednotlivé 

epizody se v délce mohou lišit (u Stream.cz je však například rozdíl mezi délkou epizod 

maximálně v řádu několika minut), a online televize si mohou dovolit výrobu velmi krátkých 
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pořadů (v řádu několika minut), protože vysílací okna nemusí zaplňovat. Toto je nesporně 

výhoda pro vlastní výrobu pořadů u těch televizí, které existují od počátku na internetu 

a nejsou televizními společnostmi přesouvajícími svůj obsah na internet. V druhém 

zmíněném případě je samozřejmě pouze na dané televizi, zda na internet přesune všechen 

svůj obsah, případně v jaké formě. Na internet může například nahrávat bonusová videa 

k obsahu vysílanému tradiční cestou. Rovněž si můžeme všimnout, že videa na 

internetových televizích typu Stream.cz a Mall.TV jsou výrazně kratší než pořady vysílané 

v tradičních televizích. Avšak opět to neznamená, že některé online televize nenabízejí 

pořady o podobné délce jako televize tradiční (Netflix). 

4.3 Tvorba programových schémat  

U online televizí nelze vypozorovat jednotný postup plánování programového schématu, 

neboť se od sebe jednotlivé modely zásadně odlišují. Co se tradičního televizního vysílání 

týče, jak bylo popsáno v příslušné kapitole, existuje zažitý postup při plánování schémat. 

A to nejen pro plánování dlouhodobé, ale i na konkrétní den – vysílání ranní, prime-time 

apod. Jednotlivé pořady se zasazují do vysílacích oken, což mj. předurčuje jejich délku. 

U online televize, která své pořady nahrává do videotéky, něco jako striktně ranní či denní 

vysílání budeme dohledávat těžko. Pro tuto práci není podstatná strategie plánování 

jednotlivých online televizí v České republice, ale na příkladu Stream.cz si ukážeme, že 

přístupy k tvorbě schématu nemusejí být zásadně odlišné mezi tradiční a online televizí. 

 

Po odchodu Lukáše Záhoře ze Stream.cz prošla tato internetová televize velkou personální 

proměnou, která s sebou přinesla i změny obsahové. Tento model programového schématu 

tedy popisuje situace od ledna 2018 do současnosti tak, jak jej v osobním rozhovoru popsal 

manažer provozu Stream.cz Filip Vážanský (2019).  

 

Podle Vážanského (2019) se k sobě tradiční i online vysílání přibližují, a přestože jsme 

svědky rostoucí popularity sledování obsahu na nových technických zařízeních, při 

plánování programu se stále počítá se sezonalitou. To znamená, že období letních či jiných 

školních prázdnin přináší menší sledovanost, nebo že v lednu se zadává méně reklam. 

Vážanský dělí schéma Streamu na jarní a podzimní, přičemž mezi nimi neexistují žádné 

větší obsahové rozdíly. Existují výjimky, které se vážou spíše ke konkrétním pořadům – 
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například pořad TaJeMno Jaroslava Mareše byl zařazen v období října/listopadu, neboť se 

atmosférou hodil spíše k podzimnímu počasí. Zvláštní program plánují ve Streamu na 

období letních prázdnin, či například Vánoc, což velmi připomíná plánování tradičních 

televizí. Manažer provozu Streamu k tomu dodává, že na sledovanost má vliv mnoho 

faktorů, a ty se musí snažit promítat do plánovaného schématu.    

 

Každou sezónu (tedy jaro a podzim) se Stream snaží uvést 10 nových pořadů, do kterých 

Vážanský (2019) počítá jak delší hranou tvorbu, tak kratší pořady například o délce 2 až 3 

minuty. To však není pravidlem, například na další podzim Vážanský plánuje uvedení 5 

nových pořadů. Odůvodňuje to tím, že je ekonomické spíše důkladněji pracovat na méně 

pořadech, které budou kvalitní, než jich natočit více a po pár epizodách je stáhnout. Denně 

vloží do videodatabáze zhruba 4 až 5 nových epizod pořadů (Vážanský 2019).  

 

Ačkoliv tento postup velmi připomíná plánování programového schématu tradičních 

televizí, troufáme si konstatovat, že na rozdíl od tradičních televizí se nemusí internetové 

televize řídit jednotným postupem, neboť nenaplňují vysílací okna a nemusí brát ohled na 

odlišné pořady pro různou denní dobu. Mohou mít tedy velmi individuální postup při 

plánování schématu, který odpovídá jejich aktuální strategii. 

4.4 Zařízení umožňující sledování online 

Online vysílání mohou v případě OTT uživatelé sledovat na televizích, počítačích, 

smartphonech a tabletech, IPTV lze většinou sledovat přes televizor a počítač (existují však 

i výjimky). Například Netflix lze v televizi sledovat i skrze určité hrací konzole, například 

Xbox One40. Podle Zaváděcího výzkumu 2017 agentury Nielsen Admosphere pro ATO, který 

proběhl na vzorku 15 199 domácností, byla v roce 2017 pro sledování video obsahu 

nejoblíbenější televize. Vlastnilo ji 95 % domácností. Počítač (stolní nebo notebook) 70 %, 

smartphone 57 % a tablet 24 % domácností. Tato data jsou podstatná proto, že valnou 

většinu času strávili respondenti sledováním tradičního vysílání (živého či z archivu), denně 

konkrétně 3 hodiny a 8 minut. Oproti tomu pouhých 8 minut denně věnovali sledování 

                                                
40 V tomto směru je zajímavé sledovat, jak se možnosti sledování určitých typů vysílání prolínají. Jak 

upozorňují Bennett a Strange (2011, s. 7), Youtube můžeme sledovat například skrze konzoli v televizním 

přehrávači, a některé dříve tradiční televizní programy naopak skrze Youtube kanál.  
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obsahu na počítači, 2 minuty na smartphonu a 1 minutu na tabletu (Asociace televizních 

organizací 2017).  

 

Z měsíční zprávy o sledovanosti za leden 2019, zpracované agenturou Nielsen Admosphere, 

vyplývá, že na internetu sledovalo televizní vysílání 1 % diváků. Z toho 0,2 % sledovalo 

obsah živě a 0, 8 % formou VoD. Nejvíce lidí ke sledování online videa zvolilo počítač (0,6 

%), méně televizi (0,2 %) a nejméně mobilní telefon (1 %) a tablet (1 %). Data byla naměřena 

metodikou PEM D a jsou součástí celkového měření sledovanosti televizního vysílání 

v České republice (Nielsen Admosphere 2019a). Zde je však nutné zmínit, že se jedná pouze 

o sledování internetového obsahu televizí zapojených do tohoto měření. 

 

Podle dostupných dat z roku 2015, naměřených společností Mediaresearch (dnes Nielsen 

Admosphere), lidé starší 15 let obecně nejvíce videa na internetu sledovali na obrazovkách 

svých počítačů, ať už stolních, či na noteboocích. Výzkumníci již v roce 2015 zaznamenávali 

vzrůstající trend obliby sledování online videí na tabletech a mobilních telefonech (Nielsen 

Admosphere 2015): 

 

Alespoň jednou denně: 

32 % na noteboocích 

27 % na stolních počítačích 

14 % na smartphonu 

10 % na tabletu (Nielsen Admosphere 2015).  

 

I na základě předchozích zmíněných dat můžeme usuzovat, že obliba těchto technických 

zařízení pro sledování audiovizuálního online obsahu je i v roce 2019 velmi podobná, byť 

samozřejmě procenta se mohla změnit. Ačkoliv výzkumy neuvádí jasné důvody, proč jsou 

televize a počítače stále nejoblíbenější platformou pro sledování videí na internetu, můžeme 

si logicky odvodit, že velkou roli hraje uživatelský komfort. Na větší obrazovce má uživatel 

větší zážitek ze sledování obsahu než na malé obrazovce smartphonu. To ovšem rovněž 

souvisí s tím, jaký typ videa sleduje. V případě sledování seriálu či filmu je jistě pohodlnější 

volbou počítač, ale v případě sledování kratšího videa, například na Youtube, ale i na 

Streamu, nemusí být menší obrazovka nutně překážkou v zážitku ze sledování. Jak jsme 
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viděli v kapitole 6.2.3 Sledovanost a zpětná vazba, u nejmladší věkové skupiny převládala 

v roce 2016 obliba hudebních klipů, u druhé nejmladší byly na nejvyšší příčce vtipná videa 

a seriály. Tyto faktory spolu částečně mohou souviset, avšak nelze to jasně prokázat. Roli 

jistě hrají i další faktory, například větší oblíbenost smartphonů u mladších věkových skupin 

apod.  

4.5 Přední online televize na českém internetu 

Cílem této kapitoly není celkový výčet všech online televizí v České republice, ale krátké 

představení těch nejdůležitějších. IPTV nebude věnována větší pozornost, ačkoliv 

nezdůraznit O2 TV by byla chyba. Podkapitoly proto budou rozděleny na IPTV a OTT 

vysílání, z čehož větší pozornost bude kvůli zaměření této práce věnována právě OTT TV, 

největší pak internetové televizi Stream.cz. 

4.5.1 IPTV 

Co se IPTV týče, nejzásadnějším příkladem je digitální televize O2 TV, jejímž 

provozovatelem je O2 Czech Republic. Na českém trhu působí od roku 2006, zpočátku 

nabízela 40 kanálů a videotéku. V témže roce tato online televize zprovoznila TV archiv se 

všemi českými stanicemi. Nabídku českých filmů o rok později, v roce 2007, obohatila 

o hollywoodské filmy. V roce 2010 byla O2 TV doplněna o funkci nahrávání, a v roce 2013 

o možnost zpětného zhlédnutí až 30 hodin nazpět. Zásadní byl pro tuto televizi rok 2014, 

kdy v květnu televize umožnila sledování 20 kanálů v rámci O2 TV Go na 4 zařízeních, 

spustila videotéku pro kohokoliv a v říjnu již nabídla službu O2 TV Go i nezákazníkům O2. 

Tím se oddálila od tradiční definice IPTV, což dokazuje, jak se i tyto modely v (nejen) české 

praxi doplňují. V roce 2015 se O2 TV Go rozšířilo na celou programovou nabídku. V témže 

roce uvedla O2 TV nový set-top-box, díky kterému si mohli televizi naladit i diváci, kteří 

neměli internet od O2 (Mikšovská 2016). Na konci září 2018 měla O2 TV zhruba 308 000 

předplatitelů (Vojtěchovská 2018a).  

 

Z těch nejdůležitějších dále zmiňme Lepší.TV, která byla spuštěna v roce 2014. Jejím 

provozovatelem je goNET s.r.o. Kuki TV funguje od roku 2014 pod brněnským operátorem 

Smart Compem. Dále v České republice existuje T-Mobile TV (Tarifomat s.r.o. ve 

spolupráci s T-Mobile Czech Republic a.s.) a Horizon GO (UPC CZ). 
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4.5.2 OTT 

4.5.2.1 Stream.cz: historie a současnost  

Stream.cz je česká internetová televize, kterou vlastní společnost Seznam.cz. Na základě 

výše rozebrané teorie ji můžeme označit jako OTT TV, která funguje na reklamním modelu 

AVoD. Na základě výzkumu OMG Research, který proběhl pod výzkumnou skupinou 

Omnicom Media Group v roce 201941, kterého se účastnili respondenti ve věku 15 až 54 let, 

je Stream.cz nejsledovanější VoD platformou v České republice. Alespoň jednou týdně jej 

sleduje 1 790 770 lidí (Vojtěchovská 2019b).  

 

Stream.cz založil v roce 2006 Miloš Petana pod svou společností Global Inspiration. Už 

o rok později do této společnosti z 50 % vstoupil Seznam a v roce 2011 koupil zbývajících 

50 %, a stal se tak jediným vlastníkem a zároveň provozovatelem Stream.cz. Ostrá verze 

Streamu započala v březnu 2007 (Vašíčková 2017, s. 24-27; Ondrejechová 2009, s. 27-39). 

 

Zpočátku Stream.cz fungoval jako platforma pro uživatelská videa a pro tvorbu vlastních 

pořadů. Nabídka se v průběhu let velmi proměňovala, Stream.cz zkusil nabízet obsah 

tradičních televizních společností, do nabídky zařadil celovečerní filmy, videoklipy a vlastní 

produkci pořadů různého zaměření, které se věnuje dodnes. Prvním vlastním seriálem 

Stream.cz byla Gynekologie 2 (Vašíčková 2017, s. 24-27). Obzvláště po odkoupení 

Seznamem byla návštěvnost Stream.cz vysoká – například v květnu 2008 zaznamenal 1,8 

milionu návštěvníků, což z něj udělalo nejnavštěvovanější český video portál (Ondrejechová 

2009, s. 27-39). V roce 2013 přestal Stream.cz do své nabídky zařazovat uživatelská 

amatérská videa (Vašíčková 2017, s. 26). To je poměrně zásadní změna, zvážíme-li, že 

Stream.cz vzniknul právě jako platforma pro tento druh videí. Svou nabídku posléze začal 

více profesionalizovat a nabízet především vlastní tvorbu. Zásadní změnou posledních let 

byl odchod dlouholetého šéfproducenta Lukáše Záhoře a producenta Milana Kuchynky, kteří 

posléze stáli u zrodu internetové televize Mall.TV (Krupka 2017).  

                                                
41 Ačkoliv tento výzkum budeme citovat i dále, musíme mít na mysli, že výzkum nepracoval s vyčerpávajícími 

daty, ale pouze vybranými VoD platformami. Například online vysílání televize Nova nebylo do výzkumu 

zahrnuto. Nova nabízí zdarma jen část svého obsahu a zbytek mohou sledovat diváci přes Voyo, které již 

funguje jako SVoD. Nicméně data budeme používat proto, že se jedná o nejnovější dostupné veřejné informace. 

Mnoho výzkumů, které by byly veřejně dostupné, na tomto poli neprobíhá. Data měří i NetMonitor. 
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Lukáše Záhoře nahradil manažer provozu Filip Vážanský42, se kterým přišel Daniel Strejc, 

šéfproducent hrané tvorby (Blog Seznam.cz 2017). Zásadně se s jejich příchodem změnila 

programová nabídka, která, jak již bylo popsáno, míří spíše na mainstream s tím, že 

zachovává hranou seriálovou tvorbu.  

 

Z rozhovoru s Filipem Vážanským (2019) vyplynulo, že Stream.cz se v příštích letech 

možná zásadně promění a již nebude připomínat současný stav. V době psaní diplomové 

práce byl v beta testování nový videoportál, který má sdružovat všechnu video tvorbu 

společnosti Seznam.cz, a do které se dostanou i obsahy třetích stran, například Novy43. Tento 

nový plánovaný videoportál by stále měl fungovat jako AVoD. Podle Vážanského (2019) se 

kompletně změní současný systém doporučování videí, který bude uzpůsoben novému 

videoportálu (Vážanský 2019). Je možné, že v době dokončení této práce bude již nový 

videoportál spuštěn. 

 

Tento krok je možná logickým vyústěním dlouhodobého propojování obsahu na Seznam.cz. 

Ten vlastní a na homepage zobrazuje mj. web zaměřený na ženské čtenářky Proženy.cz, 

autoweb Garáž.cz nebo právě Televizi Seznam/Seznam Zprávy. Jak popisuje Vážanský 

(2019), spolupráce nyní vypadá například tak, že když Stream natočí pořad o vaření, 

Proženy.cz si jej buď publikují na svůj web, nebo z něj v článku vytvoří psaný recept. Pokud 

bychom se chtěli pokusit definovat současný stav internetové televize Stream.cz, bylo by to 

právě pokračující propojování obsahu se Seznamem, pořady mířící na mainstreamové 

publikum, snaha o postupnou výrobu obsahu pro mladší obecenstvo a pokračující tvorba 

hraných seriálů.  

 

Stream.cz nabízí široké spektrum žánrů, což souvisí i s tím, že se snaží mířit na širokou 

skupinu diváků. Kratší stopáží nepřipomínají televizní formáty, v tom se podle Vážanského 

(2019) rozcházejí. Najdeme zde hranou tvorbu, kterou si Stream vždy nechává vyrobit na 

zakázku. Jde například o komediální seriál Kadeřnictví (délka cca 6 až 6:30 minut), 

politicko-satirický seriál Kancelář Blaník (zhruba 7 až 8 minut u dílů v první sérii), druhá 

                                                
42 Filip Vážanský předtím působil jako výkonný ředitel v televizi Óčko. 
43 Podobný systém již Seznam.cz využívá pro články, které v rámci tzv. feedu tvoří v sekci Další články 

z českého internetu „nekonečnou“ homepage.  
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série seriálu Lajna (cca 22 až 24 minut) a seriál Skvrna (Stream.cz jej začne vysílat v průběhu 

března 2019), který by měl připomínat futuristické sci-fi.  

 

Nabízí několik populárně-naučných pořadů, například Výlety do minulosti, Krvavá léta, Bez 

domova, Uzlíky na jazyku nebo Expertiza. Do populárně-naučných můžeme zařadit 

i hudebně zaměřený pořad HitStory. Jako cestovatelský pořad můžeme označit Výleťák 

a Busny, mezi kuchařské show patří S kuchařem u plotny, nebo dříve vysílaná Sladká tečka 

či MENU domů.  

 

Velmi časté jsou zábavní pořady, které se zaměřují na různá témata – mohou to být čistě 

zajímavosti (Tisíce lidí zajímá..., Detektor pravdy), nebo tzv. vtipná videa (Darwinovy ceny, 

Vrtáci při práci). Speciální skupinou jsou pořady, které se zaměřují na témata běžně 

popisovaná jako pro ženy (Minuta módy) nebo pro muže (Meziplyn).  

 

U některých zmíněných pořadů v současnosti Stream.cz nové epizody nenatáčí, ale všechny 

staré pořady má k dispozici ve své videotéce. Do doporučovacího systému se však 

uživatelům nedostávají ty, které jsou starší než 2 roky, a to kvůli jejich horší technické 

kvalitě (Vážanský 2019). U starších pořadů je tedy sledovanost nízká.  

 

Nabídka Stream.cz je široká i díky propojování obsahu v rámci celé společnosti Seznam.cz. 

Nabízí proto pořady Televize Seznam/Seznam Zpráv, které jsou zpravodajské či 

publicistické (např. Večerní zprávy, Šťastné pondělí).  

 

Toto rozdělení zde uvádíme s vědomím, že žánry i formáty se velmi často prolínají 

a odpovídají probíhající konvergenci v médiích, která se dotýká i žánrů. Pořad Jak nás vidí 

svět, jehož komentáře jsou předmětem praktické části této práce, bude představen v úvodu 

praktické části. 

4.5.2.2 Mall.TV 

Internetová televize Mall.TV spadá pod Mall Group a zahájila své vysílání v říjnu 2018. 

Funguje na principu modelu AVoD. Na jejím vzniku se podíleli bývalý šéfproducent 

Stream.cz Lukáš Záhoř a producent Milan Kuchynka. Společně stojí za vznikem úspěšných 
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pořadů, jako jsou Kancelář Blaník, Autobazar Monte Carlo nebo Semestr. Jako první český 

e-commerce nabídl Mall Group vlastní hranou tvorbu, v zahraničí je obdobným známým 

příkladem Amazon Video, případně Amazon Prime Video, které spadá pod společnost 

Amazon. Amazon Prime Video, které funguje jako model SVoD, přišel v roce 2016 (tedy 

stejném roce jako Netflix) i do České republiky a na Slovensko (Vojtěchovská 2018b, 

Vojtěchovská 2016, Straková 2016b).  

 

Mall.TV se profiluje jako internetová televize nabízející kvalitní pořady. V sekci Mall 

Originals nabízí původní tvorbu známých tváří, mj. Luďka Staňka (Události Luďka Staňka, 

Čermák & Staněk Comedy), Petra Vaňka (Zmlsané dějiny, Rozum v troubě), Adama 

Gebriana (Gebrian: Překvapivé stavby, Gebrian: Plus Minus) nebo Veroniky Kokešové 

(Menutovka). Tyto tváře mají společně to, že dříve působily s podobnými pořady na 

Stream.cz. Mezi další známé osobnosti, které se na původní tvorbě pořadů podílejí, patří 

Miloš Čermák (Čermák & Staněk Comedy), Pavel Zuna (Top Moment), Laco Déczi (Milý 

Laco), Petr Havlíček (Rozum v troubě spolu s Petrem Vaňkem) nebo Adam Ondra (Adam 

Ondra).  

 

Žánrově nabízí Mall.TV populárně-naučné pořady (Vesmírná technika, Dělníci života, 

Rozum v troubě), satiru (pořady Luďka Staňka), pořady o vaření (Menutovka), komedie 

(Stylista), soutěže (Vyhraj to!), akční pořady (No-Go Zone), pořady zaměřené na sport 

(Adam Ondra, Bez frází) a pořady o kráse a módě (Ikonické modely). Co se týče publicistiky, 

našli bychom na Mall.TV právě Události Luďka Staňka, zpravodajské pořady však nenabízí. 

Na začátku roku 2019 Mall.TV zařadil tzv. Slow TV, v rámci níž vysílá živě nepřerušované 

záběry například z Letiště Václava Havla nebo z ptačího krmítka (Vojtěchovská 2019a). 

Mall.TV nabízí i několik celovečerních filmů z produkce Aerofilms. 

 

Mall.TV dle výzkumu OMG Research z roku 2019, provedeném na vzorku respondentů od 

15 do 64 let, sleduje alespoň jednou týdně 328 080 lidí (Vojtěchovská 2019b). 
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4.5.2.3 iDnes.tv (iDnes Kino) 

Mediální skupina Mafra, která dříve provozovala internetovou televizi Playtvák, v polovině 

roku 2018 seskupila svůj video obsah pod iDnes.tv. Playtvák vzniknul v roce 2015 a mezi 

jeho známou původní seriálovou tvorbu patřila například Single lady. Původní tvorba je nyní 

v rámci iDnes.tv řazena pod sekci iDnes Kino. Tam Mafra uvádí komediální seriál Za 

oponou, komediální pořad Světlu vstříc nebo seriál Single Lady 2. Videotéka iDnes.tv však 

díky sdružení video obsahu nabízí i zpravodajská videa, a to domácí, zahraniční i krimi 

(Vojtěchovská 2018c). Obdobně jako Mall.TV nabízí i Slow TV. Jak iDnes Kino, tak celá 

iDnes.tv funguje na modelu AVoD (iDnes Kino 2019).  

4.5.2.4 DVTV 

DVTV, publicistický videokanál Martina Veselovského a Daniely Drtinové s rozhovory na 

témata politiky, byznysu a společnosti, byl spuštěn v roce 2014 pod společností Diskurz TV. 

Tato společnost podepsala smlouvu s vydavatelstvím Economia, se kterým prodloužila 

spolupráci zatím do roku 2019. DVTV nabízí svůj obsah na webu video.aktualne.cz, odkud 

se diváci mohou dostat i na další video obsah Aktuálně.cz. Moderátorskou dvojici doplnil 

v roce 2015 Filip Horký, který o dva roky později odešel. V roce 2017 tým rozšířila 

novinářka Emma Smetana (Straková 2016a). DVTV funguje na principu AVoD nicméně 

nabízí i možnost měsíčního předplatného rozhovorů v audio verzi (podcasty) bez reklam. 

 

DVTV je oproti výše zmíněným OTT unikátní; nabízí téměř výhradně publicistické 

rozhovory na aktuální témata, nenabízí žádnou hranou tvorbu. Rozhovory se natáčejí buď 

ve studiu v Economii, či v terénu. Rozhovory doplňuje tzv. DVTV Apel, což je krátké video, 

ve kterém vybraná osobnost apeluje na diváky krátkým projevem na důležitá společenská 

témata (například tvorba bezpečných hesel, návštěva psychologa, změna zaměstnání, šikana 

apod.). DVTV zprostředkovává v menší míře i živá vysílání, často tiskových konferencí, 

někdy natáčí i živé rozhovory (Straková 2016a). 
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4.5.2.5 HBO GO, Netflix, Amazon Prime Video, Voyo, Obbod 

HBO GO, Netflix, Amazon Prime Video, Voyo a Obbod patří mezi jedny z předních SVoD 

videoték na českém internetu. Za měsíční předplatné nabízí uživatelům volný přístup do 

svého videoarchivu bez reklam. 

 

HBO umožnilo v roce 2017 možnost přímého předplacení HBO GO, aniž by uživatel musel 

být smluvně vázán s operátorem. Ve svém videoarchivu nabízí české a zahraniční filmy 

a seriály včetně vlastní původní produkce. HBO GO umožňuje sledování s českými (či 

jinými cizojazyčnými) titulky a v některých případech nabízí i dabing. Podle průzkumu 

OMG Research z roku 2019 je sedmou nejsledovanější VoD platformou v České republice. 

Dle výzkumu provedeném na vzorku respondentů ve věku 15 až 64 let jej alespoň jednou 

týdně sleduje 423 770 diváků. Nejvíce diváků HBO GO spadá do skupiny do 34 let 

(Vojtěchovská 2019b). 

 

Netflix začal fungovat jako OTT televize v roce 2007 a na český trh vstoupil v roce 2016. 

V porovnání s HBO GO je jeho obsah méně lokalizovaný, nabízí méně pořadů s českými 

titulky. Soustředí se jak na seriálovou tvorbu, tak na filmy. Podle zmíněného průzkumu 

OMG Research z roku 2019 je čtvrtou nejsledovanější VoD platformou v České republice. 

Alespoň jednou týdně sleduje 546 800 diváků. Jeho největší část diváků spadá do kategorie 

do 34 let (Vojtěchovská 2019b, Vojtěchovská 2016). 

 

Placená videotéka Voyo spadající pod televizi Nova funguje v České republice od roku 

2011. Voyo původně nabízel svůj obsah zdarma a finance získával z reklam, na model 

předplatného přešel již v roce 2012 (Vojtěchovská 2012a). Voyo nabízí českou a zahraniční 

seriálovou i filmovou tvorbu a sportovní přenosy. Seriály TV Nova nabízí dříve, než je Nova 

odvysílá v televizi, a ve svém archivu ukládá zpravodajské a publicistické pořady TV Nova. 

Jednoznačně patří mezi nejdůležitější SVoD modely v českém prostředí, a to díky délce 

fungování na českém trhu a široké nabídce ve videotéce. Dle průzkumu OMG Research 

z roku 2019 je pátou nejsledovanější VoD platformou v Česku (Vojtěchovská 2019b).  
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Amazon Prime Video rozšířilo svou působnost do Česka v roce 2016. Nabízí filmy, seriály 

i původní tvorbu, mezi nejznámější vlastní pořady patří The Grand Tour nebo Man in the 

High Castle (Straková 2016b).  

 

Obbod je internetová televize, která funguje na modelu SVoD a nabízí jak seriály, tak filmy. 

V České republice funguje od roku 2016, později svou působnost rozšířila i na Slovensko. 

V Česku obsah lokalizuje pro českého diváka, který si může vybrat mezi dabingem a titulky. 

Obbod nabízí i vlastní tvorbu, mezi jejich nejznámější pořad patří seriál Lajna, který později 

odkoupil Stream.cz a natočil druhou sérii (Obbod 2019, Holubová 2018). 

4.5.2.6 iVysílání, iPrima, Nova Plus, TV Barrandov 

Ačkoliv se ve všech zmíněných případech jedná o původně tradiční televize, i ty svůj obsah 

v rámci různých modelů přesunuly na internet. Tam nabízí ve videoarchivu své již 

odvysílané pořady, plus v některých případech i živá vysílání. Zde uvádíme pouze online 

vysílání plnoformátových televizních stanic, nejedná se o kompletní výčet přesunu 

tradičních televizí na internet. 

 

V oblasti online vysílání v Česku nejde o žádnou podružnou kategorii, iVysílání České 

televize je dle průzkumu OMG Research z roku 2019 třetí nejsledovanější VoD platformou 

s 1 257 640 diváků (nejvíce ze skupiny 35 až 54 let), kteří si nějaký pořad pouští alespoň 

jednou týdně (Vojtěchovská 2019b). To dokazuje, že přesun tradičních televizí na internet 

představuje velkou konkurenci online televizím, které jsou přítomny pouze na internetu 

a jako internetové vysílání i vznikly. ČT uvedla iVysílání do řádného provozu v květnu 2011 

(Vojtěchovská 2011). V současnosti se iVysílání blíží modelu AVoD, nicméně reklam 

obsahují pořady naprosté minimum, a označení tedy může být diskutabilní (i vzhledem 

k faktu, že se jedná o službu veřejnoprávní instituce). Vystačit si v tomto případě můžeme 

s pouhým označením VoD. 

 

Videotéka iPrima.cz je dle zmiňovaného průzkumu OMG Research z roku 2019 druhou 

nejsledovanější VoD platformou na českém internetu, což potvrzuje předchozí tvrzení o tom, 

že přesun tradičních televizí na internet je velkým zdrojem konkurence pro OTT typu 

Stream.cz. Týdně si některý z pořadů pustí 1 462 690 diváků, nejvíce jich pochází z věkové 
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skupiny 45 až 54 let (Vojtěchovská 2019b). První internetový kanál PrimaPlay.cz spustila 

TV Prima v roce 2012 (Vojtěchovská 2012b). V současnosti mohou diváci sledovat buď 

pořady zdarma s reklamami (AVoD), nebo si zaplatit službu iPrima bez reklam na bázi 

měsíčního předplatného (SVoD). V roce 2019 uvedla Prima na trh novinku Videopůjčovna, 

skrze kterou mohou diváci za poplatek sledovat vybraný film nebo seriál několik dní před 

jeho uvedením v televizi. Uživatel platí za jeden konkrétní pořad, který si může „půjčit“ na 

omezenou dobu (Kluska 2019). Tento přístup se tedy blíží modelu TVoD, a jak je vidět, 

v praxi je běžné jednotlivé OTT modely kombinovat. 

 

Televize Nova nabízí své pořady online i na stránce Nova Plus, která funguje na modelu 

AVoD. Spuštěna byla v roce 2014 a obsahuje původní seriálovou tvorbu televize Nova, 

publicistické, společenské a zpravodajské pořady včetně bonusových videí. Na Nově Plus 

však televize zpřístupňuje jen posledních několik epizod a pro sledování starších pořadů 

musejí diváci využívat SVoD Voyo. Pro sledování živého vysílání TV Nova přes internet se 

uživatelé musí přihlásit (Vojtěchovská 2014).  

 

Televize Barrandov nabízí svůj videoarchiv za předplatné, a pouze několik vybraných 

pořadů nabízí zdarma (například Naše Zprávy). Videoarchiv zpoplatnila již v roce 2013. 

Jedná se tedy o model kombinující SVoD a AVoD.  

5. Hlavní rozdíly mezi tradičním a online vysíláním 

Probíhající konvergence médií způsobila, že co bychom dříve mohli označit za tradiční 

televizi, si v dnešní době nemůžeme takto jednoznačně dovolit. Lineární a nelineární 

vysílání se vzájemně doplňují, tradiční plnoformátové televize, které jsme si v této práci 

vzali za příklad, nabízejí svůj obsah uživatelům internetu, a některé je vybízejí k tvorbě 

uživatelsky generovaného obsahu. Televize je v době nových médií více roztříštěná, ať už 

mluvíme o distribuci obsahu, produkci, obsahu samotném či divákovi (Christian 2012, 

s. 342). Proto je důležité zmínit, že rozdíly mezi tradičním a online vysíláním se v mnoha 

směrech stírají, a do budoucna si jistě můžeme dovolit tvrdit, že se k sobě tyto dva modely 

budou i nadále přibližovat. Rovněž musíme podotknout, že existuje tolik typů online vysílání 

(a některé z nich jsme do této práce nezahrnuli, viz například vysílání na sociálních sítích), 

že dále zmíněné poznatky nejsou poplatné obecně na všechny online televize. Především se 
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týkají OTT TV, které byly v této práci primárně řešeny. Popsat a prozkoumat celý trh online 

televizí v České republice by mohlo být námětem jiné práce, která by však délkou 

překračovala možnosti této diplomové práce. 

 

Základním rozdílem mezi tradiční a online televizí je rozdíl mezi lineárním a nelineárním 

vysíláním. Byť, jak jsme si ukázali v předchozích kapitolách, i tradiční televize již nabízejí 

svůj obsah nelineárně (HbbTv, timeshift, OTT TV), stále platí, že diváci mohou jejich obsah 

konzumovat lineárně. I dnes si mohou pustit televizi, vybrat si z programové nabídky a pořad 

sledovat v podobě, jak jej televize vysílá (tzn. s reklamními bloky apod.). Bylo by troufalé 

tvrdit, že existence této podoby sledování televizního obsahu je v současnosti výrazně 

ohrožena nelineárním modelem. Spíše jde o vzájemné doplňování těchto dvou forem 

vysílání. Zde dodejme, že jak HbbTv, tak OTT TV nejsou v této práci považovány za tradiční 

způsob vysílání, nicméně vzhledem k tomu, že jej nabízí i původně tradiční televize, jej 

samozřejmě musíme brát v potaz a zahrnout do nabídky tradičních televizí. Pomineme-li 

IPTV, která byla v této práci spíše podružná, OTT TV je oproti tradičnímu vysílání typicky 

nelineárním modelem. Divák rovněž musí vynaložit zvýšené úsilí při přehrávání obsahu, 

které v některých případech může zahrnovat základní znalost práce s počítačem (či jiným 

technickým zařízením) a s internetovým vyhledávačem. Jistou odchylku v tomto modelu 

představuje nabídka živého vysílání, jehož obliba není zanedbatelná (DVTV, Mall.TV, 

iDnes Kino, iVysílání apod.), nicméně i v tomto případě si uživatelé často mohou živé 

vysílání přehrát zpětně či posunout v čase. Lineární vs. nelineární vysílání můžeme 

shrnout tak, že se v současné době u dříve tradičních televizí vzájemně doplňují, 

zatímco pro online vysílání je typický nelineární model.   

 

Druhý rozdíl představuje způsob konzumace obsahu a user engagement. Začněme 

tentokrát online vysíláním, u kterého jsme si definovali fenomén self-scheduling, kdy si 

uživatelé mohou sami naplánovat své sledování pořadů. Nejen způsob (přeskakování, 

pozastavení, zpětné posouvání), který spíše odkazuje na nelineární sledování, ale hlavně typ 

obsahu. Uživatelé si vybírají z celého videoarchivu dostupného online, ne ze sestaveného 

programu pro masového diváka. Často se online televize snaží podporovat binge-watching, 

tedy sledování několika dílů za sebou, k čemuž jim jistě pomáhá i správné doporučování 

obsahu na míru daného uživatele. Můžeme si dovolit tvrdit, že jak čisté OTT vzniklé v Česku 



 

 

76 
 

(Stream.cz, Mall.TV apod.), tak vzniklé v zahraničí (Netflix, HBO GO) podporují své 

uživatele v tom, aby sledovali více pořadů za sebou, a svou nabídku videí jim přizpůsobují. 

Samozřejmě nabízejí ukládání pořadů do vlastních playlistů. Co se user engagementu týče, 

často nabízejí prostor pro komentáře, sdílení na sociálních sítích a různé formy hodnocení 

videí. Oproti tomu tradiční televize self-scheduling, přísně vzato, nepodporují, nicméně opět 

musíme brát v potaz HbbTv, jejich formy OTT apod., tudíž i ony již svou formou 

internetového vysílání tento fenomén postihují. Binge-watching v daném smyslu slova se 

sice tradičních televizí přímo nedotýká, nicméně ony jistě soustavné sledování svého kanálu 

podporují stylem sestavování televizního programu, jak bylo popsáno v této práci. User 

engagement mohou podporovat jak ve svém internetovém vysílání (opět se jedná 

o komentáře, sdílení a hodnocení), tak například i participativní žurnalistikou (iReportér 

České televize). To znamená, že například v případě přírodních neštěstí mohou vyzvat své 

diváky k zasílání snímků a videí z místa činu a následně je zařadit do vysílání. Tuto formu 

aktivity bychom podle použité teorie v této práci označili za prozumentství. K aktivitě 

mohou tradiční televize vybízet i soutěžními pořady, pořady vybízejícími k volání diváků 

do studia, a jako u online televize mohou diváci společnost oslovit svým emailem či 

dopisem. User engagement tedy u tradiční televize rozhodně existuje, byť v trochu jiné 

podobě.  

 

Sestavování programových schémat a tvorba obsahu jsou komplikované oblasti, které se 

bez dalšího širokého výzkumu u online televizí těžko postihují. Tato oblast je dobře 

zmapovaná u tradičních televizí, kde jsme si ukázali způsob sestavování programových 

schémat i možnost výroby, outsourcingu a nákupu pořadů. OTT TV nemůžeme obecně takto 

jednoduše popsat, nicméně jsme si v této práci ukázali dva rozdíly, které teoreticky mohou 

být poplatné i na jiné OTT TV, a zároveň zřejmě bude existovat mix mezi těmito modely. 

Zatímco Netflix využívá pro tvorbu obsahu obsáhlý soubor uživatelských dat, čímž podle 

některých zdrojů dosahuje vysoké úspěšnosti nových pořadů, Stream.cz se spíše přibližuje 

stylu tradiční televize, a plánuje jarní a podzimní programové schéma. Některá data jako 

Netflix využívat umí, ale v praxi se soustředí spíše na makro ukazatele. Své pořady jak 

nakupuje, tak je vyrábí sám nebo si je nechává vyrobit externími firmami. To souvisí s tím, 

že na výrobu některých hraných pořadů nemá dostatek lidských a technických prostředků.  
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Rovněž pro hodnocení pořadů plánovaných k nasazení někdy využívá sociologické 

průzkumy typu focus group, a nevyužívá k tomu dat sesbíraných od jednotlivých uživatelů. 

Poznatkem kapitol na tato témata tedy je, že OTT TV mají své vlastní způsoby plánování 

programových schémat i tvorby obsahu, a tento styl není jednotný jako u tradičních televizí, 

respektive využívá rozličných způsobů. Nicméně v teoretické rovině mají OTT TV 

k dispozici velké množství dat, která mohou při plánování obsahu využívat (viz Netflix). Do 

této kategorie můžeme vztáhnout i délku pořadů; zatímco tradiční televize musejí 

vyplňovat vysílací okna, internetové televize nejsou vázány striktně danou délkou pořadu. 

Jejich pořady tak mohou být kratší a jednotlivé epizody se mohou v délce částečně lišit.   

 

Měření sledovanosti je v České republice dobře popsaná a vymezená problematika v oblasti 

tradičních televizí. Těm zapojeným měří sledovanost agentura Nielsen Admosphere pro 

ATO, a od roku 2018 do měření zahrnula i internetové vysílání televizních společností. Data 

vzešlá z PEM TV a PEM D harmonizuje, a televize mají k dispozici i údaje o sledovanosti 

na určitých technických zařízeních. Nicméně tato data nelze v žádném případě srovnávat 

s počtem zobrazení u videí ve videoarchivech jiných OTT TV, například Stream.cz nebo 

Youtube. Tyto údaje nevypovídají o sledovanosti videa. OTT TV mají zároveň jinou 

metodiku měření a mohou se zaměřovat na jiné cílové skupiny. Údaje o počtu zobrazení 

videí jsou zavádějící a jako údaj o sledovanosti bychom je neměli brát v potaz, neboť 

neexistuje jednotná procentuální část videa, kterou musí uživatel zhlédnout, aby byl 

promítnut do zobrazení videa. Je jasné, že samotné OTT TV mají k dispozici vlastní nástroje 

měření, vlastní čísla, která považují za úspěch pořadu. Měření sledovanosti internetových 

televizí je tedy v České republice pokryto v rámci tradičních televizí, které svůj obsah 

nabízejí i na internetu, a pro zbylé OTT TV neexistuje shoda, jak by se tato sledovanost měla 

souhrnně měřit, aby všechna data byla porovnatelná. 

 

Velký rozdíl pak představuje legislativa, která rozlišuje provozovatele televizního vysílání 

a poskytovatele audiovizuálního mediálního obsahu na vyžádání. Zatímco tradiční televize 

jsou v tomto směru silně regulovány, a mají jasně stanovené mantinely své existence, 

internetové televize sice rovněž spadají pod kontrolu RRTV, ale pohybují se v mnohem 

uvolněnějších pravidlech. Nemusejí vyhrazovat tak velký prostor pro evropskou tvorbu jako 

tradiční televize, a na rozdíl od plnoformátových televizních stanic nemusí vysílat 
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zpravodajské pořady. Program plnoformátových stanic totiž definuje zákon č. 231/2001 Sb. 

jako takový, který obsahuje zpravodajské pořady a pořady různých zaměření a témat 

(dokumentární, vzdělávací, hudební, filmové apod.), které se nezaměřují na úzkou skupinu 

diváků. Provozovatel vysílání ze zákona, Česká televize, navíc musí dle příslušného zákona 

poskytovat vyváženou nabídku pořadů, která bere v potaz různorodé skupiny obyvatelstva 

(dle věku, pohlaví, náboženství, národnostního či etnického původu apod.) (Zákon 

č. 231/2001 Sb.). Legislativní stránka internetového vysílání v České republice není 

dořešena, ale můžeme předpokládat, že postupným sbližováním tradičního a internetového 

vysílání bude docházet k vyšší potřebě úpravy legislativy. Co se institucionálního chodu 

týče, je jasné, že i z hlediska legislativy je obtížnější založit si a provozovat tradiční televizní 

vysílání.  

 

Výše uvedené rozdíly můžeme shrnout tak, že se tradiční i online vysílání viditelně sbližují, 

a přestože stále ještě existují viditelné jasné rozdíly (legislativa, měření sledovanosti), 

tradiční televize přebírají prvky online vysílání, a internetové televize naopak těch 

tradičních, například při tvorbě obsahu. Konvergence vysílání může do budoucna způsobit, 

a podle současných trendů i způsobí, že budeme svědky dalšího prolínání a sbližování těchto 

dvou světů. Uvedené rozdíly se tedy vztahují pouze na současný stav tradičního a online 

vysílání zahrnutého v této diplomové práci a vzhledem k rychlému vývoji v této oblasti 

můžeme téměř vyloučit, že tyto znaky a rozdíly zůstanou do budoucna neměnné.  

II. PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Metodologie 

1.1 Výběr tématu a metodika výzkumu 

Předmětem výzkumu této práce jsou divácké komentáře k pořadu Jak nás vidí svět, který 

vysílá česká internetová televize Stream.cz. Budeme se zabývat komentáři, které jsou přímo 

pod pořadem na Stream.cz, a dále které jsou pod ukázkou pořadu na facebookové stránce 

show Jak nás vidí svět. V případě Facebooku budeme hodnotit komentáře pod takovým 

příspěvkem, který se jako upoutávka na epizodu na Stream.cz objevil na Facebooku jako 

první, tzn., že pokud byla epizoda na Facebooku promována i později (zpětně), nebudeme 
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brát tyto příspěvky v potaz. Důvodem je to, že některé pořady mohou být na Facebooku 

promovány opakovaně a jiné pouze jednou. 

 

Při návrhu výzkumu nám posloužila především publikace Metody výzkumu médií od Tomáše 

Trampoty a Martiny Vojtěchovské (2010). Prvním krokem byl výběr tématu výzkumu. Téma 

se částečně odlišuje v kvantitativní a kvalitativní části výzkumu. V kvantitativní části 

budeme sledovat, kolik komentářů se pod vybranými epizodami ke sledovanému datu (1. 3. 

2019) objevilo, budeme odlišovat dvě možná umístění komentářů, a to přímo na Streamu 

(dále jen Stream.cz) a na facebookové stránce Jak nás vidí svět (dále jen Facebook). Budeme 

zjišťovat, zda stejní uživatelé zveřejnili více komentářů pod jednou epizodou a zda 

komentovali více epizod v našem vzorku. Nemluvíme o divácích, ale o uživatelích, neboť 

nelze zjistit, zda jeden divák nekomentuje z více facebookových účtů44. Počet unikátních 

komentujících uživatelů tedy nereprezentuje počet unikátních komentujících diváků. 

Dodejme, že pro komentování na obou sledovaných platformách musí být uživatelé 

přihlášeni skrze svůj facebookový účet.  

 

Zajímá nás, zda diváci využívají možnosti participace formou komentářů tak, jak byla 

popsána v příslušné kapitole teoretické části této práce. Participace na obsahu je totiž 

významnou součástí online vysílání. Připomeňme, že komentáře vyžadují střední míru 

aktivity dle teorie popsané v této práci. Hlavní výhodou kvantitativního výzkumu je 

replikovatelnost výsledků v případě nahrazení výzkumníka jinou osobou (Trampota 

a Vojtěchovská 2010, s. 18). 

 

Kvalitativní část této práce naváže na kvantitativní a bude se ptát, jak diváci možnosti 

participace formou komentářů využívají. Konkrétně jsme zvolili téma relevance, tedy zda 

se komentáře vztahují k obsahu dané epizody pořadu. Pro hodnocení byly zvoleny 

následující výzkumné otázky: 

 

                                                
44 Jeden facebookový účet je v naší práci považován za jednoho uživatele. 
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Hlavní výzkumná otázka (HVO): Vztahují se komentáře k obsahu epizody pořadu Jak 

nás vidí svět?  

Vedlejší výzkumná otázka 1 (VVO1): Reaguje komentář na téma epizody pořadu 

Jak nás vidí svět? 

Vedlejší výzkumná otázka 2 (VVO2): Reaguje komentář na reakce účinkujících 

v epizodě pořadu Jak nás vidí svět? 

Vedlejší výzkumná otázka 3 (VVO3): Reaguje komentář obecně na pořad Jak nás 

vidí svět v souvislosti s obsahem dané epizody? 

 

U každé epizody jsme definovali téma, respektive témata, pokud jich bylo několik. 

V případě, že VVO1 byla zodpovězena jako ano, komentář byl označen kódem R1 

(R=relevantní). V případě, že VVO2 byla zodpovězena jako ano, komentář byl označen 

kódem R2. V případě, že VVO3 byla zodpovězena jako ano, komentář byl označen kódem 

R3. VVO3 se může zdát jako nerelevantní k HVO, nicméně tyto komentáře často navrhují 

autorům pořadu témata pro další díly v souvislosti s tématem aktuálního dílu, či jinak 

propojují aktuální epizodu s celým pořadem. Jedná se o aktivní formu participace, která 

může potenciálně ovlivnit budoucí podobu pořadu, a proto tento typ komentářů považujeme 

v našem výzkumu za relevantní, neboť nás komentáře zajímají právě jako forma participace. 

 

V případě, že VVO1 nebo VVO2 nebo VVO3 byly zodpovězeny jako ano a označeny 

kódem R1 nebo R2 nebo R3, HVO byla zodpovězena jako ano45. Primárně nás ve výzkumu 

zajímá HVO, a v případě, že komentář částečně odpovídal na více VVO, byl vyhodnocen 

jako odpověď ano na tu VVO, na kterou reagoval ve větší míře. Komentáře byly vždy 

hodnoceny na základě zhlédnutí dané epizody.  

 

Zvláštní případem jsou komentující, kteří reagují na jiné komentáře. Musíme mít na mysli, 

že v případě rozvinutí diskuse se sice komentáře mohou odklonit od některé z VVO, nicméně 

prvotní komentář se k VVO vztahoval a odpovědi na tento komentář jsou logické ve smyslu 

reakce na tento komentář. V takovém případě by bylo chybné označit je písmenem N, neboť 

se jedná o přirozený vývoj v diskusi, který započal komentářem vztahujícím se k některé 

z VVO. V takovém případě bude odpověď označena stejným kódem jako komentář, na který 

                                                
45 Detailní postup při vyhodnocení HVO za celou epizodu a za celý vzorek je popsán na straně 82. 
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reaguje, plus písmenem O (O=odpověď). Například tedy R2 O. Tento kód znamená, že se 

jedná o přirozenou reakci na předchozí relevantní komentář, avšak tento komentář by byl 

vyhodnocen jako nerelevantní, jednalo-li by se o samostatný komentář. Jako příklad uveďme 

komentář s otázkou, kdo dané jídlo vařil (relevantní k tématu), a odpověď na tento komentář 

pouze se jménem kuchaře. Bez kontextu předchozího komentáře by takový komentář 

relevantní nebyl, avšak v kontextu relevantní je, neboť se jedná o logickou odpověď.  

 

V případě, že je odpověď na komentář relevantní ve smyslu kladné odpovědi na jednu 

z VVO, bude označena pouze kódem R1 nebo R2 nebo R3. V tomto výzkumu nás 

nezajímá, jak se komentující zapojují do diskuse mezi sebou, ale jak reagují na obsah 

epizody pořadu. Díky tomuto kódování rozlišíme všechny relevantní komentáře a budeme 

mít na mysli, že přirozený vývoj v diskusi nemusí nutně znamenat nerelevantní komentář. 

Do příslušného grafu tento poměr komentářů promítneme. 

 

V případě, že VVO1 a VVO2 a VVO3 byly zodpovězeny jako ne, HVO byla zodpovězena 

jako ne a komentář byl označen kódem N (N=nerelevantní). V případě, že komentář mohl 

být vyhodnocen odpovědí ano na VVO1 nebo VVO2 nebo VVO3, ale byl primárně 

nenávistný či útočný (hodnotil vzhled účinkujících, útočil na jejich inteligenci, obsahoval 

vulgarismy apod.), byl vyhodnocen kódem N. Stejně byly vyhodnoceny komentáře 

vztahující se ke znalostem pravopisu ostatních komentujících či jejich inteligenci a vzhledu. 

V případě, že byl komentář odpovědí na předchozí komentář, a byl relevantní, nicméně 

nenávistný tak, jak jsme jej definovali výše, byl rovněž vyhodnocen kódem N. To znamená, 

že jakékoliv útoky, byť se mohly vztahovat k obsahu pořadu, jsme vyhodnotili jako 

nerelevantní46.  

 

                                                
46 Stream.cz podle Vážanského (2019) nenávistné komentáře skrývá, tudíž počet komentářů vyhodnocených 

jako nenávistných či útočných je malý. Jako útočné jsme v tomto výzkumu ale vyhodnotili i některé komentáře, 

které Stream.cz neskryl. 
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Výsledná odpověď na HVO za celou epizodu a za celý vzorek byla vyhodnocena takto: 

<50 % relevantní = spíše ne 

>50 % relevantní = spíše ano 

50 % relevantní, 50 % nerelevantní = napůl ano, napůl ne 

>75 % relevantní = ano 

>75 % nerelevantní = ne 

 

Kvalitativní metody mají oproti kvantitativním několik nevýhod, mezi něž patří především 

nezastupitelná role výzkumníka, která způsobuje, že v případě opakování výzkumu jinou 

osobou se mohou výsledky výzkumu částečně lišit. Výzkumník se ani při nejlepší snaze 

nemůže plně ubránit subjektivitě, a přestože se při kvalitativním výzkumu komentářů 

k pořadu Jak nás vidí svět budeme co nejvíce snažit o objektivní hodnocení, nemůžeme 

100% vyloučit jistou míru subjektivity. Připouštíme, že jiný výzkumník by mohl některé 

komentáře zde označené jako relevantní považovat za nerelevantní a naopak, nicméně tato 

míra subjektivity ke kvalitativním metodám neodmyslitelně patří (Trampota a Vojtěchovská 

2010, s. 18-20). Jedná se o jeden možný způsob, jak komentáře hodnotit, ne jediný možný.  

1.2 Výzkumný vzorek a sběr dat 

 Jako výzkumný materiál jsme zvolili celkem 10 epizod z 25 pořadu Jak nás vidí svět za 

období 3. 7. 2017 až 16. 12. 2017, neboť tyto epizody byly v době přípravy tezí k diplomové 

práci odvysílány. Epizody nebyly vybrány podle klíče, ale náhodně. Vzorek materiálu jsme 

oproti návrhu v tezích (15-25 dílů) po konzultaci s vedoucím práce zúžili pro velké množství 

komentářů pod pořadem (za 10 epizod celkem 2519 k datu 1. 3. 2019). Od data odevzdání 

tezí diplomové práce komentáře přibyly47, a číslo 2519 za 10 epizod bude postačující pro 

kvantitativní část výzkumu této diplomové práce, neboť v takovém rozsahu mají sesbíraná 

data vypovídající hodnotu.  

 

Všechny komentáře pod pořadem na Stream.cz a na Facebooku jsme nejprve shromáždili od 

nejnovějších po nejstarší k datu 1. 3. 2019. Data jsme rozdělili dle jejich umístění 

(Stream.cz/Facebook) a následně v Excelu rozdělili do tří sloupců, z čehož ve sloupci 1 je 

                                                
47 26. května 2018 začal Stream.cz vysílat pokračování pořadu, což mohlo diváky přimět vrátit se ke starším 

dílům a komentovat je zpětně. 
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přidělené číslo epizody, ve sloupci 2 jméno komentujícího uživatele, který za 

komentářem stojí, a ve sloupci 3 jsou samotné komentáře. Data jsou v tabulkách rozdělena 

jak podle umístění, tak podle čísla epizody (1-10). V kvantitativní části výzkumu budeme 

sledovat jednak celkový počet komentářů pod jednotlivými díly dle jejich umístění, jednak 

to, zda stejní uživatelé vkládají více komentářů pod stejnou epizodu a zda komentují více 

epizod z vybraného vzorku. Pro tuto část výzkumu nám jako vzorek poslouží všechny 

shromážděné komentáře, tzn. za Stream.cz 2519 a za Facebook 39. 

 

Vzorek pro kvalitativní část si částečně zúžíme a budeme pracovat s menším množstvím dat, 

která budeme zkoumat více do hloubky. Pro tuto část výzkumu nám poslouží na Stream.cz 

prvních 100 komentářů za každých 10 epizod. Na Facebooku tvoří celý vzorek pouze 39 

komentářů, a vzhledem k příliš nízkému číslu jsme se proto po konzultaci s vedoucím 

diplomové práce rozhodli kvalitativní analýzu vynechat. Jednak by nepřinesla relevantní 

výsledky (například u epizody 3 není žádný komentář), jednak by byl výsledek 

neporovnatelný s výsledkem na Stream.cz.  

 

Nashromážděné komentáře ze Stream.cz zahrnuté do kvalitativní analýzy včetně jejich 

označení kódem jsou součástí této práce jako příloha č. 1, všechny nashromážděné 

komentáře z facebookové stránky pořadu jsou k práci přiloženy jako příloha č. 2. Protože 

někteří uživatelé píší komentář ze svého facebookového účtu, který je zároveň jejich celým 

jménem, rozhodli jsme z důvodu zachování jejich anonymity jména uživatelů do přílohy 

nedávat, byť jsme s nimi v rámci výzkumu samozřejmě pracovali. Komentáře jsou vždy 

řazeny od nejnovějších po nejstarší. Do příloh jsme nezahrnuli všechny komentáře 

nashromážděné ze Stream.cz kvůli příliš velkému množství dat. Jsou však veřejně dostupné 

pod epizodami pořadu na Stream.cz. 

2. Jak nás vidí svět 

Jak nás vidí svět je pořad internetové televize Stream.cz, který nabízí pohled na to, co si 

o Češích, Češkách a České republice obecně myslí cizinci. Pořad v angličtině s českými 

titulky se natáčí v Austrálii. Dramaturgem rozebíraných dílů v této práci je Martin Krušina, 

šéfproducentem Lukáš Záhoř, kameramanem Anton Syzónov a autorkou námětu a režie je 

Ivanna Benešová. V pořadu vystupují cizinci z různých koutů světa, kteří ochutnávají české 
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jídlo, hodnotí české celebrity, reklamy apod. V každém díle nevystupují stejné postavy, ale 

střídají se, přičemž některé se opakují. Jedná se o zábavní pořad, jehož délka se pohybuje 

v řádu několika minut (zhruba 2 až 4 minuty) a nové díly vychází každý týden. To ukazuje 

několik fenoménů popsaných v této práci, konkrétně možnou krátkou délku pořadů 

internetových televizí, a také to, že jednotlivé díly nemusí být stejně dlouhé. V rámci 

Stream.cz díly nejsou do videotéky nahrány najednou, oproti například Netflixu, ale 

podobně jako v tradičním televizním vysílání vychází jednou týdně. Na druhou stranu 

nejsou řazeny do žádného denního programu a nemusí odpovídat požadavkům ranního 

vysílání či prime-time.  

 

Po nahrání do videotéky jsou divákům přístupné kdykoliv, což jim dává svobodu rozhodnout 

se, kdy pořad budou sledovat. Automatické přehrávání dalších epizod vybízí diváky 

k delšímu sledování a podporuje binge-watching. Diváci si samozřejmě mohou vybrat díly 

podle svého uvážení a sledovat je kdykoliv na počítači, mobilním telefonu, tabletu či i chytré 

televizi, což jsme v této práci označili mj. jako self-scheduling a nelineární vysílání 

(sledování). Stream.cz podporuje participaci diváků, a to nejen komentováním (přímo 

pod jednotlivými díly, či na facebookové stránce pořadu), ale i možností odebírat nové díly 

a sdílet epizody na sociálních sítích. Stream však nepodporuje hodnocení epizod formou 

počtu hvězdiček či palce nahoru a dolů. 

 

Tabulka níže ukazuje vybrané epizody pro tuto diplomovou práci spolu s číslem, které jsme 

jim v rámci výzkumu přidělili.  
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ČÍSLO 

EPIZODY 
NÁZEV EPIZODY 

1 Cizinci poprvé ochutnávají svíčkovou. Jaké jsou jejich reakce? 

2 Cizinci hodnotí vzhled slavných českých žen 

3 Cizinci hodnotí vzhled slavných českých mužů 

4 Cizinci poprvé ochutnávají dršťkovou polévku 

5 Cizinci hodnotí českou povahu 

6 Cizinci poprvé ochutnávají žemlovku 

7 Cizinci poprvé ochutnávají knedlo vepřo zelo 

8 Ponožky v sandálech a další módní prohřešky očima cizinců 

9 Jak cizincům chutná klasická česká koprovka? 

10 Cizinci poprvé ochutnávají český absinth 
Tabulka 2: Seznam epizod vybraných pro účely diplomové práce spolu s číslem, které jim v rámci výzkumu 

bylo přiřazeno. Zdroj: Tabulka sestavená autorkou. 

3. Analýza dat všech vybraných dílů pořadu na Stream.cz 

Všechny komentáře pod vybranými epizodami jsme nejprve shromáždili do excelové 

tabulky, kde jsme je roztřídili dle jejich přiděleného čísla. Do prvního sloupce jsme umístili 

číslo epizody, do druhého jméno komentujícího uživatele a do sloupce třetího jeho komentář. 

Tabulka 3 ukazuje přehled celkového počtu komentářů na Stream.cz za jednotlivé díly. 

Celkem se pod 10 sledovanými epizodami objevilo k datu 1. 3. 2019 2519 komentářů. 

Musíme si uvědomit, že někteří uživatelé publikovali více komentářů pod jednu epizodu, 

což ukážeme v grafech níže. Nás však zajímá i unikátní počet komentujících uživatelů, který 

je vidět v posledním sloupci tabulky 3. Součet unikátních komentujících uživatelů za 

jednotlivé epizody se proto nerovná celkovému součtu unikátních komentujících uživatelů 

na 10 epizod, neboť někteří uživatelé komentovali více dílů, což si rovněž ukážeme níže. 

Počet unikátních komentujících uživatelů se rovná číslu 1343.  

 

Z tabulky 3 vidíme, že nejvíce komentářů se objevilo pod epizodou 1 (498) a nejméně pod 

epizodou 3 (130). Nejvíce unikátních uživatelů rovněž komentovalo epizodu 1 (336) 

a nejméně epizodu 3 (81).  
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ČÍSLO 

EPIZODY 
NÁZEV EPIZODY 

POČET 

KOMENTÁŘŮ 

POČET UNIKÁTNÍCH 

KOMENTUJÍCÍCH 

UŽIVATELŮ 

1 
Cizinci poprvé ochutnávají 

svíčkovou. Jaké jsou jejich reakce? 
498 336 

2 
Cizinci hodnotí vzhled slavných 

českých žen 
158 106 

3 
Cizinci hodnotí vzhled slavných 

českých mužů 
130 81 

4 
Cizinci poprvé ochutnávají 

dršťkovou polévku 
312 203 

5 Cizinci hodnotí českou povahu 204 150 

6 
Cizinci poprvé ochutnávají 

žemlovku 
257 178 

7 
Cizinci poprvé ochutnávají knedlo 

vepřo zelo 
339 220 

8 
Ponožky v sandálech a další módní 

prohřešky očima cizinců 
136 109 

9 
Jak cizincům chutná klasická česká 

koprovka? 
276 192 

10 
Cizinci poprvé ochutnávají český 

absinth 
209 161 

Celkem  2519 1343 

Tabulka 3: Celkový počet komentářů a unikátních komentujících uživatelů za všechny sledované epizody. 

Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu z dat sesbíraných pod vybranými epizodami pořadu Jak nás vidí 

svět na Stream.cz. 

 

 

Kolik uživatelů publikovalo kolik komentářů 

 

Další otázka, která nás zajímala, byla, zda jednotliví uživatelé publikovali celkově (tj. za 10 

epizod) pouze 1 komentář, či více komentářů. V kontingenční tabulce jsme si vyfiltrovali 

všechny počty zveřejněných komentářů na uživatele a celkový počet uživatelů, kteří daný 

počet komentářů zveřejnili. Následně jsme si vytvořili kategorie (1 komentář, 2-10 

komentářů, více než 10 komentářů) a funkcí suma tato data sečetli dle kategorií. V grafu 1 

vidíme, že obecně (za všech 10 epizod) největší množství uživatelů, 67 % (896 uživatelů), 

napsalo pouze 1 komentář. 32 % uživatelů (431) zveřejnilo od 2 do 10 komentářů a pouze 

1 % uživatelů (16) zveřejnilo více než 10 komentářů. Graf 2 níže ukazuje detailní pohled 

na to, kolik procent uživatelů napsalo kolik komentářů. 
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Graf 1: Graf zobrazující, kolik procent uživatelů zveřejnilo na Stream.cz kolik komentářů. Zdroj: Graf 

sestavený autorkou v Excelu z dat sesbíraných pod vybranými epizodami pořadu Jak nás vidí svět na 

Stream.cz. 

 

 
Graf 2: Detailní pohled na to, kolik procent uživatelů publikovalo kolik komentářů. Zdroj: Graf sestavený 

autorkou v Excelu z dat sesbíraných pod vybranými epizodami pořadu Jak nás vidí svět na Stream.cz. 
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S těmito daty souvisí i otázka, kolik procent uživatelů průměrně zveřejnilo kolik komentářů 

k jedné epizodě. Pro každou epizodu jsme v kontingenční tabulce vyfiltrovali data, kolik 

komentářů jednotliví uživatelé zveřejnili (1 komentář, 2-10 komentářů, více než 10 

komentářů) v procentech. Následně jsme tato procenta zprůměrovali. Na rozdíl od grafu 1, 

který zobrazuje, kolikrát celkově jednotliví uživatelé pořad komentovali, v grafu 3 vidíme, 

kolik procent uživatelů průměrně zveřejnilo 1 či více komentářů pod jednu epizodu.  

 

 
Graf 3: Graf zobrazující, kolik procent uživatelů průměrně zveřejnilo kolik komentářů pod jednou epizodou. 

Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu z dat sesbíraných pod vybranými epizodami pořadu Jak nás vidí 

svět na Stream.cz. 

 

Kolik procent uživatelů komentovalo kolik epizod 

 

Dále nás zajímalo, zda uživatelé zveřejňují komentáře pod více než jednou epizodou. 

V kontingenční tabulce v Excelu jsme vytvořili celkový souhrn všech komentujících 

uživatelů, přidali jsme filtr rozdělující jednotlivé epizody, a díky tomu jsme viděli, zda 

komentovali více epizod, a dále kolik komentářů k jednotlivým dílům zveřejnili. Funkcí 

počet jsme spočítali, kolik epizod jednotliví uživatelé komentovali, tato čísla propojili 

s jejich uživatelskými jmény a počet epizod rozdělili do kategorií 1 epizoda, 2, 3, 4, 5 a více 

epizod. Pokud tedy komentovali dvě epizody, jsou v kategorii 2 epizody, pokud 10, jsou 

v kategorii 5 a více. Z grafu 4 můžeme vidět, že většina uživatelů komentovala pouze 
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jednu epizodu (83,25 %), nejméně 5 a více epizod (1,41 %). Tabulka 4 nabízí detailnější 

pohled na to, kolik uživatelů komentovalo kolik epizod. Z dat vidíme, že 1118 uživatelů 

komentovalo pouze jednu epizodu, zatímco všech 10 epizod komentoval pouze 1 uživatel.  

 
Graf 4: Graf ukazuje, kolik procent uživatelů komentovalo kolik epizod. Zdroj: Graf sestavený autorkou 

v Excelu z dat sesbíraných pod vybranými epizodami pořadu Jak nás vidí svět na Stream.cz. 

 

POČET EPIZOD 

POČET UNIKÁTNÍCH KOMENTUJÍCÍCH 

UŽIVATELŮ 

POČET 

KOMENTUJÍCÍCH 

UŽIVATELŮ V % 

1 1118 83.25 % 

2 140 10.42 % 

3 46 3.43 % 

4 20 1.49 % 

5 9 0.67 % 

6 1 0.07 % 

7 5 0.37 % 

8 3 0.22 % 

9 0 0.00 % 

10 1 0.07 % 

 1343 100 % 
Tabulka 4: Tabulka ukazuje počet unikátních komentujících uživatelů na počet epizod. Ve třetím sloupci 

můžeme vidět počet komentujících v procentech. Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu z dat 

sesbíraných pod vybranými epizodami pořadu Jak nás vidí svět na Stream.cz.  

  

83.25%

10.42%

3.43%
1.49% 1.41%

Kolik procent uživatelů komentovalo kolik epizod

1 2 3 4 5 a více



 

 

90 
 

Kolik procent komentářů bylo (ne)relevantních 

 

V kvalitativní částí výzkumu nás zajímalo, zda byly komentáře relevantní k obsahu epizod 

pořadu Jak nás vidí svět. HVO i jednotlivé VVO již byly popsány. Následující grafy ukazují 

výsledky za všech 10 sledovaných epizod dohromady. K těmto výsledkům jsme došli tak, 

že jsme si vytvořili tabulky v Excelu pro jednotlivé epizody plus pro všechny epizody 

dohromady. V prvním sloupci bylo vždy přidělené číslo epizody, ve druhém kódy pro 

relevantní komentáře (R1, R1 O, R2, R2 O, R3, R3 O), ve třetím kód N pro nerelevantní 

komentáře. Funkcí počet jsme sečetli počet relevantních komentářů a počet nerelevantních 

komentářů a čísla převedli na procenta. Následně jsme pouze z relevantních kódů vytvořili 

kontingenční tabulku a opět funkcí počet spočítali, kolik komentářů odpovídalo kladně na 

jednotlivé VVO. Čísla jsme rovněž převedli na procenta. Čísla za jednotlivé epizody jsou 

vidět v kapitole Analýza jednotlivých vybraných dílů na Stream.cz. 

 

Odpovědí na HVO za všechny sledované epizody je spíše ne. 49 % komentářů bylo 

vyhodnoceno jako relevantních, 51 % jako nerelevantních. Byť je tento poměr téměř 

vyrovnaný, 51 % nerelevantních komentářů je, subjektivně hodnoceno, poměrně vysoké 

číslo. Do grafu 6 jsme promítli i komentáře označené jako Odpovědi. Jedná se o komentáře, 

které byly vyhodnoceny jako logická odpověď na předchozí relevantní komentář, ale kdyby 

takové komentáře stály samostatně, byly by vyhodnoceny jako nerelevantní (R1 O, R2 O, 

R3 O). Jedná se o specifickou kategorii, která v celkovém výsledku v našem výzkumu 

představuje pouze 5 %, mezi pouze relevantními komentáři zhruba 9 %.  

 

Určitou specifickou kategorii představuje i VVO3, která se na první pohled nemusí zdát jako 

související s HVO. Nicméně se vždy jedná o komentáře, které při svém hodnocení pořadu 

jako celku vycházejí z dané epizody a jejího tématu. Často se jednalo o komentování toho, 

jak se uživateli daná epizoda či téma líbilo a jaká jiná témata by v dalších dílech rád viděl. 

Dále byly časté konstruktivní připomínky, které například narážely na to, že by si uživatel 

v příštích dílech přál, aby byl cizinec nejprve obeznámen se způsobem jezení daného 

pokrmu, protože mu způsob v daném díle nevyhovuje. Protože se v takovém případě jedná 

o aktivní participaci, která může mít teoreticky vliv na další směřování pořadu, hodnotili 

jsme tyto komentáře jako relevantní. Tato kategorie představuje mezi relevantními 

komentáři pouze necelá 3,5 %. Nejvíce relevantních komentářů se vztahovalo k tématu 
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epizody (zhruba 46,5 %), na druhém místě byly komentáře vztahující se k reakcím účastníků 

pořadu (zhruba 40,5 %). 

 

 

Graf 5: Graf zobrazuje procentuální poměr mezi relevantními a nerelevantními komentáři pod všemi 10 

sledovanými epizodami pořadu Jak nás vidí svět na Stream.cz. Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu na 

základě dat sesbíraných pod vybranými epizodami na Stream.cz. 

 

 
Graf 6: Tento graf zobrazuje opět procentuální poměr mezi relevantními a nerelevantními komentáři za všech 

10 sledovaných epizod, v tomto případě jsme do něj však promítli i komentáře označené kódem Odpovědi, 

které znamenají, že se jedná o logickou odpověď na předchozí relevantní komentář, avšak kdyby stál takový 

komentář samostatně, byl by vyhodnocen jako nerelevantní. Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu na 

základě dat sesbíraných pod vybranými epizodami na Stream.cz. 
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Graf 7: Graf zobrazuje poměr mezi relevantními komentáři ve vztahu k vedlejším výzkumným otázkám pod 

všemi sledovanými epizodami na Stream.cz. VVO1 = odpověď ano na VVO1, VVO2 = odpověď ano na VVO2, 

VVO3 = odpověď ano na VVO3. Odpovědi = komentáře, které byly logickou reakcí na předchozí relevantní 

komentář, avšak kdyby stály samostatně, byly by vyhodnoceny jako nerelevantní komentáře (R1/2/3 O). Zdroj: 

Graf sestavený autorkou v Excelu z dat sesbíraných pod danou epizodou na Stream.cz. 

4. Analýza dat jednotlivých vybraných dílů na Stream.cz 

4.1 Cizinci poprvé ochutnávají svíčkovou. Jaké jsou jejich reakce? (1) 

V této epizodě ochutnají vybraní cizinci českou svíčkovou omáčku s houskovým knedlíkem, 

kterou následně hodnotí. Délka epizody je 2 minuty a 52 vteřin. 

 

Datum vysílání: 3. července 2017 

Téma epizody: svíčková omáčka, knedlík 

Odkaz na epizodu: https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/10016433-cizinci-poprve-

ochutnavaji-svickovou 

 

Kvantitativní analýza ukázala, že celkový počet komentářů48 pod epizodou 1 je 498 (336 

unikátních komentujících uživatelů). Zhruba 75 % uživatelů zveřejnilo pouze jeden 

komentář, necelých 25 % od 2 do 10 komentářů. V této kategorii nejvíce lidí zveřejnilo 

komentáře 2. 

                                                
48 Vždy uvádíme celkový počet komentářů ve sledovaném období. 
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Graf 8: Graf zobrazuje, kolik procent uživatelů publikovalo pod danou epizodou 1 komentář a kolik 2-10 

komentářů. Vlevo je pak možné vidět detailnější data, tj. kolik procent uživatelů publikovalo kolik komentářů. 

Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu na základě dat shromážděných pod epizodou na Stream.cz. 

 

Kvalitativní analýza ukázala, že pouze 39 % komentářů pod epizodou 1 na Stream.cz je 

relevantních dle měřítek v našem výzkumu. 61 % komentářů bylo vyhodnoceno jako 

nerelevantních. To znamená, že odpověď na HVO (Vztahují se komentáře k obsahu 

epizody pořadu Jak nás vidí svět?) je v tomto případě spíše ne (viz graf 9). V grafu 10 

vidíme, že většina relevantních komentářů se vztahovala k VVO2, uživatelé tedy nejvíce 

komentovali reakce účastníků pořadu (téměř 54 %). Téměř 34 % představují relevantní 

komentáře vztahující se k tématu epizody. Pouze zhruba 5 % reagovalo ve vztahu k dané 

epizodě na pořad Jak nás vidí svět obecně. Necelých 8 % pak představují reakce účastníků 

na předchozí relevantní komentář, které byly vyhodnoceny jako logický vývoj k diskuzi, 

avšak jako samostatný komentář (tzn. kdyby nekomentoval jiný komentář) by byly 

vyhodnoceny jako nerelevantní. 
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Graf 9: Graf ukazuje poměr mezi relevantními a nerelevantními komentáři pod danou epizodou na Stream.cz. 

Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu z dat nasbíraných pod daným pořadem na Stream.cz. 

 

 
Graf 10: Graf zobrazuje poměr mezi relevantními komentáři ve vztahu k vedlejším výzkumným otázkám pod 

danou epizodou na Stream.cz. VVO1 = odpověď ano na VVO1, VVO2 = odpověď ano na VVO2, VVO3 = 

odpověď ano na VVO3. Odpovědi = komentáře, které byly logickou reakcí na předchozí relevantní komentář, 

avšak kdyby stály samostatně, byly by vyhodnoceny jako nerelevantní komentáře. Zdroj: Graf sestavený 

autorkou v Excelu z dat sesbíraných pod danou epizodou na Stream.cz. 
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4.2 Cizinci hodnotí vzhled slavných českých žen (2) 

Autoři pořadu předloží před vybrané cizince fotografie slavných Češek, jejichž vzhled 

účinkující následně hodnotí. Na fotografiích jsou Lucie Bílá, Dominika Myslivcová, Halina 

Pawlowská, Petra Kvitová a Taťána Kuchařová. Délka epizody je 3 minuty a 9 vteřin. 

 

Datum vysílání: 31. července 2017 

Téma epizody: slavné Češky, vzhled slavných Češek, Lucie Bílá, Dominika Myslivcová, 

Halina Pawlowská, Petra Kvitová, Taťána Kuchařová 

Odkaz na epizodu: https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/10016905-cizinci-hodnoti-

vzhled-slavnych-ceskych-zen 

 

Kvantitativní analýza ukázala, že celkový počet komentářů pod epizodou 2 je 158 (106 

unikátních komentujících uživatelů). Zhruba 70 % uživatelů zveřejnilo pouze jeden 

komentář, zhruba 30 % od 2 do 10 komentářů. V této kategorii nejvíce lidí opět zveřejnilo 

komentáře 2. 

 

 

Graf 11: Graf zobrazuje, kolik procent uživatelů publikovalo pod danou epizodou 1 komentář a kolik 2-10 

komentářů. Vlevo je pak možné vidět detailnější data, tj. kolik procent uživatelů publikovalo kolik komentářů. 

Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu na základě dat shromážděných pod epizodou na Stream.cz. 

 

Výsledek kvalitativní analýzy ukazuje graf 12. Pouze 36 % komentářů bylo v našem 

výzkumu vyhodnoceno jako relevantních, 64 % pak jako nerelevantních. Určitá část 

nerelevantních komentářů může být způsobena automatickým přehráváním dalších epizod 
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po skončení dané epizody, uživatelé nemusí stihnout napsat svůj komentář ke správné 

epizodě, a omylem ho mohou napsat až k té následující. K tomuto závěru, který však není 

jistý, pouze pravděpodobný, jsme došli proto, že mnoho komentářů reagovalo na stejnou 

epizodu, která nebyla zahrnuta do tohoto výzkumu. V grafu 13 vidíme, že nejvíce 

relevantních komentářů se vztahovalo k tématu epizody (téměř 70 %), téměř 14 % 

relevantních komentářů se vztahovalo k reakcím účastníků show a pouze necelá 3 % 

relevantních komentářů reagovala ve vztahu k dané epizodě na pořad jako takový. Téměř 14 

% relevantních komentářů bylo v tomto případě vyhodnoceno jako logická odpověď na 

předchozí relevantní komentář, která by však jako samostatný komentář byla vyhodnocena 

jako nerelevantní. Odpověď na HVO je u druhé epizody spíše ne.  

 

 

Graf 12: Graf ukazuje poměr mezi relevantními a nerelevantními komentáři pod danou epizodou na Stream.cz. 

Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu z dat nasbíraných pod daným pořadem na Stream.cz. 
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Graf 13: Graf zobrazuje poměr mezi relevantními komentáři ve vztahu k vedlejším výzkumným otázkám pod 

danou epizodou na Stream.cz. VVO1 = odpověď ano na VVO1, VVO2 = odpověď ano na VVO2, VVO3 = 

odpověď ano na VVO3. Odpovědi = komentáře, které byly logickou reakcí na předchozí relevantní komentář, 

avšak kdyby stály samostatně, byly by vyhodnoceny jako nerelevantní komentáře. Zdroj: Graf sestavený 

autorkou v Excelu z dat sesbíraných pod danou epizodou na Stream.cz. 

 

4.3 Cizinci hodnotí vzhled slavných českých mužů (3) 

Autoři pořadu předloží před vybrané cizince fotografie slaných Čechů, jejichž vzhled 

účinkující následně hodnotí. Na fotografiích jsou Miloš Zeman, Jaromír Jágr, Dan 

Nekonečný, Leoš Mareš a Vladimír Franz. Délka epizody je 3 minuty 18 vteřin. 

 

Datum vysílání: 7. srpna 2017 

Téma epizody: slavní Češi, vzhled slavných Čechů, Miloš Zeman, Jaromír Jágr, Dan 

Nekonečný, Leoš Mareš, Vladimír Franz 

Odkaz na epizodu: https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/10017063-cizinci-hodnoti-

vzhled-slavnych-ceskych-muzu 

 

Kvantitativní analýza ukázala, že celkový počet komentářů pod epizodou 3 je 130 (81 

unikátních komentujících uživatelů). Zhruba 70 % uživatelů zveřejnilo pouze jeden 

komentář, necelých 29 % od 2 do 10 komentářů a zhruba 1 % uživatelů více než 10 

komentářů. Ve druhé kategorii nejvíce lidí zveřejnilo komentáře 2. 
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Graf 14: Graf zobrazuje, kolik procent uživatelů publikovalo pod danou epizodou 1 komentář, kolik 2-10 

komentářů a kolik více než 10 komentářů. Vlevo je pak možné vidět detailnější data, tj. kolik procent uživatelů 

publikovalo kolik komentářů. Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu na základě dat shromážděných pod 

epizodou na Stream.cz. 

 

Kvalitativní analýza v tomto případě ukázala, že 49 % komentářů bylo relevantních a 51 % 

nerelevantních. Z relevantních, jak ukazuje graf 16, se nejvíce (zhruba 63 %) vztahovalo 

k tématu epizody, zhruba 20 % reagovalo na reakce účastníků show a zhruba 6 % se 

vztahovalo k pořadu obecně ve vztahu k dané epizodě. Zhruba 10 % komentářů bylo 

vyhodnoceno jako logická reakce na předchozí relevantní komentář, a proto byly 

vyhodnoceny jako relevantní. Odpověď na HVO je u druhé epizody spíše ne, ačkoliv si 

můžeme všimnout, že se poměr oproti předchozím epizodám proměnil ve prospěch 

relevantních komentářů. 
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Graf 15: Graf ukazuje poměr mezi relevantními a nerelevantními komentáři pod danou epizodou na Stream.cz. 

Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu z dat nasbíraných pod daným pořadem na Stream.cz. 

 

 
Graf 16: Graf zobrazuje poměr mezi relevantními komentáři ve vztahu k vedlejším výzkumným otázkám pod 

danou epizodou na Stream.cz. VVO1 = odpověď ano na VVO1, VVO2 = odpověď ano na VVO2, VVO3 = 

odpověď ano na VVO3. Odpovědi = komentáře, které byly logickou reakcí na předchozí relevantní komentář, 

avšak kdyby stály samostatně, byly by vyhodnoceny jako nerelevantní komentáře. Zdroj: Graf sestavený 

autorkou v Excelu z dat sesbíraných pod danou epizodou na Stream.cz. 
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4.4 Cizinci poprvé ochutnávají dršťkovou polévku (4) 

Obsahem této epizody je názor vybraných účinkujících různorodých národnostní na českou 

dršťkovou polévku, kterou mají možnost ochutnat. Délka epizody je 2 minuty 47 vteřin. 

 

Datum vysílání: 14. srpna 2017 

Téma epizody: dršťková polévka 

Odkaz na epizodu: https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/10017184-cizinci-poprve-

ochutnavaji-drstkovou-polevku 

 

Kvantitativní analýza ukázala, že celkový počet komentářů pod epizodou 4 je 312 (203 

unikátních komentujících uživatelů). Necelých 74 % uživatelů zveřejnilo pouze jeden 

komentář, zhruba 26 % od 2 do 10 komentářů a necelých 0,5 % uživatelů více než 10 

komentářů. Ve druhé kategorii nejvíce lidí zveřejnilo komentáře 2. 

 

Graf 17: Graf zobrazuje, kolik procent uživatelů publikovalo pod danou epizodou 1 komentář, kolik 2-10 

komentářů a kolik více než 10 komentářů. Vlevo je pak možné vidět detailnější data, tj. kolik procent uživatelů 

publikovalo kolik komentářů. Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu na základě dat shromážděných pod 

epizodou na Stream.cz. 

 

Výsledek kvalitativní analýzy ukázal, že v rámci naší analýzy bylo pod epizodou 4 na 

Stream.cz 61 % komentářů relevantních a 39 % komentářů nerelevantních. Z relevantních 

komentářů se nejvíce vztahovalo k reakcím účastníků show (zhruba 44 %), dále k tématu 

epizody (necelých 40 %), zhruba 6,5 % k pořadu jako takovému ve vztahu k dané epizodě 

a necelých 10 % bylo vyhodnoceno jako logická reakce na předchozí relevantní komentář 

tak, jak již bylo vysvětleno výše. Odpověď na HVO je u čtvrté epizody spíše ano.  

73.40%

26.11%

0.49%

Epizoda 4

1 komentář 2-10 komentářů

více než 10 komentářů

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

1 2 3 4 6 7 8 9 10 14

P
o

če
t 

u
ži

va
te

lů
 v

 %

Počet komentářů

Epizoda 4

https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/10017184-cizinci-poprve-ochutnavaji-drstkovou-polevku
https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/10017184-cizinci-poprve-ochutnavaji-drstkovou-polevku


 

 

101 
 

 

Graf 18: Graf ukazuje poměr mezi relevantními a nerelevantními komentáři pod danou epizodou na Stream.cz. 

Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu z dat nasbíraných pod daným pořadem na Stream.cz. 

 

 
Graf 19: Graf zobrazuje poměr mezi relevantními komentáři ve vztahu k vedlejším výzkumným otázkám pod 

danou epizodou na Stream.cz. VVO1 = odpověď ano na VVO1, VVO2 = odpověď ano na VVO2, VVO3 = 

odpověď ano na VVO3. Odpovědi = komentáře, které byly logickou reakcí na předchozí relevantní komentář, 

avšak kdyby stály samostatně, byly by vyhodnoceny jako nerelevantní komentáře. Zdroj: Graf sestavený 

autorkou v Excelu z dat sesbíraných pod danou epizodou na Stream.cz. 
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4.5 Cizinci hodnotí českou povahu (5) 

V tomto díle vyjadřují vybraní cizinci svůj názor primárně na povahu Čechů a Češek, někteří 

se vyjadřují i ke kvalitě života v ČR. Délka epizody je 2 minuty a 4 vteřiny.  

 

Datum vysílání: 21. srpna 2017 

Téma epizody: česká povaha, kvalita života v České republice 

Odkaz na epizodu: https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/10017289-cizinci-hodnoti-

ceskou-povahu 

 

Kvantitativní analýza ukázala, že celkový počet komentářů pod epizodou 5 je 204 (150 

unikátních komentujících uživatelů). Zhruba 78 % uživatelů zveřejnilo pouze jeden 

komentář, necelých 22 % od 2 do 10 komentářů. V této kategorii nejvíce lidí zveřejnilo 

komentáře 2. 

 

Graf 20: Graf zobrazuje, kolik procent uživatelů publikovalo pod danou epizodou 1 komentář a kolik 2-10 

komentářů. Vlevo je pak možné vidět detailnější data, tj. kolik procent uživatelů publikovalo kolik komentářů. 

Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu na základě dat shromážděných pod epizodou na Stream.cz. 

 

Na základě kvalitativní analýzy můžeme říci, že pouze 32 % komentářů bylo relevantních 

a 68 % komentářů nerelevantních. Vysoké číslo nerelevantních komentářů je dáno tím, že 

se diskuze vzdálila od původního tématu epizody k tématům xenofobie, tolerance a částečně 

i migrace. Nejvíce relevantních komentářů se vztahovalo k reakcím účastníků show (téměř 

72 %), dále na téma epizody (necelých 22 %) a zhruba 6 % bylo vyhodnoceno jako logická 
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reakce na předchozí relevantní komentář, a proto jsme je započítali jako relevantní 

komentáře tak, jak již bylo popsáno výše. Odpověď na HVO u páté epizody je spíše ne.  

 

Graf 21: Graf ukazuje poměr mezi relevantními a nerelevantními komentáři pod danou epizodou na Stream.cz. 

Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu z dat nasbíraných pod daným pořadem na Stream.cz. 

 

 
Graf 22: Graf zobrazuje poměr mezi relevantními komentáři ve vztahu k vedlejším výzkumným otázkám pod 

danou epizodou na Stream.cz. VVO1 = odpověď ano na VVO1, VVO2 = odpověď ano na VVO2, Odpovědi = 

komentáře, které byly logickou reakcí na předchozí relevantní komentář, avšak kdyby stály samostatně, byly 

by vyhodnoceny jako nerelevantní komentáře. Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu z dat sesbíraných pod 

danou epizodou na Stream.cz. 
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4.6 Cizinci poprvé ochutnávají žemlovku (6) 

V této epizodě vybraní cizinci ochutnávají českou žemlovku a následně ji hodnotí. Délka 

epizody je 3 minuty a 1 vteřina. 

 

Datum vysílání: 11. září 2017 

Téma epizody: žemlovka 

Odkaz na epizodu: https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/10017465-cizinci-poprve-

ochutnavaji-zemlovku 

 

Kvantitativní analýza ukázala, že celkový počet komentářů pod epizodou 6 je 257 (178 

unikátních komentujících uživatelů). Zhruba 76 % uživatelů zveřejnilo pouze jeden 

komentář, zhruba 23 % od 2 do 10 komentářů a zhruba 0,5 % více než 10 komentářů. 

Ve druhé kategorii nejvíce lidí zveřejnilo komentáře 2. 

 

Graf 23: Graf zobrazuje, kolik procent uživatelů publikovalo pod danou epizodou 1 komentář, kolik 2-10 

komentářů a kolik více než 10 komentářů. Vlevo je pak možné vidět detailnější data, tj. kolik procent uživatelů 

publikovalo kolik komentářů. Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu na základě dat shromážděných pod 

epizodou na Stream.cz. 

 

Na základě výsledku kvalitativní analýzy můžeme konstatovat, že 43 % komentářů v našem 

výzkumu bylo relevantních a zbylých 57 % nerelevantních. Z relevantních se nejvíce 

vztahovalo k reakcím účastníků show (zhruba 44 %), dále k tématu epizody (necelých 42 

%), k pořadu jako takovému ve vztahu k dané epizodě zhruba 9 % a necelých 5 % komentářů 
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bylo vyhodnoceno jako relevantních, neboť se jednalo o logickou reakci na předchozí 

relevantní komentář. Odpověď na HVO u epizody 6 je spíše ne.  

 

 

Graf 24: Graf ukazuje poměr mezi relevantními a nerelevantními komentáři pod danou epizodou na Stream.cz. 

Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu z dat nasbíraných pod daným pořadem na Stream.cz. 

 

 
Graf 25: Graf zobrazuje poměr mezi relevantními komentáři ve vztahu k vedlejším výzkumným otázkám pod 

danou epizodou na Stream.cz. VVO1 = odpověď ano na VVO1, VVO2 = odpověď ano na VVO2, VVO3 = 

odpověď ano na VVO3. Odpovědi = komentáře, které byly logickou reakcí na předchozí relevantní komentář, 

avšak kdyby stály samostatně, byly by vyhodnoceny jako nerelevantní komentáře. Zdroj: Graf sestavený 

autorkou v Excelu z dat sesbíraných pod danou epizodou na Stream.cz. 
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4.7 Cizinci poprvé ochutnávají knedlo vepřo zelo (7) 

Vybraní cizinci ochutnávají české jídlo knedlo vepřo zelo a následně jej hodnotí. Délka 

epizody je 2 minuty a 53 vteřin.  

 

Datum vysílání: 25. listopadu 2017 

Téma epizody: knedlo vepřo zelo, knedlík 

Odkaz na epizodu: https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/10019985-cizinci-poprve-

ochutnavaji-knedlo-vepro-zelo 

 

Kvantitativní analýza ukázala, že celkový počet komentářů pod epizodou 7 je 339 (220 

unikátních komentujících uživatelů). Necelých 75 % uživatelů zveřejnilo pouze jeden 

komentář, zhruba 24 % od 2 do 10 komentářů a zhruba 1 % více než 10 komentářů. 

Ve druhé kategorii nejvíce lidí zveřejnilo komentáře 2. 

 

Graf 26: Graf zobrazuje, kolik procent uživatelů publikovalo pod danou epizodou 1 komentář, kolik 2-10 

komentářů a kolik více než 10 komentářů. Vlevo je pak možné vidět detailnější data, tj. kolik procent uživatelů 

publikovalo kolik komentářů. Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu na základě dat shromážděných pod 

epizodou na Stream.cz. 

  

Kvalitativní analýza ukázala, že pod epizodou 7 bylo v našem výzkumu na Stream.cz 54 % 

komentářů relevantních a 46 % nerelevantních. Největší množství relevantních komentářů 

se vztahovalo k reakcím účastníků show (zhruba 79 %), dále k tématu epizody (necelých 15 

%), necelá 4 % k pořadu samotnému ve vztahu k dané epizodě a pouze necelá 2 % byla 
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vyhodnocena jako logická odpověď na předchozí relevantní komentář tak, jak bylo popsáno 

výše. Odpověď na HVO u sedmé epizody je spíše ano. 

 

Graf 27: Graf ukazuje poměr mezi relevantními a nerelevantními komentáři pod danou epizodou na Stream.cz. 

Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu z dat nasbíraných pod daným pořadem na Stream.cz. 

 

 
Graf 28: Graf zobrazuje poměr mezi relevantními komentáři ve vztahu k vedlejším výzkumným otázkám pod 

danou epizodou na Stream.cz. VVO1 = odpověď ano na VVO1, VVO2 = odpověď ano na VVO2, VVO3 = 

odpověď ano na VVO3. Odpovědi = komentáře, které byly logickou reakcí na předchozí relevantní komentář, 

avšak kdyby stály samostatně, byly by vyhodnoceny jako nerelevantní komentáře. Zdroj: Graf sestavený 

autorkou v Excelu z dat sesbíraných pod danou epizodou na Stream.cz. 
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4.8 Ponožky v sandálech a další módní prohřešky očima cizinců (8) 

V této epizodě předkládají autoři pořadu před vybrané účinkující fotografie tzv. módních 

prohřešků Čechů a Češek. Cizinci mají tuto módu ohodnotit. Délka epizody je 3 minuty 57 

vteřin. 

 

Datum vysílání: 2. prosince 2017 

Téma epizody: česká móda, igelitové tašky, ledvinky, ponožky v sandálech, ponožky 

v žabkách, módní prohřešky 

Odkaz na epizodu: https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/10020069-ponozky-v-

sandalech-a-dalsi-modni-prohresky-ocima-cizincu 

 

Kvantitativní analýza ukázala, že celkový počet komentářů pod epizodou 8 je 136 (109 

unikátních komentujících uživatelů). Necelých 84 % uživatelů zveřejnilo pouze jeden 

komentář, zhruba 16 % od 2 do 10 komentářů. V této kategorii nejvíce lidí zveřejnilo 

komentáře 2. V rámci výzkumu je tak epizoda 8 dílem, pod který uživatelé psali pouze 1 

komentář nejčastěji.  

 

Graf 29: Graf zobrazuje, kolik procent uživatelů publikovalo pod danou epizodou 1 komentář a kolik 2-10 

komentářů. Vlevo je pak možné vidět detailnější data, tj. kolik procent uživatelů publikovalo kolik komentářů. 

Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu na základě dat shromážděných pod epizodou na Stream.cz 

 

Kvalitativní analýza ukázala, že v našem výzkumu bylo pod epizodou 8 na Stream.cz 65 % 

relevantních a 35 % nerelevantních komentářů. Nejvíce relevantních reagovalo na téma 

epizody (65 %), mnoho lidí v tomto případě sdílelo své (především) zdravotní důvody 
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k nošení otevřené obuvi s ponožkami. 25 % relevantních komentářů se vztahovalo k reakcím 

účastníků show a 11 % komentářů bylo vyhodnoceno jako logická odpověď na předchozí 

relevantní komentář tak, jak již bylo popsáno výše. Domníváme se, že důvodem vysokého 

čísla těchto odpovědí může v tomto případě být jistá kontroverze nošení otevřených bot 

s ponožkami, a lidé tedy reagovali na důvody lidí, proč tuto kombinaci nosí. Odpovědí na 

HVO je u epizody 8 spíše ano.  

 

Graf 30: Graf ukazuje poměr mezi relevantními a nerelevantními komentáři pod danou epizodou na Stream.cz. 

Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu z dat nasbíraných pod daným pořadem na Stream.cz. 

 
Graf 31: Graf zobrazuje poměr mezi relevantními komentáři ve vztahu k vedlejším výzkumným otázkám pod 

danou epizodou na Stream.cz. VVO1 = odpověď ano na VVO1, VVO2 = odpověď ano na VVO2, Odpovědi = 

komentáře, které byly logickou reakcí na předchozí relevantní komentář, avšak kdyby stály samostatně, byly 

by vyhodnoceny jako nerelevantní komentáře. Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu z dat sesbíraných pod 

danou epizodou na Stream.cz. 
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4.9 Jak cizincům chutná klasická česká koprovka? (9) 

V tomto díle vybraní cizinci ochutnávají tradiční českou koprovou omáčku s houskovým 

knedlíkem. Délka epizody je 3 minuty a 2 vteřiny. 

 

Datum vysílání: 14. října 2017 

Téma epizody: koprová omáčka, knedlík 

Odkaz na epizodu: https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/10019562-jak-cizincum-

chitnala-tradicni-ceska-koprovka 

 

Kvantitativní analýza ukázala, že celkový počet komentářů pod epizodou 9 je 276 (192 

unikátních komentujících uživatelů). Téměř 80 % uživatelů zveřejnilo pouze jeden 

komentář, necelých 20 % od 2 do 10 komentářů a necelých 0,5 % více než 10 

komentářů. Ve druhé kategorii nejvíce lidí zveřejnilo komentáře 2. 

 

Graf 32: Graf zobrazuje, kolik procent uživatelů publikovalo pod danou epizodou 1 komentář, kolik 2-10 

komentářů a kolik více než 10 komentářů. Vlevo je pak možné vidět detailnější data, tj. kolik procent uživatelů 

publikovalo kolik komentářů. Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu na základě dat shromážděných pod 

epizodou na Stream.cz. 

 

Kvalitativní analýza ukázala, že u epizody 9 bylo na Stream.cz v našem výzkumu 50 % 

komentářů relevantních a 50 % nerelevantních. Tato epizoda je tak jedinou, kde byl výsledek 

nerozhodný. 46 % z relevantních komentářů se vztahovalo k reakcím účastníků show, 38 % 

k tématu epizody a 16 % bylo vyhodnoceno jako logická odpověď na relevantní komentář 
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tak, jak bylo popsáno výše. Odhadujeme, že důvodem vysokého čísla odpovědí je jednak 

jistá kontroverze tématu epizody, tedy koprové omáčky, jednak nechápavé reakce uživatelů 

na neznalost existence knedlíků ze strany účinkujících, kteří o něm mluvili jako o chlebu. 

V tomto případě se uživatelé ve svých komentářích ptali, zda má jít o všeobecnou znalost či 

nikoliv. Odpověď na HVO je u epizody 9 napůl ano, napůl ne.  

 

Graf 33: Graf ukazuje poměr mezi relevantními a nerelevantními komentáři pod danou epizodou na Stream.cz. 

Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu z dat nasbíraných pod daným pořadem na Stream.cz. 

 
Graf 34: Graf zobrazuje poměr mezi relevantními komentáři ve vztahu k vedlejším výzkumným otázkám pod 

danou epizodou na Stream.cz. VVO1 = odpověď ano na VVO1, VVO2 = odpověď ano na VVO2, Odpovědi = 

komentáře, které byly logickou reakcí na předchozí relevantní komentář, avšak kdyby stály samostatně, byly 

by vyhodnoceny jako nerelevantní komentáře. Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu z dat sesbíraných pod 

danou epizodou na Stream.cz. 
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4.10 Cizinci poprvé ochutnávají český absinth (10) 

V tomto díle dostane několik lidí různých národností ochutnat český absinth, ke kterému se 

následně vyjadřují. Epizoda trvá 2 minuty a 43 vteřin. 

 

Datum vysílání: 17. července 2017 

Téma epizody: český absinth, český alkohol 

Odkaz na epizodu: https://www.stream.cz/jak-nas-vidi-svet/10016436-cizinci-poprve-

ochutnavaji-cesky-absinth 

 

Kvantitativní analýza ukázala, že celkový počet komentářů pod epizodou 10 je 209 (161 

unikátních komentujících uživatelů). Zhruba 80 % uživatelů zveřejnilo pouze jeden 

komentář, necelých 20 % od 2 do 10 komentářů. V této kategorii nejvíce lidí zveřejnilo 

komentáře 2. 

 

Graf 35: Graf zobrazuje, kolik procent uživatelů publikovalo pod danou epizodou 1 komentář a kolik 2-10 

komentářů. Vlevo je pak možné vidět detailnější data, tj. kolik procent uživatelů publikovalo kolik komentářů. 

Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu na základě dat shromážděných pod epizodou na Stream.cz. 

 

 

Na základě výsledků kvalitativní analýzy můžeme konstatovat, že 61 % komentářů bylo 

relevantních a zbylých 39 % nerelevantních. Nejvíce relevantních komentářů se vztahovalo 

k tématu epizody, předpokládáme, že důvodem je opět jistá kontroverze pojmu český 

absinth. Necelých 20 % relevantních komentářů reagovalo na reakce účastníků show, necelá 

2 % na show jako takovou ve vztahu k dané epizodě a ve zhruba 11 % se jednalo o logickou 

odpověď na předchozí relevantní komentář tak, jak bylo popsáno výše. Předpokládáme, že 
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důvodem vysoké relevance komentářů je v tomto případě rozhodnutí autorky výzkumu, že 

hojná diskuze o původu absinthu a jeho kořenech je relevantní k tématu epizody. Tyto 

komentáře jsme se rozhodli vyhodnotit jako relevantní, neboť pojem český absinth logicky 

tuto diskuzi vyvolává. Odpovědí na HVO je u poslední, desáté epizody spíše ano.   

 

Graf 36: Graf ukazuje poměr mezi relevantními a nerelevantními komentáři pod danou epizodou na Stream.cz. 

Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu z dat nasbíraných pod daným pořadem na Stream.cz. 

 

 
Graf 37: Graf zobrazuje poměr mezi relevantními komentáři ve vztahu k vedlejším výzkumným otázkám pod 

danou epizodou na Stream.cz. VVO1 = odpověď ano na VVO1, VVO2 = odpověď ano na VVO2, VVO3 = 

odpověď ano na VVO3. Odpovědi = komentáře, které byly logickou reakcí na předchozí relevantní komentář, 

avšak kdyby stály samostatně, byly by vyhodnoceny jako nerelevantní komentáře. Zdroj: Graf sestavený 

autorkou v Excelu z dat sesbíraných pod danou epizodou na Stream.cz. 
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5. Analýza dat všech vybraných dílů na Facebooku 

 

Data z facebookové stránky Jak nás vidí svět jsme shromáždili stejným způsobem jako data 

ze Stream.cz, tj. připravili si jednotlivé tabulky podle epizod, kde v prvním sloupci je číslo 

epizody, ve druhém sloupci jméno komentujícího uživatele a ve sloupci třetím jeho komentář 

(data jsou k práci přiložena jako příloha č. 2 bez jmen uživatelů). Komentáře jsme, jak již 

bylo zmíněno, shromáždili pouze z prvního příspěvku odkazujícího na epizodu, a to proto, 

že některé příspěvky byly na Facebooku propagovány jednou a jiné vícekrát. Zásadním 

poznatkem viditelným na první pohled je, že celkový počet komentářů na Facebooku je 

výrazně nižší než počet komentářů na Stream.cz (39 oproti 2519).  

 

ČÍSLO 

EPIZODY 
NÁZEV EPIZODY 

POČET 

KOMENTÁŘŮ 

POČET 

UNIKÁTNÍCH 

KOMENTUJÍCÍCH 

UŽIVATELŮ 

1 
Cizinci poprvé ochutnávají 

svíčkovou. Jaké jsou jejich reakce? 
3 3 

2 
Cizinci hodnotí vzhled slavných 

českých žen 
1 1 

3 
Cizinci hodnotí vzhled slavných 

českých mužů 
0 0 

4 
Cizinci poprvé ochutnávají 

dršťkovou polévku 
6 5 

5 Cizinci hodnotí českou povahu 3 3 

6 
Cizinci poprvé ochutnávají 

žemlovku 
9 6 

7 
Cizinci poprvé ochutnávají knedlo 

vepřo zelo 
3 3 

8 
Ponožky v sandálech a další módní 

prohřešky očima cizinců 
4 4 

9 
Jak cizincům chutná klasická česká 

koprovka? 
5 5 

10 
Cizinci poprvé ochutnávají český 

absinth 
5 5 

Celkem  39 33 

Tabulka 5: Tabulka ukazuje celkový počet komentářů a unikátních komentujících uživatelů u jednotlivých 

epizod. Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu na základě dat z facebookové stránky Jak nás vidí svět. 
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. 

 

POČET 

KOMENTÁŘŮ 

POČET KOMENTUJÍCÍCH 

UŽIVATELŮ 

POČET KOMENTUJÍCÍCH 

UŽIVATELŮ v % 

1 komentář 29 87.88 % 

2 komentáře 2 6.06 % 

3 komentáře 2 6.06 % 

 33 100.00 % 

Tabulka 6: Tabulka ukazuje, kolik uživatelů zveřejnilo 1 komentář, kolik 2 komentáře a kolik 3 komentáře 

celkově za všechny díly. Třetí sloupec ukazuje stejná data jako sloupec 2, ale v procentech. Zdroj: Tabulka 

sestavená autorkou v Excelu na základě dat z facebookové stránky Jak nás vidí svět. 

 

Kvantitativní analýza zde ukázala, že uživatelé na Facebooku celkově spíše zveřejňují 

pouze jeden komentář, a to konkrétně 87.88 % (29) z nich. Pouze 2 uživatelé zveřejnili 2 

komentáře a 2 uživatelé 3 komentáře. 

 

 
Graf 38: Graf ukazuje, kolik procent uživatelů napsalo na Facebooku pouze 1 komentář, kolik 2 komentáře a 

kolik 3 komentáře. Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu na základě dat z facebookové stránky Jak nás 

vidí svět. 

 

87.88%

6.06%
6.06%

Kolik procent uživatelů publikovalo kolik komentářů na 

Facebooku

1 komentář 2 komentáře 3 komentáře



 

 

116 
 

 
Graf 39: Graf ukazuje, kolik uživatelů celkem napsalo na Facebooku pouze 1 komentář, kolik 2 komentáře 

a kolik 3 komentáře za všechny sledované epizody. Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu na základě dat 

z facebookové stránky Jak nás vidí svět. 

 

Kvantitativní analýza rovněž ukázala trend komentovat pouze jednu epizodu na 

Facebooku (94 %), pokud uživatelé komentovali epizod více, pak pouze 2 epizody (6 %). 

 

 
Graf 40: Graf zobrazuje, kolik procent uživatelů na Facebooku okomentovalo kolik epizod. Zdroj: Graf 

sestavený autorkou v Excelu na základě dat sesbíraných z facebookových stránek pořadu Jak nás vidí svět. 

 

Posledním poznatkem kvantitativní analýzy dat z Facebooku je, že většina uživatelů 

zveřejnila pod jednou epizodou pouze jeden komentář (téměř 88 %), zatímco zhruba 12 

% uživatelů zveřejnilo pod jednou epizodou komentáře 2.  
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Graf 41: Graf ukazuje, kolik procent uživatelů zveřejnilo kolik komentářů pod jednu epizodu ve sledovaném 

vzorku na Facebooku. Zdroj: Graf sestavený autorkou v Excelu na základě dat sesbíraných z facebookových 

stránek pořadu Jak nás vidí svět. 

 

6. Výsledek analýzy 

Na úvod připomeňme, že komentář jsme definovali jako druh sociální komunikace, jehož 

typickými prvky jsou krátká délka, reaktivnost a asynchronita (Reagle 2015, s. 1-2). 

Reaktivnost na něco nemusí v praxi vypadat jako reakce na obsah příspěvku, na který 

komentář reaguje, rovněž krátká délka je poměrně sporadická; neexistuje jasné omezení 

toho, jak by měl být komentář dlouhý, abychom jej mohli hodnotit jako komentář. Pro tuto 

práci je délka nepodstatná, naopak fakt, zda komentář reaguje na obsah epizody, je 

předmětem kvalitativního výzkumu. Často jsme byli svědky toho, že komentáře byly spíše 

reaktivní na jiné komentáře a odchylovaly se od původního tématu epizody. Uživatelé 

komentovali epizody i několik měsíců po jejím zveřejnění, což dokládá asynchronitu 

komentářů; komentáře se mohou objevovat v různých časových úsecích od publikování 

daného dílu. Komentář jsme rovněž označili jako formu participace, která vyžaduje střední 

míru aktivity (prozumentství). Uživatelé, kteří na Stream.cz chtějí epizodu komentovat, musí 

být přihlášení přes svůj facebookový účet, což potenciálně některé může kvůli jisté ztrátě 

anonymity odradit. Tým Streamu nenávistné komentáře skrývá, a musíme si při výkladu 

výsledků být vědomi toho, že tyto komentáře z podstaty věci nemohly být do výzkumu 

zahrnuty.  

87.88%

12.12%

Kolik % uživatelů zveřejnilo kolik komentářů pod 1 epizodu 

na Facebooku

1 komentář více komentářů (2)
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Nejviditelnějším výsledkem naší analýzy je fakt, že uživatelé ve valné většině komentují 

pořad spíše na Stream.cz než na facebookových stránkách pořadu. Na Stream.cz se 

ve sledovaném období pod sledovanými epizodami objevilo 2519 komentářů, na Facebooku 

při stejných podmínkách 39 komentářů.  

 

Většina uživatelů napsala na Facebooku pouze jeden komentář (téměř 88 %) a 94 % 

uživatelů okomentovalo pouze jednu epizodu. Pod jednu epizodu napsala většina 

uživatelů opět pouze jeden komentář (téměř 88 %). V jednom případě se pod epizodou 

dokonce neobjevil komentář žádný (epizoda 3). Tato data nejsou srovnatelná s výsledkem 

analýzy u komentářů na Stream.cz, neboť jsme zde pracovali s mnohem menším množstvím 

dat (39 komentářů od 33 unikátních uživatelů). Z tohoto důvodu jsme se rozhodli kvalitativní 

analýzu komentářů na Facebooku vynechat, neboť by její výsledek neměl kvůli malému 

množství dat vypovídající hodnotu. Na druhou stranu můžeme konstatovat, že oproti 

Streamu uživatelé možnosti komentovat příspěvek využívají spíše málo, což je jedna 

z otázek, která nás zajímala v kvantitativní části, a na kterou jsme nalezli jasnou odpověď.  

 

Na Stream.cz se pod vybranými epizodami ve sledovaném období objevilo 2519 komentářů 

od 1343 unikátních uživatelů. Zásadním poznatkem kvantitativní analýzy tedy je, že na 

Streamu uživatelé možnosti komentovat využívají ve vysoké míře, obzvláště ve srovnání 

s Facebookem. Trendem na Stream.cz je komentovat spíše jednu epizodu než více epizod 

(zhruba 83 % uživatelů komentovalo pouze 1 epizodu), a zveřejnit spíše pouze jeden 

komentář (67 % uživatelů celkově zveřejnilo pouze 1 komentář). V případě, že uživatelé 

zveřejnili celkově více komentářů, spadali do kategorie 2-10 komentářů (32 %), z čehož 

největším zástupcem jsou v této kategorii 2 komentáře (zhruba 17 %). Většinou uživatelé 

zveřejnili pod jednou epizodou opět spíše jen jeden komentář (zhruba 76 %), zhruba 24 % 

pak průměrně zveřejnilo pod jednu epizodu 2 nebo více komentářů.  

 

Kvalitativní část výzkumu na Stream.cz ukázala, že komentáře jsou spíše nerelevantní ve 

vztahu k obsahu epizod pořadu Jak nás vidí svět, a to v poměru 51 % nerelevantní, 49 % 

relevantní. Relevantní komentáře se nejčastěji vztahovaly k tématu epizody (zhruba 

46 %), ve druhém nejčastějším případě se vztahovaly k reakcím účastníků pořadu (zhruba 
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40 %). Vzhledem k teoretické části můžeme konstatovat, že ačkoliv uživatelé využívají na 

Streamu možnost komentovat vybrané epizody ve vysoké míře, jejich komentáře se k obsahu 

dílů spíše nevztahují, byť hranice je velmi těsná. Nerelevantní komentáře zahrnovaly 

například útočné narážky na vzhled účinkujících pořadu či ostatních komentujících 

uživatelů, inteligenci a znalosti pravopisu ostatních komentujících, reagovaly na jiné 

epizody pořadu Jak nás vidí svět, a v některých případech se diskuze mezi komentujícími 

stočila k politickým tématům tolerance a xenofobie.    

 

Vzhledem k tomu, že komentáře považujeme za formu participace, která teoreticky může 

přinášet nové podněty pro pořad, a tím pádem mít vliv na jeho budoucí směřování, jsme ve 

výzkumu vyhradily speciální vedlejší výzkumnou otázku (VVO3). Ta se zaměřovala právě 

na komentáře, které kriticky (pozitivně či negativně) hodnotily pořad jako takový ve vztahu 

k aktuální epizodě. Tato kategorie, tedy kladná odpověď na VVO3, měla mezi relevantními 

komentáři necelá 3,5 %, můžeme tedy říci, že, pokud byly komentáře relevantní, vztahovaly 

se spíše k dané epizodě než pořadu jako takovému ve vztahu k dané epizodě.  

 

Speciální kategorií byly i komentáře, které reagovaly na předchozí relevantní komentář, 

a rozvíjely tak diskuzi, byť by samostatně byly vyhodnoceny jako nerelevantní. V případě, 

že se diskuze příliš odchýlila od původního tématu, byly komentáře hodnoceny jako 

nerelevantní, nicméně v praxi jsme se často setkali s logickými reakcemi typu odpovědi na 

dotaz, kdo je kuchařem jídel servírovaných v jednotlivých dílech. Reakce tohoto typu jsou 

zvláště označeny v grafech jako Odpovědi. Tyto komentáře tvoří zhruba 5 % všech 

odpovědí. V našem výzkumu jsme zvláště neoznačovali komentáře jako odpovědi na 

předchozí komentáře, neboť nás zajímala relevance k obsahu epizody, ne směr rozvinuté 

diskuze. Nicméně na základě tohoto čísla lze předpokládat, že rozvinutá diskuze se po jistém 

čase spíše vzdálila od původního tématu, ačkoliv v našem výzkumu nebyl prostor tento trend 

jasně prokázat. 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá internetovým vysíláním v České republice, zejména jeho 

specifiky ve vztahu k tradičnímu televiznímu vysílání, rozdíly mezi tradičním a online 

vysíláním a diváckými komentáři k vybraným epizodám pořadu Jak nás vidí svět 

(Stream.cz). V teoretické části jsme nejprve definovali pojmy tradiční a internetové vysílání. 

Přestože existují i jisté nejasnosti ohledně toho, co všechno můžeme jako televizi označit, 

v této práci za tradiční televizi považujeme takovou instituci, která původně vznikla k účelu 

provozování televizního vysílání a toto vysílání stále provozuje. Tradiční televizní vysílání 

je tedy takové, které provozuje televizní společnost k tomuto účelu vzniklá. Netvrdíme, že 

se jedná o jedinou možnou definici tradičního vysílání, jistě bychom mohli nalézt více 

charakteristik. Pro účely této práce internetové vysílání obecně definujeme jako takové, které 

pro přenos obsahu k divákovi využívá internetovou infrastrukturu. V užší definici 

rozlišujeme IPTV a OTT TV, které dále existuje v několika obchodních modelech. Je 

důležité zdůraznit, že zatím neexistuje jasná a obecně platná definice internetového vysílání, 

ani shoda na tom, co vše za internetové vysílání můžeme považovat. Hlavním cílem práce 

je popsat současné postavení internetového televizního vysílání v České republice s jeho 

specifiky a zároveň jeho rozdíly oproti vysílání tradičnímu, se zaměřením na pořad Jak nás 

vidí svět (Stream.cz) v praktické části práce, konkrétně divácké komentáře pod pořadem. 

Cílem první, teoretické části práce je najít a popsat specifika internetového vysílání v České 

republice, především ve vztahu k tradičním televizím, a zároveň popsat rozdíly mezi 

tradičním a online vysíláním. Nesnažíme se však postihnout všechny formy internetového 

vysílání, protože to by přesahovalo možnosti této práce.  

 

Oproti tezím jsme se v průběhu psaní diplomové práce po podrobném zkoumání tématu 

a další rešerši literatury rozhodli hlavní cíl částečně rozvést a rozdíly mezi tradiční a online 

televizí nedemonstrovat přímo na příkladu pořadu Jak nás vidí svět, neboť by takové 

výsledky přinesly velmi specifické a těžko obecně aplikovatelné závěry. Naopak více 

příkladů z české mediální scény nám pomohlo ukázat obecná současná specifika 

internetového vysílání v ČR, která mají větší přínos, neboť jsou snáze obecně aplikovatelná. 

V oblasti online vysílání se soustředíme hlavně na českou internetovou televizi Stream.cz, 

která pořad Jak nás vidí svět vysílá. Tento pořad je pak předmětem výzkumné části, 

konkrétně jeho divácké komentáře.  
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Vzhledem k probíhající konvergenci médií nelze hovořit o čistě tradičních a online 

modelech, neboť se k sobě přibližují, přebírají od sebe různé prvky a jejich existence se 

roztřišťuje na různé platformy. Lineární a nelineární formy vysílání se prolínají, například 

i internetové televize nabízejí živá vysílání, která si diváci v některých případech mohou 

přetáčet, a tradiční televize nabízejí například skrze HbbTv či funkci timeshift zpětné 

sledování pořadů. Tradiční plnoformátové stanice, které jsme si v práci vzali za příklad, 

přesouvají svůj obsah na internet, byť se odlišují v tom, zda jej poskytují zdarma či za 

poplatek. Například TV Nova nabízí svůj obsah skrze OTT Voyo za poplatek, Prima nabízí 

obsah buď zdarma s reklamami, či za poplatek bez reklam, nebo dokonce umožňuje skrze 

Videopůjčovnu divákovi zaplatit jen za daný pořad, který si na pár dní „půjčí“. V současnosti 

je typické tyto modely kombinovat a doplňovat, a je pravděpodobné, že různé společnosti 

volí odlišné strategie a testují, který model může být u nás funkční a nejvíce úspěšný. To 

samé platí pro OTT televize, na které jsme se v této práce zaměřovali v internetovém vysílání 

především. V Česku existuje několik modelů, od AVoD (Stream.cz, MALL.TV, iDnes Kino 

apod.), SVoD (Netflix, HBO GO, Voyo apod.) po TVoD (částečně Videopůjčovna od 

Primy).  

 

Specifika tradiční televize jsou snáze dohledatelná, byť samozřejmě i ta procházejí změnami. 

Mezi ta nejvýznamnější jsme zařadili pevný legislativní rámec, zpravodajské pořady 

a počasí, jasně stanovené měření sledovanosti a výrobu a vývoj nového obsahu. Tradiční 

televize operují v pevnějším a jasnějším legislativním rámci, který jim jako provozovatelům 

televizního vysílání například nařizuje vyšší procentuální podíl zařazování evropské tvorby 

než poskytovatelům audiovizuálního mediálního obsahu na vyžádání (jak je definuje 

příslušný zákon). Provozovatel vysílání ze zákona musí zařazovat obsah pro všechny 

skupiny obyvatelstva a plnoformátové stanice například zpravodajské pořady. Poskytovatelé 

AV mediálních služeb na vyžádání fungují ve volnějších podmínkách, které za praxí 

v současnosti pokulhávají. Internetové televize nemusí na rozdíl od plnoformátových 

tradičních stanic zařazovat zpravodajské pořady, které jsou spolu s počasím typické právě 

pro tyto tradiční televizní plnoformátové kanály (viz Štoll 2013, Moravec 2016). 

 

Tradiční televize mají dále pevně stanovené mantinely měření sledovanosti, které pro 

zapojené televize v Česku zajišťuje agentura Nielsen Admosphere pro ATO. Ta od ledna 
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2018 měří sledovanost těchto televizí i na internetu. Naopak u online vysílání je nejasné, co 

se myslí sledovaností a počtem zhlédnutí, které je často viditelné pod videi. Na Stream.cz 

(a tedy i pod pořadem Jak nás vidí svět) se počet zhlédnutí rovná počtu diváků, kteří zhlédli 

alespoň 10 % videa, podstatná je pro tým Streamu tzv. dokoukanost, která představuje 

alespoň 75% zhlédnutí obsahu. U internetového vysílání opět není jasná shoda na tom, jak 

a  co všechno by se mělo jako sledovanost měřit, a jak tato data případně srovnávat s daty 

pro tradiční televize. Měření internetové sledovanosti televizí zapojených do výzkumu 

Nielsen Admosphere by však mohlo být pro další debaty na toto téma příkladem. Je však 

otázkou, zda o to internetové televize stojí (Vážanský 2019, Nielsen Admosphere 2019b, 

Nielsen Admosphere 2019c).  

 

Teoretickým rozdílem mezi tradičními a online televizemi je vývoj nového obsahu. Tradiční 

televize nemusí obsah nutně vyrábět, ale i nakupovat či se spolupodílet na jeho vývoji apod. 

Pokud jej televize vyrábějí samy, nemají k dispozici tak velké množství uživatelských dat, 

která mohou pro odhad jeho úspěšnosti použít. Internetové televize mají teoreticky 

k dispozici velké množství dat od uživatelů, jako je například kdy jaký pořad sledují, kdy jej 

přeruší, kdy se k němu vrátí, jak dlouhá je doba mezi sledováním jednotlivých epizod 

a jednotlivých sérií, zda potom vyhledávají nový obsah nebo si jej nechají doporučit, z jaké 

kategorie apod. Tato data využívá Netflix, v Česku má teoreticky podobná data k dispozici 

Stream.cz, avšak v praxi je ne vždy využívá a při vývoji nového obsahu mnohdy spoléhá 

spíše na tradiční formy, jako jsou například sociologické průzkumy. I internetové televize 

některý obsah kupují, a tato oblast by jistě stála za další výzkum (Štoll 2013, Patel 2013, 

Vážanský 2019). 

 

Kromě výše zmíněných specifik mají tradiční televize poměrně jasnou strategii plánování 

programového schématu a zaplňování vysílacích oken, neboť nabízí divákům ranní vysílání, 

denní, prime-time apod., a tento prostor musí zaplnit (viz Štoll 2013). Berou v potaz 

prázdniny, léto, dobrou sledovanost na podzim či o Vánocích. Naopak vysledovat strategii 

plánování programu u OTT televizí (i IPTV) je poměrně náročné, na příkladu Stream.cz 

jsme viděli, že se tradiční televizí v tomto směru inspirují, schéma Streamu rozdělené na jaro 

a podzim tradiční schéma velmi připomíná. Na druhou stranu, internetové televize nemusí 

brát v potaz ranní vysílání nebo prime-time, neboť pořady jsou dostupné kdykoliv ve 
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videotéce. Oproti plnoformátovým televizním stanicím nemusí zařazovat zpravodajství. 

Stream.cz jej však nabízí, a to díky Televizi Seznam a probíhajícímu propojování obsahu 

napříč celým Seznamem.  

 

Pro online televize je oproti tradičním televizím specifický tzv. self-scheduling, což 

znamená, že si diváci sami plánují, kdy, kde a jak se na co budou dívat. Tento trend částečně 

připomíná možnosti, které již přinesly VHS a DVD, avšak online vysílání je umožňuje 

v nezanedbatelně vyšší míře. Pro online vysílání je dále typický trend binge-watchingu, to 

je sledování několika epizod jednoho pořadu za sebou, které se online televize snaží 

podporovat i automatickým přehráváním dalších epizod (viz Jenner 2017). To je v Česku 

naprosto běžné, byť například MALL.TV automatické přehrávání umožňuje vypnout. 

Naopak u tradičních televizí bychom mohli namítnout, že jakousi formu binge-watchingu 

představuje dlouhé sledování televizního programu, a televize toto sledování podporuje 

především správným sestavováním programu. Nicméně pokud nevysílá několik epizod 

jednoho seriálu za sebou, binge-watching v tomto slova smyslu nepodporuje.  

 

Jako další specifikum a zároveň odlišnost můžeme zmínit délku pořadů. Tradiční televize 

musí naplnit vysílací okna a denní schéma, a délka pořadů tomu musí odpovídat. Internetové 

televize naopak nemusí přizpůsobovat délku danému prostoru vysílacího okna, a mohou si 

tedy dovolit vysílat jak kratší pořady, tak epizody jednoho pořadu o různé délce. Na 

některých pořadech Stream.cz jsme si ukázali, že se délka jednotlivých epizod příliš neliší 

(maximálně v řádu několika málo minut), avšak pro Stream jsou typické krátké pořady, které 

mají vyšší pravděpodobnost dokoukanosti. Délka epizod Jak nás vidí svět se pohybuje 

zhruba od 2 do 4 minut. 

 

Podstatným specifikem internetových televizí je možnost uživatelů participovat na obsahu, 

například formou hodnocení (hvězdičky, palec nahoru a dolů apod.). sdílení obsahu na 

sociální sítě, komentování apod. Tato participace se liší dle míry aktivity, kterou musí 

uživatel vynaložit, komentáře, které jsou předmětem našeho výzkumu, vyžadují střední míru 

aktivity. Pořad Jak nás vidí svět je možné odebírat, sdílet a komentovat, avšak ne hodnotit, 

jak je popsáno výše.  
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Celkově tedy můžeme konstatovat, že se internetové televize v České republice pohybují 

v uvolněnějších legislativních podmínkách, mají obecně těžko definovatelný způsob 

sestavování programu a měření sledovanosti, mohou nabízet kratší pořady a různě dlouhé 

epizody jednoho pořadu (nemusí zaplňovat vysílací okna), nabízejí různé formy participace 

na obsahu a user-engagement, typicky například komentáře, sdílení a hodnocení pořadu, 

a teoreticky mohou mít k dispozici obsáhlá uživatelská data, která mohou využívat k tvorbě 

nového obsahu. Umožňují nelineární formu sledování na různých technických zařízeních, 

některé nabízejí i živá vysílání a tzv. Slow TV a internetové televize zahrnuté do této práce 

často vyrábí vlastní hranou produkci. Co se pořadu Jak nás vidí svět na Stream.cz týče, 

vidíme u něj krátkou délku pořadu a částečně (byť mírně) odlišnou délku jednotlivých 

epizod, podporu binge-watching a možnost self-scheduling, nelineární sledování a možnost 

participace, z čehož nás zajímalo především komentování pořadu.  

 

Cílem druhé, praktické části bylo zjistit, zda uživatelé možnosti participace na obsahu 

komentováním využívají, a dále jak ji využívají. Předmětem výzkumu byly komentáře na 

Stream.cz a na facebookové stránce pořadu pod vybranými 10 epizodami ve sledovaném 

období. Oproti tezím jsme vzorek epizod zúžili právě na 10 epizod, protože na Stream.cz se 

od doby odevzdání tezí k diplomové práci objevilo velké množství nových komentářů, a toto 

množství bylo postačující pro potřeby našeho výzkumu a pro relevantní výsledky. Výsledek 

kvantitativní analýzy ukázal, že na Facebooku vybrané epizody pořadu Jak nás vidí svět 

uživatelé komentují v minimální míře (celkem 39 komentářů), naopak na Streamu (2519) ve 

vysoké míře, především v porovnání s Facebookem.  

 

Na Stream.cz uživatelé nejčastěji komentovali pouze jednu epizodu (zhruba 83 % 

uživatelů) a nejvíce uživatelů zveřejnilo jeden komentář celkově za všechny sledované 

epizody (67 % uživatelů). Pokud obecně napsali komentářů více, byly to nejčastěji 

komentáře 2 (17 %). Pod jednu epizodu bylo trendem zveřejnit opět pouze spíše jeden 

komentář (zhruba 76 % uživatelů). Zhruba 24 % napsalo pod jednu epizodu 2 a více 

komentářů. Vzhledem k vysokému množství dat si můžeme dovolit tvrdit, že tento výsledek 

je s vysokou pravděpodobností poplatný i pro ostatní epizody dané série pořadu. 
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Na Facebooku napsala většina uživatelů pod vybranými epizodami opět spíše pouze jeden 

komentář (téměř 88 %), 94 % uživatelů pak napsalo komentář pouze pod jednu 

epizodu. Jednu epizodu komentovala většina uživatelů opět pouze jednou (téměř 88 %). 

Tato data nemůžeme porovnávat s výsledkem analýzy na Stream.cz, neboť jsme zde 

pracovali s mnohem menším množstvím dat (39 komentářů). To byl i důvod pro vynechání 

kvalitativní části výzkumu u komentářů na Facebooku. Malé množství dat téměř znemožňuje 

přinést relevantní výsledky, a rovněž kvantitativní výsledky musíme brát kvůli malému 

množství dat s rezervou. Výsledek za Facebook nelze generalizovat a označit jako platný 

pro ostatní epizody pořadu.  

 

V kvalitativní části výzkumu nás zajímalo, jak uživatelé možnosti komentovat pořad 

využívají, konkrétně zda jsou komentáře relevantní k obsahu jednotlivých dílů. Zjistili jsme, 

že komentáře jsou spíše nerelevantní ve vztahu k obsahu epizod pořadu Jak nás vidí svět, 

konkrétně v poměru 51 % nerelevantní, 49 % relevantní. Pokud byl komentář relevantní, 

nejčastěji se vztahoval k tématu epizody (zhruba 46 %), ve druhém nejčastějším případě 

k reakcím účastníků pořadu (zhruba 40 %). Vidíme, že poměr je velmi vyrovnaný. Hlavní 

výzkumná otázka, zda jsou komentáře relevantní k obsahu epizod, byla tedy zodpovězena 

spíše ne. Díky velkému množství dat si opět můžeme dovolit tvrdit, že tyto výsledky jsou 

pravděpodobně poplatné i pro ostatní epizody dané série pořadu (byť nemůžeme s jistotou 

vyloučit výjimky). Nevýhodou kvalitativní analýzy je samozřejmě jistá subjektivnost při 

hodnocení, a přestože jsme se snažili zachovat co nejvyšší možnou míru objektivity, 

nemůžeme vyloučit, že by jiný hodnotitel nedošel k částečně odlišným výsledkům.  

 

Internet i technologické možnosti se neustále rozvíjejí, a musíme mít na paměti, že 

především specifika online vysílání v ČR popsaná v této práci jsou poplatná pouze na jeho 

současnou podobu. Je jisté, že bude procházet dalším vývojem, stejně jako tradiční vysílání, 

a možná se tyto dvě entity v jistém bodě protnou. To je ovšem pouze spekulace 

o budoucnosti, kterou bude i nadále zajímavé sledovat. Tradiční televize v České republice 

nemohou (a v současnosti to ani nedělají) zaostávat za možnostmi, které přináší internetové 

vysílání, a jak jsme viděli v teoretické části, některé internetové televize se naopak inspirují 

postupy a znalostmi tradičních televizí. Tradiční televize se stále těší vysoké oblíbenosti 

a internetovým vysíláním nejsou primárně ohroženy, nicméně nastupující generace a její 
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návyky a požadavky (jako self-scheduling, participace a interaktivita, binge-watching) by na 

tradiční televize mohly klást tlak, který je může donutit k dalším proměnám. Je otázkou, kde 

a kdy zmizí stále tenčí hranice mezi „tradičním“ a online, kterou v současnosti stále ještě 

jasně vidíme.  

 

Slabinou této diplomové práce může být kvalitativní část výzkumu, ve které jsme se nemohli 

vyhnout jisté míře subjektivity. Ovšem pomocí kvantitativní analýzy bychom naši hlavní 

výzkumnou otázku zodpovědět nemohli. Jistě by v této práci bylo možné soustředit se pouze 

na specifika internetové televize, nicméně právě srovnávání s tradiční televizí nám ukázalo 

mnoho prvků typických pro online vysílání, a potenciálně otevřelo možnosti pro další možné 

výzkumy, které by se mohly detailněji zabývat jednotlivými specifiky, například právě 

tvorbou programu či vývojem nového obsahu.  
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Summary 

This diploma thesis deals with the internet broadcasting in the Czech Republic, especially 

its specifics in relation to traditional television broadcasting, differences between traditional 

and online TV and the audience comments under selected episodes of the show Jak nás vidí 

svět (Stream.cz). In the theoretical part, we first defined the concepts of traditional and 

internet broadcasting. Although there are some uncertainties about what we can label as 

television, we consider the traditional television as an institution originally founded for 

television broadcasting, which still operates it. Thus, traditional television broadcasting is 

one that is operated by a television company founded for this purpose. 

 

We do not claim this definition to be the only possible definition of traditional broadcasting, 

we could certainly find more characteristics. For the purpose of this diploma theses, we 

generally define internet broadcasting as one that uses internet infrastructure to transfer 

content to the viewers. In a narrower definition, we distinguish IPTV and OTT TV, which 

further exists in several business models. It is important to emphasize that there is no clear 

and generally valid definition of internet broadcasting. The main aim of the thesis is to 

describe the current position of internet TV broadcasting in the Czech Republic with its 

specifics and its differences compared to traditional broadcasting, focusing on the show Jak 

nás vidí svět (Stream.cz) in the practical part, namely on the viewers‘ comments on the show. 

The aim of the theoretical part of the theses is to find and describe the specifics of internet 

broadcasting in the Czech Republic, especially in relation to traditional TV, and describe the 

differences between traditional and online broadcasting. However, we do not try to cover all 

forms of internet broadcasting because it would go beyond the possibilities of this diploma 

thesis.  

 

Compared to the proposal, during writing the diploma thesis, after a detailed examination of 

the topic and further literature research, we decided to extend the main goal and not to 

demonstrate the differences between traditional and online television directly on the example 

of the show Jak nás vidí svět, because such results would bring very specific and hardly 

generally applicable conclusions. On the contrary, more examples from the Czech media 

landscape helped us to show general current specifics of internet broadcasting in the Czech 

Republic, which are more beneficial because they are more generally applicable. In the area 
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of online broadcasting, we focus mainly on the Czech internet TV Stream.cz, which 

broadcasts the show Jak nás vidí svět. This show is then the subject of the research section, 

specifically its audience comments. 

 

Considering the ongoing convergence of the media, it is certainly not possible to talk about 

pure traditional and online models, as they approach each other, take over some elements 

from each other and their existence shatters into different platforms. Linear and nonlinear 

forms of broadcasting are blending, for example, internet TV offers live streaming, which in 

some cases may be rewinded by viewers, and traditional TV offers options of watching some 

shows later, for example through HbbTv or time-shift. Traditional TVs discussed in this 

thesis move their content to the internet, but they differ in whether they provide it for free or 

for a fee. 

 

For example, TV Nova offers its content through OTT Voyo for a fee, Prima offers content 

either for free with ads, or for a fee without ads, or even allows the viewer to pay for some 

chosen show through the online Video Rental service, where the viewers can "rent" the show 

for few days. It is typical to combine and complement different models, and it is probable 

that companies are choosing different strategies and test which model can be functional and 

most successful in the Czech Republic. The same applies for OTT TV, on which we have 

focused mainly in this thesis. There are several models in the Czech Republic, from AVoD 

(Stream.cz, MALL.TV, iDnes Kino, etc.), SVoD (Netflix, HBO GO, Voyo etc.) to TVoD 

(partly Video rental from Prima). 

 

The specifics of traditional TV are easier to find, although of course they are undergoing 

a lot of changes as well. Among the most significant ones, we have included a solid 

legislative framework, news programs and weather forecasts, clearly defined audience 

measurements and ratings, and the production and development of new content. Traditional 

televisions operate in a firmer and clearer legislative framework, which, for example, 

mandates them, as broadcasters to include a higher percentage of European productions than 

providers of audiovisual media content on demand (as defined by the law). The public 

service broadcaster must include content for all population groups and full-format stations 

must include for example news programs. Providers of on-demand audiovisual media 
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content operate with less strict conditions, and the law is currently behind the practice. 

Unlike full-format traditional stations, internet TV does not have to include news programs. 

These are (together with weather forecats) typical for full-format traditional TV channels 

(e.g. Štoll 2013, Moravec 2016). 

 

Furthermore, traditional television networks have clear conditions for measuring audience 

ratings, which is provided by Nielsen Admosphere agency for ATO in the Czech Republic. 

Since January 2018, the agency has been measuring the audience internet ratings as well (of 

the television networks involved in the measurements). On the other hand when talking about 

online broadcasting, it is not clear what is ment by the ratings and the number of views often 

visible under the videos. Stream.cz (and therefore the show Jak nás vidí svět as well) has 

a rule for the number of views under video – the viewer must watch at least 10 % of the 

show. Important for Stream.cz is the so called „completion rate“, which is when the viewer 

watched at least 75 % of the video. Again, there is no clear consensus for internet 

broadcasting on how and what should be measured as ratings, and how to compare these 

data with those of traditional TV. However, the Nielsen Admosphere survey of internet 

ratings could be an example for further debate on the subject. The question is whether 

Internet TVs are interested in those measurements (Vážanský 2019, Nielsen Admosphere 

2019b, Nielsen Admosphere 2019c).  

 

A theoretical difference is the development of new content. Traditional television does not 

necessarily produce content in-house, but can also buy it or participate in its development 

etc. If the television network itself produces the content, it does not have the same amount 

of user data that can be used to estimate its success as internet TV. Internet TV theoretically 

has big data from users, such as information about when a show is watched, when it is 

paused, when the user comes back to it, how long it takes the user between watching each 

episode and each season, whether they search for new content or wait for recommendation, 

from which category etc. This kind of data is used by Netflix. In the Czech Republic, 

Stream.cz could have similar data available, but in reality it is not really used and Stream.cz 

often relies on traditional forms such as sociological surveys when developing new content. 

How other internet TVs go about to create new content would certainly be worth of further 

research (Štoll 2013, Patel 2013, Vážanský 2019). 
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In addition to these specifics, traditional televisions have a relatively clear strategy of 

programming, scheduling and filling up broadcast windows by offering viewers a morning 

program, a day program, and a program for prime-time, and so on. They take seasonal 

variation into account such as holidays, the summer period, autumn or Christmas (e.g. Štoll 

2013). On the other hand, it is quite difficult to trace the programming strategy of OTT TVs 

(IPTV as well), we have seen for example that Stream.cz is inspired by traditional television 

in this matter, their scheme divided by spring and autumn reminds of the traditional scheme. 

On the other hand, internet broadcasting may not take the difference between morning 

programs or prime-time programs into account. Compared to full-format stations, they do 

not have to include news. However, Stream.cz offers it, thanks to Televize Seznam and the 

ongoing connecting of content across Seznam platforms. 

 

Self-scheduling is specific to online television, which means that viewers plan what to watch, 

when, where and how. This trend is partly reminiscent of the possibilities that VHS and DVD 

have already brought, but online broadcasting makes possibilities considerably higher. 

Binge-watching is also a typical feature for online broadcasting, that is, watching several 

episodes of one show in a row, which online televisions seek to support by automatically 

playing next episodes (e.g. Jenner 2017). This is absolutely common in the Czech Republic, 

even though for example MALL.TV allows to turn this option off. On the contrary, in the 

case of traditional television, we could argue that a form of binge-watching is achieved by 

watching the television program for longer time, and television is mainly supporting this by 

proper programming. However, if it does not broadcast several episodes of one series in 

a row, it does not support binge-watching in this sense.  

 

Another specific feature of internet broadcasting and its contrary to traditional one at the 

same time, is the length of the shows. Traditional television has to fill the broadcast windows 

and the daily schedule, and the length of the programs must match it. Internet TVs do not 

have to adjust the length of a show to those windows, and thus can afford to broadcast both 

shorter programs and to have different episodes of one show of varying length. It is typical 

for Stream.cz to include shorter shows, which have higher chance of good ratings. The length 

of the episodes of the show Jak nás vidí svět ranges from 2 to 4 minutes. 
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An essential feature of Internet TV is participation on content, which is possible by rating 

(stars, thumbs up and down, etc.), sharing content on social media, commenting, etc. This 

participation varies accordingly to the level of activity the user has to take. The comments 

that are the subject of our research require medium level of activity. The show Jak nás vidí 

svět can be subscribed, shared and commented on, but not rated as described above. 

 

Overall, we can say that internet TVs in the Czech Republic is existing in a less strict 

legislative environment, generally have a hard-to-define way of programming and measuring 

audience ratings, may offer shorter shows and different lenght of episodes of one show (they 

do not have to fill broadcast windows), offer different forms of participation on content and 

user-engagement, typically comments, sharing on social media and ranking, and 

theoretically may have extensive user data that they can use to create new content. They 

allow a non-linear form of watching on various technical devices, some also offer live 

streaming and so-called Slow TV. Internet TVs investigated in this diploma theses often 

produce their own fiction shows. Regarding the show Jak nás vidí svět, we identified a short 

length of the show, partly (and just slightly) different lengths of individual episodes, binge-

watching support and self-scheduling possibility, nonlinear watching and several options for 

participation, from which we were interested especially in comments. 

 

The aim of the practical part was to find out whether users use the possibility of participation 

on content by commenting and how they use it. The subject of the research was comments 

on Stream.cz and on the Facebook page of the show Jak nás vidí svět under 10 selected 

episodes in the period under review. Compared to the thesis proposal, we have narrowed the 

sample of episodes to just 10, since a large number of new comments have appeared on 

Stream.cz since the submission of thesis proposal, and this amount was sufficient for our 

research needs and for achieving relevant results. The result of the quantitative analysis 

showed that on the Facebook page of the show Jak nás vidí svět users commented rarely 

(39 comments total), on the contrary, users commented a lot on Stream.cz (2519), 

especially compared to Facebook.  

 

On Stream.cz, users most frequently commented on only one episode (about 83% of the 

users) and posted one comment total for all the episodes (67% of the users). If they 
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generally wrote more comments, it was most often 2 comments (17%). Under a single 

episode, the trend was to publish only one comment (roughly 76% of users). About 24% of 

users wrote 2 or more comments under a single episode. Due to the high amount of data, we 

can say that this result can be likely applied for other episodes of this season of the show.  

 

On Facebook, most users published only one comment (almost 88%). 94% of the users wrote 

a comment under only one episode. Most users commented only once on one episode (almost 

88%). We cannot compare this data with the result of the analysis of the comments on 

Stream.cz, because we worked with much less data here (39 comments from 33 unique 

users). For this reason we decided to leave out the Facebook comments from the qualitative 

part of the research. The small amount of data makes it almost impossible to produce relevant 

results, and we also have to take this into account when interpreting the quantitative results. 

The results for Facebook cannot be generalized and considered as valid for other episodes 

of the season of the show. 

 

In the qualitative part of the research, we were interested in how users comment on the show, 

specifically whether the comments are relevant to the content of the episodes. We found that 

comments are rather irrelevant in relation to the content of the episodes of the show Jak nás 

vidí svět, namely 51% irrelevant, 49% relevant. If the comment was relevant, it was most 

often related to the episode topic (about 46%), or to the respondents‘ reactions in the show 

(about 40%). We see that the ratio is very balanced. The main research question, whether 

the comments are relevant to the content of the episodes, was therefore answered „rather 

not“. The disadvantage of the qualitative analysis is a certain subjectivity in the evaluation, 

and although we have tried to maintain the highest possible degree of objectivity, we cannot 

be absolutely sure that another evaluator would not achieve somewhat different results. 

 

The internet and technological possibilities are constantly evolving, and we must keep in 

mind that especially the specifics of online broadcasting in the Czech Republic described in 

this diploma theses are only valid for its current form. It is certain that it will go through 

further development, just like traditional broadcasting, and perhaps these two entities will 

intersect at some point. However, this is only a speculation about the future which will 

continue to be interesting to watch. Traditional television in the Czech Republic cannot (and 
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currently does not) stay behind the possibilities offered by internet broadcasting, and as we 

have seen in the theoretical part, some internet TVs are inspired by traditional television 

practices and knowledge. Traditional television still enjoys high popularity and internet 

broadcasting is not its primary threat, but the upcoming generation and its habits and 

requirements (such as self-scheduling, participation and interactivity, binge-watching) could 

put some pressure on traditional TVs and could force them to other transformations. It is 

a question of where and when the already thin boundaries between "traditional" and online, 

which we can still clearly see, will disappear. 

 

The weakness of this diploma thesis may be the qualitative part of the research in which we 

could not avoid a certain degree of subjectivity. It would be certainly possible to focus only 

on the specifics of internet television in this diploma theses, but comparing it to traditional 

television has shown us many features typical to online broadcasting, and has opened up 

opportunities for further possible research that could address the specificities, such as the 

programming or the development of new content, in more detail. 
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Přílohy 

Příloha 1 

Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) a jejich kódování za epizodu 1 

a 2. 

 

Vysvětlivky: 

Díl = Číslo epizody ve výzkumu. 

Komentář = Text komentáře, který uživatel publikoval pod danou epizodu na Stream.cz nebo na Facebooku 

Relevance (R)= Byl-li komentář vyhodnocen jako relevantní, v tomto sloupci je jeho příslušný kód. Byl-li 

vyhodnocen jako nerelevantní, tento sloupec je prázdný. 

Nerelevance (N) = Byl-li komentář vyhodnocen jako nerelevantní, v tomto sloupci je jeho kód N. Byl-li 

vyhodnocen jako relevantní, tento sloupec je prázdný. 

Komentáře jsou ponechány v původní podobě, tj. bez oprav gramatických či pravopisných chyb. 

 

Díl Komentář Relevance Nerelevance Díl Komentář  R N 
1 Jak můžeme jíst omáčku 

vidličkou? No jednoduše, 
namočíme tu hnedlu, ta se napije 
a mi papáme :-D 

R2 
 

2 Ta Autralanka byla hloupá a nafoukaná. 
Zřejmě jste se ptali lidí, kteří se o sport 
nezajímají. Němka taky úplně vygumovaná. 
Sáblíková je několikanásobná olympijská 
vítězka, Kvitová dvojnásobná Wimbledonská 
vítězka, Jágr - největší hvězda NHL, Gabča je 
mistryně světa, druhá na ZOH v Soči, a oni je 
neznají ? Třeba se ptát lidí, kteří sport milují. 

 
N 

1 jak první co Australany napadne s 
čím to porovnat, tak to je hambáč 
z mekáče nebo hranolky se 
steakem . kdyby mekáč zavřel , 
tak asi umřou hlady nebo co.. 

R2 
 

2 Však tam Jágr nebyl 
 

N 

1 Další křupan,co žere v klobouku. 
 

N 2 Ty si myslíš,že v Austrálii se hraje 
hokej?Nebo biatlon.A rychlobruslařskou 
dráhu tam jistě také nemají.Celái jižní 
polokoule je bez zimních sportů.Tak se nediv 
. 

 
N 

1 nejlepší je ovšem to, jak nechápe, 
že můžeme jíst omáčku 
vidličkou :D jsem si až teď 
uvědomil, že tomu fakt schází 
logika, ale prostě jde nám to :D :D 

R2 
 

2 Stanislav Janis A co tenis? Ten snad v 
Austrálii znají ?! 

 
N 

1 A jíst omáčku hůlkam dáva 
smysl? :) 

R2 
 

2 Ziz Dan Ale byl. 
 

N 

1 Omáčka se jí knedlíkem, který se 
vidličkou drží :P 

R2 
 

2 je srandovní jak každej tady furt říká jak je 
někdo uplně mimo nebo že to je uplnej buran 
nebo cokoliv dalšího , dokážete pochopit že ti 
lidi nejsou češi a nežijí tu? že neznají 
všechny detaili o česku? vy znáte celebrity 
např z Indonésie ? nebo z Jižní Korei? 
Neříkám že každej názor cizince musí bejt 
stejný jako ten můj , ale to není důvod jim 
nadávat do hloupých nafoukaných nebo 
vygumovaných lidí. 

 
N 

1 Porad je to uzasny!!! Jen bych 
podotkla, kdyby jste jim pritom 
rekli, ze knedliky nejsou chleb, 
nebo ze ta omacka je i z 
rozmixovane zeleniny..treba jako 
v “americke verzi” Kids try 
(ochutnavaji jidlo z celeho sveta) 
a pritom jim vse vysvetli:) takhle 
delate z cechu a z ucinkujici 
trochu blbce(treba v dile kde jedli 
chlebicky jako sendvic) 

R3 
 

2 klidně řeknu že neznám ale už jen ta 
pohrdavá věta němky ... ,,vy tu máte nějaké 
slavné sportovce ? .... tak jestli tohle 
obhajuješ tak bych tě předal okamurovi a 
landovi ať se vyřáděj. 

 
N 

1 Jedná se o zábavný pořad, nikoli 
naučný. A ani nesnažíme se dělat 
kopii jiných pořadů. 

R3O 
 

2 Kdyby našim lidem ukázali hvězdy 
amerického fotbalu,baleballu,kriketu,super 
hvězdy pozemního hokeje,skákání na 
trampolíně,badmintonu a další desítky 
skutečných sportovních hvězd.tak by to 
dopadlo podobně.Jen si nemysleme,že jsme 
pupek světa. 

 
N 

1 Jak nás vidí svět No aby z toho i 
ti cizinci něco měli, a neměli třeba 
strach to jídlo jíst, asi by bylo 
dobré jim o tom přece jen něco i 
povyprávět ;) 

R3O 
 

2 Ta tlustá australanka měla jedinou možnost v 
životě říct svůj názor a po zbytek jejího života 
po ní už ani pes neštěkně :DDD 

 
N 
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1 Každý by měl poznat rozdíl mezi 
pečeným chlebem a vařeným 
knedlíkem,těstovinou a pod. To je 
základ. 

R3O 
 

2 Mě by zajímalo kde jste si všimla ''TLUSTÉ 
AUSTRALANKY'' když tam je jenom Němka , 
Brazilka a TLUSTÁ holka z Jižní Korei. Jinak 
by mě taky zajímalo jak by jste si vedla vy v 
takovémto experimentu. 

 
N 

1 Jak nás vidí svět:proč máte ten 
chleba namočený v omáčce :-) 

R1 
 

2 Chápu že ty sportovce neznají, ok. Ale uráží 
mne jejich nafoukanost a jistota že v ČR přeci 
nic dobrého nemůže být ! 

 
N 

1 Meho kamarada a byvaleho 
kolegu z Indie, ubytovali v kdysi v 
Pruhonicich. Kdyz jsem pro nej 
jel, rikal mi jmeno ulice: 
Trzesnjova ... chudak se u toho 
hnedle zlomil vejpul. 

 
N 2 No nato, že jsou všichni světoví a olympijští 

vítězové, tak si troufnu říct, že omezení jsou 
vybraní účastníci. Kdo sport trochu sleduje, 
tak známé tváře zná. 

 
N 

1 a sorry preskocilo mi to na 
predchozi dil ... 

 
N 2 haha ta australanka je omezena 

 
N 

1 To maso vypadá jako vařené, 
nikoli zaležené na kořenové 
zelenině a koření přes noc a pak 
teprve upečené. To je ostatně co 
mi vadí na běžných hospodských 
svíčkových. To maso se má lehce 
rozpadat pod vidličkou. 

R1 
 

2 myslím, že by těmto individuím měli ted 
udělat osvětu v podobě výčtu všech uspěchů 
oněch sportovců aby si připadali velmi 
hloupě. Kromě australanky která evidentně 
velmi úspěšně podstopila lobotomii. Ta by 
takový pocit asi neměla. 

 
N 

1 Bože, žerou v tý Austrálii taky 
něco jinýho, než hranolky s 
masem? :D 

R2 
 

2 Podle me by Cesti fanousci vedeli taky uplny 
houbeles, kdyz by jim ukazali nejakeho 
znameho Nemeckeho hazenkare, ragby 
hrace, petibojare, krasobruslare nebo 
hokejistu, kterej je sice na vrcholu 
historickych zebricku kanadskeho bodovani, 
ale nejlepsi leta zazival pred vice nez deseti 
lety. 

 
N 

1 Hranolky s rybou! :D A k tomu 
určite kečup alebo majonézu 

 
N 2 přesně tak , každej tady nadává jak jsou 

uplně tupý namyšlení atd, ale kdyby se ti lidi 
zamysleli , tak by si uvědomili že nikoho ze 
světa nezajímají nějaký český celebrity. 

R1 
 

1 Když si vzpomenu, kolik umu do 
toho vaření vždycky babička dala, 
tak jsem vděčný za naši kuchyni. 
Je tu zima a byla tu dřina. 
Nedivím se lidem, že kritizují 
namísto aby si zkusili každé jídlo 
vychutnat. Ale chápu, každý 
máme jiné pocity. Ale zastávám 
názor, že Česká kuvhyně je 
kvalitní. Když chceme. Dokonce i 
Australanovi se nedivím. Mají 
své, je to o chutích. 

 
N 2 Nejblbejsi je ta Australanka , potvrzuji p. 

Mencla a Nemka take nic nevi. Ten z te Litvy 
dela machra a vi take ho.no! 

 
N 

1 Chtělo by , aby byl Australan 5 
dní bez jídla a to by koukal jak by 
mu svíce chutnala ;) 

 
N 2 Už bych chtěl vidět tebe pane chytráku jak 

bys na 100% věděl něco o Indonésii nebo 
severní Korei když by ti ukázali jejich 
celebrity :D 

 
N 

1 Ja nechapal proc ostrovni anglani 
berou australany za burany a uz 
me to dochazi. 

 
N 2 Australanka dle verbální komunikace na 

hraně demence, i když může být v určitém 
oboru geniální. 

 
N 

1 Kamil Dostálek Tak, stačí si 
vybavit něco z historie osídlení 
Austrálie, a je jasno :D ;) 

 
N 2 by me zajimalo jak dlouho hledali takovy 

mimoradny lemply :D 

 
N 

1 Nechutnala a skapal by. 
 

N 2 Ta Australanka je fakt... Nevadí mi, že nikoho 
nepoznala, ale ty její kecy jsou fakt na 
přeshubu! 

 
N 

1 Střelit ty Australany 😣 
 

N 2 To byl tak záměrný výběr osob že mě to až 
uráží ! ! Ty ženy kolem 20 - 25 roků jsou  a 
možná ani nejsou na určení zpěváků.Rád 
bych věděl která z nich chodí se dívat 
na některý sport ? ? 

 
N 

1 Američanka dobrá, ta kdyby žila u 
nás, bude za chvíli jak koule. 

 
N 2 holky se nemlátěj, ale ta australanka by 

zasloužila neskutečně 😀 

 
N 

1 Jako každý průměrný 

Američan 😂 

 
N 2 Krome jagra podle fotek sem nepoznal nikoho 

ale jmena znam sablikova apod.,meli jste tam 
dat zname osobnosti za hranicema 
cech,nedved,hasek,zelezny,loprais apod 
krome jagra ostatni zname jenom u nas :-) 

 
N 

1 Jdem jedinej komu nechutná 
svíčková ? :D 

R1 
 

2 Kvitovou musi znat kszdy, kdo vifel za posl 10 
let tenis (2x wimbl) Soukalovou kdo videl 
biatlon za oosl 5 let (olympiada) Jagr - ne 
treba komentovat Rosicky- chapu, ze soccer 
nesleduji tak mocSablice - pokud videli 
rychlobrusleni… 

 
N 

1 Jsem* R1 
 

2 Angel Bratovanov Ne kazdeho zajima sport. 
Po 50 letech v Americe jsem se vratila a ani 
ja bych nevedela kdo jsou. Proste neni to pro 
me dulezite. (Proc by take melo byt)? 

 
N 
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1 Ne nejsi, mas tu k sobe jeste 
australana :D Jinak to je tak 
luxusni omacka, ze proste 
nemuze krom tebe a cele 
australii, nekomu nechutnat. :D 

R1 
 

2 Angel Bratovanov já se jim moc nedivím, taky 
jsem si kdysi myslel, že Jágr je známý po 
celém světě. Byl jsem těžce vyveden z omylu, 
když jsem strávil několik měsíců v Americe. 
Nejenže tam většina lidí neznala Jágra, ale 
spousta neznala ani týmy z NHL, Hokej je 
tam jen jeden z populárních sportů a postav, 
které se tam v něm pohybují je mnoho. 
Podobně jsou na tom sporty jako 
rychlobruslení nebo biatlon, cca před 15 lety 
tyhle sporty nesledoval nikdo ani u nás. A 
tenis? Upřímě řečeno, pokud nesledujete 
tenis velmi aktivně, tak se vám Kvitová uplně 
v pohodě v záplavě turnajů, postupů, 
žebříčků apod. ztratí. 

 
N 

1 Taky ji nejim 😂😂😂 R1 
 

2 ja ziju v USA od svych 19 a kromne Jagr taky 
nikoho neznam 

 
N 

1 Ja nejim to maso ve svickove ale 
ta omacka je uzasna. 

R1 
 

2 Souhlasim s Vami. Ja je taky neznam- 
nektera jmena jsou mi povedoma ale z fotek 
bych je nepoznala a jake sporty delaji take 
moc nevim. (Jsou dulezitejsi veci nez 
rozpoznat sportovce). 

 
N 

1 Ani mně ne. Ale to bude tím, že 
mi jí totálně zhnusila školní 
jídelna a pak už jsem se k tomu 
prostě neodhodlala to zkusit od 
někoho jiného. 

R1 
 

2 ja neznam ani jednoho hrace NBL.NFL, NBA 
 

N 

1 pečená koala a klokan je po 
pžáru nejlepší jídlo v Austrálii 

 
N 2 hlavne hlupak amik,nevi jaky je rozdil mezi 

ceskem a cecenskem 

 
N 

1 Ježiš nekdy me fakt štvou ! 
Docela by me zajimalo zda ty 
nafoukaný babi vůbec vedí co je 
to vařit ! 

R2 
 

2 Kdo je Dominika Myslivcová ? R1 
 

1 Nemají ten výběr v Austrálii nějak 
omezený? Nebo to je výchovou či 
leností uvařit nějaké složitější 
jídlo a tak tam kvete fastfood a 
primitivní jídla udělaná za pár 
sekund? Pořád kecají jen o 
hranolcích a nějakých smažených 
blafech, případně BBQ a gril. To 
když to není flákota masa na 
grilu, tak to automaticky není 
dobré? Myslím, že jsou 
zapouzdřeni v tom co celý život jí 
a vůbec se nedokáží otevřít pro 
jiné pokrmy. Nemyslím nutně 
všichni, ale ten vzorek co je tu 
prezentován je takový vždy. 

R2 
 

2 Boha jeho , Petra Kvitová : Kdyby chtěla, aby 
s ní šel ven tak řeknu ne ! Ty wole, ona by s 
tebou nešla ani na WC. 

R2 
 

1 Abych nezapomněl, samozřejmě 
vše červené je prostě kečup a sýr 
není jídlo :D 

R2 
 

2 ''Kdyby se mnou chtěla jít ven, NEŘEKL 
BYCH NE. Takže by s ní šel :D 

R2 
 

1 Člověk jen kouká, jací jsou 
Australané primitivní burani. 

 
N 2 Už vím, proč jsou na tom v každém díle 

chlapy hůř a ženy lépe.Námět a režii, má na 
starost žena..:D :D :D 

 
N 

1 Taky si říkám. Ať si jde dát 
nějakou tu vačici)) 

 
N 2 Větrník miluji, ale je to bomba kalorická. 

 
N 

1 asi ne všichni. Tenhle vlasatec je 
divný vůbec. 

 
N 2 Tak pár odpovědí. Ano, Lucka Bílá je napůl 

asiatka. Taťána Kuchařová má cizí prsa, a 
Halina se opravdu stala slavnou svou 
postavou, určitě ne kvůli literárním 
dovednostem. 

R2 
 

1 Marie Říhová No pokud uvidite 
vetsinu dilu, tak zjistite, ze kazdy 
Australan by vsechno udelal lepe 
a maji tam vsechno lepsi :D 

 
N 2 pobavilo :D R2 

O 

 

1 Za mě super, jsem kuchař, můžu 
pochválit 

R1 
 

2 Cestují po celém světě. Češky jsou mic moc. R1 
 

1 na svete jsou milion yruzných lidí, 
tak se nedivte, že neznají nekteré 
jídla, jinak i v nemecku dost 95 % 
stejných jídel jakov čeasku a bez 
hranolek a kečupu a čili...výchova 
nekterých je strašná..jednou jsem 
videl ind. rodinu obedvat u 
niagar...bylo mi na 
blití...prasata.Nech si ž....co 
chtejí.... 

 
N 2 Individuální názor...plošné statistiky ale mluví 

jinak ;-) 
R1 

 

1 Porad mluvi o knedlicich jako o 
chlebu, co takle jim dat ochutnat 
pravy chleb, se sadlem a soli 

R2 
 

2 Jiří Procházka , Ano je to tak, mám stejný 
názor , stačí se rozjet do světa ! 

R1 
 

1 Je to úžasný pořad! Netrpělivě 
přehrávám další díly, abych 
zjistila jak nás ve světě cizinci 
vnímají. Hodně cestuji a ráda, ale 
kdybych měla odpovídat na 
otázky k vzdálené zemi a 
ochutnávat jejich národní 
jídla....???Nevím..... 

 
N 2 Slavné české ženy? To jsou pro mne dámy, 

jako byly Eliška Junková, nebo jsou Blanka 
Matragi či Gabriela Demeterová. Tedy 
takové, které svůj "talent od boha" uměly 
zhodnotit i v cizině. 

R1 
 



 

 

156 
 

1 natáčel mi někdo když jsem 
poprvé ochutnal sushi? 

 
N 2 Ta individua mají být slavné ženy? To 

nemyslíte vážně. 
R1 

 

1 Hroznej pořad místo aby mě 
pobavil mě nas.rá , nevěřim těm 
reakcim, ochotnicke divadlo. Už 
to jak někdo ji tim přiborem přesto 
že u nich se používá taky. 

 
N 2 Mě se hrozně líbí, jak si o každých 

většíchprsou (až na Halinu) myslí, že jsou 
umělý :-D :-D 

R2 
 

1 Ono zase tolik lidí neumí jíst 
příborem - dokonce ani ti ne, o 
kterých bychom to předpokládali. 
Vlastně naprosto drtivá část světa 
to neumí. 

 
N 2 proč jste jim pouštěli tohle?proč jim nepustíte-

a.dvořáka,priessnitz,tata bojs,-prostě 
opravdový muzikanty? 

 
N 

1 to by mě zajimalo co ty australani 
žerou když jim dobrá jidla 
nejedou 

 
N 2 Absolutne nejlepsi dil " Jak nas vidi svet". 

Bohuzel ti lide maji pravdu. Soucasna ceska 
muzika je bohuzel o nicem. Totalni upadek. 

 
N 

1 Až na výjimky ta jejich jídla nic 
moc. 

 
N 2 České ženy jsou nejkrásnější na celém světě 

a ty co nemají tolik krásy , tak mají vnitřní 
lásku a moudrost. 

R1 
 

1 Koukám,že kdysi nevozili do 
Austrálie jen trestance,ale i 
největší blbce. 

 
N 2 Není to pravda paní R1 

O 

 

1 to je strašné, proč se ptáte 
takových hlupáků s IQ 70, 
NEDĚLEJTE TO 

 
N 2 Je to tak, nejkrásnější jsou Bára Štěpánová a 

Sandra Pagodová. 
R1 
O 

 

1 jo, jo, dnes večer budu mít 
znojemskou s knedlíkem, vezmu 
si k tomu hůlky,místo knedlíků 
dám nudle, zaleji kečupem a jsem 
zvědav jestli mně to bude chutnat 

 
N 2 Co takhle Melania Trump? 

 
N 

1 Pane, jste dement? Nebo jste v 
zivote nebyl v zahranice a 
nepoznal jinou kulturu? PS: 
Komunismus neni kultura... 

 
N 2 myslivcova takova slavna ceska zena :DDD 

to si zaplatila, aby tam byla? :D a ja ze 
slavna=je i v zahranici..a za chlapy by mohl 
byt:babica, paroubek, reditel ceskych drah, 
samer issa, stejk :DDD 

R1 
 

1 A ještě to flakni na gril co v ty 
Austrálii jedí to není normální 

 
N 2 BULLSHIT! jsou české celebrity 

 
N 

1 co tak dil jenom s Chrisem ? R2 
 

2 Všechny naše holky jsou super a ti blbečci to 
nedokážou posoudit. Třeba na takovou Lucku 
v jejím věku nemá absolutně nikdo ve světě, 
myslím tím jako na její postavu. 

R1 
 

1 Videl jsem všechny vaše videa ... 
a ty Australani mi přijdou dost 
divný ... nebo snad vybírate jen 
exoty .. protože ke všemu by 
neradši hranolky ... nic jim 
nechutná . atd... co tam vůbec 
jedí ?? 

R2 
 

2 Madona R1 
O 

 

1 Klokany a zajíce. 
 

N 2 Nepředhazuj veřejnosti jakousi svou přítelkyni 
Lucku. 

 
N 

1 Jaroslav Zidka a vačice 
 

N 2 Vladimír Blažek když si přečteš pořádně ten 
článek, tak zjistíš o jaké Lucce je řeč. 
Dodávám, je to hned na začátku. Snad už 
chápeš. 

 
N 

1 Jaroslav Zidka Zajíci tam 
nejsou.Dovezli králíky. 

 
N 2 Josef Kramoliš moc roztahuje pusu kdyz se 

smeje a koukaji ji dasne. To neni atraktivni. 
Ale umelkine to je. 

R1 
 

1 Australan prostě nezklame nikdy. 
Tak ať si jde dát hamburger a 
bude mu dobře, jakou dobrotou 
se cpe. 

R2 
 

2 Dominika je hezká ženská, ale.....to co má v 
hlavě zabije celou její krásu. 

R1 
 

1 Takovýho kuchaře je v Austrálii 
škoda 

R1 
 

2 A znáte ji osobně? Jak víte , že to nehraje? R1 
 

1 toho s mauricuusu by měli dat do 
všech dílů s jídlem, ten je úplně 
boží, někteří australané naopak 
pohrdnou vším,ale co člověk to 
chut.... jen by mě zajímalo, zda 
jim pak řeknou, jak a z čeh bylo 
vařeno jídlo co jedli.... 

R2 
 

2 Martin Múčka A vy si jí omlouváte tímhle 
jo? :D 

R1 
 

1 Australané - tupci co žerou 
klokany a nic jím není dobré. Hold 
nabubřelí pitomci 

 
N 2 ani pekna nieje R1 

 

1 Dobře udělaná svíčková je 
královské jídlo. 

R1 
 

2 Podle mě není krásná Kvitová, její obličej 
ano, postava ne. 

R1 
 

1 Jeden známý zbohatl v Austrálii 
na cukrářských výrobcích, dorty a 
tak. A to neuměl vůbec vařit. Oni 
ti zabedněci v Austrálii jak znají 
jen hranolky, kečup, hambzrgery 
a podobné sračky. Protože to umí 
uvařit každej blb. 

 
N 2 Tak ještěže to na funkci nemá vliv :D 

 
N 

1 Nebo jim to prostě naservírují za 
pár sekund na ulici a je to pro ně 
oběd. Pro normálního člověka je 
to teda spíš absolutní nouzovka, 
aby přežil než se dostane k 
nějakému normálnímu jídlu :) 

 
N 2 Mně docela vadí, jak je v dnešní době 

všechno vyumělkované. Před nedávnem 
odešla na věčnost francouzská herečka Jean 
Moreau. Nemůžu si pomoci, ale z ní 
vyzařovala ženskost a osobnost i v 
pokročilém věku. Takže krásná žena i v 
osmdesáti letech. Snad to bude i tím, že jsem 
ji měla ráda odjakživa. 

 
N 
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1 Vždycky když je tam Australan 
těm to moc nechutná, nebo jinak 
těm nic nechutná, ale burger a 
hranolky ach jo xD 

R2 
 

2 Nemůžeš si pomoct? Tak si nepomáhej. 
 

N 

1 "Nechápu jak mohou jíst takové 
maso s džemem" :-D 

R2 
 

2 Karel Inzulín - Polib si, inzulíne!!! 
 

N 

1 Ja jsem ceska,mam rada nasi 
kuchyni,ale stejne nejvic miluji 
Vietnamskou 

 
N 2 Karel Inzulín A já myslel, že Inzulín je lék... 

 
N 

1 Češka od hlavy až k 
patě :D Turistka jsi a né 
Češka :D :D :D 

 
N 2 Nevypovídá to něco o malosti? Ta touha po 

tom, aby o nás svět věděl? Nemáme vlastní 
hrdost, proto nám, jak vesničanům, záleží na 
tom, co si o nás druzí myslí. Ještě máme 
hodně co dohánět, abychom se naučili být sví 
a hrdí! Jinak pomlouvat někoho, jak vypadá, 
to přece není ani slušné, ani moderní. 

 
N 

1 Petr Blažek turistka?jsem ceska 
jako poleno..podle ceho soudite? 

 
N 2 Jsem vesničan a je mi uplně u zádele, co si o 

mě myslíš ;) 
Doufám, že to tak máme jako Češi obecně.. 
Tenhle pořad je super. 

 
N 

1 Mno tak jste asi zatím nejedla nic 
dobře připravenného leda tak z 
mekáče co a nebo doma nějaké 
romské jídlo.Mně neva že jste 
romka ale očividně by ste asi 
mněla bít vietnamka. 

 
N 2 �opět ukázka jak nás zná svět.Prd.Hlavně 

že nám cpou ty jejich celebrity. 

R1 
 

1 John Tent Ale ona nechtěla 
nikoho ,,bít" 

 
N 2 je hezké že to hodnotí lidí s indonesie, filipín, 

brasilie a.... Polska ... exotická země... 

 
N 

1 John Tent tak Mekac a podobne 
fast foody moc nejim.Nase 
kuchyne je chutna,ale 
tezka..kazdej at si ji co chce.A 
romske jidlo jsem jeste 
nechutnala 

 
N 2 No jo, Malina Pawlovská nesmí chybět... R1 

 

1 Každý má svůj názor! 
 

N 2 Lukáš Bahounek prdel s očima 
 

N 

1 Co s Tím mohu dělat??? 
 

N 2 Jedna z mála krásných žen, které jsem kdy 
viděl, bývala Claudia Cardinale. Z nynějších 
třeba Penelope Cruz, Salma Hayek nebo 
Winifer Fernandez. Nikdy nepochopím, co 
kdo může vidět na blondýnkách. Jsou jen 
přešlechtěné. Jako když z vlka udělali časem 
pudla nebo jinou mini zrůdičku, která se 
psovitou šelmou nemá co dělat. Ale každému 
po chuti. Tak. 

 
N 

1 možná by nebylo od věci,ukázat 
jak se které jídlo jí. o použití 
příboru nemluvě 

R3 
 

2 Jako by snad blondýnky mohly, že se narodily 

se světlými vlasy.� chápu, že každý má své 
osobní preference, ale dalo by se to podat 
mnohem lépe, především neurážlivě a 
nehulvátsky. :) 

 
N 

1 Australopithecus nezklamal, když 
učinil svou fastfoodovou 
protinabídku. Jinak se dalo čekat, 
že Svíčková zabere. 

 
N 2 Nic urážlivého či hulvátské na svém textu 

neshledávám. Ale chápu, že se to může 
dotýkat někoho, kdo žije tím, že si na FB 
musí přidat alespoň jeden kačeří pysk denně. 
Slovo zrůdička se týkalo přešlechtěných psů. 
Asi ti Bůh neřekl, že původní obyvatelky 
Země byly černovlásky. Tak pac a pusu. 

 
N 

1 To je prostě tradičně volotrk. 
 

N 2 Petr Gassi Gassmann moje žena i dcera jsou 
blond a tohle mi říct do očí tak sežereš vlastní 
zuby ,takhle ti jen můžu říct že seš prostě jen 
debil 

 
N 

1 Hamburger a hranolky, steak a 
hranolky. Ukazuje se omezenost 
toho člověka. Naše knedlíky je 
překvapily. Jinak mě potěšilo, že 
všem naše národní jídlo chutnalo 
a někteří ho označilo za skvělé 
nebo nejlepší co jedli. 

R2 
 

2 Martin Cestr :D Není nad násilnické typy, co 
inteligence moc nepobrali. 

 
N 

1 Pardon, ale Vincentovi byl jednu 
plesknul .... 

 
N 2 Petr Gassi Gassmann Takze ted cekame na 

Vas nasilnicky projev, protoze by to na 
prirovnani vyse celkem sedelo. 

 
N 

1 Než to uděláte, skoukněte film 
"Slunce, seno, erotika" (scénu z 
italské restaurace). Myslím, že 
mezi tím australanem a některými 
našinci není až tak velký rozdíl. ;-) 

 
N 2 Petr Gassi Gassmann škoda pro tebe že 

hloupost není měna páč bys byl za vodou ... 
tobě asi nic neříká genetika ... nebo mi chceš 
říct že v moři je stejná ryba jako v řece ?? .. 
pokud se člověk narodí s zrzavou hlavou tak 
je potom vyšlechtěnej ?? :DD no tvl .. mam 
takovej pocit že původní obyvatelky země 
měly z větší části tmavý vlasy jinak blond i 
zrzky byly a jsou stále -_- měl by si přestat 
hlavou mlátit o stůl a jít občas mezi lidi ... je 
fajn byt nejsilnější pravák na světě ale život ti 
to nezachrání a v mozku by si měl mít taky 
trošku krve ;) 

 
N 

1 Nyky Nowak : nechtěla jste tím 
říct že srovnáváte film s realitou 
21 století ..... 

 
N 2 Petr Gassi Gassmann Chlape ty máš nějáký 

komplexi z dětství ? :D Já se tomu jen směju 
ale člověk arogantní je taky maximálně jen k 
smíchu. :D 

 
N 
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1 Jarek Malina Po několika dílech 
na streamu mám pocit, že spíš 
než o realitu jde taky o film, takže 
to je v pohodě 

 
N 2 Ten Polák byl zřejmě pasák 

 
N 

1 Nyky Nowak Komedii máte za 
realitu? c c c 

 
N 2 Takze z toho jak nas vidi svet jsme se 

nedozvedeli vlastne nic. Celej tenhle porad je 
postavenej dost blbe. Napad ok, ale 
provedeni priserny. Casto u nekterych lidi ani 
nevite kdo a co jsou zac. Zacnete s nekym a 
pak tam v pulce vrazite nekoho noveho. Tak 
nejdriv seznamte divaky s temi lidmi. Kdo 
jsou, co jsou zac, odkud jsou, proc jsou tu 
atd. Utrzkovite odpovedi dost casto asi i 
vytrzene z kontextu. Nechte ty lidi chvili 
mluvit. Ten kdo to reziruje je v tom ztracenej 
a prijde mi to site horkou jehlou. Udelejte 
zajimavejsi scenar i pro divaky. Pusobi to cele 
dost levne a odflaknute. 

R3 
 

1 Australani žerou dobytčarny 
stejně jako Američani .Znaj jen 
steak ,hranolky a burgery . 
Vrcholem jejich gastronomie je 
kečup. Ten australan je 
opravdovej blb kterej nepochopil 
že v každe zemi je jiné jídlo a že 
má moznost ho ochutnat .On 
ujede tisíce kilometrů a pak by si 
debil dal pro změnu steak s 
hranolkama který žere celej život 
beze změny. 

 
N 2 Nýmandi od nikud hodnotí, tak to má jistě 

váhu! :) 

 
N 

1 Točí se to v Austrálii. Takže on 
nikam jezdit nemusí . Možná 
právě proto, je v pořadu kazdej 
australan za balíka. Být to točené 
v Evropě, tak se australani budou 
vyjadřovat jinak. 

 
N 2 Je fakt ze bílá by se měla krotit vypadá v mini 

už vysloužile pavlovska je strašná vůbec 
nechápu jak někdo tak obézní ještě může 
vůbec chodit a fungovat kvitovy KVITOVA A 
KUCHAROVA KRASNE ZENY TO JE BEZ 
KONENTARE 

R1 
 

1 Každému občes něco 
nechutná.To je běžné.Ale 
Australanům nechutná NIC.Ani 
české jídlo,ani české pivo.Není to 
nějaká jejich národní úchylka? 

R2 
 

2 Kvitová? To snad ne. Ta je známá, top 
tenistka, ale krásná, alespoň podle 
současných měřítek, rozhodně není. 
Normální průměrná ženská. 

R1 
 

1 stovky let izolace na ostrově 
udělalo svoje :D 

 
N 2 Jan Novák Slečna Kvitová je nádherná 

žena.Nevím čím měříte Vy.To je hodnocení i 
z jiných zemí.Doporučení:kouknout do 

studánky,zrcadlo mne uráží.� 

R1 
 

1 Mrzí mě, že česká kuchyně není 
tak známá jako ostatní kuchyně. 
Miluji mezinárodní kuchyni, varim 
si ji a zkouším, ale ta česká je 
prostě nejvíc. A to jsem na půl 
řekyne. 

 
N 2 Myslím, že by bylo zajímavější, kdyby těm 

cizincům stream ukázal normální ženský z 
normálního každodenního života, co jsou 
většinou přirozenější, ač si většinou nehrajou 
na to, co nejsou. A kolikrát jsou pohlednější a 
působivější než nějaké celebrity, ač jejich 
vzhled je přirozený bez různých plastických 
modifikací, díky nímž pak hodně celebrit 
vypadají jako nepovedená hříčka přírody, až 
na nějaký excepce, co nepodstoupěj 
(většinou) irelevantní plastiku obličeje. 

R1 
 

1 ten teepek z Mauriciu je nejlepší, 
už byl i v jiných dílech a líbí se mi 
jak si užívá, že je to něco jiného, 
co má možnost vyzkoušet, 
protože steak a chips může mít v 
Austrálii na každém rohu. 

R2 
 

2 Přesně tak. Vídám řadu "obyčejných" žen, 
které jsou krásné a neobyčejné a mnohem 
hezčí a sympatičtější než celebrity. 

R1 
O 

 

1 By mě zajímalo, jestli jim pak 
řekli, z čeho je ta omáčka :D A 
hlavně jejich reakce, když zjistili, 
z čeho to opravdu je :P 

R1 
 

2 Tak to se podařilo ,dlouho jsem se tak 
nenasmála.Ta Pawlovská je nejlepší. 

R1 
 

1 Taky by mne to zajímalo)) Chybí 
tomu zelenina))) 

R1 
 

2 halina, to je moje peřina 
 

N 

1 To říct Pohlreichtovi tak no na 
místě vykucha 

 
N 2 Vyloženě trapné, opravdu mě mrzí, že 

redakce Streamu podporuje takové povrchní 
smýšlení. 

R1 
 

1 Největší blb je ten nakonec, prej 
fuj, pitomec. 

 
N 2 Tak za prve,ti lidi co to komentovali jsou 

úplně mimo a ty holky tam ze závisti Tatane 

nevěřili přírodní krivky�Typické baby 
vsechno musí byt silikon Kdyz to nemám ja 
tak ty taky ned 

R2 
 

1 a? tak mu to nechuti. nam by asi 
nechutil tenich vegemite. nejaka 
rastlinna hnusna natierka ci co to 
je. 

 
N 2 no toto, vždyť furt omílame, že Češky jsou 

nejkrásnější na celičkém širém světě :-O tak 
kde je pravda??? the truth is out there, 
probably 

R1 
 

1 Peter Deboot Nemšák Vegemite 
je dělaný z kvasnic. Opravdu :D 

 
N 2 "A ja som počula že najkrajšie sú Slovenky", 

povedala najkrajšia Slovenka Adéla 
Banášová. 

 
N 
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1 všechny jídla, co tam vaříte, 
vypadají moc dobře, dal bych si :-
D, a to že jsou z toho cizinci 
zděšení se moc nedivím, neznají 
to, i já jsem bych v thajsku jen 
vykulenej, čím se tam cpou :-D, a 
to že v austrálii znají jen burgry a 
stejky s hranolkama nebo s 
rybou....., jsou to prostě 
gastronomický analfabeti........, 
pořad se super, jen tak dál :-) 

R2 
 

2 ale vy jste dáma ane chlap kterej sleduje 
alespon semtam sport ale tohle byli neznalci 
ty by nepoznali ani messiho a ronalda a ze to 
jsou nekake hvezdy ano kvitova neni hvezda 
jako oni ale tady v uk ano a ne jen ona s CR 
.jo pane pelikan v dobe internetu a dalsich 
moznosti si delate srandu ze jo musim vam 
rict ze vsechny cose tice sportu bych poznal 
jak biatlon tak tenis atd. a to nemam ta\kovou 
skolu jako vy ale staci to puze sledovat psal 
jan 

 
N 

1 No udivili, že většině svíčková 
chutná. A nejvíc je ten knedlík s 
hůlkama. 

R2 
 

2 omlouvám se, ale skoro mám problém presně 
prozoumět tomu co jste napsal/a, nebo tím 
chtěl/a říct... možná používání čárek na 
oddělení vět a diakritická znaménka by 
pomohli... rozhodně nechci nikoho 
zesměšňovat anechápu proč reagujete tak 
podrážděně... jen jsem reagoval na váš 
příspěvek, kde se divíte, jakto že nikdo 
nepoznal Kvitovou... ;-) nevím z čeho 
usuzujete že jsem "dáma ane chlap kterej 
sleduje sport"... :-) 

 
N 

1 Českou kuchyni miluji,nenechám 
si jí nikým kazit.Jíst denně 
hambáče s hranolkami,by mě 
šouplo.To ale není vaření,to 
zvládne i malé děcko proříznout 
sladkou housku,mleté maso s 
cibulí a pepřem.Kulinářká 
katastrofa to je,nebo si myslíte že 
nás to nějak obohatí? 

 
N 2 Radek Pelikán no ... znaménka pomohli ???? 

a co váš pravopis ? 

 
N 

1 Josef Cyrany Asi jsi je hlupáčku 
nikdy nejedl,že? No jo,uklízeči 
nemají na cestování ,že? 

 
N 2 Jirka Balek já vůbec netuším kdo píše.... jestli 

to je žena, či muž, jestli je to čech i cizinec.... 
pokud je to cizinec, tak se dá pravopis určtiě 
prominout, to máte pravdu... ale co stejně 
neprominu, tak je to co pán/paní píše o mě 
jakési jeho vydoměnkované úsudky.... já 
nenapsal nic špatnýho, ani útočnýho, ani 
jsem nechtěl nikoho zesměšňovat... 

 
N 

1 Josef Cyrany bez se lecit! 
 

N 2 Jana Malá pravopis mi nidky nešel.... tím se 
nechci samozřejmě nijak omlouvat, ani 
vymlouvat... kdyby nešlo o internetovou 
diskuzi, tak si dám možná i více záležet a 
třeba to po sobě i zkontroluji.... ale tady to je 
internetová diskuze, kde až taková 
důslednost není mylsím potřeba... snažím se 
psát včetně háčků, čárek, oddělovat věty 
atd... aby tomu co píši bylo dobře rozumnět a 
bylo to k pochopení.... snažím se jak v dané 
možnosti umím.... ;-) 

 
N 

Tabulka 7: Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) řazených od nejnovějších po nejstarší 

a jejich kódování za epizodu 1 a 2. Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu na základě dat sesbíraných 

pod danými epizodami na Stream.cz 
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Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) a jejich kódování za epizodu 3 

a 4. 

 

 
Díl Komentář Relevance Nerelevance Díl Komentář R N 
3 Nějak nevím jestli toto jsou 

nejslavnější lidi v ČR. 
Nechápu proč se u 
prezidenta a Jágra ukazují 
aktuální fotky a u Mareše 
fotky staré x let. Asi se měli ti 
lidi hodně polekat ale na to by 
stačil Dan a Franz :D 

R1 
 

4 Držkovou mám nejraději bez držek a to 
s hlívou ... 

R1 
 

3 Tak horší výběr outfitů vybrat 
nemohli,dělají tím ostudu celé 
české  zemi,když tam 
vyberou takové děsi a pak je 
představují cizincům.... 

R1 
 

4 Pitomost australanů nahradil nový 
zéland. No co čekat je to oboje jen 
odpad ze spojeného království. 

 
N 

3 Jak nás vidí svět Chtělo by to 
i reakce, když zjistí, kdo to je. 
Je to zbytečně krátký. Např. u 
Jágra bych i řekl, že pár lidem 
to i něco řekne (bohužel i u 
Zemana :D ) 

R3 
 

4 Co ten Ind, když se dozvěděl, že dlabe 

krávu 😂 Ale je fakt, že v jiním díle indka 

a maso ze skotu jí šmakovalo 😄😁 

R2 
 

3 Myslíte? No, tak se podívejte 
na díl, který vyjde tuto 
sobotu ;-) 

R3 O 
 

4 V Indii žije asi 20milionů křesťanů, kteří 
jedí i hovězí. Jedná se zejména o jih 
země. 

R2 
O 

 

3 Kdyby těm cizincům dal 
někdo ochutnat opravdovou 
slivovici, a ne tu sračku 
od  Jelínka, tak by možná 
reagovali jinak. Od Jelínka 
bych ji taky nikdy nepil, 
protože jsem ji už ochutnal.Je 
to děs. 

 
N 4 Mastnej Kurt by si dal asi radši Burger a 

hranolky :D :D 
R2 

 

3 Klucí měli slušný hlášky: Matt 
z Jordánska prý Čecha nikdy 
v životě neviděl. Tak my k 
tomu dodáváme: "Rádo se 
stalo, kámo, a nebudeme na 
tom nic měnit!" A ten klučina 
z Indie, jak doporučil Milošovi, 
aby začal co nejdřív 
cvičit....taky slušný. Začal 
bych ale pozvolna, třeba 
chůzí rovně. 

R2 
 

4 Mnamka Žaludky :) R1 
 

3 Odporné. R2 O 
 

4 to bych do pusy nedala:/...je fakt jedno 
že to může být super užasný,ale ta 
konzistence...na to kašlu 

R1 
 

3 Vaše volba otázek, obrázků 
atd atd mě zaráží, snažíte se 
předvést naší zemi a přitom z 
toho děláte jeden velký 
výsměch. Taky by bylo dobrý 
kdyby tam s těma cizincema 
někdo mluvil a říkal jim kdo 
kým je atd aby celá show byla 
zajímavější o jejich reakce na 
realitu. Ale ta volba lidí... 
nebo ten absinth z jednoho z 
minulých dílů... Jasně je 
českej, ale ČR fakt není 
známá pro absinth to spíš pro 
Becherovku. Mám rád 
takovýhle show, ale ta vaše je 
popravdě zatím spíš výsměch 
ČR než nco zajímavého a je 
tedy velmi podprůměrná. 

R3 
 

4 Je podobný jako když máš v puse 

péro..😀😀😀 

 
N 

3 Škoda, že těm cizincům 
zároveň neřekli, čím ten který 
člověk je, ti by koukali. Zvlášť 
u Franze. 

R3 
 

4 Lukáš Mochomůrek Mišner no tak do 
toho taky nemáš chuť 
kousat:D:D..pokud tě někdo nenaštve 
pravda 

 
N 

3 Další trapný díl této trapné 
rubriky. 

 
N 4 po dobry drstkovy se utlucu ale tohle? R1 
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3 Lepší výběr extrémů nemohli 
vybrat, pak se nám nemají 
cizinci posmívat! 

R1 
 

4 Existuje veganská varianta této polévky 
a je fantastická. Ovšem najít v lese 
kotrč kadeřavý není jednoduché. 

R2 
 

3 Ten NovoZelandan to zabil. 
Milos by mel nosit vice 
barevneho obleceni. Sam 
kompletne v cerne... Jarda 
Jagr vypada skoro jako on... 
Vazne??? 

R2 
 

4 nemusíte hledat kotrč, stačí ji udělat z 
hlívy ;-) 

R2 
 

3 Chvilku mě to bavilo, ale pak 
vyberete jednoho jedinýcho 
zmalovanýho jako zástupce 
ČR, jedno funky období 
Leoše - přitom je to módní 
ikona Blažka a jednoho 
mentálně narušenýho 
sluníčkáře... myslím že z 

extrému do extrému a akorát 
cizince děsíte... To samé díl s 
hudbou... 

R1 
 

4 Jiří Chocholáč Jako dá se, ale to už je 
spíš guláš :) Kotrč těmi záhyby 
připomíná dršťky mnohem víc a 
barevně taky. Ale to čištění každého 
záhybu.... :) 

 
N 

3 slušně vyhozený prachy za 
pořad o ničem stejně jak 
hudební masakry stupidní 
semestr Cuky Luky raději 
nevyslovuji Fízlárna totální 
brak Odvážné palce a další 
podobný komereční hnůj. 
Nechápu jinak poměrně 
inteligentní vedení Stramu jak 
může financovat a vůbec 
nechat natáčet takové braky 
o ničem když na druhou 
stranu umí vyrobit docela 
hodnotné minipořady. 
Nerozumím nechápu 

 
N 4 Robert Bureš Dobrý den, ja dělam s 

nasušenych masáku a manželovy 
nestačí 4 litrový hrnec:-DDDDD 

 
N 

3 Naprostý hovádka - je vidět, 
že si myslí, jaký jsou to pupci 
světa - ale vědí hovňajs - z 
hlavy ještě ze školní lavice 
základky dám dohromady víc, 
a správně, o kterémkoliv ze 
států které prezentovali jako 
jejich domovské, než oni, a 
špatně, o našem státu 
dohromady! 

 
N 4 České jídla vůbec nejim jsou tučná a 

hodně kalorická ale DRŠTKOVOU 
POLEVKU tu miluju ..nejlepší české 
jídlo 

R1 
 

3 lol 
 

N 4 Pitomci. :D Já se můžu po držťkovce 
umlátit. :D 

R1 
 

3 ten kdo to vybíral očividně 
chtěl aby cizinci reagovali 
stylem že česká muzika 
víceméně patetickej shit, jinak 
by nemoh vybrat takovýhle 
sračky 

 
N 4 No,můj manžel pracoval v německu na 

velkých jatkách a mimo jiné jsem byla 
překvapená když mi říkal, že tu krev z 
prasat zamražují do kostek (jako cihla) 
a ve velkém prodávají do číny. Dokonce 
tam byla čínská delegace a libovala si 
jaká že to je mňamka. ...co dodat. Prý 
východní evropa. Jinak nevím o tom, že 
by Australie měla nějak proslulou 
kuchyni...Vlastně si bohužel 
nevzpomenu na jedno jediné jídlo o 
kterém se říká, že je Australské...a to je 
to celej kontinent (i když ztak řídce 
osýdlen).. To se ani o USA říci nedá...i 
když nejznamější jsou právě hambáče, 
hranolky a chipsy. Nechci nikoho 
zhazovat, ale když příjdu do 
,,nějakého´´ pořadu komentovat jídlo, 
tak bych ho ochutnala i kdyby to bylo ve 
vzhledu dršťkové (jednak protože jsem 
slusně vychovaná ale také oproto, že 
zdání často klame....tomu už jmse mohli 
být vícekrát svědky i v jiných dílech), 
nebo tam nalákali Novozélanďana na 
něco jiného? 

R2 
 

3 Ciznici pobavili:-D díky.. R2 
 

4 Kupte si letenku do USA nejlépe 
Georgia,Virginie,Carolína,Florida,New 
Orleans,Texas projedte to všechno a 
poznáte tu pravou Americkou 
kuchyni.Všechno domácí,žádná chemie 
a žádné ochucovadla.. 

 
N 

3 myslím že hodnotíci jsou 
sami velice trapní a 
kdybychom se podívali do 
jejích zemí co bychom asi 
viděli? 

 
N 4 David Pech Všechno domácí,žádná 

chemie a žádné ochucovadla. Tak tomu 
nevěřím. 

 
N 
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3 Když jim pouštíte to nejhorší 
z české scény, není se čemu 

divit ��� 

 
N 4 Co tak pozvat Kurta z Nového Zelandu 

na Rakvičky se šlehačkou 
R3 

 

3 Doba Flamenga a Matadors 
je dávno pryč, pak už to jen 
klesalo. Gott je sice kvalitní 
stálice, ale souhlasím, že už 
je ve věku, kdy by měl 
odpočívat - zvláště s ohledem 
na zdravotní stav...Rappery 
nesnáším, ale to je jen moje 
nazírání, jsou lidé, kteří to 
milují, stejně jako techno, 
nebo hip hop. S hudbou už to 
nemá moc společného, ale 
mnoho mladých to "bere" 

 
N 4 Za mě super.Màm tento pořad velice 

rád a urcite varite skvele!.Držìm vám 
palce 🙂 

R3 
 

3 Co takhle další díl, jak vidíme 

svět (tuhle bandu primitivů) 
my? To jste (kromě Amy) 
vybrali ty nejpovrchnější 
prosťáčky, na které jste 
narazili? Sajeeve, určitě, 70-ti 
letý člověk v prezidentské 
funkci by určitě měl chodit do 
posilovny. To je zásadní! A 
nosit barevné věci. 
(mimochodem co ta 
doprovodná hudba? náhodný 
výběr??) Odborník z Nového 
Zélandu zase pozná podle 
dvou fotek, kdo je sobecký a 
arogantní a opět náš indický 
hošík dokáže odhadnout, jaký 
je Mareš vrah zvířátek. 
Zbytek škoda hodnotit. Tohle 
video je spíš jejich vlastním 
hodnocením. Jak je vidět u 
Amy, člověk nemusí být i přes 
negativní názory arogantním 
idiotem, jak se projevovala 
většina ostatních. 

R2 
 

4 Vždyˇexistuje vegetaránská verze s 
kotrče a nebo z hlívy. 

R2 
 

3 "V životě jsem žádního Čecha 
neviděl." Tudíž by mě 
zajímalo složení vašeho 
štábu a místo natáčení. 

R2 
 

4 nevim ale ta posledni hlaska mi prisla 
dost rasisticka :D 

R2 
 

3 Místo natáčení: Austrálie. 
Složení štábu: dvě Češky 
(nikoli však Čech - muž), 
Australan, Ukrajinec. 

R2 O 
 

4 Ten trotl z toho Zélandu by zasloužil 
nakopat do zadnice 

 
N 

3 Jak nás vidí svět V tom 
případě by bylo zajímavý 
zeptat se na názor nějakého 
českého emigranta, který tam 
už nějaký ten pátek žije. A 
především by to htělo 
zapracovat na vzorcích, 
protože ve šech dílech jsou 
velmi zavádějící a směřují k 
negativním reakcím. Sorry, 
ale předhodit jim fotky Leoše 
Mareše v kostýmu starém 
několik let, skoro desetiletí? 
To je jako ptát se na názor 
ohledně módy Angličanů a 
předhodit tázaným fotku 
Eltona Johna ze 70. let. 

R1 
 

4 A přitom můj přítel byl Australan a 
všechno mu u nás strašně 

chutnalo 🙂🙂♀️ 

 
N 

3 Chtelo by to vic interakce s 
tema lidma. Meli byste Fine 
Brothers vykrast lepe. 

 
N 4 asi nresil z ceho je to uvareny..)) ve 

finsku ve fabrice jsem si jednou vzal 
nastrouhanou okurku...bez chuti tak se 
shanim po octu...vubec nechapali co 
chci...)) pak fin v cesky hospode si dal 
vareny hovezi s bramborem a okurkovy 
salat...jednou ho ochutnal .. nechapal 
ze to tak ma chutnat...))) ja jsem si dal 
smazenej veprovej jazyk....a rikam 
mu..nejlepsi jsou veci ktery uz mel 
nekdo v hube...)))) 

 
N 
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3 Úplně špatně zvolené fotky 
např. u Mareše. Zrovna on 
má naprosto vynikající styl 
oblékání, proto nechápu, proč 
byl prezentován takhle. 

R1 
 

4 Pochopil bych, že někomu dršťkovka 
nejede, dokonce pochopím i syrečky. 
Ale někteří, zvláště ti z Austrálie, by u 
nás asi pošli hladem. Někteří mi 
připadají, že se nevzdalují ud Em sí 
Kačera na větší vzdálenost, než kterou 
jsou schopní ujet taxíkem za pět minut. 
Je pravda, že já bych zase nežral ty 
jejich pražený brouky, všelijaké potvory 
s osmi i více končetinami či třeba ani 
britský pudink-krásně potopený v tuku 
se svou typickou vůní, připomínající mi 
školní jídelnu, ve které se měsíc 
neuklízí zbytky. Brrr... 

 
N 

3 Mi neříkejte že neznaly Jágra 
docela vtipný... 

R2 
 

4 k držtkovce chleba ne k ní bílé pečivo 
rohlíky a pivo 

R1 
 

3 Jako..pár dílů už jsem viděla. 
Ale tohle??jako dáváte tam ty 
největší extrémy..jako když 
chutnali dršťkovou..tohle jídlo 
není ani většina Čechů. A 
když jim ukazujete známé 
muže, dáte tam 20 let starou 
fotku Mareše a ty největší 
extrémy. Jako chtělo by to 
zlepšit.. Jinak tenhle pořad 
ztrácí..... 

R1 
 

4 Viděl jsem všechny díly. Byť v tomto 
konkrétním nebyl žádný Australan, jsem 
nucen konstatovat, že Australané jsou 
skutečně největší, nabubřelí idioti, 
kterým z našich jídel vůbec nic 
nechutná. Dost by mě zajímalo co v 
Austrálii, že to tak musím napsat, 
žerou? Krom bifteků s hranolkama. 

 
N 

3 Ochutnávky jídel...to mělo 
smysl, ale tohle? Ukázat 
Leošovi 10 let starý fotky je 
zavádějící, jsou stovky fotek 
kde by Leošovi dali všichni 
palec nahoru, předpokládám 
že účelem bylo zvýšit 
sledovanost u méně 
inteligentní části národa, tak 
jen tak dál a hlouběji :-) brzy 
už budete na dně žumpy :-
))))) 

R1 
 

4 Oni zerou hambace s hranolkama.Co 
neni jejich stoji za prd,To rikaji Ti 
pomyleni.Jinak Australane jsou dobri a 
veseli chlapi,co je hlavni maji radi 
pivo.Hodne se snim chvali a nejde jim 
pod nos ze je nekde lepsi.Jinak jsou v 
pohode. 

 
N 

3 kde mam teho Babicu??? 
jsem nevedel ze leosek je tak 
slavny po svete..vyraz slavny 
je hodne zavadejici u obou 
videii..jagr a uz i zeman 
popravu 

 
N 4 Nic jenom hranolky, hranolky a zase 

hranolky. Na nic jiného nemají huby. 

 
N 

3 Pro toho Inda jsou prostě 
všichni idoti. Přitom on sám 
vypadá na dost vymetenýho 
týpka. 

 
N 4 Ty jejich koláče, "pie", stojí za hov no. 

Je to hamburgr bez housky v kalíšku z 
těsta. Normálně je nakopat do prd€l€, 
knedlík to nežere, pivo je u 
nich(prý)100x lepší slivovice jim nevoní. 
Naházet je krokoušům a basta! 

 
N 

3 pan frederick celkem hezky 
vystihl mareše 

R2 
 

4 Fuj, tak tu opravdu nesnáším :/ Mamka 
dělává z hlívy a ta je výborná, ale 
jednou jsem si jí dala u babičky a 
myslela si, že je to také z hlívy, ale byla 
to ta pravá :D no hned první lžíce 
skončila vyplivnutá a byla jsem hodně 
ráda, že s ní nešel i zbytek obsahu 
žaludku :D :D :D Od té doby se raději 
ptám z čeho je :D 

R1 
 

3 Cizinci by se měli hodnotit 
sami.A at Zeman vypadá jak 
vypadá,hlavně že mu to 
mysli.Co s krasavcem co má 

v palici nulu.� 

R1 
 

4 Pro chlapika z Iranu...falesna drstkovka 
z Kotrce je taky vyborna. No ale pravda, 
vegansky to taky neni :D 

R2 
 

3 To máte pravdu, emanovi to 
opravdu myslí, dneska už by 
možná bylo lépe říci myslelo. 
Tenhle prevít uměl malou 
domů vždy výborně.A krmit 
uši hloupým lidem kravinama 
byl jeho majstrštyk. 

R1 O 
 

4 Taky bych to nejedla. Neznam snad 
nikoho, komu tato polevka chutna. 

R1 
 

3 Tak te´d sem se fakt zasmál, 
prej že Zemanovi to 
myslí :D :D :D :D :D 

R1 O 
 

4 Už jste to někdy ochutnala? R1 
 

3 Zasloužíte si co máte...., 
reprezervativního prasidenta ! 

 
N 4 Ivo Liška Ano, bohuzel. R1 
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3 Toho Franczza si mohli 
ušetřit. Je to jen pár lidí, kteří 
si o nás budou myslet, že 
jsme jako národ kreténi, ale 
jako Čecha (nerozlišuji Čechy 
a Moravu) mě docela mrzí, 
jak se vůči světu 
prezentujeme. Dlouho jsem 
poslouchal, že na Ukrajině 
jsou samí bezďáci a naopak 
ve Švýcarsku nosí bezďáci 
rolexy. Sice jsem tam nebyl, 
ale rád bych si myslel bez 
ohledu na národnost, že to 
jsou lidé stejně hodní jako 
my, akorát mluví jiným 
jazykem a nemají potřebu si 
dokazovat před ostatními, že 
jsou něco víc. 

R1 
 

4 Jedna z nejlepších polévek. R1 
 

3 Velmi 
reprezentativní :D Zeman :D 
Dobrej fór... 

R2 
 

4 Daniel Heršic Ale tahle vypadala hrozně 
hustá, zrovna tak jako ta prdelačka, 

R1 
 

3 První občany z volený 
prezident se zcela osvědčil. 
Co se týká otázky, obléká se 
dobře, jeho slabinou je slovní 
projev. Říká pravdu a hovoří 
nám z duše, ale slovní projev 
má slabší. Při té bídě s 
našimi prezidenty před ním, 
je hvězda. 

R1 
 

4 Šalý Jaroslav A prdelačka je hustá? 
viděl jsem ji a jedl na vícero místech v 
Československu-od středního 
slovenska po jižní čecha alevšude byla 
v podstatě jen vývar s krví a 
kroupami!!!takže o hustotě se u ní nedá 
vůbec hovořit!!! 

 
N 

3 A vy tady štěpař prosím vás 
pěkně píšete za koho? 
Tenhle parchant notoricky 
lže, manipuluje a z duše 
hovoří jenom jedincům ducha 
mdlého. Po komunistickém 
běsu to nejhorší, co nejvyšší 
ústavní funkci v této zemi 
zastávalo. Takže za mě určitě 
nepíšete. Za koho tedy? 

 
N 4 Kurt z Nového Zélandu je evidentně 

zvyklej ochutnávat špičkou jazýčku. 
Mapovat terén. A ten Ind, prý jestli 
neexistuje vegan verze?:)))) Sojové 
dršťky by asi šly na dračku. 

R2 
 

3 Tys taky hvězda. To se mi 
zdá,kdo ty exkrementy vůbec 
může pouštět do éteru. Jdi se 
zahrabat. 

 
N 4 Existuje z Hlívy a je to celkem totožný 

mě teda z ty Hlívy chutná mnohem víc 
R2 

 

3 Štěpaři.... 
 

N 4 DAvid Rastezz neexistuje bez sádla se 
udělat nedá 

R2 
 

3 Roman Hroch A ty, hrochu, 
mluvíš za koho? Kdyby 
mluvil, jak píšeš, jen k 
jedincům ducha mdlého, 
mluvil by hlavně k tobě. 

 
N 4 Zdenek Chval vegan pozná prd, 

poctivávrchovatá lžíce by se tam 
schovala a mlaskal by jako čuník šrot s 
vodou a zbytky.. :D 

 
N 

3 Roman Hroch zamě taky 
ne............si 

 
N 4 Ten 4% Novozélenďan byl na ránu. 

Ostatní to hodnotili podle svých pocitů. 
Asi to odpovídá i hodnocení dršťkovky 
Čechů. 

 
N 

3 A čím je ta první osoba 
slavná? 

R1 
 

4 Co by asi řekli na pořádně silný oukrop 
 

N 

3 Že by zhruba tím, že je to 
český prezident? A že by tím, 
že prezident je naše 
reprezentativní postava? 

R1 
 

4 Indovi dávat hovězí...... :( R1 
 

3 Auston Matthews- no s 
pánem bohem,,,,,siola 

 
N 4 Ze všech těch videí o jídle mám pocit, 

že ti američani jsou úplně retardovaní. 

 
N 

3 Pavel Andre - vzal jste mi 
všechna slova ! Souhlas !!!!!!! 

 
N 4 Také bych jim dal ochutnat syrečky a 

chleba s drožďovou pomazánkou,jaká 
by asi byla reakce? 

R3 
 

3 Souhlas s čím janinko? Vy 
také ráda tancujete jak 
kdejaký darebák a zloděj 
píská? 

 
N 4 Bude ;-) R3 

O 

 

3 co je nam do nějakych 
pruzkumu kavaren,cizincu a 
jinych trotlu Zeman a Babiš 
jsou jednicky už aby bylo po 
volbach a zacne 
tanec.Kalousku,Sobotka 
Fiala, vedeni policie,naučte 
se taneček ala Babiš 

 
N 4 Jak nás vidí svět Na syrečky se opravdu 

těším - myslím, že by se někdo i mohl 
po.lít... :-) 

R3 
O 
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3 Ty rád tancuješ, jak někdo 
píská že? Aby to nakonec 
nebyl tanec sv. Víta. 

 
N 4 ano varime z krve,cernou polevku 

 
N 

3 Víra ve sluníčkářsko-
kavárensko-havloidní 
příslušnost je vedle 
konspiračních teorií takové 
novodobé náboženství. Věřící 
tvrdí, že se jim kavárník zjevil, 
ale nikdo další ho nikdy nikde 
neviděl. Je to jenom další z 
možných přístupů, díky 
kterému mají lidi pocit, že na 
složité otázky existuje 
jednoduchá odpověď, což 
není pravda. Kdyby ses 
narodil v 15. století, věrně bys 

upaloval čarodějnice jen z 
důvodu, abys mohl soustavně 
lézt do zadku vládci. 

 
N 4 Dršťkovou mohu bez dršťek.Ale jiné 

národy jedí i horší věci třeba v tom Íránu 
a Egyptě určitě.Kecali a pořádně 
neochutnali.A protinožcům nechutná nic 
od nás, ani pivo ani alkohol ani 
svíčková...(Viz jiné díly) 

R2 
 

3 Při těch odpovědích jsem se 
dost pobavila. Některé byly 
opravdu velmi velmi trefné. 

R2 
 

4 Nechápu toho kluak, co to ani 
neochutnal. Takové lidi nesnáším. -
_- Jak může hodnotit něco, co nikdy 
neměl? Je mi ho opravdu líto. 

R2 
 

3 Absolutně mě nezajímá, zda 
se prezident Zeman líbí 
cizincům. Nám nepodlézavým 
občanům České republiky 
ano !! 

R1 
 

4 Ja ji taky nikdy neochutnala a je mi 
odporna uz od pohledu, nedej boze, 
kdyz ji mamka varila. To jsem zdrhala 
do lesu a vracela se az bylo po 
obede :D 

R2 
 

3 Mluvíš za sebe a zbytek 
ožralů kolem stolu,co? Jdi se 
vycpat s těma 
nazorama,jednou se za tebe 
potomci (jestli nějací vůbec) 
budou za tohle stydět. 

 
N 4 na jednu stranu souhlasim !! mate 

pravdu.. kdyz neochutnal nema co 
soudit.. ale v tomto pripade bych asi 
vyjimecne stala pri nem :D . ja to taky 
nikdy nemela a predstava ze v te 
polevce neco podivnyho plave.... asi 
bych to taky nedala. mozna bych max 
ochutnala tu omacku -polevku, ale ten 
zbytek bych nedala.. 

R2 
 

3 Pane Mašku, já mám 
rozsáhlou korespondenci 
nejen se svými vrstevníky, ale 
i lidmi mladšími /kamarády 
mých vnuků/. Všichni mají 
obdobné názory jako já, že v 
každém státě je tolik 
problémů, že by měli cizinci 
nechat naši zemičku na 
pokoji a věnovat se svým 
problémům, Moc Vám děkuji, 
že jste se mě zastal. Velice 
mě to celý den mrzelo, když 
jsem si to přečetla od té paní. 

 
N 4 Caty Cat Black Teda, taková 

dobrota :P Chápal bych Vás, kdyby šlo 
o rajskou nebo špenát (puke) 

 
N 

3 Další z mnoha zbytečných a 
marných nonverbálních útoků 
na Zemana. (hudební 
podkres) 

R1 
 

4 Achjo a já tady brečím že už mi ji nemá 

kdo vařit.. 😖 No nic, budu muset si ji 

udělat sama, úplně jsem dostala 

chuť. 😁 

 
N 

3 Jeden by řekl, že se ten 
hudební podkres odvíjí od 
toho, jak kdo vypadá, ne jaké 
má společenské postavení. 
Nebo snad v minulém díle 
chtěli "zaútočit" na 
Pawlowskou třeba kvůli tomu, 
jak vaří? To snad ne... 

R1 
 

4 Kristýna Borkovcová souhlas asi 
budeme muset syn v práci nějaké 
dršťky koupit (řezník) 

 
N 

3 Auston Matthews Kometář byl 
k tomuto ano k tomuto videu 
milý anonimní grafomane s 
nutkavou potřebou na 
všechny reagovat a všechny 
umravňovat. 

 
N 4 klasicky cesky namky.... :) priste zkuste 

krvavou tlacu s chlebem a cibuli... 
R3 

 

3 Martin Krabec Já nejenže 
mám to nutkání, já musím! 
Co by si bez mých 
ofenzivních rad někteří lidé s 
myšlenkovými pochody 
tukana počali? Hm, co by sis 
počal? :D "Anonime", když už 
chceš brečet nad mým fake 
nickem, nauč se alespoň 
trefovat i/y. Bude ti lépe a 
celý národ si oddychne. 

 
N 4 Mňááám, hned bych si ji dala :-D taková 

dobrota... 
R1 
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3 Nezajímavé. R1 
 

4 Drskovka-ryzovy nakyp-segedin-
veprove v mrkvi- plice na smetane-jsem 
Čech ale touto petici me krmit a nic 
jineho-stali by se dve veci zemrel bych 
hlady-nebo se naucil jist vzduch.Ani se 
nedivim..zkouseno cca poslednich 50 
let-a lepsi to opravdu neni. 

 
N 

3 potencial tenhle pořad má, 
ale zpracované je to teda 
trapně. 

 
N 4 Víš ho..o co je dobrýho.Hlad na tebe 

abys věděl se svojí roztažeností co je 
dobrý jídlo. 

 
N 

3 to asi vymyslel nejaky 15 lety 
youtuber jinak si to nedokazu 
na streamu vysvetlit :D 

 
N 4 to bych nemohla :-D 

 
N 

3 Paní Bínová, nepodceňujte 
názory třeba i důchodců. 
Demokracie spočívá v tom, 
aby si každý vyslovil svůj 
názor ve slušné formě a to 
hlavně za sebe. 

 
N 4 "ja jedl něci žaludek? Oooou 

nooou"😂😂😂😂😂😋 

R2 
 

3 Vlasta Dostálová:Právě že 
názory důchodců nepodceňuji 
narozdíl od vás a proto 
nemám potřebu jako vy za ně 
psát.Takže si opakujte svoje 
vlastní slova (i když si 
protiřečíte): vyslovovat své 
nazory pouze za sebe... 

 
N 4 Jde vidět jak ve světe maji kuchiny 

opravdu pomíchanou : každý podle 
sebe namísto chuti která už je hotová k 
podávání :D a takové polévky bez 
chleba ?? :D Však oni všichni vyrostli 
bud na plackách nebo toustáku a 
nudlích :D neznají Namky 

R2 
 

3 Horný Chuji Petr Co k 
vašemu výblitku dodat.Že jste 
hoden svého jména chuj.Ale 
možná jste jenom ožralej a 
potřeboval jste to dát vědět 
světu.Tak brzké vystřízlivění. 

 
N 4 Je mi z komentářů poněkud smutno, 

většinou se týkají jiných věcí než 
daného tématu... Ale dovolte mi jednu 
glosu o tom, jak díky kočičce (čtyřnohé), 
která mne chodila navštěvovat 
(polodivoká kočička, která ve mně našla 
zalíbení a chodila se ke mně napapat, 
pomazlit a vyspinkat se mi v náručí) 
jsem vyvinula NEJpolévku, Nejsem 
milionář, a tak jsem pro kočičku 
kupovala u řezníka masa levnějšího 
druhu. Jednou jsem uviděla vepřové 
žaludky za velice přijatelnou cenu, i 
koupila jsem jeden, omyla a nakrájela, 
nicméně kočička u misky zatřepala 
pravou tlapkou a odkráčela; 
samozřejmě jsem jí rozmrazila kousek 
ryby, ale vyvstala otázka, co s oním 
nešťastným žaludkem. Protože 
nenávidím plýtvání, napadlo mne, když 
my Češi ochotně pojídáme kravské 
žaludky, proč to nezkusit i s prasečím. 
Tehdy bylo mému synovi asi deset let a 
přiznávám, že jsem mu neprozradila, z 
čeho tato úžasná polévka pochází 
(zpracovala jsem to jako křížence mezi 
gulášovou a dršťkovou), od té doby ji u 
mne jedla spousta návštěv a všem moc 
chutnala. Nu, Japonci tvrdí, že jíst se dá 
cokoliv, co nastavuje slunci záda... 

 
N 

3 Ano, ano, ano... Jágr by se 
měl ostříhat. Je to pěkný 
chlap, jen ty ulízlý vlasy alá 
stárnoucí slizoň to kazí. To 
zřejmě okoukal od Růči. 

R1 
 

4 Určitě by bylo vhodnější,kdyby 
přispěvovatelé používali buď vlastní 
jméno,nebo alespoň trochu ruzumnou 
přezdívku a ne ty "orginální"anonymy. 

 
N 

3 Od nikoho to neokoukal. On 
se totiž vrátil k účesu, který 
měl již v době, kdy začal hrát 
NHL, tj. od r. 1990. 

R1 
 

4 Vladimír Blažek i s certifikátem pravosti 
jména ...a fotky. 

 
N 

3 Auston Matthews Ani 
náhodou... Teď je má dlouhé, 
dozadu sčesané. Dříve měl 
krátké a vzadu licousy. Asi 
tak jako můj oblíbený 
MacGyver :)https://www.yout
ube.com/watch?v=V9QM6Xo
gqvU 

R1 
 

4 "Kdosi mi řekl, že ve Východní Evropě 
vaříte z krve". No. Malejch dětí. Jako 
každá země bejvalýho východního 
bloku... 

R2 
 

3 Marie Borovičková Sám říkal, 
že to udělal právě z tohoto 
"nostalgického" důvodu. 
Možná si účes ještě upravil, 
to netuším. Ono taky při 
sledování jeho zápasů v NHL 
si člověk všimne spíš jeho 
hokejového umění než vlasů 
pod helmou :D 

R1 
 

4 :D :D R2 
O 

 

3 Nekonečný- žluté strašidlo. 
Celkem výstižné. 

R2 
 

4 :D :D R2 
O 
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3 ste trapní s tou hudbou u 
prezidenta, holt kavárna 

R1 
 

4 Musim rici ,ze drstkovou polevku 
nemam rada a nejim . Vzahranici se 
drstky plni ryzi a masem a je to vyborna 
pochoutka pro ruzne narody.Ale 
bohuzel pri predstave ze je to drstka 
jsem nemohla toto jidlo pozrit,Ale 
dobrou chut vsem kteri tuto pochoutku 
maji radi. 

R1 
 

3 Jen se nám tu nerozbreč ;) 
 

N 4 veganska verze .. s hlivou ustricnou.. 
jeste lepsi jak drzky 

R2 
 

3 Auston Matthews je to trapne, 
jak mu davaji debilni fotky a 
hudbu na netu. to stejne u 
trumpa. leoskovi aspon meli 
dat jeho prvni pecky 

R1 
 

4 Přesně... miluju ji!! R2 
 

3 Hele, ale blbější fotky jste 
nenašli, že ne? Ne, že bych 
toho troubu měla nějak ráda, 
ale kožichy už deset let 
nenosí. 

R1 
 

4 ještě lepší je s kotrčem (Kotrč 
kadeřavý). Má to jediný problém - nalézt 
ho :-) Ale jinak vážně luxus 

R2 
 

3 tam mohli dat vsecky rovnou 
kdyz jim bylo 20 let, i 
zemana :D 

R1 
 

4 Jsou jídla zeleninová(chcete-li 
veganská) a masová.Nahrazovat 
něco,aby to vypadalo "jako"je totální 
pitomost. 

 
N 

3 Nám do názorů cizinců na 
naše politiky nic není, mohou 
je pronášet, ale k ničemu 
nám to není. My také politiky 
z celého světa většinou 
neznáme a naše názory 
nikoho by nezajímaly. Cizina 
by se ráda pletla do 
obsazování funkcí v malých 
státech, ale do svých věcí si 
mluvit nedá. Viz Trump z 
USA. 

 
N 4 Vladimír Blažek V tomto konkrétním 

případě není. Chuť zde nedělají dršťky, 
ale ostatní ingredience. 

 
N 

3 Vlasta Dostálová: Za koho to 
tady vlastně píšete?Za 
důchodce?Ti by vám jistě za 
váš názor poděkovali.Přístě 
radši pište jen za sebe. :) 

 
N 4 Libanon jede :D Dobře on. To jsem 

nečekal 
R2 

 

3 Michaela Bínová  Vy za ně 
píšete koukám taky, když 
přesně víte, že by paní 
Dostálové poděkovali :) 

 
N 4 Oni neví co je dobré, protože tomu 

hovno rozumí. 

 
N 

3 Pokud jste cizinec, můžete 
hodnotit všechno. Jen je to 
úplně jedno :) 

 
N 4 Tak ono taky každý dělá tu polévku 

jinak, takže těžko říct, jak to chutnalo. 
Na mě byla docela hustá 

R1 
 

3 Ps je to uboha reportaz,klise 
jak kdo vypada???soudime 
knihu dle obalu....halooo???! 

R1 
 

4 Štěpán Louie Vrána Ona vůbec ta jídla 
co zde nabízejí,jsou pochybné 
kvality.Dost se liší od orginálů. 

R1 
 

3 Kdo by taky čekal, že se pod 
pořadem "¨Jak nás vidí svět" 
bude hodnotit i vzhled 
některých příkladových, 
známých postav z ČR, že? 

R1 
 

4 Jak v pořadu Prostřeno? Lidi se přihlásí 
do pořadu o jídle a pak mají hrůzu něco 
sníst,nebo normálně ochutnat? 

R2 
 

3 Fráze jak hrom 
 

N 4 I love this soup ,I miss it in USA R1 
 

3 jak nás (?) vidí svět (?) 
 

N 4 a best soup R1 
 

3 Co je na tom k nepochopení? 
Nás - jako občany (potažmo 
některé reprezentativní či 
příkladové postavy) České 
republiky. Svět - jako prostě 
lidé z jiných koutů planety 
Země, než je ten náš. 

 
N 4 Doufám, že ste tomu Indovi řekli 

předem, že to jídlo je z krávy... Jinak 
nutno říct, že většina z nich se chová 
jako idioti... 

R2 
 

3 Zeman je muž???? 
 

N 4 Uchazeči před natáčením vyplní 
dotazník, kde zaznačí, co nesmí jíst. 
Podle toho jim pak servírujeme jídla. 
Nicméně mnoho Indů hovězí jí, zejména 
ti z jihu Indie. 

R2 
O 

 

3 Není. Zeman je bílá 
koloběžka. 

 
N 4 Držťková je humus. R1 

 

3 Řaset:Zeman je slavný 
muž???? 

R1 
 

4 Dámo, zjistěte si laskavě, co je to 
humus. Pak nebudete srovnávat 
nesrovnatelné ;o) 

 
N 

3 Michaela Bínová , proslavit se 
lze i činy nechvalnýmí, takže 
odpověď zní ano.  Ano, 
Zeman je nechvalně slavná 
figura. 

R1 
 

4 Jeden by z dršťkový polívky odfiltroval 
dršťky protože je végan další se bojí 
aby ho náhodou nekousla no alespoň 
se nepřetvařují. 

R2 
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3 Eva Pokorná :Stejnak mi to 
nesedí,směšný ano,slavný 
ne.Ale já nejsem cizinec.... 

R1 
 

4 Tak pokud vím, vegetariánská varianta 
je. Použije se hlíva ústřičná a netrvá to 
vaření 2 hodiny :) 

R2 
 

3 Michaela Bínová Na vás jistě 
nemá :) 

 
N 4 Štěpán Louie Vrána to jsem jedl a 

myslím že to nebyla hlíva ale žampion 
ale nejsem si jist . Čím si ale jistý jsem 
je to že to nebylo ani trochu tak dobré 
jako s dršťkama. 

 
N 

3 Michaela Bínová Vy jste 
slavná žena. 

 
N 4 Pavel Zítka jestli to bylo ze žampionů 

tak to byla žampionová. ale jinak se to 
děla jak píše Štěpán z hlívy ustřičné 

 
N 

3 vy nám tady nedávejte 
hodnocení nějakých 
demntních amíků,my si názor 
umíme udělat sami! 

 
N 4 Štěpán Louie Vrána To není veganská 

varianta,ale polévka z hlívy 
ústřičné.Dobrou chuť. 

 
N 

3 Pane Pohoda nevím na co 
jste koukal,ale amík ani 
jeden.Jinak tam máte rusku. 

 
N 4 to víííš sladká houska s gumovou 

plackou a tuna hořtice + kečup to není) 

 
N 

3 Je to z Austrálie. 
 

N 4 Mám docela rád tu polévku, někdě ji 
připravují hodně zahuštěnou ale ta 
Vaše už vypadá spíš jako "vomáčka".. :-
D 

R1 
 

3 Zdenek Pohoda: ve videu, 
které jste okomentoval, není 
žádný Američan. Spletl jste si 
video, nebo jedete čistý 
trolling? :) 

 
N 4 aby jste se neposrali 

 
N 

3 Pavel Gawliczek Spíš čistá 
stupidita. 

 
N 4 So Kurt from NZ is a weirdo! Didnt have 

a courage to taste it! Kurt put some hair 
on your chest! 

R2 
 

3 Presneeeee, kdo mluvi 
anglicky je zasranej amik. 
Американский ублюдок! 
Nebud guma pane z Karviné. 

 
N 4 sorry man but that soup is shit and taste 

so bad I wouldn´t taste it again 
R1 

 

3 Nezáleží na tom,jak člověk 
vypadá, ale jaký je! Každý z 
nás má nějaké chyby i pán 
president,který byl 
demokraticky zvolený 
lidem(referendem)! President 
je skutečný, který hájí zájmy 
své země a občanů, nikoliv 
cizákům,kteří drancují a 
rozprodavaji naší republiku!!! 

R1 
  

Omlouvám se za špatně napsaný název 
té polévky. Připletl se mi tam totiž ten 
vtip: "Máte mražené držky?" ... "Ne, my 
si tady topíme!" ... Takže, promiňte! 
Dršťková polévka. :-))) Ale názor to 
nemění - nikdy bych to nepozřela. Sorry 
jako! 

R1 
 

Tabulka 8: Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) řazených od nejnovějších po nejstarší 

a jejich kódování za epizodu 3 a 4. Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu na základě dat sesbíraných 

pod danými epizodami na Stream.cz 
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Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) a jejich kódování za epizodu 5 

a 6. 

 
Díl Komentář R N Díl Komentář R N 

5 Je faktem to, že kdykoli potřebuji od 
někoho pomoc, nemyslím finanční, myslím 
např. fyzickou, něco odvést, přivést, 
naložit,... Opravdu nikdy nikdo zrovna 
nemůže,.... Jééé, já jdu k doktorce, já 
musim jet nakoupit, zrovna nejsem 
doma,... Jen samé výmluvy, proč teď 
nemůže. Další pravdou je i to, že opravdu 
jako Češi umíme zrušit dohodnutou věc i 
několik měsíců předem na hned,... Bez 
jakéhokoli vysvětlení,.... 

R1 
 

6 Fakt je že žemlovka s jablkama neni moc dobrá 
.Lepsi je to se švestkama ale prakticky se tam dá 
dát cokoli . Banany ,jahody ,maliny ,merunky 
,broskve atd . 

R1 
 

5 prej ta němka: nikdy se neperou :D kdyby 
jen věděla jak to vypadá při nejmenší na 
školách jak základkách, středních, tak 
vejškách... ono stači klidně i pohled na 
sourozence :D 

R2 
 

6 Charon Vlasta má pravdu....dost lidi už nemá 
predstavu ajk vypadala jejich jidla od babičky 
anebo maminky....byla to vždy nejlepší 
jídla....jablkový tahaný štrudl, pérky, kynutý 
knedlíky....táče, boruvkový táč, to je nebe, ale bez 
vyhoneneho testa !...dnes v obchodech to dost 
bolí, kilo prášku do pečiva, kyselý nebo politý 
sladidlemm.. Meli by sme být vdeční za jídlo a 
lidem co ho udelají... 

 
N 

5 Upřímně 100* víc mám rád Slováky než 
Čechy a to jsem z větší části Čech. Slováci 
nejsou tak falešní jak drtivá většina Čechů. 
Ale co se týče zdravotnictví a školství tak 
máme opravdu nejlepší na světě a drtivá 
většina zemí hlavně ve Zdravotnictví nám 
nesahá ani po paty. 

R1 
 

6 co to je nejaky tvaroh a v zemlovce,vi vubec jak 
vypada zemlovka nekdo kdo to delal 

R1 
 

5 Chris by se měl stát přinejmenším 
"čestným občanem České republiky" :-D 

R2 
 

6 Ta rádoby žemlovka vypadá odpudivě už na 
pohled a to raději nechci vědět jak asi hrozně 
chutná,myslím že by neškodilo vyměnit kuchaře. 

R1 
 

5 Zajímalo by mě, v kterých městech ti 
cizinci tady žili. Jestli to třeba nebylo jen 
jedno město a lze to skutečně považovat 
za názor cizinců na celé Česko nebo spíše 
na jedno město. 

R2 
 

6 V Praze žemlovka asi znamená něco jiného R1 
 

5 Pražský alchymista se předvedl, mastné 
hranolky a mouka ve směsi! Opravdu 
profíci/vojenští kuchaři/! Pikantnost až 
ostrost , zahuštěná cibulí a hranolky na 
sucho!!! 

 
N 6 Asi jste nepocholi o čem je tady řeč a toje to 

smutné vy vlastenci z žemlovkou:-) 

 
N 

5 I kdyz nam lichoti, stejne opet negace....to 
nemuzete rict, jee to je super, ze nas tak 
vidi svet? o co vam jde, poukazovat na to 
jaci Cesi jsou zavistivi, zli atd. Uz tohle 
mysleni useknete, neumim si predstavit, ze 
by Nemec nebo Francouz takhle shazoval 
svuj narod. 

 
N 6 teda když to vidím co jim uvařili tak mě to taky 

nějak nechutná:)) tohle přec nejní žemlovka brrrrr 
R1 

 

5 Musím se smát 😂😂 Podívala jsem se na 

pár dílů, tohle je asi nejpozitivnější díl ze 
všech. Jakmile něco cizinci řeknou 
negativního, všichni nadavate. Jakmile 
řeknou něco hezkého, je to taky špatně. 
Buďme rádi za to, že nás cizinci vidí 
hezky. Vím, jaké máme povahy, ale cením 
si to. 

R2 
 

6 Manželka do žemlovky snad ty bílky nedává, 
takovou pěnu děávala matka na rýžovém nákypu. 
Po pravdě, nijak si na tom nepochutnám, ale sním 
to. 

R1 
 

5 Souhlasím, já jsem rovněž chválou 
českého národa z úst cizinců potěšen, 
protože přece je nad slunce jasné, že 
spolu s Moravany jsme nejlepším národem 
na světě. 

R2 
 

6 Tak u nás je teda žemlovka dělaná z rohlíků a 
chutná mi,jak je každé vrchní kolečko rohlíku 
dobře upečené lehce do křupava. 

R1 
 

5 Miroslav Štrop 😂😂😂😂 R2 O 
 

6 to je humus,co? 
 

N 

5 To bylo povedené! To se vám povedlo!! R1 
 

6 Adrian Preclík to je pravá dobrota kdo ještě snese 
sladký jídlo, pro mě už jedině maso a všechno z 
brambor. Sladký už asi nejím nic 

 
N 

5 No vzhledem k tomu že je Česko nejvíc 
xenofobní země v europě tak je to docela 
dobrý :like: 

R1 
 

6 Žemlovka jde z volačeho... rohlík, tousťák, nebo 
klidně i vánočka... Ale pokaždé bych tam strčil 
patro tvarohu... a na vrch hodně másla.... 

R1 
 

5 ty jsi ještě moc po evrope nenacestoval, 
co? že tu jen papouškuješ sluníčkářskou 
propagandu. Česká republika je jednou z 
nejtolerantnějších zemí v evropě a zatím 
ještě stále jedna z posledních skutečných 
demokracií na světě, i když se nám to 
snaží omezovat jak to jde. Doporučil bych 
víc cestovat, víc mluvit s lidma v jiných 
zemích, víc přemýšlet a pak teprve 
vynášet takové soudy. 

 
N 6 Britove maji bread anc butter puddng coz je neco 

na zpusob nasi zemlovky jen bez jablek ale na 
sladko a rozinky. 

 
N 
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5 Honya Pinalove ale cestoval, a nemluvim o 
turistech jako takových... Turisty maj rádi 
ve všech zemích :) a hezky se na ně 
usmívaj, přece jen turista to je takovej 
chodící pytel s penězma :) Vím jak se Češi 
chovají k cizincum kteří sem přijely za 
lepším životem... 

 
N 6 Prej je to umělé, radši bych si dala nějaké 

ovoce :D holka asi ještě nejedla neumělé jídlo 
nebo co 

R2 
 

5 Honya Pinalove Někdo se na Vás křivě 
podíval v Rakousku, že tady píšete ty 
nesmysly? Když porovnáte Francouze, 
Němce, Nora, Švéda, Holanďana, Švýcara 
- a vlastně kohokoliv kromě Slováka - tak 
má běžný Čech ke skutečné toleranci ještě 
hodně daleko. A to jsou všichni Evropani 
vlastně domácí skupina, se stejnou historií, 
kulturou i zvyklostmi. Co teprve, kdybyste 
vyrazila na jiný kontinent, to byste zírala, 
co to znamená tolerance! To není 
sluníčkářská propaganda. Naopak, 
"sluníčkářství" je typické slovo 
dokumentující českou xenofobii. 

 
N 6 Já dělám žemlovku se sladkokyselými jablky, 

skořicí a rozinkami a cukrem, pokapu máslem, a 
vrchní díl z dobře nassátých rohlíků v mléce a 
vajec ještě zakapu máslem a krásně do zlatova 
upeču. Pak zasypu moučkovým cukrem. 
Žemlovka vypadá nádherně, voní nádherně a 
chutná nádherně. To, co vidím na videu...no, co to 
je?! 

R1 
 

5 Vlada Zvelebil aha, takže označit nějakým 
názvem skupinu militantních, 
netolerantních jedinců je důkaz české 
xenofobie? Že někdo veřejně hlásá 
toleranci a snaží se ji prosazovat 
fašistickými metodami a potíráním 
demokracie....tak jak to činí sluníčkáři....tak 
se nesmí takovou skupinu nijak 
pojmenovat? To, že se z například 
posměšného názvu stane terminus 
technicus není nic nového. To už jsme 
viděli například u NSDAP, kteří byli 
posměšně nazýváni nacisty a dnes už je to 
termín bez posměšného zabarvení.A 
argument "on se na Vás někdo špatně 
podíval" je naprosto debilní. Jde o to mluvit 
s místními lidmi, poznat kulturu a poznat 
pod povrchem zakořeněnou nenávist. 
Když tu melete o naši netoleranci.....Kolik 
bylo v čr například útoků na homosexuály 
pro jejich orientaci? Nevím o 
žádném.....což je dle Vás...v porovnání s 
tisíci útoků v západní evropě důkazem 
naši netolerance a jejich tolerance? Nebo 
to, že si němci v 80 letech vozili turky jako 
levnou pracovní sílu je důkaz tolerance? 
Vykořisťování je důkaz tolerance? Nikdy 
bych nechtěl žít ve světě, kde by se 
uplatňovaly Vaše představy o toleranci. 
Názory jako Vy mají dle mých zkušeností 
právě jen lidi, kteří se nikdy do zahraničí 
nepodívali...nebo maximálně s nějakou 
cestovkou a s místním životem nepřišli do 
styku. 

 
N 6 My děláme to samé, až na ty vajíčka a podáváme 

posypané grankem. To na videu se spíše 
podobalo lasagním nebo nějakému koláči. 

R1 
 

5 Omyl, Češi jsou nejméně xenofobním 
národem na světě, což je závěr obsáhlého 
mezinárodního výzkumu vztahu domících 
populací k cizincům. Ani skutečnost, že 
většina odmítá muslimskou migraci do 
Evropy a především do Česka, tyto závěry 
nezpochybňuje, neboť zde svou roli 
sehrává vědomí, že afričtí aasijští 
muslimové nejsou schopni integrace do 
evropské civilizace (ostatně ani jinam). 
Faktem je, že právě v Česku připadá na 
počet původních obyvatel nejvíce cizinců z 
celé EU: ačkoli je nás kolem 10 milionů, 
máme tady téměř 600 tisíc přistěhovalců. 

 
N 6 Žemlovka z jablek?? Fuuj.. Jedině ze švestek! A 

co třeba rýžový nákyp?? 😁😁💪 

R1 
 

5 Vlada Zvelebil Nesouhlasím, protože znám 
svět. 

 
N 6 Rýžový nákyp se švestkami...ok! Ale žemlovku se 

švestkami???!!! 
R1 
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5 Honya Pinalove Původně jsem chtěl 
reagovat jen jen takto: "Co to je? To máte 
v prohlížeci náhodný generátor slov na 
zadané téma?" ale řeknu to nakonec 
docela uměřeně:  Česká xenofobie má 
vlastní ultra parametry. Ale spíše bych ji 
zejména nenazval xenofobií ale domácí 
malostí. Když odsunu stranou prvoplánové 
fašouny, ignoranty a individua vykřikují nic 
než národ (mimochodem všem vám 
doporučuju testování DSN zejména ve 
smyslu určení genetického původu. možná 
se vaše "češství" smrskne jako penis po 
4°C koupeli.), tak Češi primárně neřeší 
barvu a vzhled... i když u nás vypadat jinak 
automaticky znamená být "divný" Jen se 
spokojíme se stereotypy, asi i proto, že 
vnímáme svět a vzorek toho co 
stereotypizujeme jen úzkým pohledem. 
Francouz do prdele prdele taky nenosí 
jenom pruhované triko pod paží bagetu, na 
hlavě baret a mezi pyskama rámovanýma 
úzkým knírkem taky nemá furt natlačenou 
Gouloisku... Obecně lze říci, že jsme jako 
hobiti. Máme rádit teplouŠko své nory, rádi 
se umíme vyděsit z neznámého a na tuto 
notu stačí brnka společensky.... pak už 
jsou mili Hobitci schopní brát vidle do ruky 
a jít bránit hranice. Našim problémem není 
xenofobie, našim problémem je 
intolerance, strach z neznámého, 
omezená schopnost sebereflexe a 
nedostatek sebevědomí. Protože 
seběvědomý národ nevyděsí hlásání děsu 
a zkázy. Na druhou stranu nekritické 
uvažování je přiznačné oběma stranám jak 
fašounům tak sluníčkářům (i když tenhle 
výraz osobně nesnáším). Pokud si sami ve 
společnosti neumíme vytvořit pravidla a 
vyžadovat jejich dodržování a obecnou 
slušnost tak se musíme jen bát. Pokud 
jsme společnost, která umí dát příležitost i 
neznámému a zároveň se nebát říci tohle, 
tohle už se nám nelíbí tak obstojíme vždy. 

 
N 6 Ano, jinou neznám 😁😁 R1 

 

5 Pavel Mousan S většinou se dá 
souhlasit...problém je v té poslední větě. 
když totiž tady většina řekne "dost, tohle 
tady nechci" a je to výsledkem rozumové 
úvahy na základě zkušeností jak 
historických, tak současných z okolních 
zemí...tak se okamžitě zvedně ukřičená 
měnšina a začne řvát o netoleranci, 
xenofobii, fašizmu. A pak se začne rozvíjet 
debata, že by se to, či ono nemělo říkat, 
nebo ty či ony témata by se neměly 
otevírat.....a to je začátek skutečného 
fašizmu (nebo jakéhokoli jiného 
izmu). Minulý týden byla v televizi debata o 
dezinformacích na internetu a jedna paní z 
publika tam pronesla otázku "proč to 
facebook nemaže, ty nepravdivé 
informace, tu propagandu".......té hloupé 
paní měli vysvětlit, a všem jim 
podobným..že facebook je veřejný prostor, 
náměstí, hospoda...kde si každý mele co 
chce. není to zdroj informací, ale zdroj 
drbů a blbých keců. 
Pak tady máme najednou takovou 
historickou paralelu s 50 léty....a opět nám 
tady soudružky volají po cenzuře. 
Jen diskuze, veřejný prostor, kde se dá 
mluvit o všem....včetně krajně pravicových 
témat nebo krajně levicových....je 
důkazem svobody a demokracie. Nikdo 
rozumný nebude podporovat žádnou 
extrémní skupinu, pokud témata, které ho 
zajímají a trápí budou veřejně diskutována. 
Žádná extrémní ideologie nemá šanci v 
argumentaci , v demokratické diskuzi, 
uspět, protože oni sázejí na emoce a 
hesla. 
Pokud se o něčem mluvit nesmí, pokud se 
nějaké téma označní za nepřijatelné 
(myslím tím téma, které zajímá většinovou 
polulaci) pak to právě tyto lidi můžu získat 
k podpoře "kohokoli" kdo se nebojí to téma 
otevřít, byť jen na úrovni hesel. 
Takže právě ti největší "ochránci 
demokracie" , kteří tak bojují proti těm 
hnusným fašistyckým, koministickým a 
podobným zlým názorům a hlásající to 
"dobrou a prospěšnou" cenzuru....ti jsou 
vrahy demokracie a náhončími 
extremistických skupin. 

 
N 6 Petr Lr Lorenc Mazli mazli mazličky 

 
N 
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5 Honya Pinalove klídek nejsme v americe 
 

N 6 ta holka z Finska..jak to tam tlačila do té pusy :-D R2 
 

5 yup thats true .... Czech Republic peoples 
are so nice .. i talked some ... 

R1 
 

6 Ta žemlovka vypadala opravdu krásně, 
nadýchaná, hned bych si ji dala... 

R1 
 

5 Zdravotnictví nejlepší na světě? Ha, ha, 
ha.... 

R2 
 

6 taky miluju žemlovku:) R1 
 

5 Vincůre,,čteš jenom Reflex a Blesk? 
 

N 6 Pane Weissi nehodnotili jsme IQ ale reakce a 
hodnocení určitě znáte rčení o potrefené huse za 
mě chudák 

 
N 

5 Jan Vincúr:...žiju v UK už 14 let, žil jsem 
několik let v USA a také ve Španělsku...ani 
jedna z těchto zemí nesahá zdravotní péči 
v Čechách ani po kotníky...to je něco, na 
co by jsme měli být pyšní... ;) 

R2 
 

6 ona řekne proč mám jíst něco co mě děsí to já 
kdybych jedl argentínskí dezert a řekl proč mám 
jíst něco co vypadá jako 2X vyblití 

R2 
 

5 Zkus prezit neco vaznyho v UK.. GP - 
vseobecny doktor si te pekne vyslechne.. 
posle na 5 min za dvere a hleda podle 
symptomu na Googlu.. ale vysledek je 
vzdy stejny - Paracetamol.. a to snad na 
vsechno.. To jsem jednou dostal i na 
vyhozeny koleno, no proste parada ;)  
Kamoska mela tezky zapal plic, kdyz uz 
ani po 3h cekani na pohotovosti s ni nic 
nedelali, tak si vymyslela, ze ma 
zloutenku.. a to bys videl ty fofry ;)  
 
Jinak jsem delal v nemocnici ochranku a to 
co se tam delo, by jen tak nekdo nepobral..  
Za dalsi, staci se podivat na umrtnost, jen 
na dehydrataci tu v UK umira pres 1000 
pacientu Mesicne!! a to se nebavim o 
jinych cislech, kdy doktor predepise spatny 
leky..  
https://www.telegraph.co.uk/.../Thousands-
die-of-thirst... 

 
N 6 Škoda, že nenatáčíte reakce účinkujících, když jim 

řeknete, co to vlastně jedli... 
R3 

 

5 A kde přesně je zdravotní péče lepší než v 
Česku? Moc by mě to zajimalo! 

 
N 6 já nechápu proč jsou někteří tak strašně ofenzivní 

v tom hodnocení, líbila se mi reakce pána z Jířní 
Korei kde řekl svůj názor aniž by měl potřebu 
někoho urážet a pak že v Česku sme rasisti a 
hovada 

R2 
 

5 jj, a holky, které jsou v UK dlouhodobě a 
jsou těhotné, tak se vrací rodit do ČR. 3D 
ultrazvuk, který je v ČR standard je v UK 
skoro sprosté slovo. 

 
N 6 A co se týče jídla je zajímavé že lidem z 

exotických zemí většina našich jídel nevadí ale 
Američanum Australanum Angličanum není nic po 
chuti tomu se říká nadřazenost žádná ucta pokora 
prostě nic 

R2 
 

5 Ivana Juríšinová V celkovém přístupu...to 
se nedá vysvětlit...to se musí zažít... 

 
N 6 nadrazenost jsou ty Vase komentare, s tim ze se 

chcete vsem ve svete zalibit.... IQ sumici trava. 
Chtel bych Vas videt jak chvalite kureci paraty 
namocene ve sladkysele omacce z Korei. A 
korejci si o nas Cesich reknou, ze jsem nadrazeny 
narod, protoze nam to nechutna ... :D za me 
blbec.... 

 
N 

5 Zkuste zit v Itálii nebo v Řecku. Zlate 
české zdravotnictví i školství.... 

 
N 6 Adam Michael Weiss -- Kecy . Když se tupá kráva 

ohání výrazy , že Čeští sportovci nejsou známí ve 
světě ale jen v naši zemi a má před sebou Jágra,. 
Kvitovou. Rosického, Sáblíkovou atd pak se 
nejedná o žádné zalíbení se někomu ale o projev 
který se nadřazuje někomu druhému. A byla to ta 
hloupá Australanka. Australané jsou národ tupců 
kteří si myslí, že nic nemůže být na světě lepší 
než to co je jejích . Přitom o Kvitové řekla, že se 
zabývá nějakým sportem který vůbec není v 
Australii. Jasně - Australian open se hraje v 
Gronsku. Věř mi, že jsem procestoval řádný kus 
světa a dokonce i Australii. 

 
N 

5 Ne-li nejlepší, pak jedno z nejlepších, a 
rozhodně nejdostupnější. I nejchudším 
lidem se u nás dostává takové zdravotní 
péče, že bohatí Američané blednou závistí 
a němečtí bankéři vyhledávají lékařskou 
pomoc v Česku. 

 
N 6 Adam Michael Weiss 

 
N 

5 Máš alespoň základní představu o 
problematice, kterou chceš diskutovat ? 

 
N 6 Američané zatím hodnotili všechno za výborně a 

užasný...nevšimhl jsem si v žádném videu 
negativní reakci .. 

 
N 

5 musíte se na to dívat optikou někoho kdo 
žil v mongolsku... 

 
N 6 Ta Australská slepice prohlásila že ty co viděla asi 

nejsou moc dobří když je nikdo nezná to jsou lidé 
zahledění jen do sebe jsme malá země a po 
pravdě na počet obyvatel jsme na tom v uspěších 
stejně jako ta austrálie nemyslíte?  

 
N 

5 Jop, v Americe se plati mrte za 
zdravotnictvi jedna znejvetsich palek je 
kdyz nekdo rodi.Mimochodem kdyz se 
neco stane cloveku v Americe tak ho radej 
nechaji umrit nez aby za nej platili. 

 
N 6 Jste ocas 

 
N 
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5 Češi že si na nic nestěžují? Stěžovat si 
pořád na něco, je naše národní povaha a 
řekl bych že i národní sport. Nikdo v tom 
není tak dobrý jako my. Být to olympijský 
sport, jsme v tom první. 

R2 
 

6 ty lidi 100 procetne nejsou ani z ameriky ani z 
anglie ani z jiny anglicky mluvici zeme :-D 

 
N 

5 Češi jsou milý a ohleduplný jen k cizimcum 
u kterých vidí, že se snaží něco dělat i 
když nejsou z naší země a neuměj náš 
jazyk(nebo když jsme v cizině) nicméně 
mezi sebou jsme jen banda uřvaných 
blbců a každej bych chtěl každýmu 
nejradši bodnou kudlu do zad. Nicméně si 
myslim, že oproti slovákum jsme na tom 
ještě dobře, ty jsou uřvaný jak opice 
všude... 

R1 
 

6 Žemlovku a lečo nejím, zhnusila mi to školní 
jídelna. Ale těm cizincům to přeji, škoda, že tam 
nenacpali zase nějakého klokanského bušmena. 

R1 
 

5 tak ono asi hodně záleží na tom s jakýma 
lidma se stýkáš. :-) 

R1 O 
 

6 Jo nejlepší jsou burgry, ty vám jídelna nezhnusila 
co? 

 
N 

5 Andrés s Chille je hotovej mazel a 
zábavnej filuta k tomu. Přesně typ, kterýho 
zavoláš, když potřebuješ pohlídal děti. 

R2 
 

6 Kdybyste jedl mou žemlovku, tak byste si opravdu 
pochutnal. A to, co se dalo těm cizincům, nebyla 
žemlovka, ale něco, co se za žemlovku vydávalo. 

 
N 

5 si si, pokut to byt 16 a vice pekne kocicky. 
no problem... jo venga! 

 
N 6 Taky bych chtěl ochutnat ty jídla a porovnat s 

našimi jidly jak to děláme domací a porovnat to s 
šéf kuchařem. 

 
N 

5 To je lež 
 

N 6 Žemlovku a bublaninu bych nejdl ani já a to jsem 
Čech :-D 

R1 
 

5 Proc by mela? Rekla bych, ze prumerny 
cesky pepik s nevymachanou pusou a 
nepratelskym az xenofobnim 
vystupovanim vystrcil svuj nos leda do 
hospody mezi sve. Ergo cizinci poznali tu 
lepsi cast naroda. Proto takove nazory. 

 
N 6 Mám semlbábu a rejžovej nákyp s meruňkama 

rád a to odjakživa. Je informace: Bublanina je 
obyčejný piškot do kterého se přidá třeba 
rebarbora, jahody, třešně atd. Mimo jiné je to 
základ všech dortů tzv korpus, nevím co vám na 
ní nechutná, už jste jí jedl? 

 
N 

5 Janina Borovcová no kopukám, že ty jsi 
ukázkový příklad nesnášenlivého 
sluníčkáře. Kde jsou ti tvý imaginární 
průměrní čeští pepíci? ČR je jednou z 
nejtolerantnějších zemí v evropě. 
Nepřátelské a xenofobní 
vystupování....které ty tady označuješ za 
"ukázkový příklad čecha" je v ČR v daleko 
menší míře než v jiných zemích 
evropy.....a to mnohonásobně. Což bys 
věděla, kdybys vytáhla pady z ČR. Ale 
možná že se pohybuješ mezi těmi několika 
zanedbatelnými procenty lidí jaké jsi tu 
popsala. Mimochodem.....zkus si vygooglit 
význam slova xenofobie. Zjevně to slovo 
používáš pouze jako nadávku nebo 
urážku…Zjevně to slovo používáš pouze 
jako nadávku nebo urážku, ostatně jako 
všichni sluníčkáři. Ale to je holt výsledek 
špatného školství a nízké úrovně vzdělání. 
Oni totiž odpůrci nelegální migrace 1) 
nejsou xenofobové.....a za 2) ve valné 
většině nejsou odpůrci cizinců a migrace 
legální. 
Každopádně tvůj příspěvek je vyloženě 
nesnášenlivý...takže jestli ty se považuješ 
za tu lepší část národa......tak žiješ v 
sebeklamu. ? :-) (samozřejmě tě neznám, 
dělám soudy podle dostupných informací a 
vzhledem k tomu, že vidím jaký nenávistný 
příspěvek jsi napsala, paušalizující (navíc 
zcela chybně) průměrného čecha....a 
rozdělování lidí na horší a lepší...tak k 
jinému závěru dojít nelze.) 

 
N 6 Jan Malkus s tou bublaninou máte naprostou 

pravdu 

 
N 

5 Honya Pinalove Téměř ve všem s vámi 
souhlasím, ale podívejte se na své 
příspěvky. Taky nepůsobíte zrovna 
snášenlivě.... Každý kdo projeví jenom 
trochu jiný názor, je podle vás sluníčkář.... 
Myslím, že většina lidí má na věc svůj 
názor, který nevoní ani "sluníčkářům" ani 
"vlastencům" ..... 

 
N 6 Jan Malkus Nelíbí se mi ta konzistence a nemám 

rád sladká jídla na oběd :-D 

 
N 

5 Honya Pinalove ale ale už je to zase tady 
zase jse zapla generátor náhodných 
slov..? 

 
N 6 Robert Mikulka Robertku, ale to je váš problém! 

 
N 

5 Proč slýchám úplně něco jiného? R2 
 

6 Charon Vlasta To není můj problém. To je můj 
postoj k žemlovce :D 

 
N 

5 Nemka to vystihla recht :-) R2 
 

6 Ruska ví co je dobré. R2 
 

5 Presne tak.. ale smaz si tu muchu, nez si 
nekdo rozmlati monitor :D 

 
N 6 Když "zemlbábu", tak co třeba štrůdl nebo rýžový 

nákyp? 
R3 

 

5 Richard Filuta taky jsem ted 
přemýšlela,jestli ta moucha je u mě nebo u 
obrázku :-D 

 
N 6 Česká republika v Jižní Americe. To je docela fór. 

 
N 
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5 Tohle byl super díl. Jsem ráda, že nás 
cizinci vnímají stejně, jako je vnímám já 
sama. A s tou přátelskostí: v zahraničí jsou 
Češi přátelští. Doma hrůza! 

R2 
 

6 kdo si to nemyslel pred timto dilem tak v tomto dile 
je jasny ze je to vsechno nahrany, produkce jim 
namluvila buhvi co, protoze normalni clovek 
nemuze prece rict na ocividne sladky dezert, ze 
ho to desi a ze se boji vubec to ochutnat. nezlobte 
se na me, ale trochu jste to uz vyhypovali a uz 
vam (ani tem trapnym hercum) neverim ani slovo. 
hlavne zas nezapomente najmout nejaky 
australany, kterym nechutna uplne nic i kdyby to 
bylo sebelepsi 

R2 
 

5 njn, dyk je to samej Čech vokolo 
 

N 6 Je to, jak říkáš. Herci, no. 
 

N 

5 ono je ještě nějaké jiné česko?:D 
 

N 6 Nemyslím si, lidi prostě jsou blbí a z vlastní 
zkušenosti "zápaďáci" jsou mnohem cáklejší. 
Hambrger co neni z Mekáče se jim nezdá, mezi 
knedlíky cpou výpečky a zelí, aby to měli jako 
burger, ke všemu Colu, všechno je dle nich 
nezdravý a všechno mají oni lepší (a jsme zase 
hamburgeru z mekáče). Obecně to nejvíc chválil 
týpek z Mauricia, pak asi výchoďáci a Asiati. 
Dokonce i nějakej Libanonec byl nadšenej. No a 
Zápaďáci měli akorát spoustu keců, nemyslim si, 
že je to nahraný, lidi prostě jsou blbí, někde 
evidentně víc než jinde 

 
N 

5 Jinak souhlasím.... Z 98% jenom kecy... 
Češi nejsou vůbec přátelští a milý. A kdo 
říká ze ano, tak by si měl zajet třeba do 
Barcelony....tam to je úplně jinej svět oproti 
Praze např. 

R2 
 

6 Ondřej Čiviš to je přesně můj pocit 
 

N 

5 Mou kamarádkou v Barceloně přepadli , 
zmlátili a okradli. Ty naivni představy o 
tom, jak je to jinde lepší jsou celkem 
legrační. 

 
N 6 Kdo je blby,ten je ztraceny a Ty jsi extra blb 

Rehne 

 
N 

5 Hynek Hout V USA se zase nesmíš nikoho 
dotknout a dodržovat vzdáelnost od 
osoby. :) 

 
N 6 Mimo nějakých debilních burgrů, protože nic 

jiného neznají! Už jsem na to přestal koukat. 

 
N 

5 Hynek Hout vsude chleba o dvou 
kurkach....to, ze jsme nekonfliktni a jedem 
si svoje je fakt. To, ze jsme ustepacni a 
pomlouvacni lide spis nezjisti. 

R2 
 

6 Iljo, já mám stejný názor už hodně dlouho!!! 
 

N 

5 Hynek Hout mou kamarádku v kanadě 
sežral medvěd. vaše představa je naivní. 

 
N 6 "S banánem by to bylo lepší". Upřímně? Že? Taky 

si myslím :D 
R2 

 

5 A hlavně někteří Češi neumí česky :-D 
 

N 6 Tak zrovna tomuhle hochovi jsem to věřil. R2 
 

5 Andrey Vladimir Kovařík Uštěpační a 
pomlouvační?...cha!...doporučuji 
dlouhodobější pobyt ve Velké 
Británii... ;) urážky, podrazátství a pomluvy 
jsou tu v postatě společenská 
norma...Britové se často upřímně diví...že 
se divíš...že tě někdo podrazil...oni chápou 
"důvěru a upřimnost" jako slabost...a je 
celkem jedno, jestli jde o zedníka, nebo 
manažera... 

 
N 6 Zkusil jsem, ale s jablky je to lepší. R2 

 

5 Lubos Kavka - asi tak.. Anglani se jen jako 
kamosi jevi na venek.. ale pak te 
pomlouvaji za zadama.. nehlede na to, ze 
je to narod bonzaku.. horsi jak u nas za 
komancu. A jak rikas - Duvera a uprimnost 
- to je pro ne slabost.. presne toho 
vyuzivali po staleti v zahranicni politice, 
kdy stvali jednoho proti druhymu ;) 

 
N 6 Zrovna s banánem to peče moje kamarádka už 

dlouho... Nic proti tomu, já nejím žádnou 
žemlovku. 

R2 
 

5 Bikram z Nepálu mě ted slušně rozkopal... 
Asi jsem vzbudila sousedy mým 

smíchem... Kkksssss😂😂😂😂😂😂😂 

R2 
 

6 Rozhodně je jednoušší udělat si to s banánem 
než z jablkem! 

 
N 

5 Asi před tou slečnou nikdo neprobíral 
politiku nebo jiné problémy :D. Ale v 
každém aspektu zde řečeným, ano, jsme 
na tom lépe nebo hůže než jiné státy. 
Jsme méně sebevědomí než američani, a 
je tady bezpečněji než třeba v Indii nebo v 
některých Afrických státech. A vždy se dá 
na věc nahlížet ze dvou stran, záleží jen 
na vás kterou si vyberete. Ale souhlasím, 
že češi neradi jsou do přímého sporu, 
obzvláště s osobou, kterou budou i nadále 
potkávat. 

R2 
 

6 Jan Malkus Jene, banán je mdlé chuti...jablka 
musí být sladkokyselá, posypaná skořicí a 
vanilkovým cukrem, pokapaná máslem. Horní díl 
dobře nasáklý, taky pokapat máslem a upéci do 
zlatova...a posypat moučkovým cukrem. Je to 
kalorická bomba, ale děsně dobrá. Na tom videu 
je pouze paskvil!!! 

 
N 

5 jako kdyby mluvili o jiném národu..o.O :D R2 
 

6 Nic proti lidem,kterým to nechutnalo.Ale 
Australanka se opět projevila jako idiotka 

 
N 

5 Tojou jenom žvasty 
 

N 6 No to je divne ty vole......v tomto dily zadna neni 
 

N 
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5 Znají jen velikána velikánů VH.Havel žije , 
Havel nezemřel , Havel bude žít ! 

 
N 6 Jak někdo může jíst chleba z jablkem a cukrem? 

Hmm jak někdo může jíst těstoviny z vajíčkem a 
sýrem. Přidejte k tomu ale tučné maso a máte 
Carbonara, jedna z nejvíce oblíbených Italských 
specialit. V jednoduchosti je totiž krása. Když si 
vemete, co je vlastně hamburger? Chleba, maso 
sýr. Opět tři ingredience, ale nejpopulárnější jídlo 
na světě. Někdy se mi zdá že lidi fakt neví z čeho 
se jejich jídlo skládá. 

R2 
 

5 Jo jasně. Ind, který v jednom videu tvrdí, 
že o ČR nikdy neslyšel, v jiném videu 
hodnotí českou povahu. Celá tato rubrika 
je jeden velký šizuňk a hloupí češi jim to 
žerou. 

 
N 6 To si pište, že lidi neví co jedí a s čeho to jídlo je 

uvařené , to je tou dobou....dnes ani u nás na 
vesnici nevidí děti . to co my, když jsme byli 
mladí... Zabíti prase a vařit a bourat maso , nebo 
kuchat kachnu a husu nebo zabít králíka a 
stáhnout...dnes jsou mladí úplná jelita a do přírody 
se nehodí, neznají žádné byliny ani neví, jak 
cokoliv zasatit a pěstovat... Takový asociálové 
celkově:-))) 

 
N 

5 Prošel jsem všechna videa zde zveřejněná 
a to, o čem mluvíte, jsem nikde nenašel. 
Možná jsem se přehlédl, ale spíš bych 
řekl, že jde o záměnu. Koneckonců, ten 
Ind v tomto videu, o kterém mluvíte, je 
Nepálec. Našel jsem jednoho člověka zde, 
který tvrdil, že ČR nic neví, ale ten byl z 
JAR a vypadal úplně jinak. 

 
N 6 Dana Šrajbrová Danuško, neznám dítě a mladého 

člověka, který by se sám o tyto věci zajímal...je to 
hlavně ''povinost'' rodičů děcka učit a informovat. 

 
N 

5 Jirka Lukl Přehlédl, tenhle klučík už 
vystupoval v jednom videu, kde přímo 
zminoval že žil v čechách a nebo s čechy 
bydlel... ale nevzpomínám si. I když pořád 
lepší než Mr. Hájek a jeho alternativní 
"SPravodajstí" 

 
N 6 mňaaaam R1 

 

5 Asi trochu přeháněli :) Ale je pravda, že 
generace narozená v 90.-tých letech je 
celkem hezky popsaná. Naštěstí nás asi 
nepotkali na dovolené :D 

R2 
 

6 Me stve, ze tam neni videt reakce kdyz jim 
reknete co to vlastne je :D 

R3 
 

5 "90.-tých"???! Proboha, co jste to vymyslel 
za paskvil? :-D :-D :-D 

 
N 6 V první ředě je chyba na kuchařovi a na majiteli že 

jim neřekne z čeho to maso je ale hlavně jak se jí 
knedlík. Knedlík samotný jak ho koušou jako 
chleba je hnusný ale se zelím a kouskem 
vepřového,,,, balada !!! 

 
N 

5 David Šíša Šisler rika se tomu mileniani 
 

N 6 Ind je borec :-) R2 
 

5 David Šíša Šisler Tak pardon, že pomlčka 
je hned vedle tečky. Nikdy jste neměl 
překlik, že ano.............. 

 
N 6 Do Elizavety z Finska jsem se právě zamiloval :) 

 
N 

5 Štěpán Louie Vrána to uz neokecate. 
Radove cislovky se vzdy psaly, pisou a 
budou psat pouze s teckou. Vse ostatni 
jsou paskvily vytvorene hyperkorektnosti 
nebo blbosti. Preklepy si nechte pro 
nekoho jineho. 

 
N 6 Tak proti gustu žádný dišputát. Ovšem Julia z 

Ruska.... Prostě na slovanský holky nikdo nemá ;-
) 

 
N 

5 Štěpán Louie Vrána stejně tak se píší u 
neukončené věty jen tři tečky a ne třicet :-
D 

 
N 6 Tomáš Nováček Musel jsem chvíli přemýšlet, proč 

jsem to sem napsal... Nejde o to, jak vypadá, mě 
jde hlavně o to, jak se rozkošně cpe ;) 

 
N 

5 Já toho vím spoustu o Němcích, párkrát 
jsem tamtudy projížděl vlakem... 

 
N 6 Michal Bednář taky se mi líbila,jak se cpala:) 

 
N 

5 Taky nevim kde je USA asi na ukrajině 
ne,,,, 

 
N 6 Slečna Julia z Ruska je něžně krásná, vypadá 

skromná a inteligentní. Prostě Slovanka jak má 
být ! 

 
N 

5 to je samej kec 
 

N 6 Nektere komentare nechapu. Vzdyt ne kazdy ji 
priborem a ten asiat se i ommluvil, ze vidlickou jist 
neumi a vezme si na to hulky. Chtela bych videt 
nektera z vas, pokud tedy nekdy vytahnete paty 
dale nez za humna, jak se treba v japonsku 
snazite jist hulkami, mistoho toho, aby jste si 
radeji rekli o pribor :D Sto lidi, sto chuti. 

 
N 

5 No je to hezké slyšet takové chváli na 
českýnárod ale bohužel bych řekla že 
opak je pravdou.... 

R2 
 

6 Normálně, nudle ideál, ale rýži jíst hůlkama, pokud 
to ovšem není sushi je děs. 

 
N 

5 Nejlepší komentář byl že neví nic... a to 
byla docela pravda 8-) 

R2 
 

6 Martin Lizna Pokud mate ryzi vitana z pytliku, tak 
ta se hulkami jist neda. Japonska se jist hulkami, s 
trochou cviku, da jist bez problemu. Ono ani 
priborem se jako dite nenaucite jist hned. 

 
N 

5 Že o nás Američané nic neví, to je známá 
věc - Česko je Čečna a je někde v Asii. 
Překvapuje mně Španělka, dokazuje to 
úroveň školství. To jsou obyčejní lidé, 
horší je, že si Bush jr., americký 
prezhident, plete Austrálii s Rakouskem 
(Austria), že neví, že Slovensko není 
součástí ČR. Přitom to jsou naši "nejlepší 
přátelé", kteří nás ochraňují proti Severním 
Korejcům, Číňanům a Rusům...! 

R2 
 

6 KDE ty cizince berete? To vzdy vyberete tu 
nejhloupejsi co najdete? 

 
N 
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5 Já taky nevím, že by Slovensko nebylo 
součástí Československa, nikde jsem o 
rozdělení nehlasoval !!§§ 

 
N 6 Možná že není tolik na výběr. Podle těchto videí 

bych usoudil,že jako Češi se nemáme co 
podceňovat a být spíše hrdým národem. Protože 
jak je vidět,jinde to může být i horší. Každý národ 
má své,ale jak chtěla jíst svíčkovou systémem 
hamburger to mne vždy dostane. Už to zkoušeli i 
u jiných jídel. Tito lidé musí být gastronomicky 
strašně chudí.Jen fasfoody a neschopnost 
používat příbor. Tím nemyslím asiaty,ti mají hůlky 
a také bych se to musel naučit používat. 

 
N 

5 Veskrze mají pravdu, Češi jsou víceméně 
milý a nekonfliktní lidé...alespoň v 
zahraničí. Na sebe už tak fajn nejsme. V 
každém případě, pravdu měla ta Němka v 
tom, že máme pocit, že jsme nuly, 
nemáme žádné sebevědomí... 

R2 
 

6 Pavel Lohberger Dekuji ze jste to napsal. Presne 
o tohle jde. My se stale podcenujeme. Hrdost to 
uz nam nic nerika. 

 
N 

5 nO ALE TO SEBEVĚDOMÍ NÁM HLAVNĚ 
SNIŽIJÍ nĚMCI, U NICH, TAM JSME 
OPRAVDU NULY, PRO NIKDY 
ROVNOCENNÝMI NEBUDEME. 

 
N 6 Příde mi to nebo australanum nic nechutna a na 

vše maj jen kecy že oni mají vše lepší 
R2 

 

5 Miluše Relichová Svým způsobem je to 
tak, ale taky je to částečně i tím, že se 
proti tomu nedokážeme prosadit, jen 
málokdo z nás. Němci jsou prostě takový 
už svou povahou, bohužel. 

 
N 6 Taktiez som si to vsimla :) akurat sa na tom 

rehocem, pozeram vsetky casti, vedla mna 
australsky manzel, tak mu komentujem- oni su 
totizto "uncultured',! 

R2 
 

5 a co je nám do něj???ty jejich přiblbůlý 
texty se nedaj poslouchat. 

 
N 6 Můžete jim vysvětlit kde je východní Evropa? R2 

 

5 tak proč to sledujete? jako trochu pasivní 
agrese před spaním? já taky 
nevyhledávám společnost těch, se kterými 
se nechci vídat 

 
N 6 Cesko je temer vsude ve svete vnimano jako 

soucast vychodni Evropy, logicky. Neznam nikoho 
(mimo nas Slovany), kdo by pouzival oznaceni 
stredni Evropa. 

 
N 

5 mě bi hodně zajímalo jakou krásnou 
muziku poslouchají ve svích zemích ať si 
poslechnu písničky z jejich zemí tak je to 
většinou paskvil neuvěřitelný kdo tyhle 
blbce vybíral?to jsou určitě velmi inteligentí 
mladí lidé že ano! 

 
N 6 Mám pocit, že jim to řekli autoři tohoto pořadu... 

 
N 

5 Čeština a pravopis by pomohlo oživit 
 

N 6 Mireck Mikeska no právě 
 

N 

5 Břetislav Šima No tak. Stačilo, že jsem 
pochopil sdělení napsaného. To je 
důležité. 

 
N 6 Ta blonďatá holka z Kanady se mi líbí, taky jsem 

žemlovku nikdy nepochopila a dodnes mi 
nechutná :-D 

R2 
 

5 Jaroslav Nový Máš pravdu, gramatika je 
pitomost. Tvůj názor svědčí o hlouposti, 
která nadnáší...! 

 
N 6 ach 

 
N 

5 Jaroslav Nový Ale jistě, sdělení jsme 
pochopili. Ale to, jak to napíšete, taky o 
vás něco vypovídá a dává to váhu 
sdělenému. 

 
N 6 do dnes ? Češi to píšou dodnes, odkud jsi ty ? 

 
N 

5 Pak že Gotta zná celý svět,řekli pravdu 
hrůza.Proč tam ale nedali Helenu 
Vondráčkovou,nebo Špinárku?Určitě by 
měli lepší názory. 

 
N 6 Alena Žižková překlep, děkuji za upozornění ;-) 

 
N 

5 Kdo vybíral tyhle ukázky, tak už předem s 
cílem, že hodnocení nemůže dopadnout 
dobře (záměr tvůrce?) výsledek trapný až 
komický. Naštěstí realita je jiná. Rozhodně 
toto není obraz naší hudební scény. Vzkaz 
pro autora této epizody, pokud neumíte či 
nechcete sestavit lepší vzorek, tak se na to 
vykašlete! 

 
N 6 tohle je asi třetí díl na který se dívám a 

nevycházím z úžasu.Co jsou tihle lidi zač? přijde 
mi, že všichni přiskákali někde z pralesa. Jíst 
příborem to neumí, s respektem ochutnat cizí 
kuchyní neumí, vařit zjevně mnoho z nich neumí 
vůbec, takže by evidentně byli překvapeni i z jídel 
své vlastní země....jaká disproporce mezi 
kultivovaným vzhledem a projevenou nebetyčnou 
hloupostí u mnohých z nich. Nejde o to, že jim 
předložené jídlo nemusí chutnat, ale o celkový 
přístup k němu a k projevené netoleranci. 

R2 
 

5 Mají prostě pravdu,trapnost nad trapnost a 
tomu velí Kája 

 
N 6 Trochu mě po shlédnutí všech dílů napadá něco 

podobného, lidé z Indie a okolí jsou 
nejotevřenější, pak Němci, Rusové a asiaté. 
Fascinují mě lidé, kteří vlastně znají jen steak, 
hamburger nebo chipsy, musí mít hrozně 
omezený rozhled na spoustu dalších věcí, být v 
životě do jisté míry "ovce". A souhlasím, že 
nejspíše neznají mnohdy svoje vlastní jídlo, neumí 
vařit a jídlo které znají jsou globalizované věci 
jako fastfoody, pizza, těstoviny a nudle. 

 
N 
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5 naco s niekto namaha robit toto??? 
 

N 6 Pavel Paajiik Hicl souhlasím, žiju sice krátce v 
cizině, ale mám to štěstí, že už potkavám lidí z 
různých zemí a už dlouhodobě a co se týče logiky, 
ne jen v obasti gastronomie gastronomie, ale 
souhlasím více chytřejších lidi najdete na 
východe, než na západě aspoň co mám 
zkušenosti posledních pár let, co denně potkávám 
a poznávám, takže docela souhlasím, dostalo 
mne to s tím přísadama .. neříkám, že všichni ale 
věšina z toho " západu " ani neví co mele jen něco 
slyší ale je pravda dlouho jsem si myslel že české 
školství je zastaralé a o ničem a teď si čím dál víc 
říkám zlate  české škoslví sice oproti japan :D asi 
jsme namletí ale se vzdělaním a znalostma jsme 
jinde, neberu o tom co o nás ví nebo ne, jelikož 
taky nevím vše o cizích kulturách ale aspoň 
základní obecné dovednosti a znalosti většinou 
my z toho východu evropy jsme lépe ... než třeba 
na zapadě ako US či Kanada ( nechci tím zase 
hazet do jednoho pytle, že tam jsou jen blbci 
pokud by se našel někdo kdo se chytá za každé 
slovo) jen říkám v širším měřítku a svoje 
zkušenosti. 

 
N 

5 A co měli řikat jinyho? :D Zahraniční štáb 
jim zaplatí za to, aby řekli svůj názor na 
jejich národ, o kterým v životě neslyšeli. To 
se chválí sámo, i když je to vesměs 
všechno naopak 

R2 
 

6 Pavel Paajiik Hicl Ti lidé asi opravdu nedovedou 
vůbec vařit a jedí jen ve fastfoodech. 

 
N 

5 Špatný výběr skladeb 
 

N 6 Nevim proč ale ten Koreec mě bavil asi 

nejvíc😅😅😅typek😃...jinak Argentina no koment 

raději... Pipina na Ntou.. Čumí na to jak na něco 
odpornyho přitom doma žere ze země.. Jinak 
pořad mě fakt baví, točte dal:)! 

R2 
 

5 Depresivní česko, depresivní hudba. A 
trapní cizinci :D Taky jsem rád, že nejdu 
cestou uměle vytvořených idolů. 

 
N 6 Slečna z Argentiny byla vážně dost zabedněná, 

ale Vy jste ji svou poznámkou o jezení ze země 
překonala. 

 
N 

5 Tak tenhle díl byl celkem - jakž takž 
zajímavější než ostatní díly, což svíčková 
omáčka je stále na prvním místě, takže 
tento díl (alespoň zatím) bych 
kategorizoval na druhé místo. Tedy, i když 
mám ten pocit, že určité chválořeči od těch 
cizinců byly spíše ze slušnosti, ale pravda 
je, že Češi se jako národ dosti bagatelizují, 
až to někdy přehánějí. Ale odjakživa se 
pravilo, že Češi jsou i přehnaně 
splachovací, že musí být tak nejhůř, že hůř 
už to nejde, a pak teprve se staví proti 
bezpráví (např. ze strany zákonodárců). 

R1 
 

6 co jim dát příště jiternice a tlačenku to zvraceli...... R3 
 

5 Njn cizinci prostě nerozumí naší 
muzice,Některé jejich názory mě docela 
nasraly!!! Zm*di!!! 

 
N 6 Zajímavý nápad... ;-) R3 O 

 

5 Výběr byl děsnej, že bych to odsoudil i já. 
Oni slovům nerozumí, tak se museli 
spokojit s nudnou melodií. Kdyby dali od 
těch interpretů jinou hudbu, odstranili tu s 
psama a Vondráčkovou a nahradili 
jinejma, tak by to bylo o hodně lepší 
hodnocení.. 

 
N 6 No, to asi jo 😅😅😅😅 R3 O 

 

Tabulka 9: Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) řazených od nejnovějších po nejstarší 

a jejich kódování za epizodu 5 a 6. Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu na základě dat sesbíraných 

pod danými epizodami na Stream.cz 
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Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) a jejich kódování za epizodu 7 

a 8. 

 

Díl Komentář R N Díl Komentář R N 

7 ten chris by jedl i klokana s burakovym 
maslem a k tomu colu 

 
N 8 00:33 Tusita z Indie, skvěle řečeno, taky se mi nelíbí, když není 

poznat, kdo je kdo. 
R2 

 

7 😂😂 
 

N 8 Hlavně že všude slyšíme, jak z nás má celý svět srandu kvůli 
ponožkám v sandálech a ejhle, skoro všem to ve skutečnosti připadá 
v pohodě. :) 

R2 
 

7 Ti autrallani maji vyjebane chute 
 

N 8 Tak tenhle díl mne velmi překvapil, nejen tím, že si mysleli, že se to 
nosí v Německu, také tím, jak považují ledvinky za praktické, ovšem 
u nás už je to dost let trochu out, takže nevím, proč to bylo zařazeno 
jako typické (ty igelitky už jsou taky na ústupu, navíc jen s nákupem - 
ne jako kabelka). Ale k těm ponožkám mám jednu praktickou i já - 
všimli jste si, že jim to až tak nevadí? K žabkám je to blbost - to jsem 
snad ani já tady neviděla. Ale jako malá jsem nosila v sandálkách bílé 
ponožky a klidně i podkolenky, když bylo chladněji a k tomu sukni 
nebo šatičky ke kolenům. Tehdy se to nosilo běžně a bylo to 
praktické: noha zůstala čistá a ponožky se daly vyprat, vnitřek boty 
také zůstával mnohem čistější. Noha se nezranila a neotlačila o obuv. 
Dnes nosím letní boty bez ponožek - ty smrtící zhnusené pohledy 
nemám zapotřebí :D , ovšem vnitřek boty se špiní a ničí, chodidla se 
více potí a lepí k vnitřku boty a z boku více osychají, paty tím celkem 
trpí - chce to více péče, také mívám drobná poranění z bot (otlaky, 
puchýře, atd.). 

R2 
 

7 Opět Chris září.Požaduji jedno velké díky R2 
 

8 Dle mého: 1. Ledvinky už dneska pomalu nikdo nenosí, takže to není 
nějakej aktuální módní prohřešek. 2. Igelitky jsou na nákupy, ne 
móda... U některých dílů se nemůžu zbavit dojmu, že se snažíte ČR 
zesměšnit, ztrapnit, či jinak shodit v očích těch cizinců...Celkově se 
mi váš pořad líbí, ale těch několik dílů, kdy nabývám dojmů výše 
popsaných, mě nebetyčně serou...Viz hudební scéna, dominanty, 
filmy a tento díl... 

R1 
 

7 hned bych si dal také.... R1 
 

8 Ledvinky se právě nosit začali, různé fashion blogerky a youtuberky 
je nosí a převážně v usa 

R1 
 

7 Chris je hvězda R2 
 

8 Budu asi kverulant ... Ale lekar specialista z VS obuvnicke tvrdi: 
ponozka v sandalech krom nepatrneho procenta opravdu kvalitni 
obuvy ktera nepouziva plasty ci lepidla na tehle bazi je velmi zdravym 
prvkem pokud sama ponozka neni z plastu :-) . Duvod je prosty 
vetsina sandalu i tech drahych je ma v sobe. Neparne mnozstvi 
karcinogenu dokazeme docela dobre "vysat" svym potem a tlakem. 
Takze klise ohledne pitomosti lidi s ponozkou v sandalech dostava 
opacny vyznam. Navic pohyb v sandalech v ponozce je mnohem 
zdravejsi nez v uzavrenych botech protoze noha "dycha" a je volnejsi 
trebas na pracovisti. 

R1 
 

7 Proč jinde ve světě... vždyť v Bavorsku,popř 
v Polsku to rozhodně není neznámý pokrm. 
A znovu vařený chleba.To opravdu netuší 
,že chleba se na celém světě peče? Ať je to 
třeba chlebová placka? 

R2 
 

8 ha! je tohle snad jedinej díl, kdy australan není na ránu? :D R2 
 

7 Chris musi bejt cech :D R2 
 

8 Já třeba nosím ponožky v sandálích, protože bez nich bych měl 
zpocená chodidla a klouzala by mi v těch sandálích. 

R2 
 

7 Chrise zvu na obed R2 
 

8 Přesně tak, navíc to je i hygieničtější R2 
 

7 Chris opěd nezklamal,zasloužil by 
vyzkoušet celou českou gastronomii. 

R2 
 

8 Kurew, proč tohle všichni řešijou jenom o nás. Nosili to římani pár 
tisíc let zpátky, ale musí se to řešit tady. (Ponožky v sandálech) 

 
N 

7 Jak nás vidí svět, bylo by fajn, kdybyste 
Chrisovi vyřídili, že je jakousi osobností 
pořadu a že si ho ti co to sledují oblíbili :D, 
je to fakt legenda. 

R2 
 

8 Z té italky mě za chvíli trefí šlak. R2 
 

7 Vyřídili jsme mu to :-) R2 
O 

 
8 Nad tímhle přemýšlím už dlouho, a ráda se k tomu vyjádřim. V květnu 

když jdu brzy ráno do práce, tak si beru sandále, aby mi nebyla zima 
a do nich.... ponožky. Když se oteplí, ponožky prostě jen sundám. 
Jako sorry, když se vracím v pozdních večerních hodinách po velmi 
teplém dni. Ráda si je večer zase nandám. Je mi fuk co si kdo myslí 
jen si do černých sandálů beru černé ponožky ;-). Lepší než 
nastydnout. 

R1 
 

7 miluju knedlo vepřo zelo :D R1 
 

8 Souhlas....cesi nemaji co na praci, nez komentovat jak je kdo 
obliklej....v Londyne to treba neresi vubec....kdybych vysel v pytlu od 
psenice, za mesic by to byl modni hit :-D 

 
N 

7 Čechy a Mauricius, mé země nejmilejší!... :-) R2 
 

8 Chodím tůry v turistickejch sandálích, ne že by mě na tom nějak 
záleželo, co si o mě pomyslej veverky nebo chlapi v hospodě na 
vesnici, ale co bych měl nosit, když bez ponožek mám nohy 
rozedřený? 

R1 
 

7 Chris je proste nejlepší. R2 
 

8 Co takhle zkusit kvalitni a normalne vypadajici boty? Je to takovej 
problem? 

 
N 

7 By mě zajímalo, jak by ta borka křoupala to 
fresh nakrouhaný zelí. 

R2 
 

8 Nic proti ponožkám v sandálích nemám, nosili to už Římští legionáři a 
je to vysoce praktická obuv, která je poškozena několika zdánlivě 
privilegovanými názorotvůrci... Na tůry ideální, ponožky do batohu a 
když je chladněji, tak doplnit. Naopak je dobře, že to provokuje.. 
klidně barevný. :) 

R1 
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7 Další díl se bude jmenovat České holky..:-
D.No snad Chris žádnou nesežere, ale 
oš...á :-) 

 
N 8 Limi Mili Já mám kvalitní boty. Značkové turistické outdoorové 

sandály si lidé určitě lidé nekupují kvůli tomu aby ušetřili nebo aby se 
předváděli jak jim to sluší. 

 
N 

7 Hodnocení českých holek (i pánů) najdete v 
díle, který se jmenuje Erotický speciál ;-) 

 
N 8 Když je venku pod nulou, tak přece nebudu chodit bez ponožek. R1 

 

7 chris je top!!!!!! zboznuju jak mu chutna,je 
bozi 

R2 
 

8 Ale ani v otevrenych botech, ze? R1 
O 

 

7 jj ten sežere vše)) 
 

N 8 Poncle v sandálích... Už pomalu české poznávací znamení když jdu 
po městě :-D 

R1 
 

7 jj 
 

N 8 Tak ponožky v žabkách jsem ještě neviděl to snad nikdo nenosí :D R1 
 

7 Už je to jisté - Australani postrádají jakoukoli 
kulinářskou fantazii, jako národ jsou 
bezkonkurečními hranolkáři a kečupáři, 
takže nepatří do civilizovaného světa. 

 
N 8 Právě, že nosí! :-D R1 

 

7 Jako národ jsou bezkonkurenčními 
namyšlenými idioty, snad krom 
bezprostředního Dannyho Ricciarda z F1. 

 
N 8 V Japonsku kde mají na to i ponožky kde je palec samostatně? R1 

O 

 

7 Myslím, že ten borec je reklama na jídlo:)) R2 
 

8 Znám spoustu lidí, kteří přes den mají jen sandály, ale večer, když jde 
od země chlad, tak do nich nazují ponožky... A upřímně mi to nevadí, 
když nejsou potrhané nebo špinavé. Táta třeba bere do černých 
sandálů černé ponožky a nejde tam skoro poznat přechod. Já osobně 
to ale nenosím, protože nesnáším klasické sandály :D  Igelitky nosím 
jen když si doma zapomenu svou látkovou nákupní tašku, ale 
ledvinky nesnáším :D 

R1 
 

7 CHRIIIIIIIIIS 
 

N 8 Felix je k sežrání.... stěhuju se na Kypr 
 

N 

7 Pozvěte Chrise do ČR :-) toho kluka bych 
rád viděl a snad bych i navařil :-) 

R2 
 

8 :D jj je hezký.. 
 

N 

7 Jo. Skvělej kluk. Pro toho bych vařil celej 
měsíc samý nezdravý, ale normální jídla. 
Byl by problém s domluvou, ale myslím, že 
vůně z kastrolu by nám tlumočila. 

R2 
 

8 Ponozky v sandalech jsou v pohode, nechte lidi at si nosi, ma to 
mnoho vyhod, ale to chcipakum co ctou bravo nevysvetlis..... 

R1 
 

7 Joo přesně, ten je nejlepší :) v každém díle. 
Ten chlap je prostě boží :) 

R2 
 

8 Postava jak hajzlovej pavouk, kdyby měli hodit kamenem tak se 
zraněj. Takový jste myslel? 

 
N 

7 Třeba Chris pomůže k tomu, aby ty 
imigranty neviděli všichni lidi jako 
znásilňovače, Islámisty atd:)) 

 
N 8 Ponozky v sandalech.....tak se tady pozna cech nebo polak, obcas 

nemcour nebo turista, ale tady to je no no 
R1 

 

7 Ještě by to chtělo udělat opak, hlasování o 
nejlepšího hodnotitele..sice je jasné, že 
Chris by zvítězil, ale alespoň by viděl, jak si 
jeho vážíme :D 

 
N 8 Ponožky nosím, pokud tedy není vyloženě zima, protože odvádí pot. 

Samozřejmě musí být bavlněné. Žádný nebo minimum polyesteru. 
Pokud je teplo, a to je pro mě od jara do podzimu, tak to v plné botě 
ani ponožka nezachrání, takže plné boty nosím jen pokud je pro to 
nějaký společenský důvod nebo při sportu. Špatný pocit potících se 
chodidel nezachrání ani různá chemie, deodoranty ani antiperspiranty 
na nohy. Pokud jde o nesmyslný, a směšný, módní diktát, že do 
sandálu nesmí přijít ponožka, lze k němu říct jen to, že moje chodidla 
se potí i při relativně nízkých teplotách,  a ještě žádný sandál se s tím 
bez pomoci ponožky nedokázal vyrovnat. Veškeré mé pokusy o chůzi 
v sandálech bez ponožek se velmi rychle stávají vrcholně 
nepříjemným, až nebezpečným podnikem. Kdo takové zkušenosti 
nemá, ať si prosím potře vnitřek sandálů poctivou mýdlovou vodou, a 
zkusí v tom chodit. 
Takže za mě, do sandálů jedině v ponožkách (vyjímku tvoří vodácké 
expedice a bezprostřední pohyb ze souše do vody a opačně). 
Jedinnou další alternativou je pro mě chodit na boso. 

R1 
 

7 Hnusny jidlo R1 
 

8 A teď to důležité: má někdo kontakt na Felixe? :D 
 

N 

7 napodobně R1 
 

8 Mozna kdybys byla Klar Pytelka........ 
 

N 

7 Nejhorší byl Australan, tan asi jí jen klokaní , 
hadí maso , fretky, žížaly a jiné svinstva co 
tam lezou po zemi ,přílohu zná jen čínskou 
rýži a všechno přesmažené, blbec odpornej 
!!! 

 
N 8 Jsem Čech a vadí mi ponožky v sandálech,krosech atd.je to 

děs,ledvinky nenosím ale nic proti nim nemám a igelitky bych 
zrušila ;-) 

R1 
 

7 Mně také chutná trochu ryby obalené v 
hodně strouhanky, ochucené octem, s 
hranolky, všechno smažené ve spoustě 
oleje a zabalené ve včerejších novinách. 
Klasika po celé Británii. 

 
N 8 Kecáš,ve všem. 

 
N 

7 Tak nakrájet do toho uzený na kostičky a 
přidat jako přílohu to zelí je moje nejlepší 
kombinace 

R1 
 

8 Když to přijde dám ponožky 😉 R1 
 

7 pivo 
 

N 8 první australan, který všechno nekritizuje a neříká, jak je Austrálie 
úžasná :D 

R2 
 

7 Kdysi jsme na Novém Zélandu také udělali 
knedlík, zelí, jen místo vepřového byl divoký 
krocan. Mohu říci, že všem našim 
kamarádům ze všech možných koutů světa 
chutnalo. Nejvíc oceňovali zelí. 

R1 
 

8 Hodnotí to vcelku kladně:D a líbí se mi jak marta že španělska se 
snaží ve všem najit pozitivum:-)))) 

R2 
 

7 Moje manželka mívala restouraci na Novém 
Zélandu a všechnu tamní konkurenci 
porážela českou klasikou, vdolky a 
buchtami počínaje, přes buřtguláš, 
bramborový salát s řízky, až po žemlovku, 
nákyp a onu tak úspěšnou svíčkovou či 
pečenou husu s knedlíkem a se zelím. 

 
N 8 Já si myslím, že bychom měli nechat toho sebemrskačství. 

Francouzský pilot stíhačky 2.svět. války Pierre Clostermann ve své 
knize VELKÝ CIRKUS podobně tepe do svého národa pár let po 
válce! Těmi kecy o české závistivosti a malosti  //Já jen tiše sténám z 
lidí,co každý ráno naříkají jen nad počasím. V zimě je moc zima, v 
létě zase moc horko, a když zaprší, tak je děsně mokro, a když 
neprší, tak je děsně sucho ...všechno je špatně, a ti nahoře kradou a 
my nemáme co... Bůh nás ateisty zkouší, a proto se modleme, aby 
každý dostal co si zaslouží! Spravedlivý trest, i pro mně!nic 
nezměníme, jen se sami ničíme. Zkusme se nadechnout a 
optimisticky koukat okolo sebe! Co budeme rozsévat, to se nám vrátí 
- co zaseješ, to sklidíš. 

 
N 
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7 Miroslav Štrop tak dcera zrovna na Zéladu 
je a s jídlem po Česku se zatím nesešla 

 
N 8 mas pravdu 

 
N 

7 Jak sechris omlouva ze ji rukama ze u nich 
nekdy takhle jedí , on těma rukama ji v 
kazdym dile snad :D ale je to typek , jak to 
dosebe tlaci az mu lezou oci z dulku 
vzdycky :D 

R2 
 

8 Ponožky nosím, když mi je zima .... takže v létě to nehrozí a ani 
mnoho lidí, kteří nosí v létě ponožky v sandálech neznám - je to 
mýtus, kterým se bavíme nejčastěji asi my sami - Češi, než kdokoliv 
jiný ve Světě. A ledvinku používám jen o dovolené, protože je to 
pohodlnější, než kabelka přes rameno. A nosím ji na břiše, protože 
nosit ji na "ledvinách" by byla pozvánka pro zloděje - obvykle 
nejčastěji pocházející také z Česka, ale i jiných zemí Evropy - to už je 
totiž dávno také mýtus, že kradou jen Češi, krade se všude - 
obzvláště s přílivem imigrantů!!! A hlavně, kdybych nosila hovénko na 
hlavě, tak mám všechny ostatní, vč. módní policie a podobných 
institucí, totálně v paži :D :D :D :D Nikdo mi nezaplatí zítra chleba, 
když dnes půjdu do lesa a budu cool a in :D :D :D :D 

R1 
 

7 A ten blažený výraz ve tváři, když dojedl :-D. R2 
 

8 A i kdyby nevím co, tak na všechno je univerzální věta mého 
švagra:CHLEBA KVŮLI TOMU NEZLEVNÍ! 

 
N 

7 Lenka Soukupová Hlavne je super, jak se 
treba ani moc dobre netvari na to, jak to jidlo 
vypada, ale pak rekne: Dalsi ceske jidlo, 
parada:D Vypada to, ze mu nase kuchyne 
opravdu chutna. 

R2 
 

8 Vyražte někdy na letní projížďku plzeňským MHD... postarších pánů s 
ponožkami v sandálech uvidíte nepočítatelně... 

R1 
 

7 Lenka Soukupová Zřejmě poslední člověk 
na této planetě, schopný prožívat upřímnou 
radost a neskrývat kladné emoce. 

R2 
 

8 Olda Neumann MHD nejezdím a Plzeň mám příliš daleko .... věřím 
vám a přesto, nevidím v tom žádný problém - starším lidem je prostě 
na nohy větší zima, až budu stará, taky budu chodit v ponožkách i v 
létě do sandálů a všichni mi můžou .... víte asi co! :D :D :D 

R1 
 

7 Lenka Soukupová Mám ho rád. Nejsem na 
kluky, ale fascinuje mě jeho záživnost a 
spokojenost. Prostě Čech, který se narodil 
na opačné straně zeměkoule. :-))) 

R2 
 

8 Teta Jana má jako vždy pravdu 😊 ať si každý chodí v čem chce a jak 

chce 🙂a... tak jako mladí lidé odsuzují starší, tak starší odsuzují nás 
mladší... Už jsem potkala tolik starých lidí, co se na mě koukali jako 

na vraha 😀🙂 

 
N 

7 Nějak nemohu pochopit kde berou ty 
trotly.Hergot když přede mne dají nějaké 
jídlo co jsem v životě nejedl a mám to 
ochutnat ,tak to ochutnám a potom to 
zhodnotím, nechápu proč se snažejí to 
nějak vylepšovat nebo to podávat jako jejich 
jídlo.Kdo ví co jim ti tvůrci pořadu vubec 
narvou do hlav než to před ně dají.Napadá 
mě odpověď na otázku Jak nás vydí svět 
?Asi tak jak mu tvůrci pořadu 
předvedou.zatím to je na po...ní .:-) 

 
N 8 jsou to burani tak co od nich chcete...... 

 
N 

7 vYdí..:-D 
 

N 8 Ty, jako Pražák to musíš vědět nejlíp ze všech. S tím se nedá nic 
dělat, Praha je Praha. 

 
N 

7 bože, neumějí jíst příborem? R2 
 

8 Ota Karel aaaa Brno... klasika :D 
 

N 

7 Kdo si pamatuje mikrokomedii Bohouš, tak 
mi dá určitě za pravdu, že s Chrisem by se 
dala natočit mikrokomedie "Bohouš II." ;o) 

R2 
 

8 Hezké, že ty ponožky vadily jen v Evropě, ve světě nechápali, proč by 
to měl být problém.... i když ty fotky, to byl teda výběr (ty žabky) :D 

R2 
 

7 To je největší borec z celého seriálu. 
Neremcá, všechno zbaští, toho by měla 
moje(asi i tvoje)babička ráda, protože hezky 
papá :-d 

R2 
 

8 Protože v Japonsku je to tisíc let klasický oděv. Práv tyhle "žabky" a 
ponožky s odděleným palcem. 

R2 
O 

 

7 Bohouš II. už existuje (Bohoušův syn) 
 

N 8 První Australan, který se nechová jako nafoukané pako! (v tomto 
pořadu) 

R2 
 

7 S Chrisem bych to prase sežral celý a pak 
bychom vypili bečku plzničky. Možná, že by 
bylo lepší vlítnout na český holky už před 
jídlem :-D 

 
N 8 Slečna dělá z nás čechů uplné burany, asi se v té Australii jinak 

nedokáže uživit.Ledvinka se nosila v devadesátých letech, 
R2 

 

7 Chrise jste již zmínili nejednou a já se 
přidám. Pro toho chlapa musí být radost 
vařit. :-D 

R2 
 

8 Ledvinka je v módě :) 
https://www.facebook.com/pages/Ledvinka/300030496745673?fref=ts 
http://instagram.com/ledvinka.moda_fannypack 
http://ledvinkamoda.blog.cz https://twitter.com/Ledvinka_Moda 

R1 
 

7 Chris - Mauricius, to je největší hvězda 
pořadu. Tomu šmakuje všechno naše. 

R2 
 

8 Do sandálů MUSIM nosit bílé ponožky(Mám cukrovku,pokyn 
lekaře!!!!) 

R1 
 

7 Nechápu všechny ty stupidní komentáře o 
tom, jakým způsobem jedí.. ne všude se 
tolik dbá na etiketu a když je zvyklej jíst 
rukama a je to u nich normální, tak at to sní 
rukama.. v tom je to právě úplně 
geniální..nás by to nenapadlo a pro ně je to 
běžné.. 

 
N 8 taky je musím nosit ze zdravotních důvodů.K cukrovce mám navíc 

ještě lupenku na nohou a paní doktorka doporučila bavlněné 
ponožky. 

R1 
 

7 Ten Chris je nejlepší ze všech. R2 
 

8 já je nosím, protože se zpotím stejně, tak raději do ponožek, než se 
mazlat v botech. ty si denně rozhodně nevyměním. občas chodím 
bez bot. jen aby se módní policie měla čemu divit. 

R1 
 

7 Největší borec je ten z Mauriciusu :-) R2 
 

8 Kdyby žili 20 km od Moskvy jako my (podle nich). Taky by je nosili. R2 
 

7 Proč pokračujete stále v tomto formátu? Za 
mě by tedy stačilo: 5 minut ládování se 
Chrise z Mauritiu + host. :) Nicméně: místo 
toho máme sestřih neomalených "cizinců" + 
nějakej ten Australan/ka, aby bylo na koho 
nadávat. Říkáte, že jim to vysvětlujete poté, 
a že reakce pak nejsou moc zajímavé. Co 
takhle otočit? A před českým jídlem jim i 
vysvětlit: knedlík, maso, omáčka. Takhle a 
takhle. Nejen že oni/vy poté neschytají tolik 
kritiky, ale i divák ocení, když vidí, že ti lidi 
to jí tak, jak se to přeci vždycky jedlo (viz 
tatarák). 

R3 
 

8 To jsou ale opravdu závažné věci.....,třeba problém ponožek v 
sandálech by měl být řešen zákonem,včetně sankcí za 
nedodržení.....,přesně toto jsou pro tuto zem nejdůležitější 
záležitosti,změny nás posunou určitě dál. 

 
N 
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7 Já teda knedlo-věpřo nemám moc ráda, dám si 
to maximálně 1 do roka a i to je na mě moc :D 
Ale líbí se mi, jak se do toho Chris pustil :D 

R1 
 

8 Je každého věc, co nosí, pak má problém ne nositel ponožek v 
sandálech, ale ten, kdo kritizuje :) 

 
N 

7 Chris je prostě nejlepší jedlík R2 
 

8 Cizinci musí být z ponožek v sandálech úplně šílení, celej svět chodí 
naboso, jen ˇ/Ceši v ponožkách. Z hlavy se jim kouří, hlavy se jim 
žhaví, jak přemýšlejí, proč to ti Češi dělají, nakonec se přtehřejí a 
padnou. A ti Češi si dál říkají: vidíte vol., kdybyste měli fištrón, věděli 
byste, že my Češi nosíme ty ponožky proto, abysme se ve světě 
širém navzájem poznali - ha! ( Nespisovné výrazy byly zvoleny 
záměrně). 

 
N 

7 Odkoukal jsem všechny díly....a za 1, velký 
respekt a obdiv ke kuchaři...ta jídla jestli 
chutnají stejně jako vypadají.. tak super....Moje 
připomímka je dost podstatná.Pokud dotyčným 
neukážete alespoň náznakem jak co jíst,tak je to 
děsně laciný fake stream a to považuji za 
strašnou škodu a devalvuje to upřímnost vašeho 
záměru..Největším průserem a nesolidním 
dílem v tomto směru je tatarák...Kriste,když mi 
ukážou deset ingrediencí a a dvoje hýbajícící se 
chobotnice v Japonsku a neřeknou jakým 
způsobem s tím naložit,či jak to jíst,tak přece 
nemohou seriozně hodnotit jak mi chutná a jak 
já vidím jejich gastro kulturu!.Je mi jasné,že je 
tu snaha o "krajní postřehy a názory" ale 
myslím,že nejen u mě to shazuje úroveň tohoto 
pořadu.Přemýšlím pak do jaké míry tu ještě jde 
o nějakou analýzu názorů a do jaké míry o 
zvýšení sledovanosti ve stylu bulváru,ale osobně 
mám dojem,že tato série má sakra navíc. A za 
druhé.. nejsem si jistý zda lze třeba plněnou 
papriku považovat za typicky české jídlo.Mám 
dojem,že je to původem z Maďarska.mě osobně 
by zajímal názor třeba na zabijačkové 
produkty,bramboráky s čímkoliv....nebo 
kombinaci kapr/řízek a bramborový 
salát,poctivá česnečka...či obyčejná gulášová 
polévka....určitě je to typičtější než-li chlebíčky.. 
nebo absinth.... 

R3 
 

8 Zajímavé, asi jste nikdy neslyšel například o Japonsku ;) 
 

N 

7 Souhlas. Největší chyba byl ten tatarák. Měli to 
dostat nachystané ke konzumaci a né se rýpat s 
odporem v syrovém mase a divit se, že to není 
dobré. 

 
N 8 asi prvni dil kde australan nerekl ze neco jejich je lepsi :D R2 

 

7 S těmi chlebíčky si dovolím nesouhlasit. 
Chlebíčky jsou totiž 100% český vynález, 
narozdíl třeba od gulášové polévky. 

 
N 8 Proč se stále kritizují ponožky v sandálech? Ponožky jsou ochrana 

nohy. Pokud jsou sandály ze syntetických hmot, tak ponožka 
zabraňuje smradlavým nohám. Pokud jsou z kůže, tak je ponožka o 
to důležitější. při zpracování kůže se totiž používají sloučeniny 
chromu, jejichž zbytková množství v kůži zůstávají. A pokud se noha 
jen lehce zpotí, tyto sloučeniny chromu pronikají přes kůži do 
organismu a jsou kancerogenní. Když sandály, tak pokud možno 
vždy s ponožkami. 

R1 
 

7 Radim Holík Máte pravdu.Chlebíčky jsou 
opravdu náš výrobek. A Astrálie opět ,jako vždy-
bla bla. Někdy bych' chtěla ochutnat nějaké 
australské jídlo. :-) Chrise asi adoptuji. 

 
N 8 U kůže zpracovávané na letní obuv, u které se předpokládá nošení 

naboso, se chrom ani jiné škodlivé látky nepoužívají, stejně jako u 
kůže určené ke zpracování v oděvním průmyslu.  V EKO kvalitě se dá 
pořídit mnoho druhů letní obuvi, nejen kožené, stačí se zajímat. Tudíž 
je nesmysl aby se člověku v létě zbytečně pařily nohy v ponožkách a 
bylo mu kvůli nim zbytečně horko. Já chodím naboso hned jak to 
počasí dovolí a tak dlouho jak to počasí dovolí. Nohám dělá moc 
dobře, že mohou větrat, je to pro ně přirozené. Dokud chodím 
naboso, krom péče o nehty téměř nepotřebuji pedikůru, nohy mám ve 
skvělé kondici jak vzhledem, tak pocitově i zdravotně. Problémy vždy 
bohužel přijdou s nástupem nutnosti nošení ponožek a přetrvávají 
vždy tak dva měsíce, než si na to nohy zvyknou. Dochází k 
podstatnému zvýšení pocení, začne se tvořit ztvrdlá kůže, většinou 
dochází i ke svědění, to vše i při dodržování pravidelné hygieny a 
používání ponožek výhradně z přírodních materiálů a kvalitní obuvi, 
takže mě nikdo o škodlovsti chození naboso nepřesvědčí. 

 
N 

7 A ne. Místo N, Zelandu jsem napsala Australii. 
 

N 8 Nejlepší letní obuv je ta bosá ;-) 
 

N 

7 Neda mi nez souhlasit se vsemi chcris sympatak, 
super 

R2 
 

8 Tyhle videa mě baví! Akorát u toho ze sírie,že se holky nemají moc 
odhalovat... to ať si zavedou tam u nich! Tady jsou normální ( většina 
) lidi a tak si holky můžou chodit jak chtějí! 

R2 
 

7 Asi bych je nejdřív naučil jíst než jim strkal jídlo. 
 

N 8 Všechny tyhle věci jsou poznávacím znamením na dovolené. Když 
nevíte kudy kam, najděte někoho s igelitkou a většinou je to čech a 
můžete bloudit spolu :) Mě osobně je to jedno, já to nenosím a pokud 
to někomu vyhovuje, tak je to jeho věc. 

R1 
 

7 knedlíku říká ... chleba 🤣👍 R2 
 

8 Nevypadá to zrovna nejlépe ale pořád lepší než se koukat na tvrde 
popraskáne paty a hnusné prsty takže asi tak 

R1 
 

7 Ne kazdy pozna knedlik, neni to typicke jedlo vo 
svete. ;) Takze ano, pre vacsinu ludi je to 
"chleba"... 

R2 
 

8 Pokud si nevezmu podkolenky,ale normál.ponožky,čisté a do 
sandálů...třeba po městě...Tak je to vyloženě má věc a zdrtivé 
většiny,ten komu to vadí,že nejsem in! Tak to je blbec zblblej 
režimem,zblblej ČT a seriály z NOVY,Bleskama a 
Respektama...prostě vyznavač toho všeho povrchního a většinou to 
tak bývá,že kdyby bylo in nosit ponožku přes hlavu...tak tenhle,nebo 
tahle to bude první co tím vyrazí! A vedle u sousedů v EU je In islám! 
Tak kdo začne? :-)) 

 
N 
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7 Mauricius.....ten u mě boduje. R2 
 

8 U nás je zase in hloupost voličů SPD ;) to je větší problém než Islám. 
 

N 

7 Přesně. Na něm je patrné, že mu chutná. :-) R2 
 

8 Daniel Ross Pokud je to problém potrefeného postkomančského 
havloidského dítka,je to jedinně velké plus! 

 
N 

7 Ten by sežral i hovno na talíři 
 

N 8 Hlásím se jako hrdý majitel sportovního opasku/ledvinky, je ohromně 
praktická, hlavně v létě, když si jdete zaběhat a nemáte kam dát klíče 
nebo drobné. Vyloženě nesnáším chrastění klíčů, pocit zátěže v 
kapse když běha a hlavně - nemusím se bát, že mi někde něco 
vypadne. Jinak k tématu: igelitky jsou peklo. Látková taška v kabelce 
na menší nákup nezabere moc místa, neprotrhne se a vypadá o 
hodně líp než igelitka. Co ale nechápu, proč tam nedali síťovku?:-
DDD Sí´tovka je přece ryze český vynález, právem máme být na co 
hrdí :-D 

R1 
 

7 hlavne nedela predcasne zavery. R2 
 

8 skoro si myslím, že ponožky v sandálech odsuzují zejména ti, kteří si 
je nechtějí vzít. Chápu, že je velice "zábavné" vidět člověka, terý má 
světlé sandály a v nich tmavé ponožky do poloviny lýtek. Přivádí to i 
mě k mírnému úsměvu. Ale co mám dělat já! pokud jdu bez ponožek, 
ihned chytím plíseň nebo ekzém. Takže ponožky do sandálů 
používám, ale kupuji si ty nízké - kotníkové a pokud možno i neutrální 
barvy, aby nepřitahovaly pozornost. 

R1 
 

7 Chris je super :) R2 
 

8 To ne, to jsou ti, kteří by si je rádi obuli, ale chybí jim odvaha říci se.. 
na módní polici, nosím to, co chci, 

 
N 

7 Chris z Mauritia je nejsympatičtější týpek ze 
všech!!! Až mě mrzí, že ho nikdy nepoznám! 

R2 
 

8 Už jako malému mně sandály neseděly, ač mě obtěžovaly pořád 
kamínky, co se mi dostaly pod prsty. Ledvinku jsem nosil jako malý 
jen chvíli a igelitka je špatná kvůli ekologii :-D. Když ji používám jako 
racionálně uvažující člověk, určitě nebudu životnímu prostředí škodit. 

R1 
 

7 No jo ale to jenom proto protože tě těší že mu 
chutná vše české )))))))))))))))) Nic víc v tom neni 
)))) 

R2 
 

8 on ještě někdo nosí sandály a ledvinku? 🙂 R1 
 

7 Alexej Weishaupt to není až tak podstatné, mě 
se na něm líbí,že si nehraje na hogo 
fogo..nemele o dietě a o tom co jí a nejí,a než 
něco odsoudí tak to nejdříve párkrát 
spolkne...to,že mu chutná beru spíše jako 
bonus,ale opravdu se mi líbí,že mi přijde jako 
normální kluk ze stavby.... 

R2 
 

8 Tomáš Slovák: Ano, nosí, třeba sexy kočky v zahraničí :) 
http://instagram.com/ledvinka.moda_fannypack 

R1 
O 

 

7 Už jsem si psal s jedním pánem, který zjišťuje na 
Chrise kontakt, že ho pozve do ČR a uděláme 
společný sraz. Snad to vyjde :-) 

 
N 8 Tak ta fotka se svabebníma šatama a ledvinkou je takda mazec. 

Jinak holky hezký. :) 
R1 
O 

 

7 ten z mauricia je dobrej, tam budou asi super 
lidi 

R2 
 

8 Si myslím, že je úplně jedno kdo co nosí, jestli má ponožky v 
sandálech nebo ne. Lidi nemají co na práci, tak řeší takové hovadiny. 

R1 
 

7 Chybí Australan ,ten by si stěžoval že to není s 
hranolkama. 

 
N 8 Typek z Austrálie ma dnes palec hore. Inak ludia nosia igelitku z 

nakupu a nie do opery. Myslim ze to nemá nic spoločné s 

módou. 😉 Ladvinku som videl na čechovi naposledy v socialistických 

komediach. 

R2 
 

7 Z Austrálie nikdo ? 
 

N 8 Super pořad který nám ukazuje že nás svět vidí mnohem lépe, než se 
vidíme samy. 

 
N 

7 Za mě nejlepší pořad na streamu ! Osobně bych 
se chtěl zúčastnit takového natáčení třeba pro 
asijskou kuchyni :D 

 
N 8 Lidi vy jste fakt idioti. Buď jste to nikdo nedokoukal do konce, nebo 

jste úplně blbý a slyšíte tam něco co nikdo neřekl. Ve většině případů 
řekli že to je v pohodě. Češi jsou mnohem kritičtější k těmhle věcem a 
vy tu stejně máte všichni kec yo nějaké módní policii a podobně. 

 
N 

7 Zajímali by mě reakce techto "gurmanu na 
sdeleni, že knedlik neni chleba, že rajska neni 
teply kecup, zemlovka není zakusek a navic z 
chleba a rozhodně že smazak nebo oblozeny 

chlebíček fakt nejsou dietni jídla 😂. Ceskou a 

 
N 8 No to jsou opravdu problémy. Bože, štěstí, že blobost nekvete, to by 

bylo kvetoucích blbů. Ponožky v sandálech nosím a každý den si je 
měním. Ono jde i o zdraví, omezují přístupu bakterií a plísní k 
popraskané pokožce. 

R1 
 

7 Ti lidé se chovají jako burani. To je schválně? 
Působí to velmi trapně. 

R2 
 

8 Tento pořad opravdu upadá díl od dílu. Jako hodnotit fotku na které je 
máma od rodiny která nese nákup v igelitce už je opravdu vrchol. 
Paní Ivanna Benešová má jistě na nákupy krásnou moderní a 
značkovou tašku do které se vejde minimálně 5 kg brambor..... Jděte 
do ........ 

R1 
 

7 Hlavně to spíš vypadá, že je to skupina 
placených herců. Je to moc strojené a jejich 
gestům moc nevěřím. 

 
N 8 Jsem matka 3 dětí, stylová nejsem. Chodím teda čiště oblečená, ale 

pohodlně. Vesměs rifle, triko, mikina, bunda. Ale v létě teda hodně 
šaty - ty jsou nejpohodlnější. Ale igelitky neee, dloooouho ne. Na 
velké nákupy mám vždy látkové tašky. Za jedno šetřím životní 
prostředí (obecně neberu obaly, tam, kde nejsou nutné) a s mým 
nakupem by se mi igelitka rozthla. 

R1 
 

7 choval by ses stejně ..kdby ti dalo na Mauriciu 
sníst něco poprvé 

 
N 8 Ano. Máte pravdu. Tento díl pořadu ale nemá název Minuta ekologie, 

nebo snad Jak velkou zátěž vydrží igelitka. Pokud jsem to dobře 
pochopil hodnotí tam igelitku jako módní doplněk. To mě prostě přijde 
hrozné. 

R1 
 

7 Jsou to herci. 
 

N 8 Raději vyperu ponožky, než abych vyhodila propocené sandály po 
třetím použití! A vy, kritici ponožek v sandálech, jste nechutní, když 
chodíte v propocených a ublemtaných sandálech. 

R1 
 

7 Štěpán Lípa No, u škorpiona nebo spálené opice 
bych se asi nechoval líp no. 

 
N 8 A vy chodíte bez bot? 

 
N 

7 Škoda, že k tomu neměli bramborový knedlík. R1 
 

8 Martin Mates Vyhlídal Hele proč odpovídáš na něco jiného než 
napsala? To jako, že ji chceš zesměšnit nebo fakt v létě chodíš v 
upocených kožených sandálech bez ponožek? To je dost nechutný, 
nejednou jsem takto musel čuchat na chodbě při návštěvě po 2-
3hodinách uležené sandály těch frajerů co nenosí ponožky, fakt 
humáč smrad... 

 
N 
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7 Tak že,tento pokrm najdete běžně v Bavorsku i 
občas v Rakousku,není to neznámé jídlo.Jinak 
"naše"knedlíky mají původ v Rakousku. 

 
N 8 Hana Musilová, tak já, jak u sebe, tak u manžela, zažívám (tedy spíš 

zažívala, jelikož ponožky v létě oba už dávno nenosíme) v létě 
zpocené nohy pouze v ponožkách, naboso se nám v 
sandálech/pantoflích vůbec nepotěj, takže smrduté sandály u nás a i 
spousty dalších naboso skutečně nehrozej. Zato u ponožkářů 
zažívám nejen smrduté sandály, ale i smrduté nohy ve smrdutých 
ponožkách. A nejen to, i zvýšenou celkovou potivost, jelikož nohy (a 
ruce) jsou místy z kterých se přirozeně uvolňuje z těla největší 
množství tepla, čemuž ponožky bráněj, což je sice v zimě fajn, ale v 
létě to vede právě k větší celkové potivosti a lidé v ponožkách jsou 
více náchylní ke kolapsům z horka. 

R1 
 

7 neni to nahodou francie ale nechci se hadat 
 

N 8 Obouvat se budu tak jak mi libo. Sandály moc nenosím, ale když už 
tak s ponožkama. Ať si cizinci prdnou do copu. Nehodlám si sedřít 
kůži na chodidlech. 

R1 
 

7 A u kolika z nich to odnesl žlučník už neukážete 
:D :D 

 
N 8 Každý, komu se nelíbí nějaké oblečení jen proto, že to není in či ten 

člověk na to není zvyklý, tak jen ukazuje svoji netolerantnost. Mně se 
třeba nelíbí dredy, připadá mi to, že jsou nehygienické, jen do nich 
vetřít bláto proti parazitům, ale když je někdo chce nosit, je to jen 
jehoho věc. Já si zase vezmu ponožky do sandálů, protože nechci 
chodit se psím lejnem mezi prsty, a navíc je každému do mých 
ponožek hovno! 

R1 
 

7 Chris je super. Myslím, že ten by zbodnul celou 
českou kuchyni i se sporákem :-D 

R2 
 

8 Nenechám si nějakými samozvanými magory diktovat co se má a co 
nemá. Sám posoudím a rozhodnu co považuji za praktické a tím se 
budu řídit. A cizinci nebo kdokoli jiný mi může ... víte co? 

 
N 

7 Chris je bombastickej :D R2 
 

8 Dnes se nedá koupit pořádná pánská peněženka. Dřív se tam 
nechala nosit občanka,řidičák a peníze. Vypadala jako malá 
kasírtaška. 

 
N 

7 Super experiment... Výrazy některých 
"ochutnávačů" hovoří za vše... Na celém pořadu 
překvapilo jedině to, že cizinci zřejmě neumí 
použít s vidličkou zároveň i nůž :) 

R2 
 

8 Dá, ale když chcete takovou, jejíž cena nepřesáhne Váš měsíční 
rozpočet, tak je třeba zajít do "Boty potraviny textil" :-) Vyberete si. 

 
N 

7 To je pravda. Ziju v Americe a tady nepouziva 
nikdo pribor, jen vidlicku. 

 
N 8 CH JÓÓÓÓÓ....to je tedy "téma". Já jsem ponožky v sandálech nosil 

ponožky vždycky a nosím je stále... Každému se noha potí, když si 
představím všudypřítomný prach, k tomu pot - HNUS !!!! Navíc, ty 
srágory, kterými jsou sandály napuštěné.... Takže: KAŽDÝ ať si chodí 
jak chce a ať NIKDO nikomu nic nepředepisuje !!!!! 

R1 
 

7 Maruška Ciprová Roland a jak krajej ty stejky? to 
je napichnou a odtrhávaj pusou? Američani 
vubec nepoužívají nuž? :-DDDDDD 

 
N 8 já nosím také ponožky v sandálech, když si představím, jak jsou 

sandáli napuštěný sračkama, a z čeho jsou vyrobený... někteří mají 
různé deformace prstů a nohou, nechutný... fakt žabky a ponošky 
nejdou k sobě... ledvinky jsou GUT, kdo se má tahat s batohem na 
zádech, pak ty spocený fleky pod batohem.... takže, radši budu 
BURAN se zdravou kůží.... 

R1 
 

7 Michal Ristiicz Holub občas ho používají, ale 
většinou na to dost serou... :D Když tady děláš a 
máš někde svuj příbor, furt ti někdo krade 
vidličku :D kdyby ti to aspoň ukradl všechno, ale 
vždycky ti zůstane jen posranej jídelák :D a co s 
tim pak jako máš dělat :D 

 
N 8 Když si představím sušené exkrementy psů, nečistoty, mkikroby na 

zemi, tak je lépe mít ponožky, co večer hodím do pračky a nohy si 
umyji, cítím se více chráněn. 

R1 
 

7 Jan Krasny Kdybys byl na vojně, tak by ti stačil 
"bagr"! 

 
N 8 Ladislav Písařík : nechces si radej koupit boty? :-) R1 

O 

 

7 Zdenek, moja manzelka a ja sme varili a piekli 
cs. vyrobky dlhe roky ( dortiky, chleba, knedle 
atd. ) nie len pre nasu restauraciu ale aj pre 
mnohe ine a jedotlivcou ... byt tebou by som si 
takych "kritikov " ani nevsimal ani by som to 
nepocuval a necital ! To je to iste akoby sme my 
kuchari kritizovali atomovych vedcov ci 
doktorov a pod. Ked to niekto vie musi 
predovsetkym ukazat ze to vie lepsie ako ten 
koho kritizuje a nie len "moje babicka to delala 
lepe " to je argument mudrlantu a blbcu ! A 
pytat sa na nazori cudzincov je tak isto naivne 
bud sa niekomu lubi ceska ci ina kuchyna … 

 
N 8 Ludek Novotny A vačer mýt zapoařený nohy? Nééé děkuji nejsem 

zastánce módy jejíž výsledkem je smradlavá noha... Raděj budu 
nesystémově nosti sandály a měnit ponožky než dodržovat módu a 
mít smradlavě nechutný nohy... 

R1 
O 

 

7 Může mi někdo vysvětlit proč se mi to vůbec 
nenačítá,chvíli to vypadá jako když to video 
zápasí samo se sebou a pak tma a video se 
nepodařilo načíst, v čem je ten fígl aby se to 
načetlo a přehrálo. Ale reklamy nemají problém 
žádný,obraz jako víno. 

 
N 8 ano sandále se nosily na boso, jen Ćeši ne. Pak nějaký chytrák udělal 

ponožkymódní záležitostí a za rok to odeznělo. Ted se chodí na 
boso. Tihle "arbitři" nám budou něco říkat 

 
N 

Tabulka 10: Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) řazených od nejnovějších po 

nejstarší a jejich kódování za epizodu 7 a 8. Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu na základě dat 

sesbíraných pod danými epizodami na Stream.cz 
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Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) a jejich kódování za epizodu 9 

a 10. 

 
Díl Komentář R N Díl Komentář R N 

9 Opět to to samé tisíckrát.To opravdu tito 
světoběžníci a všeználci pořád netuší,že se 
chleba na celém světě (ať má jakoukoliv 
podobu) peče? Asi 2000 let. 

R2 
 

10 Tohle je smešne... začal bych nejprve s 
návodem jak se opravdu podává a pije 
Absinth... 

R1 
 

9 Je fakt zvláštní, že se jim to jídlo i nelíbilo, na 
první pohled krásný libový kousek masa a 
omáčka měla taky moc hezkou barvu. Že 
neznají knedlíky chápu, ale když něco neznám, 
tak to přece není rovnou škaredé. Ale hlavně, že 
jim Koprovka nakonec chutnala, u nás je to 
tradiční jídlo pro chudé a uvařit ho, včetně 
knedlíků, zvládne u nás fakt kdekdo, koupit ho v 
běžné restauraci je brnkačka. P.S. Byli tentokrát 
naši ochutnávači velice roztomilí. :-) 

R2 
 

10 Autoři udělali ostudu absinthu i ČR. 
Dostudujte si co je a jak se pije absinth. 

R1 
 

9 Miluji koprovku, koprovku můžu ve velkém, lavór 
koprovky, hodně knedlíků a je šumec, jestli je k 
tomu plátek masa, půl prasete, nebo plato 
vajec. PS: Prča je, že je to na uvaření asi ta 
nejrychlejší a nejlevnější omáčka. 

R1 
 

10 To jsou ty samí cizinci co nevěděli co je P. 
 

N 

9 Jak si dávala to selfie xd R2 
 

10 tahle přealkoholizovaná napodobenina nemá 
s Čechy nic společného, je to sračka 

 
N 

9 🙈😃😃 
 

N 10 So stupid 
 

N 

9 Múj děda vždy říkal že koprovka je nejlepší 
druhej den ráno postavit na práh a kopnout doní 

 
N 10 Nebo říkáme "bububu"... 

 
N 

9 Australani opět nezklamali :D R2 
 

10 ...ti chlapci s tím prostě přestali, protože 
zjistili, že to tak nevypadá... :-)) 

 
N 

9 o Australanech si ymslím své, ani jeden trochu 
normální tam nebyl, všechno případy na hlavu, 
a´t sis trčí své zákusky někam 

 
N 10 ...přestali s těmi "geometrickými obrazci", poté 

co se začali učit s dívkami? ;-D 

 
N 

9 Koprovka je boží,ale jak tak koukám tak většina 
světa neví co je to příbor.Austrálie, tam jsou 
totální dementi. 

 
N 10 pravý český absinth, tedy ne absinth? tohle 

dramaturgické rozhodnutí nechápu, to co se u 
nás vyrábí totiž původní likér jenom trochu 
připomíná, přitom chlastat by nám šlo a 
nabízí se jiné varianty... 

R1 
 

9 prvni australanka co je trochu normalni a uz i 
vim co tam ji asi jen stejky a rybu s hranolkama 
haha 

R2 
 

10 Nikdo z mého okolí absinth nepije a ani jsem 
neviděla, že by si to někdo v baru dával... 

R1 
 

9 Austrálie+Nový Zéland nikdy nezklame. R2 
 

10 Měli si pozvat Rusa :). Ten by vypil celou 
lahev. 

 
N 

9 Nový Zéland je na tom mnohém lépe si myslím 

😂 

R2 
O 

 
10 Rusové jsou zvyklí na tu jejich vodku s cca 

40%. Cokoliv silnějšího už většina z nich 
nedá. 

 
N 

9 Ty bramboráky mohli být určitě ještě lepší a 
chutnější oproti tomu co jsme viděli ve videu. 
Místami vypadali nedosmažené! Jinak mě 
reakce celkem příjemně potěšily ;-) 

 
N 10 Tomáš Pípal v jednom díle tam Rus 

ochutnával slívku od Jelínka a říkal že by to 
určitě udělal silnější :D 

 
N 

9 Viděl jsem všechny pořady, ale nevím snad 
jsme u nás jen selští hřbeti. Nenapadlo by mne 
ani mé děti něco co má omáčku jist rukama 
pokud to není tradice. A hrabat se v jídle 
rukama. A taky něco nazývat automaticky 
hamburger. Tyto omáčky jsem jedl snad 
všechny co se u nás na Moravě vaří, jasně od 
maminky. Co mi taky vadí, že ani jeden neměl 
tendenci se zeptat co to je a jak se to jí a vše 
automaticky vylepšovat. A pan kuchař. Slintal 
jsem před obrazovkou. 

R2 
 

10 Slivovica už byla ale ne domáci v pořádu 
 

N 

9 Ten australan je takovej vůl. Boha jeho. 
 

N 10 Navrhuji dát jim okoštovat pravou moravskou 
slivovicu, vzorek našeho rodinného tekutého 
stříbra zašlu klidně do Austrálie...akorát se 
obávám, že kromě Rusa či jiného 
východoevropana, by ji žádný cizinec 
neocenil. Ale reakce by mohly být zajímavé. 

R3 
 

9 ten krokodýl dandý je pěknej blb. žere jenom 
mekáč. 

 
N 10 Hussain: "Nenávidím vás teď ještě víc". 

Kdybych tohle řekl o Hussainovi já, tak stojím 
před soudem. 

 
N 

9 To nebyla upřímnost ale obyčejná blbost . 
 

N 10 česko je totiž, myslím jednou ze dvou 
evrpských zemí, kde se smí prodávat...kvůli 
halucinogením účinkům.... a v celém světě 
taky není moc zemí, kde se prodává. česko je 
zde bráno,jako jedna ze zemí kde je k dostání 
ve velkém Jednou jsem četl rozhovor s Merlin 
Masonem /rocker-metalista/ který tam 
prozradil, že vyráží tajně, alespoň jednou za 
rok do ČR právě pro bednu Absithu.... 

R2 
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9 To jsem se opozdil, to bylo k tomu bramboráku . 
 

N 10 Jak už zde někdo píše, takhle se správně 
Absinth vůbec nemá pít. To je jen barbarství 
českých(asi nejen) barmanů. 

R1 
 

9 Koukám, že australanky jsou celkem fajn, ale 
vzdaly boj s chlapama a jejich stejkama :-D 

 
N 10 Proč vydáváte absinth za české pití? Vždyť je 

to čistě francouzské pití!! To byste zrovna tak 
mohli vydávat za české pití teqilu !!! 

R1 
 

9 Nevim, proč tolik Čechů na koprovku nadává - 
je prostě skvělá :D 

R1 
 

10 Jardo, víte vůbec o tom, že existuje český 
absinth ? Nebo jste měl jen potřebu rychle 
něco napsat a být za tvrdého chytrolína. 

R1 
 

9 Pokud v ní není vývar ani maso a je jen s 
bramborem ev.s vajíčkem tak super 

R1 
 

10 Dan Král Možná existuje Absinth vyrobený v 
ČR ale neexistuje český absinth ! Český 
absinth by musel mít originální recepturu a 
musel by být v Čechách všeobecně rozšířený 
jako národní nápoj jako třeba slivovice nebo 
rum(pardon EU Tuzemák) což tedy rozhodně 
není! V hospodě na něj nenarazíte v krámě 
jsem ho taky neviděl a jestli ho pár snobů pije 
na mejdanech tak to není české pití! 

R1 
 

9 Novozélaňdanka totálně vypatlaná, to tam 
nevidí ten příbor? žere to rukama jak prase :D 

 
N 10 Absinth neni puvodem z Francie 🙂 to, ze se 

tam zacal vyrabet jeste neznamena ze od 
tama pochází. Mimo to ve Francii a v Česku 
se absinth vyrabi uplne jinak a taky úplně 
jinak chutna. 

R1 
 

9 K hamburgeru ti taky snad v kazdy restauraci 
prinesou pribor a kdo ho pouziva ? :D 

 
N 10 Jaroslav Hes no v jednote na dedine koupite 

akorat tuzemak o tom zadna, a to ze si nekdo 
muze dovolit koupit panaka za cenu sedmicky 
tuzemaku jeste neznamena, ze to je snobske 
piti. 

 
N 

9 Honza Sádlo True, true :D 
 

N 10 Jan Meart Pravda, pochází z údolí na pomezí 
Švýcarska a Francie ale vyrábět a 
konzumovat ve velkém ho začali až francouzi. 
A pokud se v Čechách vyrábí úplně jinak a 
jinak chutná tak to není Absinth ale nějaká 
napodobenina co si absinth pouze říká a mělo 
by proti ní být EU zakročeno jako proti 
našemu rakousko-uherskému RUMU !!! 

R1 
 

9 Honza Sádlo Jenže hamburger nemá na talíři 
rozlitou omáčku. Že se to nejí rukama, musí 
docvaknout i úplnému debilovi. 

 
N 10 Jaroslav Hes já mám pocit, že v nadpisu 

videa stojí, že cizincům podávali český absint. 
Tím přeci nikoho neklamou ne? Dnes je i 
česká receptura absinthu mezinárodně 
uznávaná. Nikdo netvrdí, že pijí francouzský 
absinthe (pravý):))) 

R1 
 

9 České omáčky jsou nejlepší jídlo na světě. R1 
 

10 Jaroslav Hes Prvni vyrobeno Absint 1797 - 
Henri-Louis Pernod otevírá první palírnu na 
výrobu absintu ve Švýcarsku 

R1 
 

9 Sranda, většina lidí co znám to díky omáčce 
nejí, a oni si jí vychvalujou :D :D 

R2 
 

10 Jaroslav Hes Však absinth se dá koupit v 
mnoha obchodech. Jinak je rozdíl mezi 
pravým absinthem (Bylinné přísady jsou 
macerovány v alkoholu, načež je výsledný 
macerát destilován.) a českým (Finální 
macerát se nedestiluje.) Zbytek je na 
wikipedii, je tam i to, že skutečný původ 
absinthu přesně není znám. :) 

R1 
 

9 Ty brďo normální australanka neuvěřitelné. R2 
 

10 Kubí Hladík Absint se dá koupit v mnoha 
obchodech? V jakých? Já jsem teda v 
žádném na něj ještě nenarazil ! Asi nechodím 
do těch pravých speciálek na alkohol ! A na 
Wikipedii si každý může napsat co chce - to 
není ten pravý důvěryhodný zdroj informací . 

R1 O 
 

9 Zde se nabízí, vytvořit z klasické české kuchyně 
celosvětovou síť hotovka food. Ono když je to 
dělané opravdu z kvalitních surovin a správně, 
jak má, tak jde o vyváženou stravu. 

 
N 10 Jaroslav Hes V každém tesku mají 3 různé 

druhy lahví absintu a stojí od 300-500 kč. 
R1 O 

 

9 australan opet nezklamal.to jsou opravdu idioti 
vsichni? ne bo jenom tech par v poradu 

 
N 10 Jaroslav Hes Existuje právý Absinth, 

vyráběný u nás, který je chutí nejbližší 
původnímu. Je to St. Antoine, který nasbíral 
několik cen. ČR je jedna z mála zemí, kde 
není zakázáno ho vyrábět, ačkoliv už se 
nepoužívá postup, kde se uvolňuje 
thujon.Složení bylin je stejné, ale je mírně 
změněná technologie výroby. Kromě toho, co 
tam předvádí je barbarismus, takhle se 
absinth nepije. Ředí se ledovou vodou 
kapanou ze speciální karafy, dokud se 
nezakalí a nezmizí zelený kroužek z vrchu (to 
ředění nevím úplně přesně, je tuším 1:3 až 
1:4 ) . Taky jim k tomu tu vodu mohli dát. 

R1 
 

9 žerou samé fast foody a když dostanou něco 
jiného co není z mekáče tak jsou z toho v ..... :-) 

 
N 10 Dan Král Český absint pochopitelně 

neexistuje.Je to v česku vyráběná 
napodobenina absintu. 

R1 
 

9 Jak se to jí dohromady? Já bych to vylil na 
břicho a cucal slámkou. 

 
N 10 Já měl vždy za to, že absinth je původem z 

Francie. Vždyť to bylo oblíbené pití prokletých 
básníků. 

R1 
 

9 U Candice se ani nedivím, že chutnalo, 
sladkokyselé kreolské omáčky zná z domova. 

R2 
 

10 Však také z něho blbli. 
 

N 

9 Ten chleba chutna presne jako chleba :D to me 
rozsekalo 

R2 
 

10 Did Pakistani also drink Alcohol? R2 
 

9 Mně taky :D R2 
O 

 
10 thanks for like 

 
N 
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9 Jamajčanka má krásný usměv toť asi vše k 
tomuhle dílu :D 

 
N 10 Ted zkazili cizincům absint, tahle srajda nemá 

s absinthem nic společného a čistý se nepije. 
R1 

 

9 Teda koprovka mi vubec nechybi..... R1 
 

10 Musím se zásadně ohradit proti všem 
názorům, které tvrdí, že český absinth je 
hnus. Pravdou je, že PŘEVÁŽNÁ VĚTŠINA 
českého absinthu je hnus. Ale ochutnejte 
něco od Žufánka. :) 

R1 
 

9 proč se všem vyděj hamburger R2 
 

10 Absinth, Fernet, je to všecko moc hořké a 
chutná to jako hovno z nutrie. Ať se to ředí, či 
ne, to si raději dám slivovicu anebo whisky. 

 
N 

9 Protože jsou to primitivi. 
 

N 10 Stanislav Indruch Správně, místo absintu měli 
ochutnat slivovicu, dobře zaležané šedesátce 
se nic nevyrovná. 

 
N 

9 Já ve tvé větě vidím závažnou chybu :( 
 

N 10 Proc proboha pijou absinth cisty? To nevite 
ze pravy Absinth se redi ledovou vodou z 
fontany ktera se nechava kapat pres kostku 
cukru. Se nedivim ze jim to nechutnalo, 
pritom je to tak dobre piti. No vetsi blbost Vas 
fakt napadnout nemohla. 

R1 
 

9 kdo to vařil? proč je ta omáčka proboha tak 
žlutá? :o 

R1 
 

10 To totiž neví ani většina Čechů jak se to má 
správně pít. Ale zrovna Euphoria se dá pít i 
čístá. Běžně jsme jí pili na baru. 

R1 
 

9 Zdeněk Gleich. R1 
O 

 
10 Ta Francouzka mě dostala. Ta by snad mohla 

vědět, co je to absint. Jinak když už mají 
cizinci ochutnávat nějaký takový "tlamolep", 
tak bych volil něco víc lokálního. Nešel bych 
na ně přímo se "zelenou", ale nabídnul bych 
jim třeba Praděda. 

R2 
 

9 bych chtel jeden dil jak cesi vidi svet at je to 
vetci sranda co a jak budou nekteri zirat jak 
opice ze stromu :-) 

 
N 10 Tak to se povedlo! Jen bych jim to možná 

podal po domácku. Chlebík, máslo, mléko 
nebo pivko..... Pozor! První kladný Australan! 

R2 
 

9 Po shlédnutí několika dílů bych fakt chtěla 
vědět, jak vypadá a chutná autralská kuchyně. 
Těm nejede nic. A překvapuje mně, kolik chutí 
máme společných s Indy ... Skvělý pořad :-D 

 
N 10 Patří k syrečkům. 

 
N 

9 dal bych jim ochutnat porradnou křenovku s 
hovezim a knedlikem. 

 
N 10 Na takové pití je nejlepší domácí slanina nebo 

špek,dobře promastí krk a špiritus mu tím 
pádem neublíží. 

 
N 

9 "po vajíčkách tloustnu" :DDDDDDD Ty vo.e, 
hlavně po těch oplodněných! :DDDD 

 
N 10 Petr Bačavčík Na tvarůžky jedině pivo. 

 
N 

9 Koprovej hamburger .... no comment R2 
 

10 tohle není pravý absinth a navíc se pije uplně 
jinak. 

R1 
 

9 Ta australanka vystihla jejich přístup k jídlu 
naprosto přesně. 

R2 
 

10 Kolik, že se již vynaložilo poeněz na kampaň 

o jednoslovný název....? 😒 

 
N 

9 Kopračka s knedlíkem? Echt? R1 
 

10 tenhle díl je jedna velká lež... 
 

N 

9 To je ještě dobrý, na učnáku jsme ji jednou 
dělali s rýží, mistr vůbec neuměl vařit, rád sem 
utek... 

 
N 10 No, absint sice také zrovna nemusím, ale 

zase tak špatný není, ale chtěl bych vidět 
reakce těch aktérů na to, kdyby jim dali 
ochutnat výbornou moravskou domácí 
šedesátku slivovici??? To by se z toho asi 
pos.rali. 

 
N 

9 Jiří Urvi Dvořák Mistr si na zednících odjebal 
záda a že od kuchařů šla mistrová do důchodu 
tak to s ním zaplácly ne? :-D 

 
N 10 Šedesátka už je moc, tam už pálivost lihu 

přebíjí chuť silic. Nejideálnější ředění slivovice 
při vypálení je tak 53%, pak nechat tak čtvrt 
roku demižon otevřený, ať vyprchají 
přiboudliny, to ztratí tak to jedno procento, ale 
musí být plný, aby nebyla velká plocha 
hladiny. Pak už je to pitné a má to těch 52%, 
což je ideální. 

 
N 

9 Kopračka s rýží je vedle genocidy a apartheidu 
podle OSN zločin proti lidskosti. 

 
N 10 Cítí to až v uších....to asi pan V.van Gogh to 

cítil také tak. 
R2 

 

9 bomba!!! super nápad a super reakce ... R1 
 

10 Absinth - tahák na cizince, kteří přijedou do 
ČR ožrat si hubu. 

R1 
 

9 Já koprovku nesnáším, ale když jsem viděla, jak 
všem chutná, skoro jsem byla ochotná, dát jí 
ještě šanci. :D 

R1 
 

10 Takhle pijou Absinth jen barbaři. Ředí se 
vodou v poměru 3:1 - 5:1 Nedivim se, že to 
nikomu nechutnalo. Takhle si člověk jen spálí 
chutové pohárky. 

R2 
 

9 je jich víc verzí, tak je testni všechny a hlavně 
od někoho kdo to umí :) taky jsem měl spoustu 
jídel zkaženejch jen díky tomu, že jsem je jedl 
od kuchařů, kteří je neuměli 

R1 
O 

 
10 Proč pijí absinth s kostkou cukru? Roman 

Vaněk snad nedělá Jídlo s.r.o. úplně 
zbytečně, když dokonce stejné televize šíří 
tenhle omyl... 

R2 
 

9 V moji rodině koprovku jí pouze švagr a 
Já,takže jí mám maximálně jednou do roka :-( 
moje mamka nemá ráda kopr,sestře to moc též 
nejede.Koprovka je moje nejoblíbenější jídlo :-* 
a jsem ráda,že aspoň Ruska poznala co to je ;-) 
Kamarád(Rus) co v ČR žije od svých 5.let nedá 
na naše České jídlo dopustit ;-) nejvíce miluje 
omáčky,vývary a knedlíky :-D :-* 

R1 
 

10 Tak tohle se taky nepovedlo. R1 
 

9 Chléb se peče opravdu na celém světě(třeba ve 
formě placek).Tak že,každý by mněl poznat,že 
potravina je vařená.Mnozí absolutní diletanti. 

R2 
 

10 absinth jako česká specialita ??? Becher aby 
se v hrobě obracel..... :( 

R1 
 

9 Jeste mi tam parkrat skoci Babis a uz ten 

stream ani otevirat nebudu 🙈 

 
N 10 Ano, sudetský Němec Georg Becher by se v 

hrobě obracel... 

 
N 



 

 

187 
 

9 Ruska bzla ve výhode tak je snad vše na 
kopru,... 

 
N 10 Opět super díl ....bohužel a musím říct velké 

bohužel jsem zklamán nevědomostí co se 
týče pítí tohoto úžasného alkoholu - náš 
evropský absinth se pije již přes 200 let 
ředěný s vodou a jeho správné podávání si 
můžete kdekoliv najít na webu. Cituji níže.. 
"Ředění není samoúčelné a má své 
opodstatnění. Silně alkoholický absinthe (53% 
– 72%) totiž nebyl zamýšlen jako nápoj přímé 
konzumace, teprve až ředěním dochází k 
rozkvětu aromatických a chuťových látek, 
které jsou v absintu jinak 
skryty".  http://www.absinthe.cz/zaklad/jak-by-
mel-byt-absint-podavan/ Chybu nevidím tolik 
v dílu, ten jen reflektuje naše zvyky, takto se 
tou nás pije, sám jsem správnou přípravu 
absinthu dozvěděl nedávno, od té doby šířím 
.... JE TO OPRAVDU SUPER ! ;) 

R1 
 

9 Nepálec a Chilan velmi mile změnili názor :-) R2 
 

10 Absint rozhodne nema s Ceskou republikou 
co delat.To jste spadli z visne ne? Absint ma 
puvod ve Svicarsku a Francii. Nechapu proc 
jste jim nedali ochutnat treba Becher. 

R1 
 

9 Pustil jsem si tento díl po chvíli znova..za mě 
milý a uklidňující. To opravdové a nehrané 
rozčarování, z toho, jak si doopravdy 
pochutnávají ....to zahřálo ;) 

R2 
 

10 Svicarsku :D 
 

N 

9 hmm..dala bych si, dlouho jsem ji neměla.. R1 
 

10 Alča Fejtová aby ses neposrala..... 
 

N 

9 moc hezky dil :-))) docela jsem se pobavil...ze 
zacatku: nemecky chleba?,je to z ryze?,divna 
barva, ji se to jak hamburger ? :-)))) ale 
nekterym to na konci chutnalo... 

R2 
 

10 Ale má: https://www.stream.cz/.../10017165-
divoka-historie-absintu 

R1 O 
 

9 Je vidět, jak některé národy jsou tupé. Daji jí 
příbor a ona z toho udělá sendvič :-) nána. No 
opět se ukázalo, že západní kultura jsou 
hranolky sendvič, hamburger a dost. Jsem v 
tomto případě hrdý, že jsem Čech. 

R2 
 

10 Nauč se gramatiku, když chceš někan na 
veřejnost psát, toto je průšvih !!! Švýcarsko 
vždy s y, ostudo... 

 
N 

9 Kazdy nàrod mà sve zvyky a to ze jsou velmi 
odlisne neznamenà ze jsou tupì 

R2 
O 

 
10 ...a to se ani nestydíš a ještě ,,prskáš" 

 
N 

9 Hana Husakova no nezlobte se na mě, ale 
myslím, že jíst příborem zná dost zemí na světě 
, ta holčina se chovala opravdu jak blbka 

R2 
 

10 Miloslava Sokolová až ty se naučíš to co já 
umím a budeš mluvit plynule 3 jazyky tak pak 
něco rikej. Do té doby drž pysky, já češtinu k 
ničemu nepotřebuji vzhledem k tomu že v ČR 
nežiji. Pointa vám unikla jen hledáte 
chybičky... jak typicky české. Určitě typictejsi 
než Absint. 

 
N 

9 Jiří Chocholáč MAs pravdu jsou tupi ;) 
 

N 10 absrint :D 
 

N 

9 Taky mě to trochu dostalo, myslel jsem si to 
stejné...po chvíli mě došlo, že v cizině opravdu 
knedlíky nemají a buhužel i náš chleba, který už 
ve Francii neseženete, tak ten už vůbec neznají. 
Brala knedlík jako chléb/housku ...domnívám se, 
že proto to tak brala a hned "sendvičovala" 
:)....nebo má ráda sedvič :)) (pardon) 

R2 
 

10 český absinth je břečka, to vám řekne snad 
každý expert na alkohol, jo a správně se má 
pít ještě naředěný s vodou 

R1 
 

9 Chleba českého typu, tedy tmavý s podílem žita, 
synovci nabídli ve Francii kdesi na venkově 
(tuším v Alsasku) jako ohromnou a drahou 
"místní specialitu", když tam byl coby student na 
výměném pobytu. Když pak byl na oplátku ten 
francouzský student u nás (v Táboře), tak 
docela poulil očíčkama, jak jsou té "speciality" 
plné obchody, veka za cenu kolem jednoho 
eura... HOlt jiný kraj... Jinak z českých knedlíků 
byl také paf, ale třeba se svíčkovou mu ty 
pořádné domácí vůbec nevadily a česká 
"domácí kuchyně" mu evidentně svědčila. 

 
N 10 ano a pije se jako aperitiv před jídlem něco 

jako Pastis 
R1 

 

9 Hana Husakova .....nejsou tupí, ale 
rozežrání....mají více peněz, mně chutná.... 

 
N 10 typicky české pití je snad pivo a slivovice, jak 

jste přišli na absinth?? 
R1 

 

9 Hana Husakova Jakože omáčka je na odlití a 
všechno se dělá na způsob hambáče? Ale 
noták, to je idiocie a ne odlišnost. 

 
N 10 určitě ! 

 
N 

9 Nejí vajíčka, protože po nich tloustne, ale 
knedlík si klidně dá :-D 

R2 
 

10 Hanba Streamu!!! Nejdřív pomocí pana 
Vaňka učí lidi o Absinthu a pak udělají 
tohle???!!! Jen ukázali všem, jak se Absinth 
rozhodně nepije a také dali těm cizincům fakt 
hnus a ne Absinth (reklamu tady nikomu dělat 
nebudu) 

R1 
 

9 tak když netuší, z čeho ten knedlík je, tak proč 
by si ho nedala 

R2 
O 

 
10 taky jsem si říkal R1 O 

 

9 Lucka Rozmarinová Protože je evidentní, že 
knedlík je z mouky. A ať si dá co chce, po 
jednom vejci taky nikdo neřibere. 

R2 
O 

 
10 preco im davate ustnu vodu? :( toto nieje 

absinth 
R1 

 

9 Tomáš Novák evidentní to opravdu není pro 
člověka, který absolutně netuší co má před 
sebou 

R2 
O 

 
10 Jen napíšu, že to automatický skočení na 

další video je sračka. 

 
N 
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9 Vždycky mě hrozně pobavíte, tenhle seriál je 
super. Vybíráte skutečně tak specifická jídla, 
koprovka je zrovna omáčka, která je 
"kontroverzní" i doma. Třeba já ji miluju, manžel 
ji nenávidí :D . Je dobře, že ti lidé zkusí něco 
nového, nakonec zjistí, že to není tak hrozný, 
jak to vypadá. My taky , když vyrazíme do 
zahraničí, musíme sníst ledacos, co nám přijde 
divný a zjistíme, že je to vlastně mňamka (nebo 
ne :D ). Nejvíc se mi líbila upřímnost starší 
dámy z Austrálie. Jako žena v domácnosti se 
navaším fakt hodně. Ona tam by se s tím 
"nesr...". Prostě něco hodit na gril nebo do 
friťáku a je to. Díky za tenhle pořad. 

R1 
 

10 presne tak. aspon ze ty reklamy se daji 
pretacet :D kreteni ze streamu ja to jeste asi 
nedosli 

 
N 

9 Souhlas. ...Jako dítě jsem koprovku nesnášel a 
teď jí i umím vařit. Stejně jako rajskou. Ta je 
taky dost kontroverzní. ... :-) 

R1 
 

10 zvratene sirit tieto bludy o absinthe v 2017 , 
hanba streamu a vsetkym pseudo-absinthom 

 
N 

9 Paolo Fish Ony české klasické omáčky je 
možné dělat jak výborné, tak je totálně "zprasit", 
neb je u nich zpravidla jednoduché složení, ale 
musí se dodržet postup. Takže "totéž" od 
vyvařené zkušené babičky a ze závodky či 
školní jídelny jsou diametrálně odlišná jídla. 

 
N 10 a nestaci vam ze vas to uz vanek raz ucil... 

https://www.stream.cz/.../10017164-jak-se-
spravne-pije... 
https://www.stream.cz/.../10017163-jak-se-
dnes-vyrabi... 

 
N 

9 :-D :-D Zase další odnož z Ameriky - Nový 
Zéland.Ty nic jinýho než 
HAMBBBGGGGGGGGG neznaji a příbor to je 
pro ně velká neznámá. To je uplně stejný jako 
Austrálie. Samej TLUSTOPRD, kteý neumí 
vůbec nic jen žvanit o míru a porozumění a 
slovo vařit nepochopí nikdy!!!!!!!! Ten z Nepálu - 
ty tam žerou jen trávník a jehličí.Ten z Čile 
unich jsou schopný sežrat i PODRÁŽKU Z 
BOTY :-D. Óóóó nóó za to bych mu tam hodil 
čerstvího BOBANA a to by se olizoval a říkal jak 
mu to chutná :-D.Jamajčanka zase "šůůůůne 
selfíííčko" :-) - ty se za chvíli budou fotit na 
zachodě při utírání zadku :-D [samozřejmě že to 
dá na "fejs" :-D ] Ochutnejte SVÍČKOVOU. To 
se poo......erou (positivně) 

 
N 10 Hlavně tohle je nejhorší abshint na trhu. R1 

 

9 Tak tohle je opravdu super! Opravdu jsem si užil 
každého zúčasněného a fakt se bavil. Miluju 
debaty s lidma ze všech koutů světa o všem co 
příjde na přetřes, ale jako hrdý Čech a pražák 
jak poleno vždy rád poslouchám obdiv na 
cokoliv NAŠEHO. Děkuji a jen tak dál. 

R2 
 

10 mysláím, že se slivovicí by udělali líp... R1 
 

9 Koprovka je bezva.J. R1 
 

10 No tak takhle se absinth přesně nepije. R1 
 

9 je to legrační:) R1 
 

10 twe naco ten cukor? mas pravdu.To stym 
zapalovanim je hrozna blbost :(achjo kde je 
voda? 

R2 
 

9 Vubec nechápu proč v každem díle kde se 
ochutnavá jídlo nějakej pitomec řekne, že je 
lepší hamburger, hranolky a podobne sra..., to 
neni umění hodit něco do friťáku, ale udělat 
dobrou koprovku, svíčkovou a jine jidla, to je 
něco co tuty lidi nepochopí, a neuvařit jidlo 
protože se dělá dlouho a misto toho udělat 
rodině hranolky, to je asi matka roku... 

 
N 10 Mozna by to chtelo nejaky opravdu kvalitni a 

ne tuhle alpu:D 
R1 

 

9 Timmy Malý Beránek Hamburger a hranolky to 
neni národní kuchyně, a ani umění přípravě 
jídla, teda to co prodavaj ve stankách a "fast 
fudech" 

 
N 10 ta japonka není upřímná R2 

 

9 Vyjadřuji naprostý souhlas . 
 

N 10 prej "fucking hell" brečím smíchy :D R2 
 

9 koprovka hnus 
 

N 10 ještě jim dejte výčepní lihovinu aby to měli 
komplet 

 
N 

9 Překvapilo mě, že neznají kopr. Pro mě je 
koprovka za trest :-). Ale jinak fajn díl - super 
nápad! 

R1 
 

10 Dávat Francouzům ochutnat "český" absinth 
mi přijde jako docela blbost, divím se, že se 
neozvali, že to je původně jejich nápoj. A pít 
to takhle bez ničeho? Ve dvaceti na diskotéce 
proč ne, případně s red bullem... 

R1 
 

9 Jste super pořad, jen tak dál. 
 

N 10 Proc? Absinth se pije cisty. S red bulem to 
muze michat jen prase. U tohohle je jen 
drobnej problem, ze absinth se redi vodou, 
hodne redi :DMislim ze Vanek o tom ma 
pekne video. 

R1 
 

9 Děkujeme. Na dalších dílech se pracuje. 
 

N 10 Absinth je původně ze Švýcarska. Až pa se 
přetěhovala továrna do Francie. 

R1 
 

9 Alina nejpěknější a nejsympatičtější. 
 

N 10 s redbullem, doprdele... :D pan je 
.....gurman :P 

 
N 

9 Souhlas! 
 

N 10 Marek Köhler jako vážně? továrna? Tvl asi 
bysis měl zjistit proč se přetahujou o to čí je 
patent když si tento nápoj vyráběli vinaři na 
hranicích Švýcarska a Francie, ty továrno. 

R1 O 
 

9 Samozřejmě, každý máme jiné chutě, ale já na 
koprovku nedám dopustit. Ještě mi roste na 
zahrádce nový po vysemenění. Škoda, že ho 
nemůžu ukázat. Spoustu ho máme na zimu v 
mrazáku. 

R1 
 

10 Petr Hemlo Němec Hele frajere, co si zjitit 
historiu a pak hulákat kdo je blbější na ostatní 
a sám nemít ani náznak snahy si o tom něco 
přečíst? A takovej stream s Vankem na to 
udělali krasnej záznam. Ty patente... 

 
N 

9 Takovej mamut na kopru pane Huml , to je 
dobrota ... 

 
N 10 český Absinth? Ach jo, kdo je autor tohtoo 

bulváru? to jste jim měli dát ochutnat český 
rum ¨:-D 

R1 
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9 Miluji Koprovku :D . Už na začátku jsem si 
říkala, že jestli jí pohaní, tak mě naštvou :D :D . 
Měli teda štěstí :D 

R1 
 

10 spíš slivovici, to by byly reakce dost podobné R1 
 

9 Další super díl. Já tedy koprovku moc nemusím 
:-) nepřimíchali jste jim tam něco? :-D 

R1 
 

10 Nechat je pít absinth neředěnej rovnou s 
flašky je ..... smutný!!! proboha koukněte na 
kolegu JÍDLO sro 

R1 
 

9 Osobně děkuji tvůrcům pořadu za tento unikátní 
projekt :-). Díly mě vždy pobaví a je zábavné 
vidět, jak hodnotí cizinec. Přeji tvůrčí nápady a 
na některé negativní či vytýkající komentáře 
nehleďte. Píšou je primitivové. Ale hlavně, že na 
to čumí a pak kritizují....zvykněte si. Typická 
česká povaha. Hodně úspěchů. Jsem vaše 
věrná fanynka :-). 

 
N 10 Jenže, když se podíváš na Jídlo sro.... tak 

není absint jako absint :)... Ten český se 
může pít i na hubu :D 

R1 O 
 

9 Děkujeme, jsme rádi, že se pořad líbí :-) 
 

N 10 Petr Lindauer no co napsat, tvářil bych se 
stejně jako oni :D 

R1 O 
 

9 Jídlo je stejně subjektivní jako hudba. Já miluji 
víc než jeden žánr. Proti gustu žádný dišputát... 

 
N 10 Autori delaji CZ jenom ostudu. Takhle jim 

naservirovat absinth muze jenom hovado. 

 
N 

9 kazdy by mel jist to -co mu doma roste-tkz -
regionalni kuchyne-vedecky prokazano -telo se 
dokaze lepe vyporadat ..jojo.doby kdy nej -bylo 
jit v Praze na Cinu jsou davno passe-Dnes frci 
hezky cesky-a podomacku.. 

 
N 10 Absinth se nepije samotný a to v žádném 

případě. Proboha a zapálit kostku cukru a 
nechat do něho padat karamel je ještě vědší 
hovadina. Správně se ta má řadit studenou 
vodou z absinthové fontány, nejméně 1:2 a je 
na jeho pití dobré použít i absinthovou 
skleničku . Praví absinth, který s v ČR také 
vyrábý se po nařadění vodou krásně zakalí. 
To co tam provozovali oni je fakt hnus, pít to 
samotný. 

R2 
 

9 Petr Sima no jo, ale to co doma roste je přece 
taky dost relativní, ne? většinu české historie 
Čech nevěděl, co je to zemák, teď žereme skoro 
ke všemu.... 

 
N 10 Realy, realy hot. Možná ho příště 

nezapalovat :D :D :D Jinak Absinth je peklo. 
Ale asi jeden z posledních opravdu českých 
alkoholů... Měli jste nabídnout radšji slivovici, 
ale hlavně ne od Jelínka. Nějakou domácí. 
Pravou. Dobrou 

R2 
 

Tabulka 11: Seznam 100 komentářů na Stream.cz (bez jmen uživatelů) řazených od nejnovějších po 

nejstarší a jejich kódování za epizodu 9 a 10. Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu na základě dat 

sesbíraných pod danými epizodami na Stream.cz 
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Příloha 2 

Seznam všech komentářů na facebookové stránce pořadu Jak nás vidí svět pod prvními 

příspěvky, které propagovaly vybrané epizody (bez jmen uživatelů). 

 

Vysvětlivky: 

Díl = Číslo epizody ve výzkumu. 

Komentář = Text komentáře, který uživatel publikoval pod příspěvkem propagující danou epizodu na 

Facebooku 

 

 
Díl Komentář Díl Komentář  
1 Ja se v Cesku vzdy tesim na smazeny syr :-) Drstkovou 

jsem si stale netroufla ani ochutnat. Zajimave jsou ovocne 
knedliky(i kdyz madarske mne chutnaji vice). Jo a tvaruzek 
jsem take jeste neochutnala... Cesko take ma jiny chleb. 
Vsude je to obyc bile pecivo. Cesky chleb byl zpocatku 
strasne kysely. Ale, kdyz jedu za rodici tata vzdy chce 
dovest cesky chleb, tatarku a stangl lovecaku :-) 

7 Váš pořad se mi moc líbí, a baví mě. A nenechte se otrávit různými rádoby inteligenty 
a jejich "chytrými" poznámkami a připomínkami. Někteří lidé si prostě nemůžou 
pomoci, a myslí si, že když mají na něco názor, tak mají pravdu, a umí všechno lépe, a 
vědí všechno lépe, ke všemu se musí vyjadřovat, a nejsou schopni to prostě jen 
vnímat a vstřebat tak, jak to je, že někdo má názor takový, jaký má. Pro mě je to 
skutečně velmi zajímavé vidět názory a pocity lidí z celého světa na naše jídlo, kulturu 
atd., Určitě vydržte co nejdéle! 

1 Joanna & Patrycja 😃 7 To jsem fakt jedinej kdo jde blejt když cejtí kysaný zelí? :- 

1 tak ten z Austrálie byl vyloženě gurmán :-D 7 Prej chleba 😂😂😂 .. jinak super👌 

2 Pár neznámých blbečků z jakýchsi zadelí hodnotí😫 - když už 
nikdo, tak Petra Kvitová snad něco ve světě znamená! A ponětí 
o srdci Evropy u toho čmouda je vskutku vysoké (lidé zde chodí 
po ulici téměř nazí???). 

8 No a co 

4 Námět fajn,ale výsledek strašidelný. Tohle konzistencí a 
vzhledem není dršťková polévka. Je škoda, že s takovým 
námětem na pořad, si nedáte práci i s tou přípravou. 

8 Módní prohřešek - nadváha… To je trubka 

4 Jídla se vaří v Austrálii ze surovin dostupných v Austrálii. Autory 
pokrmů je buď jediná česká restaurace v Sydney, anebo 
soukromá profesionální česká kuchařka s mnohaletou praxí. 

8 Podle posledních zjištění vědců z celého světa, jsou ponožky či punčochy v otevřené 
obuvi (sandálech, lodičkách a pod..) naprostou nutností pokud nechcete dostat 
rakovinu (většinou kůže) ,takže to co je tzv. modní je ve skutečnosti vysoce 
nebezpečné a rizikové chování ! Jít naboso si můžete dovolit jen na venkově, mimo 
asfaltových komunikací , jinak je to Hazard s vlastním zdravím 

4 Jak nás vidí svět v tom případě by možná stálo za to, se vyhnout 
receptům, ke kterým nemáte dostatečně vhodné suroviny. A 
nebo si je nechat dovézt včas. Tímto způsobem, spíše českou 
republiku poškozujete, než ukazujete světu. 

8 Ledvinka je v módě :) 
https://www.facebook.com/pages/Ledvinka/300030496745673?fref=ts 
http://instagram.com/ledvinka.moda_fannypack 
http://ledvinkamoda.blog.cz 
https://twitter.com/Ledvinka_Moda 

4 Яна Кахтикова Шванцарова Případně volit pokrmy, které jsou 
v Česku globálně populární, ne pokrmy, ze kterých se i polovině 
Čechů zvedá žaludek. 

9 Reakce těch cizinců překvapily nás všechny. Na druhou stranu, během natáčení 
nakonec neodolali ani naši zahraniční kameramani - Ukrajinec a Kolumbijec - a po 
natáčení si taky koprovku dali. Oba ji jedli poprvé v životě a chutnalo jim :-) 

4 .....to hle vařila česká restaurace, nebo kuchařka? To jako 
vážně? Vypadalo to na Vitanu, dehydrovaná z pytlíku! Že by 
špatně přečtený návod? Málo zředěno?......dovolím si 
poznámku, máte li tak omezený rozpočet pořadu, že nejste 
schopni uvařit nebo nechat si uvařit jídlo,které se alospoň v 
hrubých rysech podobá deklarovanému, pak se na to 
vybodněte.....mimochodem i té drškové existuje vegetariánská 
varianta z hlívy ústřičné... 

9 Vědej houby co je dobré. 

4 Polévka, kterou nesnáší snad nejvíc Čechů :D 9 Úplně jsem se bála ten díl si pustit. Říkala jsem si Chudáčci, takhle je trápit! A pak 

jsem byla paf, jak jim chutnalo! Musela být fakt dobrá. 😊 

5 Pobavilo .... ale je fajn že je ještě dost těch co dělají česku dobré 
jméno .. :) 

9 fuj koprovka....necekala bych, ze jim bude vubec chutnat :D 

5 Tady je vidět že nás cizinci vůbec neznají, nebo se jen umíme tak 
dobře před nimi přetvařovat. Každopádně tak dobří rozhodně 
nejsme. 

9 Hmmm... prekvapili...😊 

5 Já si myslím že většina z nás je. 10 Ale takhle se to přece pít nemá! Absinth se pije ředěný vodou (jeden díl absinthu, 3 
vody), která kape přes cukr. 
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A já sem si vzdicky myslela ze se žemlovka děla z housek a ne s 
chleba...... 

10 Nemudruj 

6 T.. jaky housky?😂 😃 .....prej housky 😂😂 ti rikam rohliiiik 10 jo, český Absinth... Takovou sr..ku tady v Čechách skoro nikdo nepije, proč jim nedáte 
třeba české pivo nebo slivovici? 

6 Mě napadly zrovna ty kulatý raženky.....to sou housky ne? ! 😂 10 Pro příště. https://www.stream.cz/.../10017163-jak-se-dnes-vyrabi... 

6 No, tak s touto žemlovkou bych měl asi také problém ... ach jo, 
škoda, to nešlo udělat klasickou domácí žemlovku, křupavou, s 
máslem, hmmm ... kde vzali tento recept? Ta domácí jim mohla 
chutnat více :D Na tu "pravou" jsem právě dostal chuť, asi si ji 
doma udělám :-) 

10 Tak to si snad robite srandu , toto okolo absinthu ani neprebehlo ! 

6 Před natáčením tohoto dílu si udělala naše kuchařka krátkou 
research, jak má vypadat tradiční žemlovka. Proto se nakonec 
rozhodla pro tuto verzi, se sněhovou krustou na povrchu. 
Většina tradičních receptu ten sníh nahoře má. Samozřejmě, že 
ji každý dělá jinak a my se nemůžeme zavděčit všem. Kdyby tam 
ten sníh z bílků nebyl, zase by druhá polovina diváků psala, že to 
tam chybí. 

  

6 Jak nás vidí svět Možná máte pravdu, asi ano ... možná je to jen 
vzdáleností od Moravy, u nás jsme sníh neviděli, ani 

nepamatujeme 😁 kolem sebe neznám nikoho, kdo to dělá jako 
Vy, ale jak se říká, "jiná země", jiný mrav :-) Tím jsem chtěl jen 
říci, že ta žemlovka co znám by jim možná chutnala více ... mějte 
se a přeji hodně vydařených videí.  

  

6 Jsou všechny jihoameričanky takový nafrněný krávy na 
přesdržku, nebo je vybíráte shválně aby se vytvářela 
kontroverze a pořad měl sledovanost? Fakt mi nejde na mysl, že 
90% lidí v tomhle pořadu jsou arogantní namyšlený tupci, který 
potkat v reálnym životě, tak mě snad zavřou... 

  

6 Ty lidi nevybíráme takto úmyslně. Zájemci o natáčení se hlásí 
prostřednictvím emailů a my pak vybíráme pouze tak, aby 
vzorek národností byl co nejrůznorodější. Dotyčné vybrané 
účastníky vidí produkce poprvé naživo většinou až v den 
natáčení. Takže nelze říci, že úmyslně vybíráme arogantní nebo 
takové či onaké lidi. To, jací jsou, se zjistí až v průběhu natáčení. 

  

6 Tak tentokrát vypadalo to jídlo božsky...povedlo se Vám. 👍👍 
  

Tabulka 12: Seznam všech komentářů pod prvními příspěvky propagujícími vybrané pořady na facebookové 

stránce pořadu Jak nás vidí svět. Vzhledem k tomu, že jsme se pro nedostatečné množství dat rozhodli 

vypustit kvalitativní analýzu, neobsahuje tabulka kódování. Zdroj: Tabulka sestavená autorkou v Excelu 

z dat nasbíraných na Facebooku. 
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